
Güncelleştirilmiş şablonlar
Şablonlar, istediğiniz çizim türünü başlatmanıza yardımcı olur. Bunları Dosya 
sekmesinde bulabilirsiniz. En popüler şablonlar kategorilerine göre renklerle 
kodlanmıştır, istediğinizi göremiyorsanız arayabilirsiniz.

Görünümü ve tasarımı özelleştirme
Çiziminize temalar ve uyumlu renklerle düzenli 
bir görünüm verin. Bunları Tasarım sekmesinde 
bulabilirsiniz.

Açıklama ekleme
Bir şekle açıklama ekleyin ya da başkalarının açıklamalarını 
yanıtlayın. Çizimdeki bir açıklama göstergesini tıklatın ya da 
Gözden Geçir sekmesini kullanın.

Hızlı Erişim Araç Çubuğu
Buradaki komutlar her zaman 
görünür. Bir şerit komutunu 
buraya eklemek için sağ tıklatın.

Şeridi gösterme veya gizleme
Şeridi açmak için bir sekmeyi 
tıklatın ya da her zaman 
görünmesi için sabitleyin.

Dokunmatik denetimleri 
kullanma
Tablet gibi dokunmatik bir 
aygıtınız varsa, çiziminizi dokunma 
hareketleri ile inceleyebilir ve 
düzenleyebilirsiniz. Şekil ekleyin ve 
taşıyın, sıkıştırma ve yakınlaştırma 
kullanın, açıklama ve metin ekleyin.

Şekil arama
Şekil bulamıyor musunuz? 
Şekiller penceresinde Ara'yı 
tıklatın.

Şekil efektleri
Şekillere, gölge, gradyan veya 3B 
döndürme gibi efektler verin.

Özel şekiller
Şablonlar, özel şekiller 
koleksiyonu olan kalıplarla 
birlikte gelir. Diğer şekil 
seçenekleri için daha fazla kalıp 
ekleyebilirsiniz.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu 
Microsoft Visio 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle 
öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk.



İşinize hızlı bir başlangıç yapma
Visio, kuruluş grafiklerinden ağ diyagramları, kat planları, kablo diyagramları, iş 
akışları ve daha fazlası olmak üzere neredeyse her tür çizime hızlıca başlamanız için 
düzinelerce şablonla birlikte gelir.

Çiziminizin profesyonel 
görünmesini sağlama 

Birkaç tıklatmayla çiziminize profesyonel ve hoş bir görünüm verebilirsiniz. Düzenli 
bir renk kümesi uygulamak için bir tema kullanın ya da renk değişkenlerinden 
biriyle özelleştirin. Her iki galeriyi de Tasarım sekmesinde bulabilirsiniz. 

Çiziminiz nasıl görüneceğinin canlı bir önizlemesi için işaretçiyi her bir galeri 
seçeneğinin üzerine yuvarlayın.

Her şablonda, kalıplar adlı özel koleksiyonlarda çizim türüne ilişkin şekiller bulunur. 
Çizimin yanındaki Şekiller penceresi, oluşturduğunuz diyagram türü için en 
popüler kalıp ve şekilleri tutar.

Başlamak için, Şekiller penceresinden çiziminize şekil sürükleyin.

Ayrıca şekillere daha fazla görsel etki de ekleyebilirsiniz. Visio artık diğer Office 
programlarındaki resimlere ekleyebildiğiniz dolgu renkleri, gradyanlar, gölgeler ve 
3B efektlerin aynılarını şekillere eklemenizi sağlar. Giriş sekmesindeki Şekil Stilleri 
grubunu kullanın.



Arıyor olabileceğiniz öğeler 
Visio'daki diğer yaygın araçların ve komutların bazılarını bulmak için aşağıdaki listeyi kullanın.

Şunları yapmak için... Şunları 
tıklatın... Daha sonra da şuraya göz atın...

Bir çizimi oluşturma veya açma, kaydetme, yazdırma ya da paylaşma, 
Visio'nun çalışma şeklini geliştirme

Dosya Yeni, Aç, Kaydet, Farklı Kaydet, Yazdır, Paylaş, Dışarı Aktar ve 
Seçenekler grupları.

Metni ekleme veya düzenleme, şekle stil verme, şekilleri hizalama ve 
düzenleme

Giriş Yazı Tipi, Paragraf, Şekil Stilleri ve Düzenle grupları.

Resim, CAD çizimi, metin kutusu, kapsayıcı veya bağlayıcı ekleme Ekle İllüstrasyonlar, Diyagram Bölümleri ve Metin grupları.

Çizime profesyonel renk şeması uygulama, arka plan ekleme Tasarım Tema, Değişken ve Arkaplan grupları.

