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Bu bölümü tamamladıktan sonra,


PowerPoint programı hakkında bilgi edinebilecek,



PowerPoint programı arayüzündeki alanların adlarını kavrayabilecek,



PowerPoint dosyalarını oluşturabilecek,



PowerPoint dosyalarını kayıt edebilecek,



PowerPoint programında animasyon, efekt ekleme, slayt gösterisini çalıştırma işlemleri
yapabilecek,



PowerPoint sunularınızın çıktısını alabileceksiniz.

1

BTU 100 Bilgisayar okuryazarlığı
1. POWERPOINT’E GİRİŞ
1.1.

PowerPoint Nedir?

PowerPoint, Microsoft firması tarafından hazırlanmış bir sunu tasarlama ve düzenleme yazılımıdır.
PowerPoint, kullanıcıların düzenleyebilmeleri amacıyla içine resim, yazı, 3 boyutlu nesneler, grafikler,
video, ses dosyaları gibi nesnelerin eklenebileceği slaytlar (sayfalar) sunar. Kullanıcılar, bu sayfalarda
istedikleri görünüm tasarımlarını gerçekleştirerek veya hazır temaları kullanarak sunularını
hazırlayabilirler.

1.2.

PowerPoint Programını Nasıl Açarım?

Eğer sıfırdan bir belge yaratmak istiyorsanız PowerPoint kısa yolunu çift tıklayarak (masaüstünden veya
Başlat menüsünden) PowerPoint programını çalıştırabilirsiniz. Şekil 1’deki gibi boş bir sunum ile
PowerPoint açılacaktır. Bu sunumu hazırlayıp kaydedebilirsiniz. Ayrıca önceden kaydedilmiş veya farklı
kaynaklardan sizin bilgisayarınıza yüklenmiş PowerPoint dosyalarını çift tıklarsanız yine bu belgeler
PowerPoint programı ile açılacaktır. PowerPoint programı ile .ppt (2007 öncesi PowerPoint sürümler
için) ve .pptx (PowerPoint 2007 veya sonraki sürümler için) uzantılı dosyaları açabilir, düzenleyebilir ve
kaydedebilirsiniz.

1.3.

PowerPoint’in Arayüzü

PowerPoint programını açtığınızda karşınıza Şekil 1’deki arayüz gelecektir. Bu arayüzdeki alanların adları
ve kısa tanımları Tablo 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. PowerPoint Arayüzü

Tablo 1. Powerpoint arayüzünün alan adları ve kısa tanımları

No

Alan adı

Kısa tanım

1

İçerik alanı

Buraya metin ve diğer biçimdeki içeriği (resim, video vb.) eklenebilir.

2

Şerit alanı
(Menüler)

Bu alanda menüler ve seçilen menünün içeriği görünmektedir.
Dosya, Giriş, Ekle gibi menü isimleri tıklanarak seçildiğinde şerit
alanına farklı seçenekler gelmektedir.

3

Cetvel

Ekranın sol ve üst kısmında yer alan cetvel üzerinde cm cinsinden
sayfanın ebatlarını ve sayfa kenarı boşluklarını gösteren alandır.

4

Durum ç ubuğ u

Burada sunum hakkında kısa bilgiler (slayt numarası, hangi temanın
uygulandığı ve sununun hangi dil ile yazıldığı) verilir.

5

Kontrol çubuğu

PowerPoint programını minimize etmek, tam ekran büyütmek veya
tamamen kapatmak için kullanılır.

6

Hızlı erişim çubuğu

Bu alanda kaydetme ve çıktı ön izleme gibi sürekli görünür olan
düğmeler vardır.

7

Kaydırma çubuğu

Sunuyu dikeyde ve yatayda kaydırmaya yarar.

8

Görünüm ve
yakınlaşma çubuğu

Sununun görünümünü değiştirmek veya yakınlaşmayı ayarlamak için
kullanılır.

9

Başlık çubuğu

Sununun adının yazılı olduğu alandır.
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2. POWERPOINT İLE SUNU OLUŞTURMA
2.1.

Yeni Bir Sunum Yaratma ve Kaydetme

PowerPoint programını açtığınızda karşınıza Şekil 3’teki gibi boş bir sunum gelir ve ……….tıklayın şeklinde sizi
yönlendiren ilgili alanlara tıklayarak sunum için gerekli yazılarınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde
PowerPoint (25,4x19,05 cm) boyutlarında slaytlar içeren standart bir sunum oluşturacaktır. Eğer sununun farklı
bir boyutta olmasını istiyorsanız bunu sunumunuzu yaratıldıktan sonra da değiştirebilirsiniz (Tasarım/Sayfa
Yapısı kısmından değiştirebilirsiniz).
Ayrıca Dosya/Yeni seçeneğinden yeni ve boş bir sunuma başlayabilirsiniz (Şekil 2). Yeni menüsünde farklı
şablonlardan yararlanıp farklı görünümdeki boş veya hazır sunumlarda değişiklikler yaparak yeni sunu
oluşturabilirsiniz.

