
Microsoft Teams



Office 365 ve Microsoft Teams’den çevrimiçi sınıfınıza 

erişin.

Oturum açmak için okul hesabınızı alın.

Microsoft Teams, tüm sınıfınızla, diğer sınıf arkadaşlarınızla küçük gruplar halinde ve 

öğretmeninizle bire bir sohbet edebileceğiniz çevrimiçi sınıfınızdır. Teams aracılığıyla

öğretmeniniz ve sınıf arkadaşlarınızla görüntülü veya sesli aramalar ile bağlantı kurabilirsiniz.

Her zaman, her yerde bağlantıda kalacak ve tüm sınıf kaynaklarınıza ve sınıf ödevlerinize

erişebileceksiniz.

Öğrenme ortamınızı ayarlayarak başlayalım!



KURULUM
Çevrimiçi sınıfınıza başlayın ve bir Ekibe katılın



https://www.microsoft.com/tr-
tr/microsoft-teams/download-app
’a gidin.
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İş veya okul için Teams’i indirin.

https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-teams/download-app
https://www.office.com’a/


https://www.office.com ‘a gidin.

Oturum açma bilgilerinizi girin.

O365 açılış sayfasında Teams’i seçin.
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https://www.office.com/


Ekipleri görüntülemek için O365 
uygulama çubuğundan Teams’i seçin.

Ekip oluştur veya bir ekibe katıl.

Öğretmen tarafından sağlanan 
kodu girin.
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Ekiplerinizi görüntülemek için 
uygulama çubuğundan Ekipler’i
seçin

Sınıf ekibinizi seçin
1 2

Öğretmeniniz ve sınıf 
arkadaşlarınızla bağlantı kurmaya 
başlamak için sınıf kutucuğuna 
tıklayın
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For full functionality and ease of access download the teams app.

Teams’i açın
1

Profilinizi açın Masaüstü uygulamasını indirin
2 3



Teams mobil uygulamasını edinin



Teams
Konuşmaları ve dosyaları düzenleyin.



Tüm Etkinliklerinizi
görün.

Sohbet penceresine 
hızlı erişim.

Dahil olduğunuz tüm 
ekipleri görmek için 
Ekiplere tıklayın.

Ödevlere erişim.

Takvimi
görüntüleyerek sınıf 
toplantılarına erişin.

Dosyalarınıza erişin





Sınıf toplantısına katılın

Microsoft Class Teams | Quick Start Guide for  Students



Öğretmeniniz size bir bağlantı           

gönderir

Öğretmeniniz ekipler takvimine 

ekler

Öğretmeninizle bir Kanalda “Hızlı 

Toplantı” yapabilir
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Öğretmeniniz size bir bağlantı gönderir

Bir Teams toplantısına katılmak için ihtiyacınız olan

tek şey bir bağlantıdır. Öğretmeninizin sizinle

bağlantıyı paylaşmasının bir yolu, onu okul e-posta

adresine göndermektir.

E-postanızı açın ve ekip toplantısına katılmak için 

bağlantıya tıklayın

Öğretmeniniz tarafından sağlanan bağlantıya 

tıkladığınızda, Bu tarayıcıda devam et seçeneğini 

seçmeniz yeterlidir.

TIP: You can join a meeting on the web instead of a Team if you choose.



⚫ Takviminizi açmak için sol panelden 

Takvime tıklayın.

⚫ Ardından, planlanmış olan toplantıya 

tıklayın.

⚫ Toplantıya katılmak için Katıla tıklayın.
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Öğretmeniniz ekipler takvimine ekler



Öğretmeninizle bir Kanalda “Hızlı Toplantı” 

yapabilir

1

Öğretmeniniz, Ekibinizin hangi 

kanalında toplantı yapacağını size 

bildirmelidir.

Ekibin gönderi alanında, öğretmeniniz 

toplantıyı başlattığında Katıl seçeneğini 

göreceksiniz..

Öğretmeninizle olan toplantıya 

katılmak için Katıl butonuna tıklayın. 2

Bir kanalda toplantı, öğretmeninizle tanışmanın ve soru sormanın

hızlı bir yoludur.



Toplantı öncesinde
yapılması gerekenler



Dersinizin sorunsuz ilerlemesine yardımcı olacak birkaç genel kural.

⚫ Ses Kapatma. Toplantıya katıldığınızda, eğitmeniniz size aksini söylemediyse video kameranızı ve 

mikrofonunuzu kapatın.

⚫ Bulanıklık. Eğitmeniniz video kameranızı açmanızı istiyorsa arka planınızı bulanıklaştırın.

⚫ *yalnızca Teams Uygulamasında mevcuttur

⚫ Etkileşim. Soru sormak için toplantı sohbetini kullanın. Bir sorunuz olduğunda kontrol çubuğundaki

simgesini kullanın ve ardından eğitmenin size söz hakkı vermesini bekleyin.



Toplantı menü çubuğunda bulunan simgelerin özellikleri.

(İnternet Tarayıcı Görünümü)

⚫ Mikrofonunuzu ve 

videonuzu kontrol edin

⚫ Arka planı bulanıklaştır
*yalnızca Teams Uygulamasında 

kullanılabilir

⚫ Sohbete Katılın

Kamera açma-kapama.

Ekranınızı ve 
bilgisayar sesini 

paylaşın.

Mikrofon açma-
kapama.

El kaldırmayı kullanarak sorunuzu 
veya söyleyecek bir şey olduğunuzu 

öğretmeninize bildirin.

Sohbet mesajları gönderin, bağlantı paylaşın, dosya 
ekleyin ve daha fazlasını yapın. Paylaştığınız 

kaynaklar toplantı sonrasında da kullanılabilir.

Toplantıdan ayrılın. 
Toplantı, siz ayrıldıktan 

sonra da devam 
edecektir.

Toplantıdaki 
katılımcıları görün.



Toplantı menü çubuğunda bulunan simgelerin özellikleri. (Uygulama Görünümü)

⚫ Mikrofonunuzu ve 

videonuzu kontrol edin

⚫ Arka planı bulanıklaştır
*yalnızca Teams Uygulamasında 

kullanılabilir

⚫ Sohbete Katılın

Toplantıdaki 
katılımcıları görün.

El kaldırmayı kullanarak sorunuzu 
veya söyleyecek bir şey olduğunuzu 

öğretmeninize bildirin.

Kamera açma-
kapama.

Mikrofon açma-
kapama.

Ekranınızı ve 
bilgisayar sesini 

paylaşın.

Sohbet mesajları gönderin, bağlantı paylaşın, 
dosya ekleyin ve daha fazlasını yapın. Paylaştığınız 

kaynaklar toplantı sonrasında da kullanılabilir.

Toplantıdan ayrılın. 
Toplantı, siz ayrıldıktan 

sonra da devam 
edecektir.


