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Bu bölümü tamamladıktan sonra,





Belgeye resim, küçük resim, şekil ve SmartArt ekleme
Metin kutusu ekleme ve biçimlendirme
Denklem ve simge ekleme
Tablo ekleme ve biçimlendirme işlemlerini yapabileceksiniz.
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1. TABLOLAR
Tablolar, sayısal değerleri bir belgede vermek içinsatır ve sütunlar şeklinde göstermeye yarayan görsel
öğelerdir. Örneğin aşağıdaki tablo birbiriyle alakalı verilerin düz yazı yerine satır ve sütunlardan oluşan bir
biçimde göstermektedir.
Satır ve sütunlardan oluşur. Aşağıdaki tabloda 6 satır ve 4 sütun vardır. Satırların ve sütunların kesiştiği
kutulara ise hücre denir; bu tabloda toplam 6x4=24 hücre vardır.
Tablo 1 Örnek Tablo (4x6=24 Hücre)

Satırlar

Öğrenci No

Adı

Soyadı

Notu

1001

Mert

Çolak

56

1002

Cemile

Sağlam

53

1003

Merve

Tok

67

1004

Hüseyin

Bezemez

90

1005

Zeynep

Ünaldı

33

Sütunlar

Hücre

1.1 Tablo Çizme
Tablo oluşturmak için boş bir satıra gelin. Ekle menüsünden Tablo şeçeneğine tıklayın. Açılan sekmedeki
tablo taslağından istediğiniz satır ve sütunu seçerek tıklayınız. Örneğin aşağıdaki resimdek igibi bir sekilde
3x3’lük bir tablo (yani 3 satır ve 3 sütunu olan) eklersiniz.

Resim 1. Üç sutün ve üç satırdan oluşan bir tablo eklenme ve sonucu

Bu şekilde eklenen tabloların tüm çizgileri siyah ve 1 piksel kalınlığındadır, hücrelerin arkaplan rengi ise
beyazdır. Bu şekilde henüz makyajsız (temel biçimde) tablo yaratırsınız. Bundan sonra tabloya yeni satır
veya sütun eklemek, yine var olan satır veya sütunları silmek mümkündür

1.2 Tabloya Yeni Sütun/ Satır Ekleme
Tabloya satır veya sütün ekleme satır veya sütün üzerine gelinerek sağ tıklanarak yapılabilir. Aşağıdaki
resimde, daha kolay anlaşılması için ilk satırdaki hücrelere 1,2 ve 3 yazımıştır. Şimdi 2 numaralı satırın
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herhangi bir yerinde fare ile sağ tıklanmış ve açılan menüden Ekle seçeneği tıklanmıştır. Görüldüğü üzere,
bulunduğunuz satırın üstüne veya altına ya da sütunun sağına veya sonuna yenisi eklenebilir. Resimdeki gibi
“Üstüne Satır Ekle” seçilirse bir sonraki resimdeki tablo ortaya çıkar.

Resim 2 Satır veya Sütun Ekleme

Resim 3 Yeni satır (boş) eklenmiş tablo

1.3 Tablodan Satır ve Sütun Silme
Yarattığınız bir tablodan bir yada birden çok (seçtiğiniz kadar) satır ya da sütunu silebilirsiniz. Sildiğiniz
zaman devamındaki satır ve sütunlar silinen yeri dolduracak geriye şekilde kayarlar.
Tekbir satır veya sütun silmek için o sütun veya satır üzerinde fare ile sağ tıklayın ve Hücre Sil seçeneğini
seçin. Açılacak küçük pencerede tam olarak ne silmek istediğiniz soracaktır. Tüm satır ya da tüm sütun’u
seçerseniz sağ tıkladığınız satır yada sütun silinecektir.

Resim 4. Satır veya sütun silme
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1.4 Hücre Bölme ve Birleştirme
Satır ve sütun eklemek yerine bazen sadece bir hücreyi ikiye bölmek veya birleştirmek isteriz. Hücreyi
bölmek için üzerinde sağ tıklayın ve Hücre Böl seçeneğini seçin. Bölme işleminin sonucunda kaç yeni hücre
istediğinizi soracaktır. İstediğiniz hücre sayısını girip Tamam’ı tıklayın. Bu şekilde hücreleri tek başına birden
fazla hücreya ayırabilirsiniz.