Yazımı denetleme, açıklama ekleme veya yanıtlama Gözden 
Geçir

Yazım Denetleme ve Açıklamalar grupları.

Kılavuz çizgilerini ve kılavuzları açma, Şekil Verileri penceresini açma Görünüm Göster ve Görsel Yardımlar grupları.



Diyagramda ekip olarak çalışma
Çiziminiz SharePoint'e kaydedilmişse, birden çok ekip üyesi çizimin üzerinde aynı 
anda çalışabilir. Diyagramın farklı bölümlerinde kimlerin çalıştığını görün. Herkes 
diğerlerinin yaptığı değişikliklerle ilgili bildirim alır. 

Çizim SharePoint veya Office 365'te paylaşılmışsa, bilgisayarlarında Visio yüklü olmasa 
bile diğer kişiler çizimi Web tarayıcıları yoluyla görüntüleyebilir ve açıklama ekleyebilir.

Açıklamalardaki girdi ve geri 
bildirimi paylaşma
Visio artık açıklama eklemede gelişmiştir. Visio'da veya Visio Hizmetleri'ni 
kullanarak çevrimiçi açıklama ekleyebilir ve yanıtlayabilirsiniz.

Visio'yu verileri görselleştirmek 
için kullanma
Karmaşık verilerin taranmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için diyagramınızdaki 
şekilleri gerçek zamanlı verilere bağlayın. Excel, Access, SQL Server veya SharePoint 
gibi sık kullanılan iş veri kaynaklarına bağlayabilirsiniz, ayrıca ne zaman kaynak 
veriler değişse şekil verilerinin otomatik olarak güncelleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Böylece şekle eklenmiş renkler, simgeler, semboller ve grafiklerle verileri anında 
anlaşılabilir hale getirebilirsiniz.

Açıklama ekleyenlerin ne zaman çevrimiçi olduklarını görebilirsiniz. Bilgisayarınızda 
Lync 2013 yüklüyse, Visio'da bu kişilerle bir ileti görüşmesi başlatabilirsiniz.

Verileriniz her değiştiğinde, grafikler de otomatik olarak güncelleştirilir. Bu, bir 
bakışta verilerdeki desenleri tanımlamaya yardımcı olur.



Henüz Visio 2013'ü olmayan kişilerle çalışma 
Visio'nun eski sürümünü kullanan kişilerle dosya paylaşırken veya değiştirirken aklınızda tutmanız gereken 
şeylerden bazılarını burada bulabilirsiniz.

Visio 2013'te Neler oluyor? Ne yapmalıyım?

Visio 2010'da oluşturulmuş 
bir belgeyi açın.

Dosya, önceki sürümlerde soruna neden olabilecek Visio 2013 
özelliklerini kapatan Uyumluluk Modu'nda açılır.

Dosyanın eski sürümlerle görüntüleneceğini düşünmüyorsanız, 
Visio 2013 çizimi olarak kaydedin. Bunun yerine, Dosya > Bilgi > 
Dönüştür'ü tıklatarak belgeyi yeni biçime dönüştürebilirsiniz. Bu 
komut kullanılamıyorsa, dosyayı dönüştürmeniz gerekmez.

Belgenizi bir Visio 2013 
dosyası olarak kaydedin.

Dosyayı açarken veya kaydederken uyumluluk sorunu yaşamazsınız. 
Visio'nun eski sürümlerine sahip kişiler dosyayı açamazlar, çünkü 
Visio 2013'te kullanılan dosya biçimi Visio 2010 ve daha önceki 
sürümlerle uyumlu değildir.

Kişiler çizimi Visio'nun eski bir sürümüyle açacaksa, önceki dosya 
türünde kaydedin. Dosya > Farklı Kaydet'i tıklatın. Daha sonra, 
kaydetmek istediğiniz bir konum seçin ve Kayıt türü listesinde, 
Visio 2003 – 2010 Çizimi'ni seçin.

Belgenizi bir Visio 2010 
dosyası olarak kaydedin.

Çizimi eski bir biçimde kaydettiğinizde, Uyumluluk Denetleyici 
görünür ve olası sorunların bir listesini gösterir. Bu genellikle, 
çizimdeki orada olmayan ya da önceki sürümlerde çalışmayacak 
Visio 2013 özellikleriyle ilgilidir.

Uyumluluk Denetleyici, çizim eski dosya biçiminde kaydedildiğinde 
üzerinde hangi değişikliklerin yapılacağını açıklar. Bu değişiklikleri 
yapmak istemiyorsanız “Farklı Kaydet” komutunu iptal edin. Aksi 
takdirde, Visio 2013 otomatik olarak değişiklikleri yapar ve kaydetme 
tamamlandığında gözden geçirilmiş çizimi görürsünüz.