Şekil 2. Yeni bir sunum yaratmak

2.2.

Slayt Eklemek

Bir sunuya slayt eklemek için 3 yol vardır:
 Herhangi bir slayt seçiliyken Enter tuşuna basılabilir,
 Giriş menüsünde yer alan Slaytlar seçeneklerinden Yeni Slayt tıklanabilir,
 Farenin sağ tuşu tıklayarak Yeni Slayt eklenebilir.
Sunuya Şekil 3’te görüldüğü gibi Giriş menüsünde yer alan Slaytlar seçeneklerinden Yeni Slayt tıklanarak
yeni bir slayt eklenmiştir. Şekil 4’te ise farenin sağ tuşu tıklanarak Yeni Slayt eklenmiştir. Ardından başlık
alanları doldurulmuştur.
4
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Şekil 3. Slayt Eklemek I

Şekil 4. Slayt Eklemek II
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Şekil 5. Slayt Düzeni Seçmek

Not: Slayt ekledikten sonra eklenen slaytın düzeninin farklı olduğuna dikkat ediniz.
Eklenen bu yeni slayt Başlık ve İçerik düzenindedir.
Ancak ilk slayt Başlık Slaytı düzenindedir.
Slaytın hangi düzende olduğunu görebilmek için;


slayt seçiliyken Giriş menüsünde yer alan Slaytlar seçeneklerinden Düzen seçeneğine ya da



ilgili slaytın üzerinde sağ tuşa tıklayıp açılan menüden Düzen seçeneğine tıklayınız (Şekil 5).

Slayt, seçili düzene göre değişir.
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Eklediğiniz slaytın içerik kısmında yer alan kısa
ekleyebilirsiniz.

yolları

kullanarak

bir

resim

Açılan Dosyadan Resim Ekle penceresinden bir resme tıklayarak Ekle düğmesine basınız (Şekil 6).

Şekil 6. Resim Ekle Penceresi

Şekil 7’de görüldüğü gibi slayta resim eklenecektir. Başlık alanına tıklayarak Resim yazınız.

Şekil 7. Resim Ekleme I
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Sunuya bir slayt daha ekleyiniz. Başlık alanına tıklayarak “2 Resim” yazınız (Şekil 8).

Şekil 8. Resim Ekleme II

Eklenen bu slaytın düzeni Başlık ve İçerik düzenindedir. Sunularda farklı düzenlerde slaytlar
oluşturabiliriz. Eklenen bu slaytın düzenini değiştirelim. Slayt düzenini İki İçerik düzeni olarak
değiştiriniz (Şekil 9). Düzeni değiştirdiğinizde slayt, Şekil 10’daki gibi görünecektir.

Şekil 9. Düzen Seçenekleri
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Şekil 10. Resim Ekleme III

Düzenini değiştirdiğimiz bu slayta içerik alanında yer alan kısa
ekleyiniz.

yolu kullanarak iki resim

Şekil 11. Resim Ekleme IV
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Not: Sunuya Ekle menüsü Resimler seçeneklerinden Resim seçeneğini kullanarak da resim
ekleyebilirsiniz (Şekil 12).

Şekil 12. Resim Ekleme V

2.3.

Tema Ekleme

Hazırladığınız sunuya tema uygulayarak sununun tasarımını değiştirebilirsiniz. Tasarım menüsünden
Temalar seçeneklerinden herhangi bir tema ekleyebilirsiniz.

Şekil 13. Tema Ekleme I

Herhangi bir temayı seçerek sunuya bir tema ekleyiniz. Şekil 14’teki örnekte Bitişiklik teması
kullanılmıştır.

Şekil 14. Tema Ekleme II
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2.4.

Geçiş Efekti Ekleme

Sunuda yer alan slaytların geçişlerinde görsel efektler ekleyebilirsiniz. Bunun için Geçişler menüsünden
Bu Slayta Geçiş seçeneklerinden herhangi birini seçebilirsiniz (Şekil 15). Slayt geçişleri, bir slayttan
sonrakine geçerken Slayt Gösterisi görünümünde oluşan animasyon benzeri efektlerdir. Her slayt geçişi
efektinin hızını denetleyebilir ve ayrıca ses ekleyebilirsiniz. Her bir slaytın geçişine farklı geçişler
ekleyebilirsiniz. Fakat çok sayıda farklı slayt geçiş efektleri kullandığınızda sunumuzu izleyenlerin
dikkatini dağıtacağından tek bir geçiş efekti kullanmayı tercih ederek sununun genelinde bütünlük
sağlayınız.