Resim 5 Hücrenin bölünmesi

Normak iki hücreyi birleştirmek veya önceden böldüğünüz iki hücreyi birleştirip eski ihaline getirmek için
önce hücreleri fare ile seçin. Seçili kısım üzerinde fare ile sağ tıklayın ve Hücre Birleştir seçeneğini seçin.

Resim 6. Seçilen 3 hücresini birleştirilmesi

1.5 Tabloyu Gölgelendirme ve Desen Ekleme
Tablodaki hücrelerin tamamının ya da bir kısmının arka alan rengini, desenini yada hücrelerin çerçeve
kalınlığını (kenarlığını) değişritebilirisiz. Bunun için değiştirmek istediğimiz hücreleri seçin. Ardından Giriş
menüsündeki gölgelendirme veya kenarlık seçenekleri ile oynayın. Unutmayın ki bu işlemlerin sonucu
sadece önceden seçtiğiniz hücreleri etkiler.
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Gölgelendirme

Resim 7 Hücrelerin Gölgelendirmesinin (Arka plan renginin) değiştrilmesi

Benzer biçimde önce hücreleri seçip ardından Kenarlık menüsündeki seçenekler ile oynayabilirsiniz.
Aşağıdaki resimde 3. Satırdaki tüm hücreler seçiliş ardından bu hücrelerin yatay çizgileri (alt kanerlık ve üst
kenarlık) iptal edilmiş hali görülmektedir. Kenarlık menüsündeki sarımsı seçenekler belirtilen kenarı
gösterirken, diğerleri o kenarı görünmez hale getirmektedir. Ancak unutmayın ki kenarlık görünmese bile
hala işlevsevdir, yani iki hücreyi birbirinden ayırmaya devam etmektedir.

Kenarlık

Resim 8 Hücrelerin Kearnlıklarını yok etme veya rengini değiştirme

Yapılan bu değişiklikler, sadece seçilen hücrelere hitap eder. Eğer tablonu küçük üse tüm hücrelerini
seçerek tüm tabloyu değiştrmek kolaydır. Ancak büyük tablolarda, tablonun gelenine yönelik
gölgelendirme veya kenarlık gizleme işlemlerini yapmak isteseniz, tablonuzun herhangi bir hücresi üzerinde
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sağ tıklatın ve Kenarlıklar ve Gölgelendirme seçeneği ile bir pencere açın. Kenarlıklar ve Gölgelenridme
penceresi karşınıza gelecektir. Bu pencerede 3 sekme vardır. İlk sekme ve son sekme tablonuzun tümüne
yönelik kenarlık ve gölgelendirme işlemleri yapmanızı sağlar. Uygulama Yeri listesinde Tablo’nun seçili
olduğunda emin olarak değişiklikleriniz yapabilirsiniz.

Tüm tabloya aynı
kenarlık biçimini
uygular.

Resim 9. Tablo geneli için Kenarlık ve Gölgelendirme

1.6 Tabloya Metin Ekleme
Tablodaki hücrelere birbirinden bağımsız metin veya resim ekleyebiliriz. Bunun için ilgili hücreye tıklayıp
imleci hücre içerisine taşımak ve ardından yazmaya başlamak yeterlidir. Eklenen metnin hücreye girildikçe
hücrenin büyür. Bu büyüme hem hücrenin sağa doğru genişlemesi hem de yeni satıra geçme şeklinde
olabilir.
Bu şekilde satır ve sütunların genişliğinin değişmesi sizi endişelendirmesin, yazma işiniz bitince bu satır ve
sütunları fare ile yeniden eski haline boyutlandırabiliriz.
Örneğin aşağıdaki ilk resimde ortadaki hücreye yazılan yazıların hücreyi genişlettiği görülmektedir.

Yazdıkça genişleyen hücre
Resim 10 Yazılan içeriğin hücreyi genişletmesi

Ancak yazma işlemi bitince, fare ile kenarlar üzerine gelip sürükle bırak yaparak satır ve sütunları tekrar
istediğimiz boyutlara çekebiliriz.
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Önce orta
kenarlığı, ardından
son kenarlığı fare
ile tutup
sürükleyin.

