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ÖNSÖZ
Bu kitap basılı ve dijital yayınların bilgisayar ortamında hazırlanmasında
kullanılan Adobe In Design 2022 programının anlatımı için hazırlanmıştır.
Profesyonel gazete ve dergi sayfası tasarımında Quarkxpress programı
ile birlikte sahada en fazla kullanılan program olan Adobe Indesign
programının özellikleri kitapta herkesin anlayabileceği bir yöntemle, kolay ve
anlaşılır bir şekilde görsel destekli olarak verilmiştir. Çoklu gazete ve dergi
sayfalarının tasarımında Indesign programının kendine has araçları sayesinde
sayfa sekreterliği görevini yapan tasarımcılar kolaylıkla ve hızlıca çalışmalarını
tamamlayabilmektedirler. Basılı gazete ve dergi çalışmalarının dışında dijital
kitap ve dergi yayıncılığı için de kullanılan bu programda bu iş için gerekli tüm
araç ve menüler de detaylıca anlatılmaktadır.
Ayrıca bu eserin kitaplaştırılmasında verdiği destekten ötürü İKSAD
Yayınevine ve Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ hocama teşekkürü bir borç bilirim.
Doç. Dr. Tolga ÇELİK
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1. INDESIGN BAŞLANGIÇ
1.1. Yeni Doküman Oluşturma
Indesign programı ile sayfa tasarımına başlamak için öncelikle yeni
belge oluşturmak gereklidir. Bunun için Dosya ->Yeni -> Belge komutu
çalıştırılır. Burada sağ tarafta bulunan ‘Hazır Ayar Ayrıntıları’ bölümünden
oluşturulacak olan sayfaların mizanpaj özellikleri belirlenir. Burada seçilen
özellikler belge oluşturulduktan sonra da değiştirilebilmektedir.

Oluşturulacak olan sayfanın mizanpajı için A4, Tabloid gibi hazır sayfa
boyutları seçilebildiği gibi ekranın sağ tarafındaki ayarlardan özel bir sayfa
boyutu da seçilebilir. Türkiye’de sayfa tasarımında birim olarak milimetre
kullanıldığı için Indesign 2022 Türkçe versiyonunda birim ölçüsü otomatik
olarak milimetre olarak gelmektedir. Bunun dışında sayfanın yatay mı dikey mi
olacağı Yönlendirme kısmından ayarlanabilir. Oluşturulacak olan belgenin
kaç sayfa olacağı Sayfalar bölümünden ayarlanır. Yanındaki Karşılıklı
Sayfalar ayarı eğer belge gazete ya da dergi sayfası olacaksa ve bu mizanpajda
içerik bir sayfada başlayıp yan sayfada devam ediyorsa belgenin bu ayarının
açık olması gerekir. Aksi takdirde sayfalar hep alt alta açılacaktır.
Sayfanın kaç sütundan oluşacağı Sütunlar bölümünden, bu sütunların
arasındaki mesafe ise Sütun Aralığı bölümünden ayarlanır. Burada belirlenen
sütun sayısı ve aralık belgede sanal çizgi olarak gözükecek ve tasarımcının
sayfayı daha rahat hazırlamasına yardımcı olacaktır. Burada belirlenen sütun
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sayısı bağlayıcı değildir. 9 sütun açılan bir belge istenildiği zaman daha az veya
daha fazla sayıda sütunla çalışılmak üzere ayarlanabilir.
Sayfanın kenar boşlukları ise Kenar Boşlukları bölümünden ayarlanır.
Sayfa kenarlarında her zaman bir miktar boşluk bırakılır. Sıfıra sıfır şeklinde
sayfalar hazırlanmaz. Sayfaların kenarları boşluksuz bırakılırsa belgenin
baskısında görünmeyen alanlar oluşabilir.

Tabloid boy bir gazete için 9 sütunluk mizanpaj oluşturulduğunda belge
görünümü üstteki görseldeki gibi olacaktır. Ekranın sağ kısmında mizanpaj
özelliklerinin değiştirilebileceği ayar penceresi görülmektedir. Bu aşamada da
tüm ayarlar yeniden belirlenebilir. Bunun dışında pencerenin Sayfa kısmında
düzenlenmek istenen sayfa seçilebilir. Yeni sayfa eklenebilir veya silinebilir.
Sayfayı Düzenle komutu ile de sayfanın özellikleri değiştirilebilir.
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Özellikler penceresinin Cetveller ve Izgaralar bölümünde Cetveller,
Satır Taban Çizgisi Izgarası ve Belge Izgarası seçenekleri ile ekranda bunların
görüntülenip kaldırılması sağlanabilir. En alttaki Hızlı İşlemler bölümünden
ise bir başka belge hızlıca programın içine aktarılabilmektedir.

Çalışma ekranında CC Libraries sekmesi altında dokümanda
kullanılabilecek görseller ve hazır şablon dokümanlar bulunabilir.

Burada ‘Kitaplığınız’ bölümü seçilirse Adobe arşivinde bulunan vektörel
nesnelere erişilebilir. Bu nesneler sayfa tasarımında kullanılabilir.
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Üstteki görsel kitaplık bölümünden bir görsele sağ tıklandığında açılan
sekme görülmektedir. Burada ‘Kopyayı Yerleştir’ seçeneği seçilirse nesne
Adobe arşivinden indirilerek sayfaya eklenmeye hazır hale gelir.

‘Düzenle’ komutu seçilirse vektörel
programında düzenlenecek şekilde açılır.

nesne

Adobe

Illustrator

1.2. Belge Kaydetme
Oluşturulan belge ile kayıt aşamasına gelindiğinde öncelikle belgede
daha sonra olası değişiklikler yapılabilmesine olanak sağlamak için programın
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kendi dosya formatı olan indd formatında kayıt edilmelidir. Baskıya
gönderilecek belge ise export komutu ile PDF formatında kayıt edilmelidir.
PDF formatı yapısı gereği üzerinde değişiklik yapılamayan, herhangi bir
program gerektirmeden tüm bilgisayarlarda görüntülenebilen ve bozulma
olasılığını ortadan kaldıran bir dosya türü olduğundan, matbaaya gönderilecek
belge mutlaka PDF şeklinde oluşturulmalıdır.
Dosya - Farklı Kaydet komutu ile açılan pencere aracılığı ile kayıt yeri
ve dosya adı belirlenerek kaydedilir. Bu aşamada dosya formatı indd olarak
seçilmelidir.

