
 

 

 
Özel ve iş hayatınızda aktif olarak kullanabileceğiniz oldukça farklı teknolojik gelişimler var. Bunlardan 
özellikle bilgisayar için yaratılmış olanları hepimiz zamanı ve yeri geldikçe kullanıyoruz. Başarılı 
sonuçları alabileceğimiz bu uygulamalar sayesinde sizler de en farklı sonuçları elde edebilirsiniz. 
Özellikle Microsoft Office uygulamaları bu sistemler içinde hepimizin bir şekilde kullandığı ve kolaylıkla 
öğrenebileceği şekilde hazırlanmışlardır. Elbette ki bazı uygulamaları profesyonelce kullanabilmek 
adına özel eğitimler alınması şarttır. İleri Power Point eğitimi bu özel ve faydalı eğitimler içinde yer 
almaktadır. Sizler de en etkin şekilde kurumumuz aracılığı ile bu eğitimleri alabilir, en uygun şekilde 
programın kullanımını öğrenebilirsiniz. Aktif olarak birçok alanda kullanabileceğiniz bu uygulama, 
sizlere sunumlar ve tanıtımlar gibi alanlarda ciddi yararlar sağlayacaktır. 
 
İleri Power Point Eğitimi Öğrenmek Zor Mudur? 
 
Kesinlikle hayır. Temel Power Point eğitim bilgisine sahip olan herkes bu eğitimi alabilir ve kolayca 
hakim olabilir. Bu uygulamalar sizlere etkin ve oldukça başarılı sonuçlar sunacak, iş dünyasında bir adı 
öne çıkmanıza yardımcı olacak uygulamalardır. Bilindiği gibi her biri ayrı özelliklere sahip olan Microsoft 
Office uygulamaları, benzer yapıları ve menüleri ile de kullanıcılara kolaylıklar sunuyor. Bu neden ile 
temel eğitimler genel olarak benzerlik gösterirken, ileri seviyede olan eğitimlerde daha farklı ve 
fonksiyonel işlemlerin yapılması önemlidir. Sizler de ileri Power Point eğitimi aldığınızda slaytlarınız 
üzerinde çok daha aktif olarak çalışmalar yapabileceksiniz. Farkı yaratmak için iş hayatında donanıma 
sahip olmanız gerekir. Bu donanımı ise sizler eğitimler ile elde edersiniz. En ufak bir detay ya da 
eğitimin sizi nerede bir adım öne götüreceğini alsa bilemezsiniz. Bu neden ile iş dünyasının 
getirilerinden daha fazla yararlanmak istediğinizde Microsoft Office uygulamalarını en etkin şekilde 
kullanabilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu harika uygulama ile yapacaklarınız bireysel ve iş hayatında 
sizlere inanılmaz bir keyif de sunacaktır. 
En özel toplantılarda, en farklı seminerlerde ya da eğitimlerde her zaman izleyici kitle ile etkili bir iletişim 
kurmak isteriz. Onlara kendimizi doğru ifade edebilmek adına, rahat bir zamanda hazırlayacağınız 
harika ve bol içerikli bir slayt gösterisi, inanılmaz bir etki yaratacaktır. Müşterilerinize her seferinde aynı 
şeyleri tekrarlamak yerine, mail olarak göndereceğiniz ilgi çekici bir sunum gayet başarılı sonuçları 
alabilmenizi sağlar. Bu ve diğer farklı nedenlerden dolayı sizler de ileri Power Point eğitimi alabilir, 
sorunsuz bir şekilde etkili olarak sonuçları elde edebilirsiniz. Başarılı bir kariyer için şansın ne zaman 
sizden yana olacağınızı bilemezsiniz. Ama şans geldiğinde geri çevirmemek adına donanımlı olmakta 
gayda vardır. Sizler de bu açıları iyi değerlendirerek, böylesine verimli ve özel bir uygulamayı A dan Z 
ye kadar öğrenmek için bizimler irtibat kurabilirsiniz. İşi, işi uzmanlarından öğrenmek size her zaman 
artı kazandıracaktır. 
  
Eğitim Süresi: 6 Saat 
İçerik 
Animasyonlar ile Çalışmak 
 
Animasyon Sekmesini Kullanmak 
Giriş&Çıkış Animasyonu Eklemek 
Vurgu Eklemek 
Hareket Yollarını Kullanmak 
Animasyon Efektlerini Düzenlemek 
 
Sunumları Çoğaltmak ve Düzenlemek 
 
Slaytları Kopyalamak ve Silmek 
Slaytları Gizlemek 
Slaytları Yeniden Düzenlemek 
Slayt Geçişleri Eklemek 
3-B Slayt Geçişlerini Kullanmak 
 
 



 

 

 
Sunumları Yönetmek 
 
Diğer Sunumlardan Slaytlar Eklemek 
Bul-Değiştiri Kullanmak 
 
Grafiklerle Çalışmak 
 
Grafik Eklemek 
Grafik Sekmesini Kullanmak 
Grafik Verisi Eklemek ve Kaldırmak 
Grafiği Biçimlendirmek ve Yeniden Boyutlandırmak 
 
WordArt & SmartArt 
 
WordArt Nesnesi Eklemek 
WordArt Nesnesini Düzenlemek 
Liste Yaratmak 
Hiyerarşi Yaratmak 
Piramit Yaratmak 
SmartArt Düzenlemek 
 
Şablonlar, Asıl Slaytlar ile Çalışmak 
 
Yeni Şablon Yaratmak ve Düzenlemek 
Asıl Slayt ile Çalışmak 
Özel Görünümleri Kullanmak 
 
İleri Sunum Seçenekleri 
 
Eylem Düğmeleri ile Çalışmak 
Sunum için Açıklayıcı Notlar 
Slayt Zamanlaması Kullanmak 
Slayt Gösterisi Kaydet 
Slayt Gösterisi Seçenekleri 
 
Sunumu Web için Kaydetmek 
 
Slayta Link Eklemek 
Sunumu Web’de Yayınlamak 
Sunumu Video Olarak Kaydetmek 
Sunumu CD için Paketlemek 
Sunumu PDF Olarak Kaydetmek 
 
İşbirliği 
 
Gözden Geçir Sekmesini Kullanmak 
Slayt Gösterisini Yayınlamak 
Açıklama Eklemek, Görüntülemek, Düzenlemek 
 
PowerPoint’i Özelleştirmek 
 
Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Özelleştirmek 
PowerPoint Seçeneklerini Değiştirmek 

 


