
Zoom 
Online Toplantı Platformu 

Kullanım Kılavuzu 
 
 
İlk Adım : Uygulamayı İndirmek 
Sahip olduğunuz cihaza göre, aşağıdaki listeden gerekli adrese 

tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz: 

 

iOS (iPhone) telefonlar için: 

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307 

 

Android telefonlar için: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

 

Masaüstü bilgisayarlar için: 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

(Bilgisayardan girecek kişiler, davet adresine tıkladıklarında otomatik olarak bu 

yükleme yapılacaktır.) 

 
Toplantıya Giriş 
 
Davet adresine tıklayarak giriş: 

Sizlerle paylaşılan davet adresine tıkladığınızda, telefonunuza veya 

bilgisayarınıza yüklediğiniz uygulama otomatik olarak açılacaktır. Eğer 

uygulama otomatik olarak açılmaz ve karşınıza Zoom uygulamasının 

web sayfası gelirse, sayfadaki “Join Meeting” tuşuna basmanız yeterli 

olacaktır. 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe


Örnek davet adresi: 

 
 
Toplantı numarası ile giriş: 

Toplantı daveti yerine, toplantı numarasını biliyorsanız bu numarayı 

girerek de giriş yapabilirsiniz. Toplantı numarasıyla giriş yapıldığında 

şifre(password) girmeniz de gerekebilmektedir. Toplantı yöneticisinden 

şifreyi isteyiniz. 

Uygulama içerisinde, “Join” butonuna tıklayarak toplantı numarasını girin 

ve toplantıya katılın: 

 
Toplantıdaki Kullanıcı Özellikleri ve Denetimleri 
Toplantı içerisinde yapabileceğiniz ayarlar için lütfen bağlantı 

uygulamanızın başlığına tıklayın: 

Android Telefon 

iOS (iPhone) 

Bilgisayar 

Web Sayfası 



Windows  | Mac 

Şu anda ekran paylaşmıyorsanız, katılımcı kontrolleri ekranınızın altında görünür. 

 

Katılımcılar şu özelliklere erişebilir: 

Sessiz / Sesi Aç: Mikrofonunuzu sessize alın ve açın. 

Ses Kontrolleri ( Sessiz / Sesi Aç seçeneğinin yanındaki ^ oka tıklayın ): Zoom'un bilgisayarınızda 

kullanmakta olduğu mikrofonu ve hoparlörü değiştirmenize, bilgisayar sesini bırakmanıza ve tam ses 

ayarlarına erişmenize olanak tanır . 

İpucu : Kendinizi kapatmak veya açmak için aşağıdaki klavye kısayollarını kullanın. Boşluk tuşunu 

basılı tutarak sesinizin sesini açmak istiyorsanız bas-konuş özelliğini de kullanabilirsiniz . 

• Windows: Alt + A  

• Mac:  Üst Karakter + Command + A 

Videoyu Başlat / Durdur video : açık veya kapalı kamerayı açar. 

Video Kontrolleri (Video Başlat / Videoyu Durdur öğesinin yanındaki ^ okuna tıklayın ): Birden fazla 

kameranız varsa kameraları değiştirin, sanal bir arka plan seçin (etkinleştirilmişse) veya tam video 

ayarlarınıza erişin . 

Davet et : Başkalarını toplantınıza katılmaya davet edin. . 

Katılımcılar : Şu anda toplantıda kimlerin olduğunu görün. Katılımcılar listesi ayrıca şu seçeneklere 

erişmenizi sağlar: 

• Yeniden adlandır : Adınızın üzerine gelin ve ekran adınızı diğer katılımcılara değiştirmek 

için Yeniden Adlandır'ı tıklayın . 

• Sözsüz geri bildirim simgeleri (toplantı sahibi tarafından etkinleştirildiyse) : Toplantı sahibini hızlı 

bir şekilde bilgilendirmek için adınızın yanına bir simge yerleştirir. Örneğin, El Kaldırma, 
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el kaldırma simgesini adınızın yanına yerleştirir ve el kaldırmayı simüle eder. 

 

Ekranı Paylaş : Bir ekran paylaşımı başlatın (toplantı sahibi izin veriyorsa). Paylaşmak istediğiniz 

masaüstünü veya uygulamayı seçebileceksiniz. . 

Sohbet : Katılımcılarla sohbet etmek için sohbet penceresine erişin. . 

Kayıt : Yerel bir kaydı başlatır veya durdurur. Katılımcıların bulut kaydı başlatma erişimi yoktur. . 