Matbaaya baskıya gönderilecek olan belge ise Dosya - Dışa Aktar
komutu ile PDF formatında kayıt edilir.
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1.3. Çalışma Ekranı
Indesign programının çalışma alanı 3 temel bölümden meydana
gelmektedir. Alttaki görsel incelendiğinde, kırmızı çerçeve içerisine alınmış
olan alan Araçlar olarak adlandırılan, belgedeki tüm nesnelerin ve bunların
ayarlarının yapılabilmesi için gerekli tüm araçların bulunduğu araç çubuğu
olduğu görülebilir. Sarı renkli alan belgenin sayfa içi kutu ve içeriklerine
müdahale edildiği çalışma alanıdır. Mavi çerçeveli alan ise seçili olan nesnenin
özelliklerinin değiştirilebilmesine olanak veren Özellikler penceresidir.
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Orta kısımdaki çalışma alanında sayfadaki sütunlar, sütun aralıkları,
belgenin kenar boşlukları farklı renklerde görünmektedir. Bu çizgiler sanal
çizgilerdir, baskıda görünmez. Sayfa tasarımcısının rahat çalışabilmesi için
ekranda görünür.

Çalışma ekranının sağ üst bölümünde ekrandaki pencerelerin düzeninin
ayarlarının değiştirilebileceği seçenekler görünür. Burada ilk açılışta ve
genellikle ‘Esaslar’ kullanılır. Ama ihtiyaca göre bazen diğer çalışma düzenleri
de kullanılmaktadır.

Doç. Dr. Tolga ÇELİK | 14
Durum çubuğu sayfanın alt kısmında doküman ile ilgili bilgilerin
verildiği kısımdır.

1.4. Görünüm Özellikleri
Programda açılan belgelerin görünüm ayarı üst menüdeki Görünüm
sekmesi altındaki seçeneklerden değiştirilebilmektedir. Farklı boyutlarda
oluşturulabilen belgelerin sayfalarının çalışma ekranındaki görünümü için
klasik Yakınlaştır ve Uzaklaştır komutları ile sayfanın belli oranlarda yakına
ve uzağa getirilebilmesinin haricinde Sayfayı Pencereye Sığdır komutu ile
büyük boyuttaki bir sayfanın pencere boyutuna getirilmesi mümkündür. Bunun
dışında Formayı Pencereye Sığdır komutu ile mevcut sayfa çalışma ekranına
yayarak pencereye sığdırılabilir. Gerçek Boyut komutu ile açık olan sayfanın
tam boyut olarak görüntülenmesi, Çalışma Alanının Tamamı ile de sayfanın
çalışma ekranında tamamının görüntülenmesi sağlanabilir.

Çalışma ekranının solundaki araç çubuğu üzerindeki ‘Yakınlaştırma
Aracı (Z)’ ile yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapılabildiği gibi, ‘El Aracı (H)’
ile de çalışma ekranındaki sayfa üzerinde sağa sola, yukarı aşağı hareket etmek
mümkündür.
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Görünüm özelliklerinden Ekran Modu başlığı altında belgenin farklı
görünüm modlarında görüntülenmesini sağlar. Normal modu sayfa tasarımı
sırasında tüm görünür görünmez nesnelerin ve içeriklerin kılavuz çizgilerinin
göründüğü moddur. Önizleme modu belgenin yazdırıldığı zaman
görüntüleneceği, kılavuz çizgisi, ızgaralar gibi yazdırılmayan öğelerin
görüntülenmediği moddur. Taşma payı, belgenin önceden ayarlanmış taşma
payı alanındaki kısımlarının da görüntülenebildiği baskıdan önceki önizleme
modudur. Bilgi modu, belgenin bilgi alanındaki içeriklerin de göründüğü baskı
önizleme modudur. Sunum modu ise slayt gösterisi şeklinde görüntülemenin
sağlandığı moddur.
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Belgede cetvellerin görüntülenmesi veya gizlenmesi için Görünüm
menüsünden Cetvelleri Göster / Gizle seçenekleri kullanılır.
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Belgedeki ızgaralar ve kılavuzların görüntülenip kaldırılması için
görünüm menüsünden Izgaralar ve Kılavuzlar sekmesi altındaki seçeneklerden
faydalanılır. Kılavuzlar standart olarak açıktır, ızgaralar kapalıdır.

1.5. Araçlar
Çalışma sayfasının sağ tarafında bulunan Araçlar araç çubuğu üzerinde
belgedeki nesneleri seçme, düzenleme, değiştirme, yazı ve grafik nesne ekleme
ve nesneleri dönüştürme gibi pek çok işlemin yapılabilmesi için çeşitli araçlar
mevcuttur.

2. METİN EKLEME
2.1. Çerçeveleri Anlamak
Indesign programında sayfa tasarımı yapılırken sıklıkla kullanılan üç çerçeve
stili vardır. Bunlardan birincisi Yazma Aracı (T) ile oluşturulan Metin
Çerçevesi, ikincisi Dikdörtgen Çerçeve Aracı (F) ile oluşturulan dikdörtgen
grafik çerçevesi ve Dikdörtgen Aracı (D) ile oluşturulan şekil çerçevesidir.
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En üstteki çerçeve metin eklemek için kullanılır. Çerçevenin kenar ve
köşelerinde kontrol kutucukları ile çerçevenin büyüklüğü, köşe stili gibi
özellikleri değiştirilebilmektedir. Bu ayarların değiştirilebilmesi için Seçim
Aracı (V, Esc) ile çerçevenin seçilmesi gerekmektedir. Ortadaki çerçeve grafik
nesne ekleme çerçevesi, üçüncü çerçeve ise dikdörtgen nesne ekleme aracıdır.

2.2. Metin Ekleme
Sayfaya metin eklenmek istendiğinde araçlardan Yazma Aracı seçilir ve
istenen boyutta bir metin kutusu oluşturulur. Daha sonra kutu içerisinde imleç
yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu sırada istenen metin kutu içerisinde
yazılabilir. Bir diğer metin ekleme yöntemi ise üst menüden Dosya-Yerleştir
komutu ile bir TXT dosyasından ya da başka formattaki bir metin dosyasından
haber metnini otomatik olarak metin kutusu içerisine eklemektir.
Not: Eklenen metin kutu içerisine sığmaz ise metin kutusunun sağ alt
köşesinde kırmızı bir kutu belirir. Bu metnin kutuya sığmadığının işaretidir.
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Metin kutusu seçim aracı ile seçildiğinde çalışma ekranın sağ tarafındaki
Özellikler penceresi aktifleşir. Bu pencerede eklenen yazının boyutu, rengi,
satır aralığı, karakter aralığı gibi ayarların tamamı bulunabilir.

2.3. Metni Sütunlara Bölmek
Metin kutusu içerisine yerleştirilen metnin birden fazla sütuna
bölünebilmesi için üst menüdeki Nesne-Metin Çerçevesi Seçenekleri
seçilmelidir. Alttaki görselde de görüldüğü üzere açılan penceredeki Sayı
kısmından sütun sayısı istenen hale getirilebilir.