Resim 11 hücrenin kenarlıkları üzerine gelip fare ile sürükle-bırak ile daraltılmış sütunlar

1.7 Hücreye Girilen Metnin Yeri Ve Yönü
Hücreye girilen metnin hücre içindeki yerini ayarlamak için Hücre hizalama seçilmeli ve sunulan 9 yerden
birisine tıklanmalıdır. Bu sayede hücre içinde metni istediğimiz yere (sağ, sol, yatay orta ve üst, alt ve dikey
orta kombinasyonları) kaydırabiliriz. (Resim 12)

Resim 12 Metni hücre içinde hizalamak için seçenekler

Aynı şekilde hücreye girilen metnin yönünü hücreye sağ tıklayıp metin yönünden seçebiliriz. Burada
istediğimiz 3 açıdan birini seçerek metnin yönünü değiştirebiliriz. (Resim 13)
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Resim 13 Metnin yönünü değiştirme seçenekleri

1.8 Tabloda Satır ve Sütunları Düzgün ve Eşit Boyutlandırma
Tablonuz aşağıdaki gibi farklı boyutlardaki satır ve sütunlardan oluştuğunda genellikle bu okuyanlara kötü
görünüz. Eşit aralıktaki satır ve sütunlar her zaman algılaması daha kolay görsel öğelerdir.
Satır veya sütunlarınızı eşit biçimde boyutlandırmak isterseniz, fare ile tek tek kenarlıkları sürüklemek
yerine daya kolay bir yolu tercih etmelisiniz.
Tablonuzun içersidinde herhangi bir hücreye tıklayın. Bu sayede menü çubuğunda Tablo seçenekleri
(Tasarım ve Düzen) görünecektir. Düzen zekmesini tıklayın ve Satırları Dağıt veya Sütunları Dağıt
seçeneklerini tıklayın. Bunlardan hangisine tıklarsanız, tablonuzun toplam genişliğini tüm sütunlara eşit
dağıtacak ve sütunlarınız eşit büyüklükte olacaktır. Benzer biçimde satırları da tablo yüksekliğine eşit
dağılacak biçimde ayarlayacaktır. Resim (14 ve 15)
Eğer herhangi bir satır ya da sütunu sizin istediğiniz genişlik veya yükseklikte olmasını isterseniz, o zaman
önce o satır ya da sütuna tıklayın, ardından yine Tablo menüsünden Düzen sekmesini açın ve Yükseklik
veya Genişlik kutularına cm cinsinden istediğiniz değerleri girin. Bu şekilde tam istediğiniz değerlerde satır
veya sütunlar ekde edersiniz. Eğer birden çok satır veya sütun seçip bu ayarlamayı yaparsanız, o zaman
seçtiğiniz tüm satır veya sütunlar bu değere uyacaktır.
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Resim 14 Satır ve Sütunların Genşliği ve Yüksekliğini Tam Ayarlama

Resim 15 Satır ve Sütunları Eşit Dağıtılmış Tablo

1.9 Tabloları Otomatik Olarak Biçimlendirme: Hazır Tablo Stillerini
Kullanma
Aşağıdaki gibi tablo yerine, yanındaki biraz daha renklendirilmiş veya biçimlendirilmiş bir tablo göze daha iyi
görünecektir. Bu biçimlendirmeyi hücre ve kenarlıkları tek tek değiştirerek yapabilirsiniz. Ancak büyük
tablolarda bu iş uzun sürebilir. Bu işi çok kısa sürede yapmak için Word’ün tablolar için hazırladığı stillerden
birini seçebilirsiniz.

Resim 16 Stil uygulanamış ve uygulanmış bir tablo
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Öncelikle tablonuza tıklatıp Tablo menüsünün açılmasını sağlayın. Ardından Tasarım sekmesini tıklayın.
Stiller listesinde onlarda stilden birini seçiniz. Tablonu anında o stilde görünecektir. Eğer tablonuzu ilk
haline döndürmek isterseniz, aynı listeden Düz Tablolar stilini seçin.

