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1. ShowMore programı nedir? ShowMore programı nasıl kullanılır? 

ShowMore - Free Screen Recorder, ücretsiz bir ses/görüntü ekran kaydedicisidir. Bu 

program, ek ses ve dosya türü için çeşitli seçeneklerle ekran etkinliklerini kaydedilip ve 

yüklenmesine imkân vermektedir.  

 Tek bir tıklama ile kayıt yapmaya başlayan basit bir ara yüze sahiptir.  

 Video, çeşitli dosya türlerinde kaydedilebilir, ses doğrudan bir kaynaktan veya 

harici bir mikrofondan eklenebilir ve son sürümler otomatik olarak popüler 

barındırma sitelerine yüklenebilir.  

 Gerçek zamanlı düzenleme özellikleri de mevcut olup, kullanıcıların yakalama 

sırasında basit efektler veya metin eklemelerine olanak tanır.  

2. ShowMore Ücretli mi? 

ShowMore programı ücretsiz olarak toplantılarınızı bilgisayarınıza kayıt almanıza olanak 

sağlar.  

3. ShowMore Programını indirme 

ShowMore programı https://showmore.softonic.com.tr  adresinden indirilir. Şekil 3.1’de 

programı indirme ekranına yer verilmiştir. Ücretsiz İndirme tıklanarak programı indirme 

sayfasına gidilir.  

https://showmore.softonic.com.tr/


 

Şekil 3.1 ShowMore indirme sayfası 

 

Şekil 3.2 ‘de yer verilen Popup ekranı sağ üstteki X simgesinden veya en alt satırda bulunan 

“Hayır teşekkürler” adımı tıklanarak kapatılarak yükleme sayfasına gidilir. 



 

Şekil 3.2 Popup penceresinin kapatılması  

Ücretsiz indirme seçeneği tıklanarak program bilgisayarımıza indirilir. 

 

Şekil 3.3 Programın indirilmesi 



Farklı bir konum belirtmemişseniz İndirilenler klasöründe bulunan “showmore-screen-

recorder-softonic.exe” programı çift tıklanarak çalıştırılır. Açılan pencerede kurulmak istenen 

dil seçilerek ilerlenir.  

 

Şekil 3.4 Kurulumda dil seçimi yapılması 

 

  

Şekil 3.5 Kurulum adımları  



 

 

Şekil 3.6 Kurulum adımları 

 



 

Şekil 3.7 Kurulum adımları 

 



 

Şekil 3.8 Kurulum adımları 

 



 

Şekil 3.9 Kurulumun tamamlanması  

 

4. ShowMore Programında Toplantı Kaydetme 

ShowMore programı çalıştırılır. Şekil 4.1 de görüntüsüne yer verilen menüde kişiselleştir 

seçeneğinden tam ekran seçildikten sonra menüde sol tarafta bulunan kayıt seçeneği tıklanarak 

kayıt başlatılır. 

 



 

Şekil 4.1 ShowMore toplantı kaydetme 

Şekil 4.2’de görünen program menüsünden kayıt durdur seçeneği tıklanarak kayıt 

durdurulur. Kaydetmek için yeşil renkli “tamamla” seçeneği tıklanarak bilgisayara kaydedilir.  

 

Şekil 4.2 ShowMore kayıt bitirme 

  



5. Toplantının Kayıtlarının ALMS’ye Yüklenmesi  

ShowMore programında kayıtlar Belgelerim/Apowersoft/ShomMore dizinine 

kaydedilmektedir. İlgili kayıtlar etkinlik sonrası ilgili akademik hafta dikkate alınarak bir 

Video Aktivitesi olarak ALMS’ye kayıt etmeleri beklenmektedir.  

  



Doküman Hakkında  

1 01/09/2020 Tarihinde yayımlandı.  

 