Sütun sayısı artırma işlemi gazete ve dergi sayfalarında sıklıkla
kullanılmaktadır.
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Sütun sayısı haricinde, sütun genişliği ve cilt payı ayarı ile sütunların
genişliği ve sütunların arasındaki mesafe miktarı değiştirilebilir. Sütunlar
ayarında üç seçenek vardır: Sabit Sayı, Sabit Genişlik ve Esnek Genişlik. Bu
seçenekler ile sütunların içerisindeki içeriğe uygun olarak genişletilmesi, farklı
sütunların farklı genişliklerde olması sağlanabilir.
İç metin boşluğu ayarı ile metin çerçevesi içerisindeki metnin
kenarlardan uzaklık değer ayarlanabilir. Bu ayar da gazete ve dergilerde sıklıkla
değiştirilir.

2.4. Dosyadan Metin Eklemek
Word belgesinden ya da başka bir metin dosyasından haber metni
çekmek için Dosya – Yerleştir komutu kullanılır. Burada dosya seçmek için
açılan pencerede ‘İçe Aktarma Seçeneklerini Göster’ seçeneği aktive edilir ve
bundan sonra dosya seçilir. Bu aşamadan sonra dosyayı içe aktarırken
kaynaktaki biçimlendirmenin korunup korunmayacağı, metnin hangi
bölümlerinin içe aktarılacağı gibi seçenekler seçilebilir. Buradaki
biçimlendirme bölümünde kaynak biçimlendirmesinin korunması istenmiyor
ise ‘Metin ve Tablolardan Stilleri ve Biçimlendirmeyi Kaldır’ seçeneği
seçilmelidir. İçe aktarma seçeneklerinde hep aynı seçenekler ile içe aktarım
yapılacaksa ‘Hz.Ayar’ seçeneği ile istenen ayarlar kayıt altına alınır ve bir
sonraki metin aktarımlarında aynı seçenekler kullanılabilir.
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İçe aktarma seçenekleri belirlendikten sonra farenin ucunda metin belirir.
Metin sayfada istenen yere istenen boyutta bir metin kutusu oluşturduktan sonra
yerleşir.

2.5. Metin Kutuları Arasında Metin Aktarımı
Çalışma sayfasındaki bir metin kutusunda bulunan haber metninin bir
kısmının başka bir metin kutusuna aktarılması istenebilir. Bu metin kutuları da
sayfanın farklı konumlarında bulunabilir. Metin kutuları arasında metin
aktarımı yapılabilmesi için haber metninin bulunduğu kutuda metnin
uzunluğunun bu metin kutusuna sığmaması gerekmektedir.
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Resimde de görüldüğü gibi ilk metin kutusunun sağ alt köşesindeki
kutucuk seçim aracı ile tıklandığında farenin ucunda metin kutusuna sığmayan
‘artık metin’ belirir. İkinci metin kutusu istenen yere konumlandırıldığında ilk
kutuya sığmayan metin bu kutuya aktarılır.
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Metin kutuları arasındaki bağlantıların görüntülenmesi için ise Görünüm
– Ekler – Metin İlişkilerini Göster seçeneği seçilebilir. İki metin kutusu
arasındaki bağlantı kesilmek istenirse de ikinci metin kutusunun sol üst
köşesindeki bağlantı kutucuğu iki kez tıklanarak aradaki bağlantı kesilebilir.

3. METİN BİÇİMLENDİRME
3.1. Yazıtipi ve Boyut Değiştirme
Çalışma sayfasındaki bir metnin yazıtipi ve boyutu değiştirilmek
istendiğinde; kutudaki metnin tamamının biçim ayarı aynı şekilde olacaksa,
seçim aracı ile metin kutusu seçildikten sonra Özellikler penceresindeki
Karakter bölümünden yazıtipi ve boyut seçimi yapılabilir.
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Metnin bir kısmının biçimlendirmesi değiştirilecek ise araç çubuğundan
metin aracı seçilir. Metnin hangi kısmı değiştirilmek isteniyorsa o kısım fare ile
seçilir ve yine Özellikler penceresindeki karakter bölümündeki ilgili alanlardan
değişiklikler yapılır.
Karakter bölümünün sağ alt köşesindeki ... tıklanırsa daha fazla seçenek
ile metnin biçimlendirilmesi mümkündür.

Metnin yazıtipi için bilgisayarda yüklü olmayan farklı yazıtipleri
kullanılmak isteniyorsa, font seçeneği penceresindeki ‘Daha Fazla Bul’
sekmesine geçilerek buradaki font ailelerinden istenilen font seçilerek
bilgisayar ile senkronize edilebilir.

3.2. Temel Metin Biçimlendirme
Paragraf metinlerinin satır aralıklarının mesafelerinin değiştirilmesi,
karakterlerin arasındaki mesafelerin değiştirilmesi için Özellikler penceresinin
Karakter bölümündeki seçeneklerden faydalanılabilir.
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Görselde kırmızı kutu içerisine alınarak gösterilen seçenekler ile satırlar
arasındaki boşluk miktarı istenilen şekle getirilebilir. Bu ayar özellikle haber
metninin kutuya sığdırılması için kullanışlıdır. Kutunun boyutunun
değiştirilmemesi gerekiyorsa ve metin kutuya sığmıyor ise satır aralığı ve/veya
karakter aralığı mesafesi değiştirilerek metnin kutuya tam bir şekilde oturması
sağlanabilir.

Sarı çerçeve içerisine alınan bölümdeki ayar ile ise karakterler arasındaki
mesafe ayarı değiştirilebilir.

3.3. Yazıtipi ve Kontur Rengi
Metin çerçevesi içerisindeki metnin renginin ve kontur renginin
değiştirilmesi için Özellikler sekmesi kullanılır.
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Yukarıdaki örnekte metnin dolgu rengi olarak sarı, kontur rengi olarak
mavi renk seçilmiştir. Kontur standart olarak ‘0’ olarak açılır. Burada istenen
punto değeri girilerek metin konturu oluşturulabilir.

3.4. Paragraf Stili Oluşturma
Sayfa tasarımında kullanılan başlık, paragraf ve haber metinlerde
kurumun kullandığı paragraf stili sabit ise her seferinde stil ayarlarının
ayarlanması uğraştırıcı bir iştir. Bu durumda paragraf stili biçimlendirme ayarı
yapıldıktan sonra alttaki resimde görüldüğü gibi Paragraf Stilleri bölümünden
+ simgesi tıklanarak stile bir isim verilebilir ve bu stil daha sonraki
biçimlendirme ayarlarında da hızlıca seçilebilir.