Resim 17 Tasarım sekmesindeki hazır tablo stilleri

1.10 Tablodaki Verilere Göre Satırları Sıralama
Tablonuzu, içerisindeki verilere göre küçükten büyüğe veya alfabetik olarak sıralayabilirsiniz. Bunun için
önce tüm verileri tablonuza girin. Ardından tablonuzun için bir yere tıklatıp Tablo menüsünü görünür hale
getirin. Düzen menüsündeki A/Z Sırala seçeneğini tıklayın.

Resim 18 Sıralama Seçeneği
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Sırala seçeneğini seçince, aşağıdaki pencere açılacaktır. Bu pencerede, eğer tablonuzdaki ilk satıra anlamlı
satır başlıkları girdiyseniz (Öğrenci no, Ad, Soyad, Not gibi) bir liste halinde hangi veriye göre sıralama
yapmak istediğizi seçin. Resimdeki örnekte “Notu” sütununa göre Artan (yani küçükten büyüğe) sıralama
yapılması ayarlanmıştır. Tamam butonuna tıkladığınızda sonrasındaki resimdeki gib tablonun tüm
verilerinin öğrencilerin notuna göre sıralandığını göreceksiniz.

Resim 19. Sıralama Ölçünü seçme penceresi

Resim 20. Sıralama öncesi ve sonrası durum

2. METİN KUTUSU EKLEME VE BİÇİMLENDİRME
Metin kutusu, Word’de standart satırlara veya var olan tabloların hücrelerine yazı yazmak yerine sayfanın
herhangi bir yerine bir kutu açıp yazı yazmanı sağlar. Metin kutuları, eklendikten sonra farklı yerlere
sürüklenip götürülebilir, var olan bir resmin veya yazının önüne gelebilir. Hatta metün kutusu farklı açılarda
çevrilebilir.
Kdasdfasdf Asd fasd Asdf Asdf
Asdf asdfasdgadfhsd fhlsşd sdfas da

Metin kutusu
1

S asdfasdfasörneği
dasdf
Asdf asdfasd
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Resim 21 Metin Kutusu Örnekleri

2.1 Metin Kutusu Ekleme
Metin kütüları Ekle sekmesinden Metin Kutusu  Basit Metin Kutusu seçilerek eklenebilir. Metin kutusu
içerisine istenilen yazı yazıldıktan sonra metin kutusu istenilen yere sürüklenebilir. Üzerine tıklandığında
menüde Çizim Araçları menüsü ve Biçim sekmesi görünür. Bu sekmedeki birçok seçenek metin kutusunu
farklı biçimlerde değiştirmeye yarar.

Resim 22 Metin Kutusu Ekleme

2.2 Metin Kutusu Şekil Stilleri
Metin kutusunun içerisindeki yazının fontu Giriş menüsündeki standart yazı seçeneklerinden
değiştirilebilir. İç rengi (dolgu), kenarlık renk (anahat rengi) ve bazı efekter (gölge vb) için metin kutusuna
tıklanır ve menüdeki Biçim menüsündeki seçeneklerden Şekil Stilleri altındaki hazır formatlar, dolgu,
anahat ve şekil efektleri kullanılır.

Resim 23 Şekil Stilleri

Şeklimize otomatik şekil vermek istersek hazır stillerden birini seçebiliriz. Dolgui metin kütüsünün arka
planına şekil vermemizi sağlar. Anahat, metin kütüsünün çerçevesine renk vermemizi veya kalınlığını
değiştirmemizi sağlar. Son olarak şekil efektleri de şekle yansıma, döndürme veya parlama gibi efektler
vermemizi sağlar. Bunlardan herhangi birinin üzerine geldiğimiz zaman metin kutumuzun o seçeneği
seçersek ne şekilde gözükeceğini görebiliriz.
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2.3 Metin Kutusu için WordArt Stilleri
WordArt stilleri ile de metin kutusundaki yazıya efekt verilir. Harflerin dolgusu, rengi veya gölgesi
ayarlarnız. Hazır metin efektleri (gölge, dönüştür vb.) hazır metin şekilleri, metin anahattı bulunmaktadır.

