
ZOOM PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU 
ZOOM PROGRAMINA GİRİŞ 

1. Programın İndirilmesi: Zoom Video programını https://zoom.us/support/download adresinden 
indirebilirsiniz. Mobil cihazlarınıza indirmek için App Store veya Google Play uygulamalarından “Zoom 
Video” aplikasyonunun kurulumunu sağlayabilirsiniz. 

2. Kayıt Olma (İsteğe Bağlı): Zoom Video programının yüklenmesinin ardından programı başlatarak, 
açılan pencere üzerinde yer alan “Sign In” butonu yardımı ile kayıt olabilir ya da gmail veya facebook 
hesaplarınız üzerinden giriş gerçekleştirebilirsiniz (Şekil 1). 

  

Şekil 1. Zoom Programına Kayıt/Giriş butonu 

KURULTAY’A GİRİŞ 
1. Meeting ID ve Passcode Kullanarak Toplantıya Katılım 

Zoom programına başarılı bir giriş yapıldıktan sonra açılan ekran üzerinde yer alan “Join” sekmesi 
yardımı ile kurultay ilgili salonuna giriş başlatılır (Şekil 2).  

 

Şekil 2. “Join” seçeneği ile Kurultay Oturumuna Katılım 

 

Program Kayıt 
ve Giriş Butonu 

Join (Katıl) 
Sekmesi 



Açılacak ekran üzerinde Ad ve Soyad bilgileriniz ve Kurultay ilgili salonunun Meeting ID’si girilerek 
“Join” seçeneğine basılır (Şekil 3). Meeting ID bilgileri her oturum için kurultay program kitapçığında 
sunulmuştur. 

 

Şekil 3. Meeting ID ve Ad-Soyad bilgilerinin girilmesi 

“Join” (Katıl) sekmesine basılmasının ardından Kurultay ilgili salonuna ait Passcode (şifre) bilgileri 
talep edilen sayfa açılacaktır. Şifre bilgilerinin doğru olarak girilmesi ve “Join Meeting” seçeneğine 
basılması gerekmektedir (Şekil 4). Passcode bilgileri her oturum için kurultay program kitapçığında 
sunulmuştur.  

 

Şekil 4. Passcode (Şifre) girişi ve Join Meeting (toplantıya katılım) seçeneği  

Meeting ID Girişi 

Ad-Soyad  
Bilgilerinin Girişi 



2. Toplantı Linki ile Toplantıya Katılım 

Zoom Programının bilgisayarınıza başarılı bir şekilde kurulması sonrasında, “Kurultay Program 
Kitapçığında” ilgili salonları için hazırlanmış linkleri tıklayarak da (Meeting ID ve Passcode işlemlerini 
atlayarak) toplantılara katılım sağlayabilirsiniz. Bunun için kurultay program kitapçığında yer alan linki 
tıklamanız (ya da internet servis sağlayıcınızın araç çubuğuna yerleştirip enter tuşuna basmanız) ve 
devamında açılan uyarıda yer alan “Zoom Meetings Adlı Uygulamayı Aç” sekmesini tıklamanız yeterli 
olacaktır (Şekil 5). 

 

 

Şekil 5. Toplantı Linki ile katılım  

 

Toplantılara katılım sağladığınızda, zoom programı sesinizin bağlanması için uyarı da bulunacaktır 
(Şekil 6). Kurultay boyunca dinleyicilerin sesleri otomatik olarak kapalı tutulacaktır. Ancak kurultayı 
dinleyebilmeniz adına sorun yaşanmaması için açılan sekmede yer alan “Mikrofon ve Hoparlör” testini 
(Test Speaker and Microphone) gerçekleştirmenizi ve herhangi bir sorun olması durumunda Bilgisayar 
Ses Donanımı ile Bağlan (Join With Computer Audio) seçeneğini tıklamanızı tavsiye ederiz (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Mikrofon ve Hoparlör Testi ve sesin bağlanması  

 

“Zoom Meetings” Adlı 
Uygulamayı Aç Butonu 



3. Zoom Ekranı ve Ekran Komutlarının Kullanımı 

Toplantıya giriş gerçekleştirdiğinizde, toplantı sorumlusu teknik personel tarafından ses ve görüntünüz 
kapatılmış olacaktır. Sunumlara ilişkin sorularınızı Chat sekmesi yardımı ile iletebilirsiniz (Şekil 7). 
Sorularınız için sunumlarda süre ayrılmıştır. Ayrılan süre içerisinde sorularınız cevaplandırılmaya 
çalışılacaktır. 

 

 

Şekil 7. Zoom Ekranı Komutları ve Kullanımı  

 

NOT: Salonlar arasındaki geçişlerde, katılımcıların girmek istedikleri salonun Meeting ID ve 
Passcode bilgilerini kullanarak, tekrar giriş yapmaları gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses ve Görüntü Butonu 
(Kurultay Süresince Kullanımı 

Engellenmiştir) 

 

 

Chat Butonu                                             
(Sunum Soru ve Cevapları İçin Ayrılan 

Bölümde Aktif Olacaktır. O Süre 
İçerisinde Sorularınızı İletebilirsiniz) 
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