
SİU 2020 – ZOOM PROGRAMINDAN SUNUM VİDEOSU KAYDETME YÖNERGESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arama motoru üzerinden Zoom 

programı taratılarak ilgili indirme 

sayfasına ulaşılır. 

Sol taraftaki görselde örnekteki 

gibi Client versiyonu indirilerek 

bilgisayara kurulur. 

Program kurulumu sonrasında 

“Sign In” denilerek kişisel 

hesabınıza giriş sağlanır. 

Eğer mevcut bir hesabınız yoksa 

“Sign Up Free” denilerek ücretsiz 

şekilde Zoom programına kayıt 

olunur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa kayıt olurken doğum 

tarihi sorabilir, bu bilgi kritik 

değildir, rastgele girilebilir. 

Programa kayıt sırasında 

kullanılacak olan e-posta adresi 

daha sonrasında programa giriş 

sırasında kullanılacaktır. 

Kişisel hesaba giriş yapıldıktan sonra 

soldaki görseldeki ekrandan “New 

Meeting” seçimi yapılır. 

Ekrana gelen kutucukta “Join 

with Computer Audio” seçiminin 

yapılması gerekmektedir. 



 

 

 

 

 

Toplantı başlatıldıktan sonra “Share Screen” denilerek sunum ekranınızın görüntülenmesi sağlanır. 

 

Ekrana gelen paylaşım seçeneklerinden sunum ekranı tercih edilebilir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ekran paylaşımı başlatıldıktan sonra en üstten “More” denilerek “Record” seçimi yapılır. Ya da 

doğrudan “Alt + R” tuş kombinasyonu kullanılarak video/toplantı kaydı başlatılabilir. 

 

Video/toplantı kaydı başlatıldıktan sonra 

eğer o esnada mikrofonunuz kapalı ise 

program bu durumu hatırlatır. Böyle bir 

durumda “Unmute Myself” denilerek 

mikrofon açılarak kayda devam edilmelidir. 

 

Sunum anlatımı tamamlandıktan sonra yine en üstten “More” denilerek, sonrasında “Stop 

Recording” seçimi ile kayıt tamamlanır. Alternatif olarak “Alt + R” tuş kombinasyonu kullanılabilir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİU 2020 – GÖNDERİLECEK OLAN SUNUM VİDEOSU ÖZELLİKLERİ 

- Sunum videosu herhangi bir program ile kayıt edilebilir, fakat ücretsiz ve kolay kullanımı 

sebebiyle Zoom programı tavsiye edilmektedir. 

- Sunum videosunda hem “sunum ekranı”, hem de kişinin anlatım sırasındaki “web kamera 

görüntüsü” beraber şekilde yer almalıdır. 

- Sunum anlatımları “10-12 dakika” arasında olmalıdır. 

- Video dosyasının ismi “bildiri numarası” ile değiştirilmelidir, dosya isminde başka bir bilgi 

verilmemelidir. Bildiri numarası yerine konferans kayıt numarası kullanılmamalıdır. 

- Dosya formatı “mp4” olarak istenmektedir. 

- Dosya boyutunun en fazla “80 MB” olmasına izin verilmektedir. 

Son aşamada toplantı tamamen kapatılarak 

video kaydının işlenmesine geçilir. “End 

Meeting” seçimi yapılarak toplantı kapatılabilir. 

 

Toplantının bitirilmesinden sonra 

bilgisayar gücüne de bağlı olarak 

birkaç dakika video kaydının 

işlenmesi beklenmelidir. 

 

Video kaydının işlenmesi bittikten 

sonra otomatik açılan klasörde üç 

dosya gözükecektir. Bunlardan 

“mp4” video dosyası olana “bildiri 

numarası” verilerek konferans 

sistemine yükleme yapılacaktır. 

 