Resim 24 WordArt Listesi

Metin kutusu
örneği 1

Metin kutusu
örneği 1

Metin kutusu
örneği 1

Metin kutusu
örneği 1

Resim 25 Şekil Stilleri ve WordArt ile yapılabilecek metin kutusu örnekleri

Metin kutusu
örneği 1
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3. BELGEYE RESİM EKLEME
Belgelere bir ya da birden çok resim eklenebilir. Resimleri bilgisayarınızda önceden kayıtlı halde
hazırlamalısınız. Word’e ekleyebileceğiniz resim biçimleri (uzantıları) çok fazladır, başlıcaları:






JPEG
GİF
PNG
TİF
BMP olarak sıralanabilir.

Belgeye resim eklemek için önce belgede resmi eklemek istediğiniz yere tıklayın. Ardından Ekle
sekmesinden Resim butonu tıklanır.

Resim 26 Belgeye Resim Ekleme

Ardından bilgisayarınızdan resim seçmek için ekrana Resim Ekle’me penceresi açılır. Aşağıda görülen resim
eklem penceresinin sol tarafında bilgisayarınızdaki farklı klasörlerin isimler vardır. Buradan farklı klasörleri
tıklarsanız, o klasördeki resimleri sağ tarafta görürsünüz. Eklemek istediğiniz resmi bu pencerede seçip
ardında Ekle butonun tıklayın. Seçtiğiniz resim belgenizde imlecin bulunduğu konuma eklenecektir.

Resim 27 Resim seçip ekleme

Resim eklemenin bir başka yolu da bilgisayarınızdaki bir resmi ve Word penceresini yan yana getirip, resmi
fare ile sürükleyip Word’de belge üzerine bırakmaktır. Bu şekilde resim tıpkı öncek adımdaki gibi belgenize
eklenir.
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Resmi fare ile bir klasörden sürükle
bırak ile belge üzerinede bırakın.

Resim 28 Masaüstünde açık bir klasörden resmi sürükle bırakarak Word belgesine ekleme

Belgenize resim eklemenin bir başka yolu da Internet tarayıcınıda gördüğünüz bir resmi kopyala – yapıştır
yaparak eklemektir. Bu teknikte, Internet tarayıcınızda gördüğünüz bir resmi sağ tıklayın ve açılan menüde
Kopyala seçeneğini seçin. Ardından Word’de belgeniz üzerinde boş bir yere sağ tıklayıp Yapıştır seçeneğini
seçin. O anda resim Internetten indirilip Word belgesine eklenecektir.

2

1
Resmi tarayıcıda sağ tıklayıp Kopyala
seçeneğini seçin. Ardında Word’de sağ tıklayıp
yapıştır’ı seçin.

Bu tekniklerden ilk ikisinde, resim dosyası belgenizden bağımsız biçimde bilgisayarınızda hala kayıtlı
biçimde saklanacaktır. Ancak üçüncü teknikte, resmi direk olarak Internetten indirip belgeye eklediğimiz
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için bilgisayarınızda bir yedeği olmayacaktır. Eğer resmi Word belgesi dışında da saklamak isterseniz, o
halde önce tarayıcınızda resmi sağ tıklayıp Resmi farklı kaydet seçeneğini seçin ve bilgisayarınızda
istediğiniz bir klasöre kaydedin. Ardından, Word’e eklemek için ilk iki teknikten birini kullanın.

3.1 Resimleri Boyutlandırma ve Belge İçinde Taşıma
Resimler ilk eklendiğinde genellikle kendi boyutlarında (genişlik ve yükseklik) belgeye yerleşirler. Bu boyut
eğer istediğimizden büyük ya da küçükse resmi yeniden boyutlandırmak gerekir. Bunun için resmi tıklayın
ve etrafında oluşacak tutamaç noktalarını görün.

Resim 29 reme tıkladıktan sonraki tutamak noktaları

Bu noktaları fare ile tutup çekerseniz resmini o yönde genişleyecek ya da küçülecektir. Ayrıca resmin
üstündeki yeşil noktayı tutup sürüklerseniz, resmi kendi etrafında döndürebileceğinizi görürsünüz. Resim
dışında bir yere tıklarsanı bu noktalar kaybolur.

