
Hızlı Erişim Araç Çubuğu
En sevdiğiniz komutları Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na ekleyin, 
böylece ihtiyacınız olan her anda orada olsunlar.

Resim ekleme
Bilgisayarınızdan, Office.com küçük resim galerisinden ya da 
Web'den yayınınıza bir veya daha fazla resim ekleyin.

Dosyaları yönetme
Dosya oluşturma, açma, kaydetme, 
yazdırma ve paylaşmanın yanı 
sıra iş bilgilerinizi düzenlemek ve 
diğer seçenekleri belirlemek için 
Dosya'yı tıklatın.

Çevrimiçi hesapları görüntüleme veya aralarında geçiş yapma
Bulutta çalışıyorsanız, ayarlarınızı değiştirmek ya da hesaplar 
arasında geçiş yapmak için Dosya > Hesap seçeneğini tıklatın.

Gezinti bölmesi
Yayınınızın çevresinde dolaşmak 
ve sayfa ekleyip silmek için 
Gezinti Bölmesi'ni kullanın.

Yakınlaştır
Yayın sayfalarınızı hızlıca 
yakınlaştırıp uzaklaştırmak için 
bu kaydırıcı çubuğu kullanın.

Görünüm
Bir tıklatmayla tek ve çift sayfa 
görünümleri arasında geçiş 
yapın.

Şeridi gösterme veya gizleme
Şeridi gizlemek için bu oku 
tıklatın. Şeridi göstermek için, bir 
sekmeyi ve ardından sabitleme 
simgesini tıklatın.

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



Şeridi kullanma
Şerit adlı geniş bir bant, yayın penceresinin en üstüne yayılır. Şeritteki her sekmede 
gruplar halinde düzenlenmiş farklı düğmeler ve komutlar bulunur.

Publisher 2013'te bir yayını açtığınızda, Giriş sekmesi en sık kullanılan Publisher 
görevlerini ve komutlarını görüntüler. 

Bir şablonla başlama
Her yayın yeni bir görsel şablon galerisinden başlayabilir. Boş bir yayından veya yeni 
çarpıcı yayın şablonlarından seçim yapabilirsiniz.

Şeridi gizleme veya 
görüntüleme
Şeridi gizleyerek kendinize ekranda daha fazla yer açabilirsiniz. Şeridin sağ 
ucundaki küçük oku tıklatın. Şeridi daha sonra yeniden görüntülemek için, 
sekme başlığını ve ardından okun yerinde görünen sabitleme simgesini tıklatın. Publisher 2013'te çalışırken, Dosya > Yeni'yi tıklatarak istediğiniz zaman şablonlar 

galerisini yeniden görüntüleyebilirsiniz.



Arıyor olabileceğiniz öğeler 
Publisher 2013'teki diğer yaygın araçların ve komutların bazılarını bulmak için aşağıdaki listeyi kullanın.

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

Açma, oluşturma, kaydetme, paylaşma, dışarı aktarma ya da yazdırma Dosya Backstage görünümü (sol bölmedeki komutları tıklatın).

Biçim boyacısı, yazı tipleri ve yazı tipi biçimlendirme, paragraf 
biçimlendirme, hizalama

Giriş Pano, Yazı Tipi, Paragraf ve Düzenle grupları.

Metin kutuları, resimler, tablolar, şekiller ekleme Ekle Tablolar, İllüstrasyonlar ve Metin grupları.

Şablonları, kenar boşluklarını, yönü ya da sayfa boyutunu değiştirme, 
düzen kılavuzlarını ayarlama, şemalar uygulama, Ana Sayfa bulma

Sayfa Tasarımı Şablon, Sayfa Yapısı, Düzen, Şemalar ve Sayfa Arka Planı grupları.

Posta ve e-posta birleştirme Postalar Başlangıç, Alanları Yaz ve Ekle, Sonuçların Önizlemesini Görüntüle 
ve Son grupları.

Yazımı denetleme, çevrimiçi araştırma yapma, metni çevirme ve dili 
ayarlama

Gözden Geçir Yazım Denetleme ve Dil grupları.

Normal/Ana Sayfa görünümü, düzen görünümü, kılavuzları, cetvelleri, 
grafik yöneticisini gösterme

Görünüm Görünümler, Düzen ve Göster grupları.



Resim ekleme 
Publisher 2013, ister bilgisayarınızda, ister Office.com küçük resim galerisinde ya da 
başka bir web konumunda olsun, istediğiniz yerden kolayca resim eklemenizi sağlar.

 

Tek seferde birden fazla resim eklediğinizde, Publisher 2013 bunları karalama 
alanındaki bir sütuna koyar. Karalama alanından bir resmi yayının sayfasına 
veya yayınınızdan yeniden karalama sayfasına sürükleyebilir ya da görünüşünü 
beğenmezseniz başka bir resimle değiştirebilirsiniz.

Resimleri değiştirme
Düzeninizdeki bir resmi başka bir resimle kolayca değiştirebilirsiniz, her ikisinin de 
aynı sayfada ya da birinin karalama alanında olup olmaması önemli değildir.

İlk resmi seçin ve ikinci resimde görünen dağ simgesini sürükleyin. Resmin çevresinde 
pembe vurgulanmış kenarlığı gördüğünüzde, fare düğmesini bırakın.



Resim efektleri ekleme
Publisher 2013 birçok yeni resim efekti sunar. Resimlerinize gölge, parlama, 
yansıma, yumuşak kenar, eğim ve 3B döndürme uygulayabilirsiniz.

İstediğiniz efekti uygulamak için, resmi seçin ve Resim Araçları – Biçim 
sekmesinde Resim Efektleri'ni tıklatın.

Metin efektleri ekleme
Publisher'daki yeni metin efektleri yayınlarınıza görsel çarpıcılık eklemenizi sağlar. 
Gölge, parlama, yansıma ve eğimlerden seçim yapın.

İstediğiniz efekti uygulamak için, metni seçin ve Metin Kutusu Araçları – Biçim 
sekmesinde Metin Efektleri'ni tıklatın.



Fotoğraf merkezinde yazdırma
Çevrimiçi fotoğraf yazdırma, hiçbir zaman yerleşik Publisher 2013'teki Paketle ve 
Gönder seçenekleri ile olduğu kadar kullanışlı olmadı.

Artık yayınlarınızı özellikle fotoğraf yazdırma için kaydedebilirsiniz. Yayınınızın her 
sayfası JPEG resmi olarak dışarı aktarılır, böylece yazdırma için bir fotoğraf merkezi web 
sitesine yükleyebilirsiniz.

Resimleri sayfa arka planı 
olarak kullanma
Resimleriniz harika yayın arka planları olabilir. Bir resmi sağ tıklatın, Arka Plana 
Uygula'yı ve ardından resmin tüm sayfayı doldurması için Doldur'u ya da arka 
plana resmin birden fazla kopyasını eklemek için Döşe'yi tıklatın.


