
1– Zoom.us adresine gidiniz.  

İlk kez kayıt işlemi yapıyorsanız;  

2–  Ekranın sağından SIGN UP, IT’S FREE butonuna basarak btu uzantılı  

öğrenci epostası ile kaydolunuz.  

3-  Eposta adresinize gelen aktivasyon butonuna tıklayarak kayıt işlemine 

açılan zoom sayfasından devam ediniz. 

4–  (Gerçek) Ad, Soyad ve (Büyük küçük harf içeren) en az 8 karakterli şifre 

oluşturarak kayıt işlemine devam ediniz. Invite Colleagues kısmını (I’m not a 

robot butonunu işaretleyip atlayınız) ve kayıt işlemini  tamamlayınız. 
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5– Kayıt işlemini tamamladıktan sonra  start zoom.exe dosyası bilgisayarını-

za indirilecektir. Start zoom dosyasını çalıştırarak sign in butonu ile hesabını-

za giriş yapınız. 

 

 

 

 

 

6– Hesabınıza giriş yaptıktan sonra aşağıdaki görüntüye benzer bir kontrol 

paneli sayfası gelecektir. 
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7–  BTU YDYO Uzaktan Öğrenme Ortamı sayfası olan LEARN (https://

learn.btu.edu.tr) üzerinde ilgili dersinize ait sayfada ders görevlisinin sizinle 

paylaşmış olduğu zoom ders bilgilerini inceleyiniz.  

 

8– Dersinize giriş yapmak için bu sayfada bulunan Meeting ID ve şifre bilgi-

lerini kullanınız. Doğrudan zoom ders bağlantısına tıklayarak ve şifre bilgisi-

ni kullanarak YA DA  (bir sonraki ) 9.adımdaki yöntemi kullanarak derse gi-

riş yapınız. 
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9–  Start zoom kontrol panelinde bulunan join butonuna tıklayarak, öğrenme 

ortamında sizinle paylaşılan meeting ID ve şifre bilgileri ile derse giriş yapı-

nız.  

Bu sayfada ad ve soyad bilgilerini doğru bir şekilde yazmanız ders görevlisi-

nin sizi tanıması açısından yararlı olacaktır. 
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10–  Derse giriş ekranında eğitimci kamerası ve eğitimcinin sizinle paylaşaca-

ğı ekranını görüntüleyebilirsiniz. Ses ve görüntü ayarlarınızı bu ekrandan ya-

pabilirsiniz. Ayrıca chat bölümünden eğitimci ile iletişim kurabilirsiniz. 
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11–  Temel Kurallar ve Uyarılar: 

 Lütfen uygulamaya eğitimcinin belirlediği ders saatlerinde giriş yapınız. 

 Ders saatleri 40 dk ile sınırlı olduğu için, derslerin belirtilen ders saatinde 

takip edilmesi gerekmektedir.  

 Kaliteli bir eğitim açısından kendi kameranızı eğitimci ile paylaşmayınız. 

Yalnızca eğitimcinin kamerasını ve ekranını takip ediniz. Eğitimci ile 

zoom uygulamasının chat bölümü üzerinden metinsel olarak iletişim ku-

runuz. 
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