
Mac için OneNote 2016

Hızlı Başlangıç Kılavuzu 
OneNote'un bu yeni sürümü Mac bilgisayarınız için özenle tasarlandı. Temel bilgileri öğrenmek için bu kılavuzu kullanın.

Araçlara ve komutlara hızlı erişim sağlayın
Şerit sekmelerine tıklayarak ve hem yeni hem de tanıdık 
araçları inceleyerek, Mac için OneNote 2016'nın neler 
yapabildiğini görün.

Not Defteri Listesi
Tüm açık not defterlerini 
görmek, yenilerini oluşturmak 
veya eşitlenme durumlarını 
görüntülemek için not 
defterinin adına tıklayın.

Notlarınızı arayın
Not defterlerinizde sözcükleri ve tümcecikleri 
anında bulmak için Arama kutusuna yazmaya 
başlayın.

Hızlı Erişim Araç Çubuğu
Sık kullanılan komutları 
doğrudan parmaklarınızın 
ucunda tutun.

Not Defteri Sayfaları
Geçerli not defteri bölümündeki 
sayfalar arasında geçiş yapmak 
için bu sekmelere tıklayın.

Önemli bilgileri etiketleyin
Seçili notlara etiket uygulayarak önemli 
ayrıntıları kategorilere ayırın veya önceliklerini 
belirleyin.

Not Defteri Bölümleri
Geçerli not defterinin bölümleri 
arasında geçiş yapmak için bu 
sekmelere tıklayın.

Sayfanın herhangi bir yerine 
yazın
OneNote’in esnek tuvali, diğer 
uygulamalarda olduğu gibi 
kısıtlanmaz.

Paragraf seçin
Notları seçmek için 
tıklayın veya diğer 
seçenekler için 
Control tuşunu basılı 
tutarak tıklayın.

Şeridi gizleyin
Daha fazla yer 
mi gerekiyor? 
Şeridi açmak veya 
kapatmak için oka 
tıklayın.

Not Kapsayıcılarını Yeniden 
Boyutlandır
Notların sayfaya sığması için 
kenarı sürükleyin veya başka 
bir yere taşımak için çerçevenin 
tamamını sürükleyin.
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Notlarınıza her yerden erişin
Sabit sürücüde kapana kısılmış notlar, planlar ve fikirler ne işe yarar? Mac 
bilgisayarınızda OneNote'u ilk kez başlattığınızda ücretsiz Microsoft hesabınızla 
oturum açarak not defterlerinizin kullanılabilir olmasını sağlayın. Gittiğiniz her 
yerde eşitlenmiş durumda kalmanız için iPhone ve iPad'iniz için ücretsiz bir 
OneNote uygulaması bile vardır.

Sayfalarınız hiç tükenmesin
Not defterinizin geçerli bölümünde yeni sayfa oluşturmak için, sayfa sekmelerinin 
üzerindeki (+) Sayfa Ekle'ye tıklayın veya menü çubuğundaki Dosya > Yeni 
Sayfa'ya tıklayın.

Geçerli not defterinde yeni bölüm oluşturmak için, bölüm sekmelerinin yanındaki 
artı işaretine (+) tıklayın veya menü çubuğunda Dosya > Yeni Bölüm'e tıklayın.

OneNote'u ilk kez başlattığınızda, sizin için Hızlı Notlar bölümünü içeren bir 
varsayılan not defteri oluşturulur; ama menü çubuğunda Dosya > Yeni Not 
Defteri'ne tıklayarak istediğiniz konular ve projeler için kolayca başka not defterleri 
oluşturabilirsiniz.