3.5. Yola Yazı Ekleme
Çizilen bir yol üzerine yazı eklemek için ‘Yola Yazma Aracı’ kullanılır.

Yazma aracının alt araçlarından biri olan bu araç istenirse Shift+T
kısayolu ile de aktive edilebilir.
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Üstteki örnekte Elips Aracı ile önce dairesel bir çizim nesnesi
oluşturulmuş, daha sonra Yola Yazma Aracı seçilip dairenin çizgisinin üzerine
tıklanarak yazının bu yol üzerinde yazılacağı gösterilmiştir. Yazıyı yazdıktan
sonra diğer metin ayarları ile aynı şekilde yazının tüm biçimsel özellikleri
değiştirilebilir.
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Yola yazılan yazı seçili iken ‘Yola Yazma Aracı’ nın üzerine çift
tıklanırsa ‘Yola Yazma Seçenekleri’ penceresi açılacaktır. Bu pencerede yola
yazılan yazıya efekt verilebilir. Yazının yol ile konumu ayarlanabilir. Harfler
arasındaki aralık değiştirilebilir. Yazının yönü değiştirilebilir.

3.6. Gömme Satır Sayısı
Bazen özellikle gazete ve dergi sayfalarında sıklıkla kullanılan
paragrafın başlangıç karakterinin büyütülmesi istenebilir. Alttaki görseldeki
örnekte görüldüğü gibi paragrafın ilk harfi 3 satır yüksekliğinde büyütülmüştür.

Bu işlemin yapılabilmesi için imleç satır başına getirildikten sonra
Özellikler penceresinin Paragraf ayarları bölümündeki Gömme Satır Sayısı
ayarı değiştirilir.

3.7. Metin Kutusu Biçimlendirme
Metin kutusunun dolgu rengi, kontur rengi ve kalınlığı gibi ayarlarının
değiştirilmesi için öncelikle metin çerçevesinin seçim aracı ile seçilmesi
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gerekmektedir. Metin çerçevesi içerisinde Yazma Aracı ile işlek yaparken
metin kutusunun renk ve kontur ayarı görünmez.

Metin kutusunun dolgu rengini değiştirmek için seçim aracı ile
seçildikten sonra Özellikle penceresindeki Görünüm ayarları kısmına geçilir.
Burada Dolgu renk ayarı tıklandığında yukarıdaki sekme açılır. Burada hazır
renklerden sarı renk seçilmiş, renk tonu ayarı da %50 olarak düzenlenmiştir.
Renk tonunun oranının düşürülmesi daha yumuşak renkler elde edilmesini
sağlar. Bu sekmenin alt kısmındaki + simgesi ile oluşturulan bu renk yeni bir
renk olarak listeye eklenebilir.

Listeye eklenen bir rengin ayarlarını değiştirmek ya da bir renk
modundaki istenilen bir renk kodunu kullanmak için bu rengin üzerinde çift
tıklanarak yukarıdaki pencere açılır. Burada RGB, CMYK ya da farklı bir renk
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modunda iken istediğimiz bir renk kodunu kutucuklara girerek istenen renk
kodunu dolgu, kontur ya da yazı rengi olarak kullanabilirsiniz.

Metin çerçevesi içerisinde dolgu rengi olarak gradyan renk geçiş efekti
kullanılmak isteniyorsa dolgu rengi ayarlarında Degrade sekmesine geçilir.
Üstteki görselde kırmızı çerçeve içerisine alınmış bölümdeki birinci ve ikinci
renk seçilir CMYK kod değerleri girildiğinde ve Tür olarak Doğrusa ya da
Radyal seçildiğinde gradyan bir geçiş efekti elde edilebilir.

Metin çerçevesinin kontur rengi için de dolgu rengine benzer ayarlar
yapılabilir. Burada farklı olarak kontur renginin yanında konturun kalınlığı ve
stili de seçilmelidir. Yukarıdaki örnekte ‘Japonca Noktalar’ stili ile ‘İçeri
Yuvarlatılmış’ köşe stili seçilmiştir.
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Sayfa çalışmalarında bazı durumlarda çerçeveler üst üste
gelebilmektedir. Yukarıdaki örnekte logo metin çerçevesinin arkasındadır ve
herhangi bir ayar yapılmadığında görünmemektedir. Logonun metin kutusunun
arkasında iken de görünebilmesi için metin çerçevesinin opaklık değerinin
düşürülmesi gerekmektedir. Örnekte metin çerçevesinin opaklık değer %66
olarak ayarlandığında, logo soluk bir şekilde görüntülenebilmektedir.

Metin kutusuna yapılabilecek biçimlendirme ayarlarından biri de f x
butonu ile nesne efekti uygulamaktır.
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Buradaki önemli detaylardan biri istendiğinde sadece nesne değil kontur,
dolgu ve metin için de fx efektlerinin kullanılabilmesidir.

Örnekteki metin kutusuna ‘Alt Gölge’ efekti uygulanmıştır. Burada
istenirse aynı anda birden fazla efekt uygulanabilir. Seçilen her efektin kendi
alt ayarları mevcuttur. Alt gölge efektinde opaklık değeri, gölgenin uzaklığı,
ışığın açısı, boyutu gibi ayarlar vardır.

4. GRAFİK EKLEME VE DÖNÜŞTÜRME
4.1. Sayfaya Grafik Ekleme
Sayfaya grafik eklemek için öncelikle bir grafik çerçevesi eklenmesi
gerekmektedir. Daha önceden eklenmiş olan boş bir grafik çerçevesine de
ekleme yapılabilir. Alttaki görselde görülebileceği gibi Araçlar çubuğundaki
dikdörtgensel, dairesel ve poligonal çerçeve ekleme araçlarından biri ile
öncelikle grafik kutusu oluşturulur. Daha sonra Dosya – Yerleştir komutu ile
kutu içerisine eklenecek olan görsel seçilir.
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Dosya – Yerleştir komutu ile görsel seçiminde istenirse aynı anda birden
fazla görsel seçilip sayfadaki mevcut kutuların içerisine eklenebilir ya da o anda
oluşturulacak grafik çerçevesine görseller istenen sırada yerleştirilebilir.

Grafik eklemenin bir başka yöntemi de Düzen – Tüm Seçimleri Kaldır
komutu seçilerek görülebilir. Burada sayfada herhangi bir nesne seçili olmadığı
durumda sağ taraftaki Özellikler penceresinin en altındaki Dosyayı İçe Aktar
komutu kullanılabilir. Bu komut ile içeriye aktarılmak istenen görseller seçilip
mevcut ya da oluşturulacak yeni kutular içerisine aktarılabilir.