Şekil 15. Geçiş Ekleme I

Slaytınıza herhangi bir geçiş ekleyiniz. Bu örnekte Süpür Geçişi kullanılmıştır. Seçmiş olduğunuz geçişin
efektini Efekt Seçeneklerini kullanarak değiştirebilirsiniz (Şekil 16).
Her geçişin kendine özgü bir efekt seçenekleri vardır.

Şekil 16. Geçiş Ekleme II

Not: Bir geçiş efekti uyguladığınızda sadece o slayta geçiş efekti uygulamış olursunuz. Tüm slaytların
geçişlerinde aynı geçiş efektini kullanmak isterseniz Geçişler menüsünde Zamanlama seçeneklerinden
Tümüne Uygula seçeneğini tıklamanız gerekmektedir. Bu örnekte Tümüne Uygula seçilmiştir.
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2.5.

Animasyon Ekleme

Slaytınızdaki metinlerinize ve diğer nesnelere animasyon eklemek, izleyicilerinizin ilgisini çekmek ya da
özellikle vurgulamak istediğiniz bir konuya dikkat çekmek için bir yol olabilir. Animasyon eklemek için
öncelikle animasyon eklemek istediğimiz alanı seçmemiz gerekmektedir, aksi takdirde animasyonlar
menüsü pasif olacaktır (Şekil 17).

Şekil 17. Animasyonlar Menüsü

Resim başlığına animasyon eklemek için başlığı tıklayınız (Şekil 18). Daha sonra Animasyonlar
sekmesinde istediğiniz herhangi bir animasyonu seçebilirsiniz. Bu örnekte Solarak animasyonu seçilmiştir
(Şekil 19).

Şekil 18. Animasyon Ekleme I
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Şekil 19. Animasyon Ekleme II

Animasyonu eklediğinizde animasyon eklediğiniz alanın sol üst köşesinde 1 rakamının belirdiğini
göreceksiniz. Bu animasyonun 1. sırada oynayacağını belirtmektedir. Bu animasyon tıklanınca
çalışacaktır. Size hangi animasyonun hangi sıra yer alacağı ya da hangi ögede animasyon olduğunu
görmek gibi kolaylıklar sağlaması için Animasyon Bölmesini tıklayınız (Şekil 20). Resimlere animasyon
ekledikten sonra sağ bölmede yer alan animasyon bölmesinde resimlere animasyon eklendiğini
görebilirsiniz.

13

BTU 100 Bilgisayar okuryazarlığı

Şekil 20. Animasyon Ekleme III

Bu yöntemle resimlerin her birine animasyon ekleyiniz. Bu örnekte her iki resme de İçeri Kaydır
animasyonları eklenmiştir.

Şekil 21. Animasyon Ekleme IV
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Oluşturduğunuz animasyonlarda zamanlama olarak varsayılan Tıklatınca seçili olacaktır. Bu durumda
slaytlarınızdaki animasyon geçişleriniz farenizi tıklatmanızı bekleyecektir. Eğer slayt açıldığında
animasyonun otomatik olarak slaytlarla birlikte gelmesini istersek Zamanlama sekmesindeki
Başlat/Öncekiyle birlikte seçeneğini tıklamanız gerekmektedir (Şekil 22).

Şekil 22. Animasyon Ekleme – Zamanlama I

Başlığımız olan 2 Resim yazısını seçtikten sonra Öncekiyle Birlikte seçeneğine tıklayınız. 2 Resim
başlığının yanındaki animasyon sırasının 0 (sıfır) olduğunu göreceksiniz. Bu, slayt açıldığında otomatik
olarak başlayacağını göstermektedir (Şekil 23).

Şekil 23. Animasyon Ekleme – Zamanlama II

Her iki resme de Öncekinden Sonra seçeneklerini uygulayınız. Böylece her iki resim başlıktan sonra
sırasıyla otomatik olarak başlayacaktır. Slayt açıldığında öncelikle “2 Resim” başlığının animasyonu,
sonra “denizanası” resminin animasyonu ve en son olarak “penguen” resminin animasyonu
oynayacaktır.
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Önce başlık animasyonu daha sonra 2 resmin aynı anda gelmesini isterseniz;
 2 Resim Başlığı
Öncekiyle Birlikte
 Denizanası resmi
Öncekinden Sonra
 Penguen resmi
Öncekiyle Birlikte seçeneklerini uygulayınız (Şekil 24).

