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Zoombalaki Oturumları Ön kayıt ve Onay İşlemleri 
 
 
Bir Zoombalaki Oturumu öncesinde, grubumuz oturum yöneticisinden 
zoombalaki@googlegroups.com adresine, dolayısı ile Zoombalaki grup üyelerinin 
hepsine ulaşan ve konu oturum ile ilgili ön kayıt linki (bağlantı adresi) içeren bir e-mail 
mesajı alacaksınız. 
 
Bu mesajın içerisinde ön kayıt linki aşağıda gösterilen gibi olacaktır. Bu link her oturum 
ve katılımcı için kişiye özel değişik harf ve rakam grubu içerecektir. 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvcuuvrT8iGtCMbOWs..... 
 
Bu ön kayıt linkini tıkladığınızda zoom.us sitesinde bir “oturuma kayıt başvurusu” 
(Meeting Registration) sayfasına yönlendirileceksiniz. Açılacak sayfanın bir örneği 
aşağıda görülmektedir. Daha önce oturumlara katılmış üyelere bu sayfa daha az 
doldurulacak alan ile ve hatta bu alanlar otomatik olarak doldurulmuş olarak da 
gelebilmektedir. (Bu zoom’un bir özelliği değil, bilgisayarınız veya cep telefonunuzda 
otomatik doldurma opsiyonel özelliğinin açık olup olmaması ile ilgilidir.) 
 

 
 
Bu sayfada en üstte hangi etkinliğe katılmak için kayıt yapıldığını görecekseniz.  
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Gerekli alanları doldurduktan sonra “Register” üzerine tıklayarak kayıt talep işleminizi 
onaylamanız gerekecek. Daha farklı bir ekran görüntüsü ile karşılaşanlar, yardıma 
ihtiyacları olduğunda destek ekibinden yardım isteyebilirler. 
 
“Register” üzerine tıkladığınızda ekranınıza aşağıdaki formatta bir görüntü gelecektir.  
(Buradaki örnek bir görüntüdür, her oturum için konu, zaman ve diğer bilgiler içinde 
değişken olanlar, farklılık gösterecektir). 
 

 
 
 
Üstteki görüntü, toplantıya katılım talebinizin, katılımınıza onay verecek olan ilgiliye 
ulaştırıldığını söylemekte. 
 
Bundan sonra kaydınızın onaylandığına dair bir e-posta gelmesini bekleyeceksiniz,  
bu e-posta oturum günü, oturum başlama saatinden 3 saat önce tarafınıza 
gönderilmeye çalışılacaktır. 
 
Kaydınız onaylandığında e-posta adresinize gelecek mesaj aşağıdaki gibi olacaktır. Bu 
mesaj, (no-reply@zoom.us) adresinden, yani Zoom şirketi üzerinden, sadece sizin 
adresinize gelecek, zoombalaki@googlegroups üzerinden gelmeyecektir. 
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Zoombalaki oturumuna katılmak için, üstte gösterilen benzeri kayıt onay mesajınızda 
kırmızı yuvarlak ve ok ile işaretlediğimiz ‘Click Here to Join’ yazısına tıkladığınızda – 
kapıların açılmış olması koşulu ile - Zoom oturumuna katılabileceksiniz. Bu link yalnızca 
size özel olarak oluşturulduğundan üçüncü kişilerle paylaşımı noktasında toplantıya 
erişim sağlamayacaktır.  
 
Yukarıdaki mesajda, alt yarıda göreceğiniz bölüm, Zoom Oturumuna telefon numarasını 
çevirerek katılmak isteyenler içindir. Zoomdaşlar arasında öyle giriş yapan pek kalmadı. 
Kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Bu mesajdaki ‘Meeting ID’ ve ‘Passcode’ bilgilerini 
dikkate almayın. “Click Here to Join” üzerine  tıklamanız yeterli olacaktır. 
 
Kolaylık - Bu mesajı içeren “kayıt onay e-postası”nı, aradığınızda kolaylıkla 
bulabilmeniz için, tavsiye edilen yöntem, e-postanızı “gelen posta” dosyasına düştüğü 
anda işaretlemektir. Bu değişik birkaç şekilde, yanına yıldız koyma, ya da bayrak koyma 
gibi işaretlemelerle yapılabilir. Sizlere kolaylık için onay e-postalarını oturum günü, 
oturum başlama saatinden en fazla 3 saat önce göndermeye çalışacağız. Daha 
önce “onay e-postası gelmedi henüz” gibi telaşa kapılmayın lütfen. 2 saat öncesine 
kadar onay e-postasını almadıysanız, o takdirde ilgili arkadaşlarımızdan yardım 
isteyebilirsiniz. 
 
Bir başka konu; Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Kanun’un getirdiği kurallar ve 
üyelerimizin kimlikleri ile ilgili hassasiyetlerine saygı ile, bu oturumlarda görüntüsünün 
olmasını istemeyen, isminin görünmesini istemeyecek olanlar için, oturumu kaydetmeye 
başlamadan önce sözlü ve ekranda yazılı olarak uyarıda bulunulacaktır. Uygun görenler 
oturumu ismi ve görüntüsü kapalı olarak kayıt altında izleyebilirler. 