Resim 30. Resmi döndürme ve küçültme örnekleri

Resminizi fare ile sürükleyip bir başka noktaya bıraktığınızda belge için de taşıyabilirsiniz. Ancak bu şekilde
var olan yazıları aralayarak yeni yerine yerleşir. Eğer resminiz var olan yazıların veya başka resimlerin
üzerine serbestçe yerleşsin isterseniz, resminizin Metin Kaydırma seçeneklerini değiştirmelisiniz. Aksi
takdirde resminizi yeni bir yere sürüklediğinizde oradaki yazılar aralanarak resme yer açacaktır.
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Bir resmi belge içinde
başka bir yere taşıyın

Taşıdığınız yerde
resim için bir boşluk
açılır.

Resim 31 Resmi fare ile başka bir yere taşıma

Bu şekilde değilde, serbestçe resimlerinizi taşımak için önce resminizi sağ tıklayın ve Metin Kaydırma
seçeneklerinden Metnin Önüne seçeneğini seçin. Böylece resminizi herhangi bir yazının üstüne
götürdüğünüzde yazı hiç bozulmayacak ve resminiz gerçekten de metnin önünde ( üstünde) yer alacaktır.
Eğer ilk seferdeki gibi yazıların resme yer açmasını isterseniz, Metin Kaydırma seçeneklerinden Metin İle
Aynı Hizaya seçeneğini seçin, varsayılan budur.

Resim 32 Resmin metin kaydırma seçenekleri
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Metin Kaydırma seçeneği Metnin
Önüne seçilirse, resim belge içinde
nereye taşınırsa taşınsın, arkadaki
metinleri veya başka resimleri bozmaz.

Bir resmi belge içinde
başka bir yere taşıyın

Resim 33 Resmin metin kaydırma seçeneği "metnin önüne" olduğu zamanki taşıma sonucu

3.2 Resim Düzenleme
Resimleri belgeye ekledikten sonra resmin renkleri, parlaklığı ve bazı görsel efektleri ile oynayabilirsiniz. Bu
değişiklikler sadece Word içerisindeki resmi etkiler ve geri alınabilir. Bilgisayarınızda kayıtlı resme müdahale
edilmez. Resmi seçin ve Biçim menüsünden aşağıdaki Düzeltmeler, Renk ve Artistik Efektler ile oynayın.

Resim 34 Resim düzenleme seçenekleri

Olası birkaç değişikliğin önceki ve sonraki halleri aşağıda gösterilmiştir.

Parlaklık artırılırsa 

Gri tonlamalı yapılırsa 

Cam efekti uygulanırsa 

Stillerden bir çerçeve seçilirse 

Resim 35 Resimler üzerinde düzenleme örnekleri
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Eklediğiniz resimlerin tamamı yerine belirli bir alanını göstermek isterseniz, resminizin kenarlarından içe
doğru kesinti yaparak (yani kırparak) resminizi küçültebilirsiniz. Bunun için önce resminiz seçin, ardında
Bçim menüsünde sol taraftaki Kırp seçeneğini tıklayın. Resminizin etrafında kırpma noktaları belirecektir.
Bu kırpma noktalarından fare ile tutarak resmin ortasına doğru noktayı çekin. Bu esnada resmin kenarları
karanlık hale gelecek ve kırpılacka alan işaretlenmiş olacaktır. Ensonunda resminizin dığında bir alana
tıklayın ve resminizin kırpıldığını görün. Bu işlem geri alınabilirdir, resme tekrar tıklayıp Kırp butonuna
tıklarsanız resminizn kırpma alanlarını tekrar işaretleyebilirsiniz.

Resim 36 Biçim menüsündeki Kırpma butonu

Resim 37 Kırpma noktaları, işaretlenmiş hali ve son hali

3.3 Şekil Ekleme (Shape)
Şekilller ve küçük resimler de aynen resimler gibi Ekle sekmesinden seçilerek eklenir. Şekiller Word’ün iki
boyutlu geometrik şekiller ve benzer şekiillerinden herhangi birisidir. Ekle menüsünden Şekiller butonunu
tıklayınız. Açılacak listeden istediğiniz şekli tıklayın. Ardında fareniz ile bu şekli eklemek için boş bir alana
tılayıp farenin sol tuşunu bırakmadan istediğiniz büyüklüğe gelene kadar sürükleyin. Farenin sol tuşunu
bıraktığınızda şekliniz o büyüklükte eklenecektir.
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Resim 38 Şekil Ekleme

Şekilleri ekledikten sonra tıpkı resimler gibi üzerine tıkladığınızda ortaya çıkan tutamaç noktaları ile
yeniden boyutlandırabilir, döndürme noktası ile kendi etrafında döndürebilir, seçip klavyeden DELETE tuşu
ile silebilirsiniz. Görüntüsünü ( arka plan rengi ya da dolgu rengi, kenarlık rengi) ise üzerine tıkladığınızda
menüde görünür hale gelen Çizim Araçları – Biçim menüsündeki seçenekler ile değiştirebilirsiniz.

