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Zoom Video İndirme Kılavuzu
How to download your Zoom 
recordings?



• Zoom uygulamasını 
açınız. Eğer giriş 
yapılmamış ise «SSO» ile 
giriş yapınız. 

• Open the Zoom application. 
If not logged in, log in with «SSO».



• Sizi sağ tarafta görmüş olduğunuz 
ekran karşılayacaktır. Yukarıdaki 
«Meetings» sekmesinden, bu 
zamana kadar 
düzenlenmiş/planlanmış olan 
aktivitelerinize ulaşabilirsiniz.

• The screen you see on the right will 
welcome you. From the «Meetings» tab 
above, you can access your 
organized/planned activities so far.



• Meetings ekranında Upcoming ve 
Recorded olarak iki kısım bulunmaktadır. 
Upcoming’de planlanmış ve henüz 
gerçekleşmemiş olan aktiviteleriniz 

görüntülenmektedir. 

• There are two sections on the Meetings screen, 
Upcoming and Recorded. In Upcoming, your 
planned and not yet realized activities are 
displayed.



• «Recorded» kısmında ise daha 
önceden işlenmiş ve sonlandırılmış 
aktiviteleriniz görüntülenmektedir. 
İlgili ders kaydını sol kısımdan 
bularak tıklayınız ve sağ tarafta 
açılan ekranda «Open» seçeneğine 
tıklayınız.

• In the «Recorded» section, your previously 
processed and terminated activities are 
displayed. Find the relevant course record 
on the left and click on the «Open» option 
on the screen that opens on the right.



• Tarayıcınızda sağ tarafta 
gördüğünüz ekran açılacaktır. 
Bu ekranda belirtilen kısımdaki 
«Download» butonu ile ilgili 
Zoom kaydını, videoya 
çevirerek bilgisayarınıza 
indirebilirsiniz.

• The screen you see on the right 
will open in your browser. You 
can download the related Zoom 
recording to your computer by 
turning it into a video by clicking 
the "Download" button in the 
section indicated on this screen.



• Daha sonra LMS üzerinden, bu videoyu 
yüklemek istediğiniz dersi seçiniz. Ders 
sayfasından, «Yeni Aktivite Ekle» 
sekmesinden, «Video»yu seçiniz.

• Then select the lesson you want to upload this video 
to via LMS. Select «Video» from «Add New Activity» 
tab.



• Aktivite düzenleme ekranında, ilgili 
alanları doldurduktan sonra «Yükle» 
kısmından «Seç veya Sürükle Bırak» 
seçeneği ile indirdiğiniz videoyu, 
aktivitenin içerisine yükleyebilirsiniz.

• On the activity editing screen, after filling in 
the relevant fields, you can upload the 
downloaded video into the activity with the 
«Select or Drag and Drop» option from the 
«Upload» section.



• Aktivite düzenleme ekranını 
ilerlettiğinizde, soru ekleme 
ekranı çıkmaktadır. Bu ekrandan 
sonra videonuz başarıyla 
eklenmiş olacaktır.  

• When you advance the activity editing 
screen, the question adding screen 
appears. After this screen, your video will 
be successfully added.



• UYARI : Herhangi bir sorundan dolayı sanal sınıf kaydınızı bu şekilde 
video olarak yüklerseniz, sanal sınıf ödeme raporuna ders yükü olarak 
işlenebilmesi için birimimize bilgi vermeniz gerekmektedir. 
(ue@uskudar.edu.tr)

• WARNING: If you upload your virtual classroom registration as a video due to any problem, you 
must inform our unit so that it can be processed as a course load in the virtual classroom payment 
report. (ue@uskudar.edu.tr)

mailto:ue@uskudar.edu.tr


Thank you.