Çalışmanızı otomatik olarak 
kaydedin
Siz çalışırken, OneNote tüm değişikliklerinizi otomatik olarak kaydeder, dolayısıyla 
hiçbir zaman sizin kaydetmeniz gerekmez. Uygulamayı kapattığınızda veya 
Mac'iniz uyku moduna geçtiğinde bile, notlarınız her zaman kaydedilmiş durumda 
olur ve doğrudan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

OneNote'un değişikliklerinizi en son ne zaman eşitlediğini görmek isterseniz, 
geçerli not defterinizin adına tıklayın ve sonra da Not Defterleri listesinde onun 
yanındaki oka tıklayın.
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Seçili notları etiketleyin 

Giriş sekmesindeki Etiketler galerisi, seçilen notların görsel olarak önceliğini 
belirlemenize ve bunları kategorilere ayırmanıza olanak tanır. Etiketli notlar, önemli 
eylem öğelerinizi izlemenizi veya tamamlanan görevlerinizi yapılacaklar listenizde 
işaretlemenizi bildiren simgelerle işaretlenir.

Bilgileri tablolar halinde 
düzenleyin 

Elektronik tablo aşırı dolduğunda, bilgilere anlam kazandırmak için basit OneNote 
tablolarını kullanın. Bir sözcük, tümcecik veya sayı yazarak yeni satırı başlatın ve 
ardından sonraki sütunu oluşturmak için SEKME tuşuna basın. Yeni satır oluşturmak 
için Return tuşuna basın. Alternatif olarak, şeritte veya menü çubuğunda Ekle > 
Tablo'ya da tıklayabilirsiniz.

Tablonuz oluşturulduktan ve seçildikten sonra, şeritteki Tablo sekmesi ek komutları 
görüntüler.

Resimlerdeki metni kopyalayın 

OneNote resimlerdeki metinleri tanıyabilir. Herhangi bir sayfada, okunaklı metin 
içeren bir resim (örneğin, yemek tarifi) ekleyin, Control tuşunu basılı tutarak resme 
tıklayın, Resimden Metin Kopyala'ya tıklayın ve sonra metni istediğiniz yere 
yapıştırın.

Wiki stilinde köprüler oluşturun
Belirli bölümlere veya sayfalara yönelik bağlantılar oluşturarak not defterinizi 
işlevsel bir wiki'ye dönüştürün. Control tuşunu basılı tutarak, bağlantının işaret 
edeceği bölüm veya sayfanın sekmesine tıklayın. Ardından, Bölüme Bağlantı 
Kopyala veya Sayfaya Bağlantı Kopyala'ya tıklayın ve bağlantıyı istediğiniz yere 
yapıştırın.
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Bize geri bildiriminizi gönderin
Mac için OneNote'u sevdiniz mi? Nasıl geliştirebileceğimiz hakkında bir fikriniz 
var mı? Geri bildiriminizi doğrudan OneNote geliştirme ekibine göndermek için, 
uygulama penceresinin sağ üst köşesindeki gülen yüz simgesine tıklayın.

OneNote'la ilgili yardım alın
Yardım almak istediğiniz OneNote özellikleri ve komutlarını aramak için menü 
çubuğunda Yardım'a tıklayın veya popüler içeriği gözden geçirmek için OneNote 
Yardımı'na tıklayın. Sağladığımız bilgilerin sizin için yararlı olup olmadığını bize 
bildirmek için, tüm Yardım makalelerimizin en altında bulunan geri bildirim 
formunu kullanın.

Çalışmalarınızı başkalarıyla 
paylaşın
Başkalarını geçerli not defterinizi düzenlemeye davet etmek, bulut konumuna bir 
bağlantı kopyalamak veya geçerli sayfayı tercih ettiğiniz e-posta adresinden ileti 
veya PDF eki olarak göndermek için, sağ üst köşedeki Bu not defterini paylaş 
düğmesine tıklayın.

Diğer Hızlı Başlangıç 
Kılavuzlarını alın
OneNote, yeni Mac için Office 2016'nın yeni tasarlanan uygulamalarından yalnızca 
biridir. Word, Excel, PowerPoint ve Outlook'un yeni Mac sürümlerine yönelik ücretsiz 
Hızlı Başlangıç Kılavuzlarımızı indirmek için http://aka.ms/office-mac-guides 
adresini ziyaret edin. 

Kılavuzlarımızla ilgili geri bildiriminiz varsa, lütfen yorumlarınızı indirme sayfasının 
altında gönderin. Teşekkür ederiz!


