
PowerPoint ile hazırladığınız sunumları 2 şekilde sesli videolara dönüştüre-
bilirsiniz. 1. yöntemde her slaytta ses kaydı alınarak gerçekleştirilen kaydın 
video olarak kaydedilmesi  anlatılmıştır. 2. yöntemde ise ekran kaydı alına-
rak video oluşturulması anlatılmıştır.   

1– PowerPoint’te ses dosyası eklemek istediğiniz sunumunuzu açınız. 

 

2– Ekle menüsünden ses sekmesine gidiniz ve “ses kaydet” seçeneğiniz seçi-
niz. 

3– Açılan pencerede  ses kaydına isim vererek kayıt düğmesine basıp sesinizi 
kaydediniz. .  
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4– Ses kaydınız bittiğinde durdurma düğmesine sonrasında da tamam düğ-
mesine basınız. Ses kaydınızın kaç saniye sürdüğünü görebilirsiniz.  

5– Slaytın ortasında bir kayıt 
simgesi gözükecektir. Bu sim-
geyi istediğiniz alana taşıyı-
nız. Bu simge video kaydın-
da gözükür.  

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

POWERPOINT 

SESLİ SUNUM HAZIRLAMA 

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 



6-  Kayıt simgesine basıp, kayıttan yürüt sekmesinde başlangıcı “otomatik 
olarak” seçiniz.   

7– Her slayt için 2-6 arası adımları uygulayınız.  

 

 

8- Tüm kayıtlar bittiğinde dosya 
menüsünden dışa aktarı seçiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

POWERPOINT 

SESLİ SUNUM HAZIRLAMA 

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 



9-  Sunum kalitesini seçerek video oluştura basınız. Uzun olan sunumlarda 
“internet kalitesi” tavsiye edilir. Ses bulunan slaytlarda ses kaydı kadar slayt 
gösterilir ancak ses bulunmayanlarda aşağıdaki senaryodaki gibi slayt 5 sani-
ye gözükür.  

10– Bilgisaya-
rınızda hedefi 
seçip, kayde-
te basınız.  

 

 

 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

POWERPOINT 

SESLİ SUNUM HAZIRLAMA 

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 



2. Yöntem  

1- PowerPoint’te ekran kaydı almak istediğiniz sunumunuzu açınız. 

2– Ekle menüsünden ekran kaydını seçiniz.  

3– Ekran kaydınızı yapabileceğiniz bir araç açılır. Sesinizin kayıtlı olması için 
aşağıdaki örnekteki gibi ses seçili olmalıdır. İşaretçinin gözükmesini istiyor-
sanız işaretçiyi kaydet’in seçili olması gerekir. Alan seç’e basarak farenin sol 
düğmesine basılı tutarak kayıt alanını seçiniz. Sonrasında Kaydet tuşu kırmı-
zıya dönecektir.   
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4– Ekran kaydını bitirmek için Windows tuşu + shift + Q tuşlarına basınız.  

5– Kayıt bittiğinde küçük bir pencere olarak slaytın üzerine gelir. Sağ tuşa 
basarak medyayı farklı kaydeti seçiniz.  

6– Medyanın 
kaydedileceği 
hedefi seçiniz 
ve kaydete 
basınız.  
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