4.2. Grafikleri Taşıma ve Ölçekleme
Grafik çerçevesinin içerisine yerleştirilen görsellerin boyutu çerçeve
boyutu ile aynı olmayabilir. Bu durumda grafik çerçevesini görsele ya da
görseli çerçeveye uygun hale getirmek gerekmektedir. Alttaki resimde çerçeve
içerisine eklenmiş bir görsel görülmektedir. Görselin üzerine tıklandığında dış
kısmında görünen kahverengi çerçeve görselin gerçek boyutunu
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göstermektedir. Özellikler penceresinden ya da fare ile çerçeve etrafındaki
kontrol noktalarından faydalanılarak görsel ve çerçeve istenilen biçime
getirilebilir. Özellikler penceresindeki G ve Y, görselin genişlik ve yükseklik
ayarının yapılacağı yeri göstermektedir. Hemen yanındaki zincir simgesi ise
boyutlandırma sırasında görselin en boy oranının korunup korunmaması için
kullanılır. Pencerenin el altında Çerçeveye Sığdırma seçenekleri ile de görsel
ve çerçevenin otomatik olarak birbirine uyumlu hale getirilmesi için
kullanılmaktadır.

Çerçeveyi Orantılı Doldur

İçeriği Orantılı Sığdır
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İçeriği Çerçeveye Sığdır

Çerçeveyi İçeriğe Sığdır

İçeriği Ortala
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İçeriğe Uygun Sığdırma

4.3. Grafik Linkleri ile Çalışmak
Çalışma sayfasına eklenen grafikler bir dosya ile bağlantılıdır. Proje
dosyası ilk açıldığında sayfa içerisindeki görseller ve fontlar bağlantılı
oldukları klasörlerden çağrılırlar. Bağlantılı olduğu yerde görsel bulunamadığı
takdirde program bir uyarı penceresi açarak bağlantıların güncellenmesi
gerektiğini belirtir.

Sayfadaki görsel seçim aracı ile seçildikten sonra üst menüden Pencere
– Bağlar seçildiğinde üstteki resimdeki pencere açılır. Burada Ad kısmında
hangi dosyaya bağlı olduğu, sağ tarafındaki kırmızı rakam ile de hangi
sayfadaki görsel olduğu gösterilir. Sayfada birden fazla görsel var ise Bağlar
penceresinde hepsi görülecektir.

4.4. Metni Nesne Etrafına Sarmak
Sayfadaki bir görselin etrafından metin sarmak isteniyorsa üst menüdeki
Pencere – Metin Sarma penceresi kullanılabilir. Metni görsel etrafından
akıtmak için öncelikle grafik çerçevesi seçilir. Metin sarma penceresindeki
seçeneklerden uygun olanı seçilir. Alttaki görselde Sınırlama Kutusunu
Çerçevele seçeneği seçilmiştir. Bu seçeneğin dışında Nesne Şeklini Çerçevele
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komutu da en sık kullanılan metin sarma komutlarındandır. Alttaki görseldeki
görünümü elde etmek için ise bir işlem daha yapmak gereklidir. Çerçeveleme
komutunun altındaki kenar uzaklık ayarlarından örnekte olduğu gibi 5 mm gibi
bir mesafe ayarlandığında resimdeki sonuç elde edilecektir.

Sınırlama Kutusunu Çerçevele

Nesne Şeklini Çevrele
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Nesne Şeklini Çevrele + Tür (Özne Seç)

5. ŞEKİL VE ÇİZİM NESNELERİ EKLEME
Indesign programında vektörel şekil ve çizim eklemek için çeşitli araçlar
mevcuttur.

Çizim araçları kullanılarak bir çizim oluşturulduğunda her çizimin
ayarlarının değiştirilebilmesi için üst menünün alt kısmında bir araç çubuğu
ortaya çıkar. Bu araç çubuğu kullanılarak çizimlerin tüm özellikleri
düzenlenebilir.
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5.1. Çizgi Ekleme
Çizim araçlarından Çizgi Aracı (/) ile sayfada yatay ve dikey çizgi
oluşturmak mümkündür. Düz bir çizgi oluşturmak isteniyorsa klavyedeki Shift
tuşuna basılı tutulmalıdır.

Eklenen çizginin ayarları üstteki araç çubuğu üzerinden değiştirilebilir.
X ve Y değerleri çizginin sayfadaki konumunu göstermektedir.

X ve Y değerlerini değiştirirken yandaki referans noktası baz alınır.
Şekilde çizginin orta noktasının referans alındığı görülmektedir. Yani X değeri
eğer ‘0’ yapılırsa çizginin orta noktası sayfanın sol kenar çizgisinin üzerine
gelecektir. İstenirse referans noktası değiştirilebilir.
L değeri çizgini uzunluğunu göstermektedir.

Üstteki değerler, çizginin açısını ve eğimini değiştirir. Hemen yanındaki
oklar çizginin saat yönünde ya da saatin tersi yönde döndürülmesini sağlar.
Altındaki butonlar ile ise yatay ve düşey yansıması alınabilir.

Üstteki butonlar ile çizginin rengi, kalınlığı ve stili değiştirilebilir.
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5.2. Kalem Aracı ile Çizim Oluşturma
Kalem aracı ve bu aracın alt araçları ile bağlantı noktalarını kendinizin
belirlediği çizimler oluşturabilirsiniz.

Kalem aracı ile çizim oluşturmak için öncelikle kalem aracı seçilir.
Çizimin başlangıç noktasını belirlemek için fare ile istenilen yere tıklanır. Daha
sonra her tıklama bir kontrol noktası oluşturacak ve bir önceki bağlantı noktası
ile birleşecektir. Bu şekilde tıklamalar ile çizimin genel hatları belirlenir.

Çizim oluşturulurken kalem aracının alt araçları ile yeni bağlantı
noktaları oluşturulabilir veya mevcut bağlantı noktaları kaldırılabilir. Üstteki
görselde bağlantı noktaları ‘Yön Noktası Dönüştürme Aracı’ ile esnetilmiştir.
Bu örnekte de görüldüğü gibi oluşturulan çizim nesnesinin bağlantı noktaları
amaca uygun şekilde esnetilerek çizime farklı bir form kazandırılabilir.

5.3. Kurşun Kalem Aracı
Kurşun kalem aracı ile sayfa içerisinde sanki bir kalemle çizim
yapıyormuş gibi çizimler oluşturulabilir.

Kurşun kalemi aracı ile oluşturulan üstteki çizim nesnesinin üzerinde pek
çok kontrol noktası olduğu görülmektedir. Bu noktalar çizgi kalem ile çizilirken
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otomatik olarak oluşur. Çizimin ilk formu oluşturulduktan sonra bu kontrol
noktalarına müdahale edilerek çizimin formu değiştirilebilir.