Şekil 24. Animasyon Ekleme - Zamanlama III

Animasyon Efektleri
PowerPoint programında dört farklı türde animasyon efekti vardır:
1. Giriş efektleri
Örnek: Bir nesnenin yavaş yavaş solarak odağa gelmesini, slaytın kenarından uçarak girmesini veya
atlaya atlaya görünüme girmesi.
2. Çıkış efektleri
Örnek: Bir nesnenin slayttan uçarak çıkmasını, görünümden kaybolmasını veya slayttan dönerek
çıkması.
3. Vurgu efektleri
Örnek: Bir nesnenin boyutunun azalması veya artması, renk değiştirmesi veya kendi merkezinde
dönmesi.
4. Hareket Yolları
Hareket yolu: Belirtilen nesne veya metnin, slaytın animasyon dizisinin parçası olarak izleyeceği
yoldur. Örnek: Bu efektleri kullanarak, bir nesnenin yukarı veya aşağı, sola veya sağa ya da yıldız
veya dairesel bir şekilde dönmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kendi hareket yolunuzu da
çizebilirsiniz.
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Animasyon Efektini Kaldırma
Slaytınızdaki efektleri kaldırmak için Animasyon Bölmesini kullanabilirsiniz. Animasyon Bölmesinde,
kaldırmak istediğiniz efekti tıklayın ve sonra farenin sağ tuşuna tıklayarak seçenek listesini açın ve
ardından Kaldır tıklayın.

2.6.

Slayt gösterisini çalıştırma

Hazırlamış olduğunuz sunuyu çalıştırmak için Slayt Gösterisi menüsü Slayt Gösterisini Başlat
seçeneklerinden Baştan seçeneğine tıklayınız (Şekil 25). Slayt gösterisini hızlı bir şekilde çalıştırmak için
F5 tuşuna basabilirsiniz.
Slayt gösterisini istediğiniz slayttan başlatmak için Slayt Gösterisi menüsü Slayt Gösterisini Başlat
seçeneklerinden Geçerli Slayttan seçeneğine tıklayınız ya da pencerenin sağ alt köşesinde bulunan
kısa yollarından Slayt Gösterisi

kısa yolunu seçebilirsiniz.

Şekil 25. Slayt Gösterisini Çalıştırma

Not: Slayt gösterisini gösteri türü, slaytları ilerletme seçeneği gibi açılardan düzenleyebilir ve kendi
kendine çalışan bir sunu oluşturmak için ilk adımları atabilirsiniz. Slayt Gösterisi menüsünden Ayarla
grubunda Slayt Gösterisi Ayarla seçeneğini seçin. Gösteri Ayarla kutusunda, Gösteri Türü altındaki
seçeneklerden birini seçin. Örneğin kullanıcılar tarafından görüntülenecek bir sunu için Bilgi
noktasında göz atılacak (tam ekran) seçeneğini tıklayın.
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2.7.

Slayt Zamanlamasını Prova Etme ve Kaydetme

Slaytlarınızı prova edebilir ve hangi slayta ne kadar süre ayıracaksanız bunun kaydını tutabilirsiniz.
Böylece slaytınız otomatik olarak sizin belirttiğiniz sürelerde sizin müdahalenize gerek kalmadan
ilerleyecektir. Bunun için:
Slayt Gösterisi sekmesinde, Ayarla grubunda Zamanlama Provası seçeneğini tıklayın. Prova araç
çubuğu (Şekil 26) görünür ve sunu zamanlamasına başlar. Prova araç çubuğundaki düğmeler aşağıda
tanımlanmıştır. Sununuzun zamanlamasını yaparken Prova araç çubuğundaki bir ya da birkaç düğmeyi
kullanarak işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Son slaytın zamanını ayarladıktan sonra bir ileti kutusunda
sununun toplam süresi görüntülenir ve sizden provanızı kaydetmeniz istenir. Slayt Sıralayıcısı
görünümü açılarak sununuzdaki her slaytın zamanını görüntülenir.
İleri (sonraki slayda ilerletir)
Duraklat
Slayt Süresi
Yineleme
Toplam sunu süresi
Şekil 26. Prova araç çubuğu

2.8.

Sunumu Kaydetme

Sunuyu tamamladınız, şimdi ise Dosya menüsünden Kaydet seçeneğine tıklayarak dosyanıza bir ad
veriniz ve ardından kaydedeceğiniz yeri seçerek hazırladığınız sunumunuzu kaydediniz (Şekil 27).
Sunumunuz 2007 ve sonrası sürümlerde .pptx uzantısı ile önceki sürümlerde ise .ppt uzantısı ile
kaydedilecektir.

