Öğrenciler için Zoom
Kullanım kılavuzu
MCPS tarafından düzenlenen Zoom toplantısı öncesi öğrencilerin kendi MCPS Google hesaplarını kullanmaları gereklidir. Öğrenciler, Zoom
hesabıyla başkalarını online toplantıya davet edemez ve toplantıları kayda alamaz.
Öğrencilerin öğretmenleriyle olan online toplantıları öncesi Zoom hesaplarını kullanıma hazır hale getirmeleri şiddetle tavsiye edilir.
MCPS-Zoom Hesabınızı aktif hale getirmek için yapılacaklar:
1. https://mcpsmd.zoom.us sitesine gidin.
2. Login e tıklayın.
3. MCPS Google email adresinizi (@mcpsmd.net) ve şifrenizi girin.
4. Zoom hesabınızı görebileceksiniz. Başkalarını online toplantıya davet edebileceğiniz yazsa da bu mümkün DEĞİL. Bu hesapla sadece
öğretmeninizin düzenlediği toplantıya katılabilirsiniz.
Note: Zoom’un internet sitesinden girip (https://zoom.us) Google ile giriş yaparsanız MCPS-Zoom hesabınızdan giriş yapmış OLMUYORSUNUZ
ve bu durumda sadece Zoom’un ücretsiz ya da “temel” versiyonuna erişiminiz olacak. Lütfen, MCPS-Zoom’a giriş yapabilmek için aşağıdaki
adımları takip ediniz.
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Zoom Toplantısına katılım / CHROMEBOOKS
Chromebook kullanan öğrenciler önceden Zoom Chrome App’ı kullanarak giriş yapabilir.
İzlenecek yol:
1. Öğretmenin verdiği Zoom meeting linkini tıklayın.
2. Google Apps email adres ve şifreyi girip Join’e tıklayın.
3. “This meeting is for authorized attendees only” ibaresi çıkınca Sign into Zoom’a tıklayın.
4. MCPS Goggle Apps account bilgilerini girin.
Öğrenciler Chromebook ya da Chrome browser’a MCPS hesaplarını kullanarak giriş yaptılarsa otomatik olarak giriş yapacaklardır.

Zoom Toplantısına katılım / Mac/Windows
Öğrenciler Windows ya da Mac kullarak da Zoom’a giriş yapabilir.
1. https://zoom.us/support/download u indirin.
2. Getting Started on Windows and Mac makalesinde yazılanları takip ediniz.
Note: Sign in with SSO ibaresini seçin ve company domain için “mcpsmd” girin. Giriş yapmanız
istenecek ve Zoom’a bağlanacaksınız.

Zoom Toplantısına katılım / İOS/Android
Öğrenciler Android ya da İOS cep telefonu kullanarak Zoom’a giriş yapabilir.
1. OS cep telefonu için:
a. İOS için https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
b. Android için https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=en_US
2. Cep telefonunuza Zoom aplikasyonunu indirdikten sonra Getting Started with Android or İOS başlıklı makaleyi okuyun.

Olası sorunlar (Troubleshooting)
Zoom’a girmeye çalıştım ama Google 403 error çıkıyor

I tried to log into Zoom and got a Google 403 error
Google Chrome browser kullanıyorum
MCPS olmayan bir hesapla giriş yapmış olabilirsiniz. Chrome’dan çıkış yapın ve MCPS hesabınızı kullanarak Chrome’a giriş yapın ya da yeni bir
Chrome hesabı açın (CHROME PROFİLE). Daha fazla bilgi için sıradaki videoyu izleyin: create a new Chrome profile.
Google Chrome browser kullanmıyorum
MCPS olmayan bir hesapla giriş yapmış olabilirsiniz. https://www.google.com sitesinde sağ üst köşede Google Apps’a hangi hesapla giriş
yapıldığına bakın. MCPS olmayan bir hesapla giriş yapıldıysa kendi profile icon’unuza tıklayın ve Sign Out yapın.
Zoom meeting link’e tıklayınca Zoom profile’a gittim
Zoom hesabınızı açmadan Zoom toplantısına katılmayı denerseniz Zoom profile kısmına gidersiniz. Zoom meeting linkini bulduğunuz ana sayfaya
dönüp tekrar tıklayın.
Zoom’a giriş yapmaya çalıştım ve email ile teyit etmem istendi
MCPS sizin için bir hesap yaratmadan önce kendi Zoom hesabınızı yarattığınız için oldu. Kendi Zoom hesabınızı MCPS hesabıyla uyumlu hale
getirmek için email’inizi kontrol etmeniz istenecek. Mavi renkteki Verify düğmesine bastığınızda öğrencinin Gmail inbox’una gidip Zoom’un
“Confirm the changes to your account,” başlıklı emailini açın. Verify düğmesine basın. Tekrar Zoom’un internet sitesine yönlendirileceksiniz, orada
bir kez daha teyit etmeniz istenecek.