Kurşun kalem aracı ile oluşturulan çizimin çizgilerinde kırık bir görünüm
olmuşsa ‘Düzgünleştirme Aracı’ ile bu kırık yerlere temas edilerek o kısımlarda
yumuşama etkisi yaratılabilir. Silgi aracı ile çizimin istenmeyen bölümlerinin
üzerine çizik atılarak silinmesini sağlayacaktır.

5.4. Dikdörtgen, Elips, Çokgen Aracı
Çizim nesneleri arasında daha önceki bölümlerde anlatılan Dikdörtgen,
Elips ve Çokgen Çerçeve Araçları haricinde bir de çizim nesnesi olarak
kullanılabilen ve istenildiğinde metin ya da grafik nesnesine dönüştürülebilen
Dikdörtgen, Elips ve Çokgen Araçları vardır.

Bu araçlar ile sayfada çeşitli türlerde çizim nesneleri oluşturulup
tasarımda kullanılabilir.

Elips aracı ile oluşturulan üstteki çizim nesnesinin ayarları diğer çizim
nesnelerine benzer şekildedir. Kırmızı çerçeve içerisine alınmış ayar kısmında
elipsin dolgu rengi sarı, kontur rengi olarak mavi renk seçilmiş, çizgi kalınlığı
8 pt olarak belirlenmiş ve çizgi stili de Kesik Çizgili olarak ayarlanmıştır.
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6. TABLOLAR İLE ÇALIŞMA
6.1. Tablo Ekleme
Sayfa tasarımlarında içerikleri daha düzenli bir şekilde sunmak için tablo
kullanmak uygun olacaktır.

Sayfaya yeni bir tablo eklemek için üst menüden Tablo – Tablo Oluştur
seçeneği seçilerek üstteki tablo ekleme penceresi açılır. Burada tablonun kaç
satır ve kaç sütundan oluşacağı belirlenir. Üstbilgi ve Altbilgi satırlarına değer
girilirse oradaki satırlar tabloya ayrıca eklenecektir. Tablo stili ise sıklıkla
kullanılan bir tablo stili var ise bunu kayıt edip daha sonradan otomatik olarak
buradan seçilerek tablonun stil özelliklerinin hızlıca tanımlanmasına olanak
sağlar.
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Yeni bir tablo stili oluşturmak için Tablo Stili ayarı içinden Yeni Tablo
Stili seçeneği seçilir. Üstteki görselde bu seçenek seçildiğinde açılan pencere
görülebilir. Burada bir tabloda olabilecek tüm stil özellikleri vardır. Kenarlık
stilleri, dolgu rengi stilleri, satır ve sütun kontur ayarları buradan
düzenlenebilir.

6.2. Metni Tabloya Dönüştürmek
Bir metni tabloya dönüştürmek için tablonun hücrelerine yerleştirilecek
içeriklerin birbirinden virgül, sekme veya paragraf ile birbirinden ayrılmış
olması gerekmektedir. Aksi takdirde program tablonun satır ve sütunlarının
nasıl olması gerektiğini anlayamaz.
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Üstteki görselde 1,2,3,4 ve 5 rakamları birbirinden sekme ile ayrılmıştır.
Tabloya dönüştürülmek istenen bu rakamlar seçildikten sonra üst menüden
Tablo – Metni Tabloya Dönüştür seçeneği seçilir.

Bu seçenek seçildiğinde üstteki görseldeki pencere açılacaktır. Bu
pencerede satır ve sütunların birbirinden hangi şekilde ayrılacağı
sorulmaktadır. Satırlar genellikle sekme, sütunlar da paragraf ile birbirinden
ayrıldığı için ilk seçenek olarak bunları getirir. Burada ayrıca tablo stili
seçeneği yine önümüze gelmektedir. Tablo dönüştüreceğimiz metnin stil
özelliklerini daha önceden belirlemiş olduğumuz bir tablo stili ile hızlıca
yapılandırabilir.

6.3. Tabloyu Metne Dönüştürmek
Mevcut bir tabloyu metne çevirmek için de öncelikle tablo seçilir. Daha
sonra üst menüden Tablo – Tabloyu Metne Dönüştür seçeneği seçilerek metin
tablo içerisinden çıkarılır.
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6.4. Microsoft Excel’den Tablo Çağırmak
Microsoft Excel programında oluşturulmul bir tabloyu sayfaya aktarmak
istiyorsanız üst menüden Dosya – Yerleştir komutu seçilir.

Bu komut seçildikten sonra açılan pencerede ‘İçe Aktarma Seçeneğini
Göster’ aktive edilir.

Doç. Dr. Tolga ÇELİK | 46

İçe aktarılmak istenen excel dosyası seçildikten sonra İçe Aktar
Seçenekleri sayfası ekrana gelir. Burada Hücre Aralığı otomatik olarak
program tarafından algılanır. Eğer excel dosyasındaki tabloda gizli hücreler var
ise ve bunlar da içe aktarılmak isteniyorsa ‘Görüntüde Kaydedilmeyen Gizli
Hücreleri İçe Aktar’ seçeneğinin de aktive edilmesi gerekmektedir.
Biçimlendirme bölümünde ‘Formatlı Tablo’ seçeneği seçilir ise excel
dosyası içerisindeki tablo stili nasıl ise o şekilde sayfaya aktarılır. Stil taşınmak
istenmiyorsa bu seçenek ile değişiklik yapılmaz.

6.5. Microsoft Word’ten Tablo Aktarma
Microsoft Word programında oluşturulmuş bir dosyanın sayfasındaki
tabloyu içe aktarmak için üst menüden Dosya – Yerleştir komutu kullanılır.
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Bu komut seçildikten sonra gelen pencerede yine ‘İçe Aktarma
Seçeneğini Göster’ aktive edilirse içe aktarılacak olan tablonun stilinde
istenilen özelliklerin de içe aktarılması sağlanabilir.
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İçe aktarma seçeneklerinde ‘Metin ve Tablolardaki Stilleri ve
Biçimlendirmei Koru’ seçeneği seçildiğinde word belgesindeki stiller otomatik
olarak içe aktarılacaktır.

6.6. Tabloya Veri Ekleme
Tabloya yazı, resim veya başka nesneler eklenebilir. Bunun için veri
eklenmek istenen hücre Yazma Aracı ile seçilir. Daha sonra üst menüden Dosya
– Yerleştir komutu ile hücreye yerleştirilmek istenen resim ya da diğer nesneler
seçilir.
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İçe aktarılmak için seçilen nesnenin boyutu seçilen hücrenin boyutuna
göre ayarlanarak aktarılır. İçe aktarılan nesnenin boyutu eklendikten sonra
etrafındaki kontrol noktalarına müdahale edilerek değiştirilebilir.