Not: Sunuyu PowerPoint gösterisi olarak kaydetmek için Dosya menüsünden Farklı Kaydet
seçeneğine tıklayarak Kayıt Türü olarak PowerPoint Gösterisi seçeneğini seçmelisiniz. Böylece
sunumunuz başlatıldığında doğrudan gösteri görünümünde açılacaktır.
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Şekil 27. Sunumu Kaydetme

2.9.

Sunuyu PDF Olarak Kaydetme

Sunuyu farklı bilgisayarlarda çalıştırmak istediğinizde, PowerPoint yüklü olmayan bir bilgisayarda
çalıştırmanız mümkün olamayacaktır. Bu nedenle sunuyu pdf’e dönüştürmek en iyi seçenek olacaktır.
Bunun için:
1. Dosya adı listesinde, sunu için bir ad yazın veya seçin.
2. Dosya/Farklı Kaydet/Kayıt Türü'nün yanındaki okun üzerine gelip PDF veya XPS seçeneğine
tıklayın.
3. Dosyayı kaydettikten hemen sonra açmak isterseniz, yayımladıktan sonra dosyayı aç onay
kutusunu seçin. Bu onay kutusu yalnızca, bilgisayarınızda PDF okuyucusu yüklü olduğunda
kullanılabilir.
4. Sizin için dosya boyutunun mu, baskı kalitesinin mi daha önemli olduğuna bağlı olarak en iyi
duruma getir seçeneğinin yanında aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 Sunu için yüksek baskı kalitesi gerekiyorsa, standart (çevrimiçi yayımlama ve
yazdırma) seçeneğini tıklayın.
 Baskı kalitesi dosya boyutundan daha az öneme sahipse, en küçük boyut (çevrimiçi
yayımlama) seçeneğini tıklayın.
5. Dosya için farklı seçenekler belirtmek amacıyla Seçenekler’i tıklatın. Sunuya çerçeve eklemek, bir
sayfada birden fazla slayt görünmesi, başlangıç slaytını belirleme gibi birçok özelliği seçebilirsiniz.
Daha sonra Tamam'ı tıklayın.
6. Kaydet seçeneğine tıklayın.
7. Kaydettikten sonra pdf dosyası üzerinde değişiklik yapmak isterseniz, .ppt veya .pptx dosyanıza
dönün ve dosyayı yeniden pdf olarak kaydedin.
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2.10. PowerPoint Klavye Kısa Yolları
Tablo 2. PowerPoint klavye kısa yolları

Yapılacak işlem

Tuş

Yapılacak işlem

Tuş

Yeni slayt ekleme

Odak küçük resimdeyken
Ctrl+M tuşlarına basın
Delete
Ok tuşları
Page Down veya N
Page Up veya P

Seçili metni kalın yapma

Ctrl+B

Seçili metni İtalik yapma
Seçili metnin altını çizme
Seçili metni sola hizalama
Seçili metni sağa
hizalama
Seçili metni ortalama
Slaydı kopyalama

Ctrl+I
Ctrl+U
Ctrl+L
Ctrl+R

Slaydı yapıştırma
Geri alma
Yineleme

Ctrl+V
Ctrl+Z
Ctrl+Y

Seçili metni, nesneyi, slaytı silme
Şekli taşıma
Sonraki slayta geçme
Önceki slayta geçme
Slayt gösterisinden çıkma
Belirli bir slayta gitme

Sayfadaki tüm nesneleri seçme
Satırın başına gitme.
Satırın sonuna gitme.

Esc
G, slayt numarasını yazın,
Sekme tuşuna basın ve
Enter tuşuna basın
Ctrl+A
Home tuşu
End

Ctrl+E
Ctrl+C

2.11. Yazdırma Seçenekleri
Sunuyu Dosya Menüsünden Yazdır seçeneğine tıklayarak (Şekil 28) çeşitli düzenlerde (aynı sayfada 1,
2, 3, 4, 6, 9 slayt seçenekleriyle) yazdırabilirsiniz. Bu örnekte Dinleyici notları, 3 Slayt düzeninde
yazdırma seçeneği uygulanmıştır (Şekil 29).

Şekil 28. Yazdırma Seçenekleri I
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Şekil 29. Yazdırma Seçenekleri II

Yazdırma seçeneğini uyguladığımızda sununun çıktısının ön izlemesi Şekil 30’daki gibi olacaktır.

Şekil 30. Yazdırma Seçenekleri III

