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ÖĞRENCİ REHBERİ
Daha önce de belirtildiği üzere online derslerimizi video konferans, çevrimiçi toplantı ve sohbete,
belge alışverişine olanak sağlayan ZOOM yazılımı üstünden yapacağız. Bu yazılımı ihtiyaç anında
internet üzerinden çevrimiçi kullanmak mümkün olduğu gibi bilgisayar masaüstüne ya da telefona
uygulamasını indirerek kullanmak da mümkündür. Uygulama ile ilgili detaylar ve gerekli Türkçe
açıklamalar aşağıdaki şekildedir.

OTURUMLARA BAĞLANMA / ÜYELİK
Oturumlara uygulamayı indirmeden çevrimiçi olarak internet üzerinden bağlanmak isterseniz
https://zoom.us/ adresinden JOIN A MEETING yazısına tıklayıp eğitmenlerin sizlerle daha önceden
paylaşmış olduğu ‘Meeting ID’ (toplantı kimlik) numarasını ve ‘Password’ (şifre) yi girerek oturuma
bağlanmanız mümkündür. Uygulama bu noktada üyelik gerektirmemektedir.
Üye olmak istenmesi (SIGN UP) ya da belli e-posta adresleriyle giriş yapmak istenmesi (SIGN IN)
durumunda da aynı adresten ilgili bölümlere tıklanabilir.
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https://zoom.us/support/download adresinden de uygulamayı bilgisayarınıza indirmeniz ve
masaüstü kullanımına hazır hale getirmeniz mümkündür.
Uygulama akıllı telefonlara da indirilebilmekte ve kullanılabilmektedir.

Dersler öncesinde eğitmenin paylaşmış olduğu linke direkt olarak tıklamak da bağlanmak için
kolay ve hızlı bir seçenektir.
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OTURUMLARA KATILIM
Nereden bağlandığınız fark etmeksizin oturumlara iki şekilde katılmak mümkündür.
a. Host (Oturum Sahibi)
b. Participant (Katılımcı)
olarak.

Derslerimiz esnasında oturumlara eğitmenler ‘Host’ öğrencilerimiz ‘Participant’ kimlikleriyle katılacaklardır.
Eğitmenler dönem başında öğrencilere oturumlara katılabilmeleri adına bir ‘Meeting ID’ (toplantı kimlik)
numarası ve ‘Password’ (şifre) göndereceklerdir. Bu numara ve şifre ile öğrencilerimiz oturumlara
giriş yapabileceklerdir. Bu şifrelerin değişmesi durumunda eğitmen öğrencilerini e-posta veya
mesaj yoluyla bilgilendirmekle yükümlüdür.

ZOOM EKRAN PANELİ ve AÇIKLAMALARI
Oturuma ‘Participant’ kimliğiyle katıldığınızda ekranda göreceğiniz panel aşağıdaki gibidir.
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Paneldeki simgeler ve anlamları aşağıdaki şekildedir:

Mute/Unmute (Sesi Kapat / Sesi Aç): Mikrofonunuzun sesini açar veya kapatır.
Start/Stop Video (Videoyu Başlat / Durdur): Toplantı esnasında video görüntünüzü başlatmanıza
veya durdurmanıza olanak sağlar.

Participants (Katılımcılar): Bu simgeye tıklayarak katılımcıları görüntüleyebilirsiniz.
Chat (Sohbet): Sohbet penceresini görüntüleyebilirsiniz. Bu pencereden oturumdaki herkesle
ya da seçtiğiniz bir kişiyle yazışmalar yapabilir, belgeler paylaşabilir/alabilirsiniz.

Share Screen (Ekran Paylaş): Bu simgeye tıklayarak ekran görüntüsü paylaşabilirsiniz ancak
ekran paylaşmak eğitmenin sorumluluğunda olduğu için bu seçenekten eğitmeninizden böyle
bir talep gelirse yararlanabilirsiniz.

Record (Kayıt): Dersinize veya toplantınıza ait video kaydını başlatmanızı sağlar.
Ancak bu kısımda toplantı kaydı oluşturabilmek için eğitmene istek gönderilecektir.
Ders kaydına belirli hallerde izin verilecektir.

Leave Meeting (Toplantıdan Ayrıl): Bu bölüme tıklayarak canlı dersinizden ayrılabilirsiniz.

Reactions (Tepkiler): Bu simgeye tıklayarak alkışlama gibi belli ikonları görüntünüzün
üzerinden paylaşabilirsiniz.
(Bu özelliklerin bazılarının kendi içlerinde de belli ayarları mevcuttur.)
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Eğitmeninizin ekran paylaşması durumunda ise ekran görüntüsü paylaşılan dökümana göre değişiklik
göstermektedir ve aşağıdakine benzer şekilde olacaktır.

Dersler esnasında eğitmenler özellikle belli konuşma çalışmalarını yaptırmak adına öğrencileri farklı sayılarda gruplar
ayıracak ve Breakout Rooms adı verilen yan bir oturuma yönlendirecektir. Eğitmen bu yan oturumları başlattığında
öğrencilerin ekranında aşağıdaki gibi bir davet kutusu belirecektir. Öğrenciler bu kutudaki Join (Katıl) seçeneğini
işaretleyerek bu odalara gidebileceklerdir.
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Bu odalara geçildiğinde ekran paneli aşağıdakine benzer şekilde görünecektir.
Burada ikili çalışmalar ya da grup çalışmaları yaparken eğitmeniniz de kendi isteği dahilinde oturuma
dahil olabilmektedir. Bu esnada öğrenciler yardım alma gereği duyduğunda ise Ask for Help (Yardım İste)
simgesine tıklayarak eğitmene ulaşabileceklerdir.

Verilen süre içinde verilen aktiviteyi tamamlayan öğrenciler Leave Breakout Room (Breakout Room dan ayrıl)
seçeneğini tıklayarak ana oturuma geri dönebilirler. Öğrenciler ana oturuma dönmeden oturum sahibi eğitmenin de
öğrencileri ana oturuma çağırması mümkündür. Bu durumda ise ekranda aşağıdaki şekilde bir istek kutusu belirecektir.
Bu kutudaki Return to Main Session (Ana Oturuma Geri Dön) seçeneği tıklanarak da ana oturuma dönmek mümkündür.
Bu seçeneğin tıklanmaması durumunda da sistem 60 sn. içerisinde katılımcıları otomatik olarak ana oturuma
yönlendirmektedir.
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Dersler sona erdiğinde oturumdan çıkış yapmak için ise Leave Meeting (Oturumdan ayrıl)
bölümüne tıklamanız yeterlidir.
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