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Not:   Oluşabilecek   problemlerin   önüne   geçebilmek   için   Zoom   uygulamasını   telefon   ve  
tabletlerde   ya   da   masaüstü   bilgisayarlarda   açmak   her   zaman   daha   iyi   bir   yöntem  
olacaktır.   Öğrencilerin   Android   ve   iOS   mobil   cihazlarından   uygulama   mağazasına  
gitmelerini   sağlayın,   bulut   teknolojisine   sahip   Zoom   Video   Konferans   uygulamasını  
(Zoom   Cloud   Meetings)   indirin   ve   ardından   Zoom   sanal   sınıfınızı   tekrar   açın.  

Bir   dizüstü   bilgisayarda     https://zoom.us/download    adresine   gidin   ve   Toplantılar   için  
Zoom   Client’ı   (ilk   bağlantı)   indirin.  

Öğretmeniniz   sizi   duymadığı   zaman   ne   yapacak?   -   CEP  
TELEFONU   TALİMATLARI  

● Ekranınızın   sol   alt   kısmındaki   “Ses   Bağlantısına   Katıl”   butonuna   dokunun.  
○ Ekranınızın   sol   alt   kısmındaki   “Ses   Bağlantısına   Katıl”   butonuna   dokunun.  
○ “Cihaz   Sesiyle   Ara”ya   dokunun.  
○ Tekrar   deneyin!  

● Eğer   çalışmazsa  
○ Kulaklığınızı   bilgisayarınıza   bağlayın.   
○ Tekrar   deneyin!  

● Bu   da   sonuç   vermezse   (vereceğine   eminiz)  
○ Ekrana   dokunun.  
○ Daha   Fazla’ya   dokunun   (üç   nokta)  
○ Ses   Bağlantısına   Katıl’a   dokunun.  
○ Ara’ya   dokunun.  
○ Herhangi   bir   telefon   numarasını   seçin   toplantı   veya   katılımcı   numarasını  

(meeting   or   participant   ID)   girmeniz   gerekmez.   

*Sabit   hat   baglantılı   internetiniz   varsa   mükemmel   bir    bağlantı   kurmak   için   wifi   yerine  
sabit   hat   internetinizi   kullanmak   çok   daha   verimli   olacaktır.   
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Eğitmeniniz   size   aşağıdaki   talimatları   da   verebilir:   
● Cep   telefonu   kulaklığınızı   takın.  

○ Zoom   Uygulama   ekranınızın   altına   bakın.  
○ Mikrofonu   bulun   (ilk   resimde)  
○ Mikrofonun   yanındaki   "yukarı"   okunu   tıklayın.  
○ “Mikrofon   seç“i   bulun.  
○ "Sistemle   aynı"   yı   tıklayın.  
○ Tekrar   deneyin!  

● Hala   çalışmıyorsa:  
○ "Yukarı"   okuna   tekrar   tıklayın.  
○ “Hoparlörü   ve   Mikrofonu   Test   Et”   e   tıklayın.  
○ Ekrandaki   talimatları   takip   edin.  

● Hala   çalışmıyorsa  
○ Telefonunuzu   kullanın  
○ “Yukarı"   okuna   tekrar   tıklayın.  
○ "Telefon   sesine   geç"   i   tıklayın.  
○ Herhangi   bir   telefon   numarasını   arayın.  
○ Toplantı   kimlik   numaranızı   (meeting   ID)   girin  
○ Katılımcı   kimliğinizi   (participant   ID)   girin  

Eğitmeniniz   sizi   göremiyorsa:  
● Bu   durumda,   eğitmeniniz   size   bir   bilgisayar   veya   tablete   bağlı   olup   olmadığınızı  

soracaktır.   Eğer   öyleyseniz:   
○ Ekranın   alt   kısmına   bakmanızı   isteyecektir.   
○ İkinci   resim   bir   kamera.   VİDEOYU   BAŞLAT’ı   tıklayın.   

● Cep   telefonu   kullanıyorsanız,   eğitmeniniz   sizden   şunları   isteyecektir:   
○ Ekrana   dokunun  
○ İkinci   resim   bir   kamera.   VİDEOYU   BAŞLAT'ı   tıklayın.  