6.7. Tabloya Satır Ekleme
Tabloya satır eklemek için öncelikle satır eklenmek istenen yer Yazma
Aracı ile seçilir. Daha sonra üst menüden Tablo – Ekle – Satır seçeneği seçilir.

Bu seçenek seçildiğinde açılan pencerede kaç satır eklenmek istendiği
sorulmaktadır.
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Kaç satır eklenmek istendiği yazıldıktan sonra bir de seçilen satırın
üstüne mi yoksa altına mı bir satır eklenmek isteniyor bu seçilmelidir.

6.8. Tabloya Sütun Ekleme
Tabloya sütun eklemek için de satırdakine benzer bir şekilde öncelikle
tabloda sütun eklenmek istenen yer Yazmı Aracı ile seçilir.

Bundan sonra üst menüden Tablo – Ekle – Sütun seçeneği seçilerek
aşağıdaki pencere açılır.

Burada da kaç sütun eklenmek istendiği ve eklenecek olan sütunun
seçilen sütunun sağına mı yoksa soluna eklenmek istendiği belirlenir.
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6.9. Hücreleri Birleştirme
Bazı durumlarda tablolardaki hücreler birleştirilerek daha büyük hücreler
elde etmek istenebilir.

Tabloda birleştirilmek istenen hücreler Yazma Aracı ile seçilir. Daha
sonra üst menüden Tablo – Hücreleri Birleştir komutu seçilerek seçilen hücreler
birleştirilerek tek bir hücreye çevrilir.

6.10. Hücreleri Bölme
Bazen de bir hücre satır veya sütunlara bölünmek istenebilir.

Bölünmesi istenen hücre Yazma Aracı ile belirlendikten sonra üst
menüden Tablo – Hücreyi Yatak Böl veya Hücreyi Dikey Böl seçeneklerinden
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istenen seçenek seçilerek seçili hücrenin yatay ya da dikey olarak ikiye
bölünmesi sağlanabilir.

6.11. Tablo Metinlerini Düzenleme
Tablodaki metinlerin konumlandırılması, yatay ya da dikey yönde
yazdırılması için öncelikle düzenlenmek istenen hücreler Yazma Aracı ile
seçilir.

Hücreler seçildikten sonra üstteki araç özellikler araç çubuğu görünür
hale gelecektir. Burada kırmızı çerçeve içerisine alınmış alanda hücre
içerisindeki metinlerin yatay ve dikey olarak konumlandırılması, hücre
içerisindeki metnin akış yönü değiştirilebilir.

6.12. Tabloyu Silme
Mevcut bir tablonun satır ve/veya sütunlarını silmek veya tablonun
tamamını silmek için öncelikle Yazma Aracı ile silinmek istenen satır ya da
sütun seçilir. Tablonun tamamı silinmek isteniyorsa tablonun herhangi bir
yerinin seçili olması yeterlidir.
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Daha sonra üst menüden Tablo – Sil seçeneği altından satır, sütun ya da
tablo seçeneklerinden hangisi kullanılmak isteniyorsa o seçilere silme işlemi
yapılabilir.

7. İÇERİK DÜZENLEME
7.1. Seçim Aracı ile Nesneleri Seçme
Indesign programında iki farklı seçim aracı vardır. Bunlardan biri Seçim
Aracı diğeri ise Doğrudan Seçim Aracıdır.

Seçim aracı ile nesne seçilebilir ve istenilen yere taşınabilir ya da
silinebilir. Seçim aracı ile seçilen nesne çerçevesi üzerinde farklı renklerde
kontrol noktaları olduğu görülebilir. Bunlardan beyaz renkli olanlar nesnenin
en ve boy genişliğinin değiştirilmesi içindir. Sarı renkli olan kontrol noktası ile
çerçevenin köşeleri yuvarlanabilir. Mavi kontrol noktası ise nesneyi bağlamak
için kullanılır.

Doğrudan seçim aracı ise seçilen nesnenin bağlantı noktalarına müdahale
ederek nesneyi yeniden şekillendirmek için kullanılır. Üstteki görselde
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doğrudan seçim aracı ile nesne seçildikten sonra köşe bağlantı noktası üzerine
fare ile gelindiğinde hareket ederek nesneye yeni bir form verilmiştir.

7.2. Grafik Nesneleri Düzenleme
Sayfaya grafik nesnesi çerçevesi eklemek için araç çubuğunda
dikdörtgen, elips ya da çokgen araçlarından biri seçilmesi gerekmektedir.
Alttaki görselde dikdörtgen aracı ile bir şekil eklendiği görülmektedir.

Şekil eklendikten sonra ayarlarını değiştirmek için yine Özellikler
penceresi kullanılmaktadır. Özellikler penceresinin Dönüştür bölümünde X,
Y, G ve Y seçenekleri görülmektedir. X çerçevenin sayfanın sol üst köşesinden
uzaklığını, Y değeri çerçevenin sayfanın sol kenardan uzaklığını, G değeri
çerçevenin genişliğini, Y ise çerçevenin yükseklik ölçüsünü göstermektedir.
Genişlik ve yükseklik ayarının sağ tarafındaki zincir simgesi aktive edilirse en
ve boy oranı korunarak boyut değişikliği yapılabilir.
Özellikler penceresini Görünüm bölümünde ise daha önceden dolgu
rengi ve kontur renginin nasıl değiştirildiğini anlatmıştık. Bunların haricinde
kontur çizgisinin kalınlığı ve stili hemen yanındaki ayarlar ile değiştirilebilir.
Köşe ayarı ile şeklin köşe stili değiştirilerek yuvarlak veya eğik gibi stiller
seçilerek belirlenebilir. Opaklık değeri ise şeklin görünürlüğünün azaltılması
için kullanılmaktadır.

7.3. İçeriği Döndürme, Yansıtma, Kilitleme ve Gizleme
İçerik eklendikten sonra Özellikler penceresindeki Dönüştür
bölümündeki ‘Daha Fazla Seçenek’ seçilirse içerik ile ilgili daha fazla ayar
bulunabilir. Alttaki görselde bu seçenek seçildiğindeki görünüm görülebilir.
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Üstteki görselde kırmızı kutu daha fazla seçenek görülebilmesi için
tıklanması gereken yeri göstermektedir. Sarı çerçeve içinde ise içeriğin saat
yönünde, saatin tersi yönünde döndürülmesi, yatay ve düşey yansımasının
alınması için kullanılabilecek seçenekler görülmektedir.
İçeriğin gizlenmesi ya da kilitlenmesi için menüden Nesne sekmesinden
Gizle ya da Kilitle seçenekleri kullanılabilir. Kilitleme sayfada çok sayıda
nesne ile çalışılırken yanlışlıkla farklı çerçevelerin ya da nesnelerin ayarlarının
bozulmaması için kullanışlı bir araçtır. Bazen de üstte görünen bir nesne
yüzünden alttaki nesneye müdahale zor olabilmektedir. Bu durumda da
nesnenin gizlenmesi çalışmayı kolaylaştırmaktadır.

