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nedir?
ü Zoom, video ve sesli sanal sınıflar ve web seminerleri için özel olarak 

tasarlanmış kullanımı kolay ve güvenilir bir dijital platformdur. 
ü Zoom’a, bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerinizden tarayıcı ve mobil 

uygulama aracılığıyla giriş yapabilirsiniz.
ü Zoom’un ücretsiz versiyonu olan ‘Basic Plan’ üyeliği ile en fazla 100 

kişinin katılacağı en fazla 40 dakika süren sanal dersler oluşturabilir, bu 
dersleri video dosyası olarak bilgisayarınıza kaydedebilir, ve sonradan 
izlenmek üzere öğrencilerinizle YouTube ve Edmodo uygulamaları 
üzerinden paylaşabilirsiniz.



‘a nasıl üye olunur?

ü https://zoom.us/signup adresine giriniz. Açılan sayfaya yer alan kutucuğa email 
adresinizi yazarak üye ol (Sign Up) butonunu tıklayınız.

ü Email adresinize Zoom’dan gelen aktivasyon linkine tıklayın ve açılan sayfada 
istenen bilgileri girerek üyeliğinizi tamamlayınız.

ü İsterseniz üyeliğinizi Gmail ya da Facebook hesabınızı kullanarak ta başlatabilirsiniz.

ü Zoom’da sanal ders oluşturmak ya da oluşturulan derse katılmak için 
https://us04web.zoom.us/download#client_4meeting adresinden Zoom uygulamasını 
bilgisayarınıza ya da mobil cihazlara indiriniz ve kurunuz. 

https://zoom.us/signup
https://us04web.zoom.us/download










’ da
sanal ders nasıl oluşturulur?



• Bilgisayarınıza ya da mobil cihazlarınıza 
indirmiş olduğunuz Zoom uygulamasını açınız 

ve hesabınıza giriş yapınız.



• Anlık sanal ders oluşturmak için ‘New Meeting’ butonunu 
tıklayınız. 



• İleri tarihli bir sanal ders oluşturmak için Schedule butonunu 
tıklayınız. 



• Açılan pencerede yer alan ilgili kutucuklara dersinizin adını, 
tarihini ve saatini giriniz, ve diğer gerekli ayarları yapınız ve 

‘Schedule’ butonunu tıklayınız. 



• Sonra, uygulama üzerinde sağ tarafta oluşturmuş olduğunuz sanal ders 
penceresinde ok işareti ile gösterilen yere tıklayınız ve ‘Copy Invitation’ 

linkini seçerek sanal ders davet bilgilerini (tarih, saat, ders konusu, derse 
katılım linki) kopyalayınız ve Edmodo sınıfınızda öğrencileriniz ile 

paylaşınız. 

Örnek Sanal Ders Davet bilgisi

Serkan UCAN is inviting you to a scheduled 
Zoom meeting. 

Topic: Serkan UCAN's Zoom Meeting 

Time: Mar 19, 2020 04:00 PM Istanbul 

Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/726325759?pwd=
TkxrVWljT2Rnb01wVURNNE8vdHdMdz09

Meeting ID: 726 325 759 Password: 007903

https://us04web.zoom.us/j/726325759?pwd=TkxrVWljT2Rnb01wVURNNE8vdHdMdz09


• Sanal dersinizin başlama saati gelince Zoom uygulamasına giriniz 
ve ders bilgisinin olduğu pencerede yer alan ‘Start’ butonunu 

tıklayınız.



• Açılan pencereden hoparlör seçimini yapınız.



• Dersin başlangıcında sanal ders penceresinin sağ alt tarafında 
yer alan ‘Record’ butonunu kullanarak sanal dersinizin 

bilgisayarınıza kaydına başlayınız ve kaydolan video dosyasını 
Youtube hesabınız üzerinden öğrenicilerinizle paylaşınız.



• Sanal ders penceresinin sol alt tarafında yer alan ‘Start Video’ 
butonunu kullanarak video görüntünüzü paylaşınız.



• Sanal ders penceresinin alt tarafında yer alan ‘Invite’ butonunu 
kullanarak dersinize rehberinizde yer alan kayıtlı kullanıcıları 

davet edebilirsiniz.



• Sanal ders penceresinin alt tarafında yer alan ‘Manage
Participant’ butonunu kullanarak kendinizin ya da öğrencilerinizin 

ses ve görüntü paylaşımını yönetebilirsiniz.



• Sanal ders penceresinin alt tarafında yer alan ‘Share Screen’ 
butonunu kullanarak bilgisayarınızda açık olan dosyaları (Word, 

Powerpoint vs.), Programları (Autocat) ya da web tarayıcılarınızda 
açık olan internet sitelerini öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz.



• Sanal ders penceresinin alt tarafında yer alan ‘Chat’ butonunu 
kullanarak istediğiniz öğrencilerle mesajlaşabilir, dosya 

paylaşımında bulunabilirsiniz.



• Sanal dersinizin video kaydını sonlandırmak için sanal ders 
penceresinin sağ alt tarafında yer alan ‘Pause/Stop Recording’ 
butonunu kullanarak sanal dersinizi bilgisayarınıza kaydediniz.



• Sanal dersinizin bitirmek için pencerenin sağ alt tarafında bulunan 
‘End Meeting’ butonunu tıklayınız. 



• Youtube hesabınıza giriniz ve sağ üst tarafta yer alan kamera 
simgesini tıklayınız ve ‘Upload video’ linkini tıklayarak 

bilgisayarınıza kaydolan sanal ders video dosyasını Youtube 
hesabınıza yükleyiniz. 



• Youtube hesabınıza yüklediğiniz sanal ders video linkini derse 
katılamayan öğrencilerin izlemesi amacıyla duyuru olarak 

Edmodo sınıfınızda öğrencilerinizle paylaşınız. 



eğitim videosu için burayı 
tıklayınız!

https://youtu.be/bPcD_Yc0n9Y


kullanım kılavuzu (İngilizce) 
için burayı tıklayınız!

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials?_ga=2.5727155.1480398741.1584520608-884190959.1584520608