Resim 39 Çizim araçları ve Biçim menüsü

Şekiller eklendikten sonra isterseniz içerisine yazı yazabilirsiniz. Bunun için önce şekil ekleyin. Ardından
şeklin üzerinde sağ tıklayıp Metin Ekle seçeneğini seçin. Bu sayede şeklin ortasında bir imleç belirecek ve
yazı yazmanıza izin verecektir. Bu yazıların rengini, fontunu ve şekil içerisindeki hizalama (sağ sol ya da
orta) Giriş menüsünden değiştirebilirsiniz. Bu yolla örneğin konuşma balonları yapabilir, yazılarınıza ek
küçük notlar şeklinde farklı yazılar ekleyebilirsiniz.

BTU 100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI

Resim 40 İçerisine metin eklenmiş şekiller

3.4 Küçük Resim Ekleme (Clipart)
Resminize küçük resim (clipart) eklemek için, Ekle menüsünden Küçük resim butonuna tıkayın. Ekranın sağ
tarafında Küçük Resim paneli açılacaktır. Küçük resimler Word bilgisayarınıza ilk kurulduğuda özel bir
klasöre depolanır ve ancak bu panelden arama yapılarak bulunur ve eklenir. Aynı zamanda bilgisayarınız
Intenet bağlıysa, arama kelimenize göre Microsoft’un kendi web sayfalarındaki özel depolar da taranır;
uyan sonuçlar panelde listelenir. Listelenen bir resmin üzerine tıklarsanız, imlecin olduğu yere küçük resim
eklenir. Aşağıdaki resimde sol taraftaki Küçük Resim paneline “araba” kelimesi ile arama yapılmış (Git
butonu ile) gelen sonuçlardan birisi tıklanarak belgeye eklenmiştir. Küçük resim eklendikten sonra tıpkı
diğer resim ve şekiller gibi yeniden boyutlandırılabilir veya yeri değiştirilebilir.
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Resim 41 Belgeye Küçük Resim ekleme

3.5 SmartART Ekleme
Word’de biraz daha karmaşık şekiller elde etmek için var olan şekillerden çok sayıda kullanmak gerekebilir.
Bunun yerine belirli bir anlamı ve bütünlüğü olan hazır şeki kombinasyonlarından, yani SmartART
şekillerinden yararlanılabilir. Bunun için Ekle menüsünden SmartART butonuna tıklayınız. Karşınıza
aşağıdkai gibi SmartArt Penceresi gelecektir.

Resim 42 Smartart Seçme Penceresi

Bu pencerede, var olan tüm smartart şekillerinin listesi görülmektedir. Bunlardan herhangi birini rastgele
seçin ve Tamam butonuna tıklayın. Örneğin ilk şekli seçin, ardından Tamam butonuna tıklayarak belgenize
şeklin aşağıdaki gibi eklendiğini görün.
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İçerik
genişletme
okları

Resim 43 Eklenmiş SmartArt

İlk eklendiğinde SmartART şeklimizdeki yazı yazılabilecek kutular, sizin uygun bir metin girmenizi
beklemektedir. *Metin+ ifadelerinden birine tıklarsanız, üzerine yazı yazabildiğinizi görürsünüz. Bu şekilde
tün kutulara dilediğiniz metinleri yazabilirsiniz.
Eğer kutu sayısını artırmak ya da azaltmak isterseniz sol taraftaki içerik genişletme oklarını tıklayarak şekli
oluşturan metinlerinlistesini görün. Bu listeye yeni satırlar ekler ya da çıkarırsanız, şeklinize her satır için bir
kutu eklenecek ya da çıkarılacaktır.