Not: Toplantı sahibinin hesap ayarlarında yerel kayıtlara izin vermesi ve ardından kayıt yapmanıza izin 

vermesi gerekir . Kayıt izniniz yoksa toplantı sahibinden sohbeti veya sesi kullanarak toplantı 

sahibinden izin isteyin. 

Toplantıdan Ayrıl : Toplantıyı diğer katılımcılar için devam ederken  

bırakın. Yalnızca toplantı sahibi toplantıyı sonlandırabilir . 

 Web sayfası  

Katılımcı kontrolleri ekranınızın altında görünür. 

 

Katılımcılar şu özelliklere erişebilir: 

Sessiz / Sesi Aç: Mikrofonunuzu sessize alın ve açın. 

Videoyu Başlat / Durdur video : açık veya kapalı kamerayı açar. 

Davet et : Başkalarını toplantınıza katılmaya davet edin. . 

Katılımcılar : Şu anda toplantıda kimlerin olduğunu görün. Katılımcılar listesi ayrıca şu seçeneklere 

erişmenizi sağlar: 

• Yeniden adlandır : Diğer katılımcılara gösterildiği gibi değiştirmek için adınızın üzerine gelin. 
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• Sözsüz geri bildirim simgeleri (toplantı sahibi tarafından etkinleştirildiyse): Toplantı sahibini hızlı 

bir şekilde bilgilendirmek için adınızın yanına bir simge yerleştirir. Örneğin, El Kaldırma, 

el kaldırma simgesini adınızın yanına yerleştirir ve el kaldırmayı simüle eder. 

 

Sohbet : Katılımcılarla sohbet etmek için sohbet penceresine erişin. . 

Toplantıdan Ayrıl : Toplantıyı diğer katılımcılar için devam ederken 

bırakın. Yalnızca toplantı sahibi toplantıyı sonlandırabilir . 

 Android Telefon 

Sağ üst köşede görüntülenen Toplantıdan ayrıl dışında, katılımcı denetimleri ekranınızın altında 

görünür. 

 

Sesi Kapat / Sesi Aç : Mikrofonunuzun sesini açar veya kapatır. 

Video : Kendi videonuzu başlatın ve durdurun. 

Paylaş : Bir ekran paylaşımı başlatın. Neyi paylaşmak istediğinizi seçebileceksiniz. . 

Katılımcılar : Şu anda toplantıda kimlerin olduğunu görün. Katılımcılar listesi ayrıca şu seçeneklere 

erişmenizi sağlar: 

• Kendinizi yeniden adlandırmak istiyorsanız adınıza dokunun. 

• Sohbetler : Diğer katılımcılarla sohbet edin. . 

• Davet et : Başkalarını toplantınıza katılmaya davet edin. . 

Diğer : Sözsüz geri bildirim simgeleri (toplantı sahibi tarafından etkinleştirildiyse). Bir simgeye 

dokunduğunuzda, katılımcılar listesine adınızın yanına simgeyi yerleştirerek toplantı sahibi 
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bilgilendirilir. Örneğin, el simgesi el kaldırma simgesini adınızın yanına yerleştirir ve el kaldırmayı 

simüle eder. 

 iOS (iPhone) 

Sağ üst köşede görüntülenen Toplantıdan ayrıl dışında, katılımcı denetimleri ekranınızın altında 

görünür. 

 

Sesi Kapat / Sesi Aç : Mikrofonunuzun sesini açar veya kapatır. 

Video : Kendi videonuzu başlatın ve durdurun. 

Paylaş : Bir ekran paylaşımı başlatın. Neyi paylaşmak istediğinizi seçebileceksiniz. . 

Katılımcılar : Şu anda toplantıda kimlerin olduğunu görün. Katılımcılar listesi ayrıca şu seçeneklere 

erişmenizi sağlar: 

• Kendinizi yeniden adlandırmak istiyorsanız adınıza dokunun. 

• Sohbetler : Diğer katılımcılarla sohbet edin. . 

• Davet et : Başkalarını toplantınıza katılmaya davet edin. . 

Diğer : Sözlü olmayan geri bildirim simgelerini görüntüleyin (toplantı sahibi tarafından 

etkinleştirildiyse). Bir simgeye dokunduğunuzda, katılımcılar listesine adınızın yanına simgeyi 

yerleştirerek toplantı sahibi bilgilendirilir. Örneğin, El Kaldırma, el kaldırma simgesini adınızın yanına 

yerleştirir ve el kaldırmayı simüle eder. 
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