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Özet: E-öğrenme süreci; eş zamanlı olmayan (asenkron), eş zamanlı (senkron), bütünleşik (senkron + 

asenkron), karma (geleneksel + senkron + asenkron) olmak üzere dört türde uygulanmaktadır. Asenkron 

öğrenme sürecinde, öğrenci zaman ve mekan farkı gözetmeksizin ders materyaline ulaşabilir. Bu açıdan 

asenkron öğrenme en fazla kullanılan e-öğrenme sürecidir. Asenkron ders materyali hazırlamak için birçok 

yazılım çözümü mevcuttur. En fazla kullanılan ise sunum yazılımlarıdır. Günümüzde çoğunlukla ders materyali 

üretirken Microsoft Powerpoint kullanılmaktadır. Fakat Powerpoint ile hazırlanan ders materyalleri internet 

üzerinden verilen interaktif bir eğitim için uygun değildir. Adobe Presenter,  Microsoft  Powerpoint için 

geliştirilmiş bir eklentidir ve Powerpoint ile hazırlanan sunuları, e-öğrenme materyallerine dönüştürmek için 

kullanılır. Presenter ile etkileşimli sınav ve anketler oluşturulabilir, sunulara Flash içeriği ve video 

(MULTIMEDIA) eklenebilir, sunular seslendirilerek internet ortamına uygun biçimde yayımlanabilir.Bu 

çalışmada Adobe Presenter ile hızlı bir şekilde e-öğrenme materyalleri oluşturulabileceği gösterilecektir. 
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Creating Asynchronous E-Learning Course Material with          

Adobe Presenter 
 
Abstract: E-learning process is applied in four ways: asynchronous, synchronous, integrated (combination of 

the first and the latter one), and hybrid (traditional form besides with the first and the latter one). In the 

asynchronous learning process, the student can reach the course material whatever the place and  the time 

is.Therefore, asynchronous learning is the most commonly   used   e-leaning   process.There   are   various   

software   solutions   to   prepare asynchronous  course  material.  Presentation  softwares  are the  most  

frequently used  ones. Nowadays, when it is intended to prepare course material, Microsoft Powerpoint is 

usually preferred. However, the materials prepared using Powerpoint are not suitable for an interactive course 

conducted online. 

Adobe Presenter is an improved addition for Microsoft Powerpoint and it is used for transforming the 

presentations which are already prepared with the help of Powerpoint into e- learning material.Interactive 

exams and surveys can be formed via Adobe Presenter. Flash content and video can be added to the 

presentations and also the presentations can be vocalised and be released appropriately for the Internet. In  this  

study,  we  will  show that  creating rapidly e-learning  course material  with  Adobe Presenter 
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