Resim 44 İçerik paneline yeni satırlar ekleyebilirsiniz.

SmartART eklendikten sonra, üzerine tıkladığınızda görünür hale gelecek olan SmartART Araçlar – Tasarım
menüsünden farklı renkler ve dokular seçilerek farklıgörünümler elde edilebilir. Birkaç farklı örnek aşağıda
gösterilmektedir.
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Resim 45 Örnek SmartArt şekilleri

3.6 Biçim Menüsü Seçenekleri
Belgenize eklediğiniz resim, şekil, küçük resim ve smartART öğelerinden herhangi birini tıkladığınızda
menüde daha önce görünmeyen Çizim menüsü görünür. Bu menü, bu öğelerin hepsinde ortaktır.

Resim 46 Biçim Menüsü Görünümü

Bu menü ile seçtiğiniz bir ya da birden çok seklin;




Arka alan rengini “şekil dolgusu” butonu ile
Kenarlık veya çerçevesini “şeklin anahattı” botunu ile
Kenarlarının parlaması, gölge veya 3 boyutlu döndürme gibi görsel efekleri de “Şekil Efektleri”
butonu ile değiştrebilirsiniz.

Aşağıda, ekrana ekleniş ve daha sonra farklı dolgu, anahat ve efekt verilmiş şekil örneklerini görebilirsiniz.

Hiçbir değişiklik
yapılmamış

Dolgu rengi ve anahattı
değiştirilmiş

Tasarım listesinden bir stil
seçilmiş

Hem döndürme hem de
gölge efekti verilmiş

Resim 47 Yeni eklenmiş, dolgu rengi ve kanarlığı değişmiş, varsayılan tasarım kullanılmış ve efekt verilmiş şekiller
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3.7 Denklem ve Simge Ekleme
Klavyemizde bulamadığımız simgeleri eklemek veya matematiksel formülleri yazabilmek için Ekle
sekmesinden Denklem ve Simge diye iki tane seçeneğimiz vardır. Denklem eklerken sıfırdan denklem
yaratabileceğimiz gibi hazır denklemleri de kullanabiliriz. Simge eklerken pek çok çeşit vardır. İstediğimiz
simgeyi seçerek ekranda imlecimiz nerede ise oraya ekleyebiliriz.
Denklem eklemek için 2 yol vardır;
1. Ekle menüsünde Denklem butonunudaki üst kısma tıklayın (

π

sembolüne). Bu durumda

imlecinizin olduğu yere denklem penceresi açılacak ve menüde beliren denklem sembollerini
kullanarak istediğiniz denklemi yazabilirsiniz.

Denklem penceresi
açıldıktan sonra
yukarıdan istenen
matematiksel ifadeler
tıklanarak denklen
penceresine eklenir.

Resim 48 İki denklem eklenmiş, üçüncü ekleniyor.

2. İkinci yol ise Denklem butonunun alt kısmına tıklayarak hazır denklemler listesinden bir denklem
seçmektir.

BTU 100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI

Denklem listesinden
bir denklem seçilir ve
belgeye eklenir.

Eklenen denklem, kenarından sürüklenip başka bir yere götürülebilir, içerisindeki harf ve rakamların font
ve renkler Giriş menüsünden değiştirilebilir.
Simge eklemek için Ekle menüsündeki Simge butonuna tıklanır. En çok kullanılan birkaç simgenin
listelendiği simge listesi açılır ve buradan seçim yapmanız beklenir. Eğer bu küçük listede istediğimiz
simgeler yoksa o zaman listenin en altındaki Tüm Simgeler seçeneği tıklanarak daha büyük bir pencere
açılır.

Resim 49 Simge Ekleme Sekmesi
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Resim 50 Tüm Simgeler Penceresi

Yukarıdaki pencerede, onlarca farklı simge listelenmektedir. Kaydırma çubuğu ile listenin alt kısımlarını
görebilirsiniz. Herhangi bir simgeyi eklemek için üzerine çift tıklamak ya da seçip Ekle butonuna tıklamak
yeterlidir. Bu şekilde simgeden bir tane eklenecektir. Simgeler üzerinde eklendikten sonra paragraftaki
diğer karakterler gibi renklendirme, font değişikliği ve kopyala-yapıştır yapılabilir.

