
 

 

 

İdeal bir şekilde karşımıza çıkan teknolojiler içinde sizler için en farklı sonuçları elde edebiliyoruz. 
Özellikleri itibari ile en farklı işlemleri yapabileceğiniz bu hizmetlerin bir de arka yazılım, uygulama ve 
program ayağı bulunuyor. En ideal şekilde karşımıza çıkan bu özel programlar, artık günümüz 
teknolojilerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu özel uygulamalar içinde yer alan Flash 
uygulamaları, en fazla tercih edilen, özellikle web dünyası için vazgeçilmez bir hal alıyor. Bu neden ile 
aktif olarak kullanılan uygulamalardan olan bu programın öğrenilmesi amacı ile Flash Eğitimi almak 
ciddi bir önem kazanıyor. Beklentilere uygun şekilde hazırlanan, her türlü fonksiyonun da aktif olarak 
kullanılmasını sağlayan bu eğitimler, program tam olarak hakim olunmayı, aynı şekilde yaratım 
gücünüzün de artması anlamına gelecektir. Etkin sonuçları alacağını bu eğitimler sonunda sertifika 
alarak, yetkinliğinizi belgelendirmiş olacaksınız. 
 
Flash Eğitimi Sayesinde Neler Kazanıyoruz? 
 
Farklı uygulama alternatifleri içinde web siteleri ve diğer dijital platformlara hitap edebilen, özel 
görselleri hareketli şekilde hazırlamak Flash programı ile mümkün olacaktır. Oldukça başarılı, küçük 
paketler halinde birçok web tabanlı uygulamaya uygun olan bu özel program, kişilerin de en uygun 
şekilde yararlanmalarına olanak sağlamaktadır. Sizler de Flash Eğitimi aldığınızda, ciddi ve geniş bir 
uygulama alanı olan bu programa hakim olacaksınız. En farklı uygulamaları gerçekleştirerek, etkin 
şekilde görseller hazırlayabilirsiniz. Reklam videoları, banner reklamlar, çizgi filmler, tanıtım filmleri ve 
grafikler gibi birçok etkinliği yapabileceğiniz bu uygulama, yaratıcılığınız ile sınırlandırılabilir. Geniş bir 
kullanım alanı olduğundan dolayı iş açısında da sizlere oldukça özel ve ideal bir şekilde sonuçlar 
sağlayacaktır. Etkin kullanım sağlayacağınız bu uygulama, sizlerin de en etkin şekilde kullanım kolaylığı 
sağlamaktadır. 
Geleceğinizi şekillendirirken, etkileyici ve farklı ileri teknolojilerin ön planda olması da oldukça önemlidir. 
Bu şekilde sizler de harika sonuçları alabilir, en farklı etkileri uygun şekilde yaratabilirsiniz. Özellikleri 
bakımından alınacak olan Flash Eğitimi en özel alternatifleri de sizlere sunacaktır. Aktif bir şekilde 
karşımıza çıkacak olan bu özel alternatif sayesinde, geleceğinizi şekillendirecek bir iş ya da ek gelir 
kapısı açabilirsiniz. Hayatınıza farklı bir alternatif ve bilgi sunacak olan bu özel eğitimler, her zaman 
kullanıcılara en ideal etkileri sağlamaktadır. 
Eğitim kurumumuz tarafından hazırlanan bu özel eğitimler, sizlere en uygun, anlaşılır şekilde 
verilecektir. Bu şekilde konuya hakimiyetiniz de en üst seviyede olacaktır. Beklentilerinize uygun bir 
gelecek, etkin bir biçimde yapılanma sağlayacaktır. Bu şekilde en ideal gelecek hayalleriniz de daha 
rahat bir şekilde şekillendirebileceksiniz. Etkileyici, farklı ve özel eğitimler sayesinde iş olanaklarını 
arttıracak, seçilen değil seçen olabileceksiniz. Tüm bunların yanı sıra siteniz için de farklı uygulamalar 
geliştirebilecek, geleceğin teknolojilerine yön veren bir uygulamayı da öğrenmiş olacaksınız. 
Geçerliliğini hiç kaybetmeyecek bu tür programların artılarını en yüksek oranda alacaksınız 

  
Eğitim Süresi: 4 gün 
İçerik 
Flash arayüzünü tanımak 
 
Panelleri ayarlamak 
Sahne düzenini ayarlamak 
Araçların kullanımı 
 
Flashta çizim yapmak ve mantığını anlamak 
 
Flashta çizim yapılması 
Şekillerin uygulanışı 
Sembol yaratmak ve kullanmak 
Kütüphane kullanımı 
Çizim özellikleri 
Renkler ve geçişli renklerin kullanımı 
 
 



 

 

 
Animasyonlar ve Animasyon çeşitler 
 
Kare kare animasyon 
Clasic Tween animasyon özellikleri 
Motion Tween animasyon özellikleri 
Shape Tween animasyon özellikleri 
Yol belirleyerek animasyon oluşturulması 
3 boyut vererek animasyon hazırlamak 
Movie Clip yapımı ve mantığı 
Genel Animasyonların yapımı 
Animasyonlu Banner tasarımı 
Düğme yapımı 
Gelişmiş düğme yapımı 
Bone tool kullanımı 
 
Maskeleme 
 
Maskeleme nasıl yapılır 
Maskeleme ile animasyon uygulanışı 
Yol belirleyerek maske yapımı 
Maskeleme ile parlama efekti 
 
Flashta Web sayfası yapımı 
 
Web sayfası için arayüz tasarımı 
Web sayfası için düğmelerin hazırlanması 
Düğmelere ve sayfaya ses eklenmesi 
Ses özelliklerinin ayarlanması 
Yükleniyor özelliğinin yapılması 
Sayfayı Hosting e atmak için uygu hale getirilmesi 
 


