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1. Cerebrum Tech web sitesinin üst kısmında bulunan “Çözümlerimiz” sayfasındaki Ceremeet 

uygulamasının altında bulunan “Hemen İndirin” butonu ile Ceremeet uygulamasının kurulum 

dosyalarını indirmeye başlayabilirsiniz.  

 

2. Kurulum dosyasını açtıktan sonra “Install” butonu ile Ceremeet Launcher’ı indirmeye 

başlayabilirsiniz.  
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3. İndirme işlemi tamamladıktan sonra Ceremeet Launcher kendini otomatik olarak güncellemeye 

başlayacaktır. Ceremeet Launcher’ın sağ üstünde bulunan buton ile dil seçimi yapabilirsiniz.  

 

4. Kurulum tamamlandıktan sonra “Kayıt Ol” butonu ile Ceremeet hesabı oluşturabilirsiniz.  
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5. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra girmiş olduğunuz e-posta adresine bir doğrulama e-postası 

gelecektir.  

 

6. E-postanın içinde bulunan linke tıkladıktan sonra açılan sayfadaki “Verify Email” butonuna 

basarak doğrulama işlemini tamamlayabilirsiniz. Ardından Ceremeet Launcher üzerinden 

hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Eğer kişisel e-posta adresiniz ile kayıt olduysanız Ceremeet 

uygulamasının “free versiyonu” ile 8 dakikaya kadar toplantılar oluşturabilirsiniz. Eğer kurumsal 

lisansa sahip bir e-posta adresi ile kayıt olduysanız “Premium kurumsal versiyon” ile sınırsız 

sürede toplantılar oluşturabilirsiniz. 
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7. Sayfanın ortasında bulunan “Yeni Toplantı” kısmında toplantı başlığı girerek “Yeni Toplantı” 

butonu ile toplantı oluşturabilirsiniz. Ardından sağ tarafta bulunan “Toplantıya Katıl” kısmında 

Ceremeet davet linkini bulabilirsiniz. Diğer katılımcılar bu link ile oluşturduğunuz toplantıya 

katılabilirler.  

 

8. Eğer bilgisayarınızda Outlook uygulaması yüklüyse “Toplantıyı Paylaş” butonu ile toplantıyı 

Outlook uygulaması üzerinden bir davet olarak iletebilirsiniz. Davetiye oluştururken eğer Outlook 

uygulamasında Microsoft Teams eklentisi yüklüyse otomatik olarak bir Teams toplantısına 

dönüşecektir. Bunu engellemek için üst kısımda bulunan “Don’t Host Online” butonunu 

kullanabilirsiniz. 
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9. Katılımcılar oluşturduğunuz davetiyede bulunan linke tıklayarak Ceremeet web sayfasına 

ulaşabilirler. Bu sayfada bulunan “Download Ceremeet” butonu ile uygulamayı indirebilir, eğer 

zaten yüklüyse “Enter Meeting” butonu ile toplantıya katılabilirler. 

 

10. Oluşturulan toplantıya giriş yapmak için Ceremeet Launcher uygulamasındaki “Başlat” butonunu 

kullanabilirsiniz. Ceremeet uygulaması otomatik olarak açılacaktır.  
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11. Açılan sayfada bulunan oklar ile dilediğiniz karakteri seçebilir ve sol tarafta bulunan bölümde 

giyimini isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Ardından sağ alt taraftan kullanıcı adınızı girerek 

“BAŞLAT” butonu ile toplantıya girebilirsiniz.  

 

12. Sağ üstte bulunan “Sunum Yükle” butonu ile toplantıda kullanacağınız sunumu tüm kullanıcıların 

görüntüleyebileceği şekilde seçebilirsiniz.  


