
 

 

 
Merhaba, bu kılavuz Adsız Narkotik Arkadaşlık Birliği’ne (NA) yeni katılan 

üyelerimiz ve karantina sürecinde online zoom/skype toplantılara 

katılmakta zorlanan üyelerimiz için hazırlanmıştır. Öncelikle bazı yararlı 

bağlantıları paylaşmak istedik. 

 

Adsız Narkotik toplantılarının 
gün ve saatleri için 

http://na-turkiye.org/na-toplantilari/ 

Ücretsiz okuyabileceğiniz bazı 
Türkçe literatür ve 
broşürlerimiz 

https://www.na.org/?ID=ips-tu-index 

Tanıtıcı bir videomuz https://www.youtube.com/watch?v=HT-OiI0AokA 

  

 

Zoom ile Görüntülü Toplantılar 

 

Zoom mobil cihazlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan erişim 

sağlanabilen bir konferans video iletişim aracıdır. Zoom kullanabilmek için 

kullanılan cihaza göre izlenmesi gereken farklı basamaklar vardır.  

 

Zoom uygulamasını Android için 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=t

r/ linkine tıklayarak, IOS için https://apps.apple.com/tr/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307?l=tr/ linkine tıklayarak kurabilirsiniz. 

 

Bilgisayar kullanarak Zoom toplantısına katılmak: 

 

Bilgisayardan Zoom toplantısına katılabilmek için iki farklı yol izlenebilir. 

 

1. Zoom uygulamasını bilgisayara indirerek toplantıya katılmak 

Adsız Narkotik 

Online Toplantılar için 

Kullanma Kılavuzu 
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https://apps.apple.com/tr/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?l=tr
https://apps.apple.com/tr/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?l=tr


  

 
0 - Katılmak istediğiniz Zoom 
toplantı linkine tıkladığınızda 
aşağıdaki ekran açılacaktır. 
Zoom uygulamasını 
bilgisayarınıza indirebilmek 
altı kırmızı ile çizili yere 
tıklayın. 

 

1 - Zoom kurma sihirbazı 
açıldığında kırmızı ile işaretli 
yere tıklayıp devam edin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 - Bilgisayarınızda yeterli boş 
alan olduğunu kontrol ettikten 
sonra ekranda altı kırmızı ile 
çizili yere tıklayarak yüklemeyi 
başlatabilirsiniz. 

 

 

 

3 - Bilgisayarınızda yeterli boş 
alan olduğunu kontrol ettikten 
sonra ekranda altı kırmızı ile 
çizili yere tıklayarak yüklemeyi 
başlatabilirsiniz.  

 

 

 

4- Zoom yüklenirken 
sihirbazdan çıkış yapmayın. 

 

 



 

 
5 - Yükleme gerçekleştiğinde 
Zoom uygulaması açılacaktır. 
Kırmızı ile işaretli yere 
tıklayarak giriş ekranını 
açabilirsiniz.  
 

 

 

 

 

6 - Katılmak istediğiniz Zoom 
linkini (aşağıda örnek verilmiştir) 
kırmızı ile işaretli alana 
kopyalayıp yapıştırdıktan sonra 
isminiz veya herhangi bir lakap 
ile kırmızı yuvarlağın içindeki  
''Join'' butonuna tıklayabilirsiniz.  
 

 

 



7 - Uygulama açılırken 
bilgisayar kameranıza erişim 
isteyecektir. 
 

 

 
8 - Toplantıya hoşgeldiniz! 
Toplantıyı duyabilmek için altı 
kırmızı ile işaretli yere tıklayın.  
 

 

9 - Sayfanın sağ alt tarafında 
altı kırmızı ile çizili yere 
tıklayarak konuşmak için söz 
hakkı alabilirsiniz. Sıranız 
geldiğinde toplantıyı yöneten 
kişi kullandığınız isim veya 
lakabı kullanarak size söz 
verecektir.  
 

 

 



10 - Mikrofon ve kamera ikonun 
üzerindeki kırmızı eğik çizgi 
mikrofonun kapalı olduğu 
anlamına gelir. Toplantı süresince 
paylaşım yapmadığınız süre 
boyunca altı kırmızı ile çizili yere 
tıklayarak mikrofonu sessize 
almanızı rica ederiz. 
 

 

 

 

 

 

2. Eğer Zoom uygulamasını bilgisayarınıza indirmekte 

zorlanıyorsanız tarayıcınız üzerinden de toplantıya katılmak 

mümkün olabilir.  

 

1- Katılmak istediğiniz Zoom toplantı linkine tıkladığınızda aşağıdaki ekran 

açılacaktır. Zoom uygulamasını bilgisayarınıza indirmeden tarayıcı 

üzerinden kullanabilmek için öncelikle ‘’click here’’ butonuna basın. 2- Bu 

butona bastıktan sonra bir aşağıda ‘’join from browser’’ seçeneği 

çıkacaktır. Bu butona tıklayarak toplantıya katılabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mobil cihaz veya tablet kullanarak Zoom toplantısına katılmak: 

 

 

1 - Kullandığınız cihaza göre, Google Play Store, Apple Store veya 

uygulama indirdiğiniz herhangi bir sanal markete giriş yapın.  

 

2 - Zoom uygulamasını indirin. 

 

Uygulama açıldığında mobil cihazınızın kamerasına ve ses sistemine 

erişim isteyecektir. Toplantıyı duyabilmek ve kameranızı açabilmek için 

kırmızı ile işaretli yerlere dokunarak uygulamaya izin vermelisiniz 

 

3 - Kameranızı toplantıda açabilmek için kırmızılı ile işaretli olan yere basın.  

 

4 - Mikrofonunuzu kullanabilmek ve paylaşım yapabilmek için kırmızı ile 

işaretli olan yere basın. 

 

5 - Zoom toplantısını internetinizi kullanarak dinleyebilmek için kırmızılı ile 

işaretli olan yere basın.  

 

6 - İyileşme atmosferini korumak ve dikkat dağıtmamak adına, toplantıya 

giriş yaptıktan sonra paylaşım yapmadığınız sürece mikrofonunuzu kapalı 

tutmanızı rica ederiz. Mikrofon ikonunun üzerindeki kırmızı çizgi 

mikrofonunuzun kapalı olduğunu gösterir. Eğer mikrofon ikonunun üzerinde 

kırmızı bir çizgi yoksa bu ikona basarak mikrofonu kapatabilirsiniz. 

 

Söz hakkı isteme: 

 

7 - Sayfanın sağ alt tarafında altı kırmızı ile çizili üç noktaya tıklayınız. 

8 - Çıkan ekranda ‘’Raise Hand’’ butonuna basarak konuşmak için söz 

hakkı alabilirsiniz. Sıranız geldiğinde toplantıyı yöneten kişi kullandığınız 

isim veya lakabı kullanarak size söz verecektir.  

 



 