7.4. İçerik Hizalama ve Gruplama
Sayfadaki çerçeveleri belli bir düzene göre hizalamak ve birden fazla
çerçeveyi gruplayarak düzenlemek için çeşitli araçlar mevcuttur.
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Üstteki görselde seçilen bir metin çerçevesinin hizalanması için
kullanılabilecek araçlar görülmektedir. Bu araçlar çerçeve seçildiğinde
Özellikler penceresinin alt bölümünde aktif olmaktadır.

Üstteki görselde çerçeve hizalama seçenekleri görülmektedir. Seçilen
çerçeve standart olarak seçilen çerçevelerin birbirine oranla hizalanmasına
ayarlıdır. Bu seçenek haricindekiler ile çerçevenin sayfa kenar boşluklarına
veya sayfaya göre hizalanması sağlanabilir.
Nesnelerin gruplanması için ise ya Shift tuşu ile gruplanmak istenen
nesneler teker teker seçilmelidir ya da seçim aracı ile seçilmek istenen
nesnelerin etrafında bir çerçeve oluşturulması gerekmektedir. Nesneler
gruplandıktan sonra birlikte biçimlendirme ve hizalama gibi ayarlar yapılabilir.

7.5. Hizalama için Kılavuz Çizgiler Oluşturma
Sayfadaki nesnelerin düzgün bir şekilde hizalayabilmek için programın
kılavuz çizgi oluşturma özelliği kullanılabilir. Kılavuz çizgilerin
kullanılabilmesi için sayfada Cetvellerin açık durumda olması gerekmektedir.
Standart olarak açık şekilde gelen cetvellerin görüntülenebilmesi için
Görünüm – Cetvelleri Göster ya da Özellikler penceresinden Cetveller ve
Izgaralar bölümünden Cetveller seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir.
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Üstteki görselde iki adet kılavuz çizgi görülmektedir. Yatay ve dikey
kılavuz çizgisi fare ile cetvel üzerine gelip basılı tutup sayfaya doğru
sürüklendiğinde oluşur. Bu çizgiler üzerine tıklanıp backspace tuşuna basarak
silinebilir. Üzerine tıklandığında sağ tarafta görülen kılavuz penceresinden
konumu değiştirilebilir. Yine ayı bölümden Tüm Kılavuzları Sil komutu ile
sayfadaki tüm kılavuz çizgiler kaldırılabilir.

7.6. Dönüştürme Araçları
Indesign programında dört adet dönüştürme aracı vardır. Serbest
Dönüştürme Aracı (E), Döndürme Aracı (R), Ölçek Aracı (S) ve Yamultma
Aracı (O).

Serbest Dönüştürme Aracı (E), bir nesneyi döndürmenizi, ölçeklemenizi
ya da yamultmanızı sağlar.

Döndürme Aracı (R), nesneleri sabit bir nokta etrafında döndürmenizi
sağlar.
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Ölçek Aracı (S), nesneleri sabit bir nokta etrafında yeniden
boyutlandırmanızı sağlar.

Yamultma Aracı (O), nesneleri sabit bir nokta etrafında eğriltmenizi
sağlar.

7.7. Değiştirme ve Gezinti Araçları
Indesign programında nesneler üzerinde değişiklik yapmak ve sayfa /
sayfalar arasında gezinti yapmak için çeşitli araçlar mevcuttur.
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Değiştirme araçlarından Makas Aracı (C), nesneler üzerindeki yolları
istenilen yerlerden kesilmesine yardımcı olur.

Makas aracı ile nesnenin kesilmek istenilen yerinin üzerine gelinir ve
fare ile bir kez tıklanır. Tıklandığında bu noktada bir kesim işareti oluşur.

Daha sonra, Doğrudan Seçim Aracı (A) ile kesilen nokta üzerine fare ile
gelinerek hareket ettirilir. Bu şekilde kesilen nokta istenilen yere taşınabilir.
Degrade Renk Örneği Aracı (G), seçili nesne içerisindeki degrade renk
geçişinin başlangıç ve bitiş noktalarını belirlemek için kullanılır.
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Degrade Geçiş Yumuşatma Aracı (Shift + G), seçili nesnenin arkaplanda
soldurulmasını sağlar.

Not Aracı, sayfada çalışırken bir nesne ile ilgili yorum eklenmek
istendiğinde kullanılır.

Renk Teması Aracı (Shift + I), bir nesnedeki renklerin bir renk teması
olarak elde edilmesine yardımcı olur. Aşağıdaki örnekte logonun üzerine renk
teması aracı ile tıklandığında logo üzerindeki renklerin bir renk teması şeklinde
oluştuğu görülmektedir. Bu renk teması istenirse CC Kitaplığına kayıt
edilebilir.
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Damlalık Aracı (I), nesnelerdeki renk ve font özelliklerinin
kopyalanmasını sağlar. Alttaki örnekte logo üzerindeki mavi renk üzerine
damlalık aracı ile tıklanmış ve dolgu rengi o renk olarak ayarlanmıştır.

Ölçü Aracı (K), iki nokta arasındaki mesafenin ölçülmesini sağlar.
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8. ÇOKLU SAYFALAR
8.1. Dokümandaki Sayfalar İçinde Gezinti
Çoklu sayfalı belgelerde sayfalar arasında gezinti yapmanın çeşitli
yöntemleri vardır. Ekranın farklı bölümlerindeki araçlar ile sayfalar arasında
hareket etmek mümkündür. Çoklu sayfa oluştururken basılı dergi, kitap ya da
gazete tasarımı yapılacak ise ‘Karşılıklı Sayfalar’ ayarı seçilerek belge
oluşturulursa alttaki görseldeki gibi bir sayfa görünümü oluşacaktır. Bir içeriğin
bir sayfadan diğerine akar şekilde tasarımı yapılacak ise karşılıklı sayfalar
şeklinde çalışmak gereklidir.
Karşılıklı sayfalar ayarı belge ilk açılırken yapılabildiği gibi belge
oluşturulduktan sonra Özellikler penceresinden de sonradan ayarlanabilir. Yine
özellikler penceresinin Sayfa kısmından da istenen sayfaya hızlıca ulaşılabilir.

Üstteki görselde de sayfalar arasında gezinti yapmanın diğer yöntemleri
görülebilir. Sağ pencerede Sayfalar sekmesine geçildiğinde tüm sayfalar sıralı
şekilde görülebilir. Burada tüm sayfaları etkileyen A-Asıl sayfasına da
ulaşılabilir. Yine ekranın sol alt kısmında da sayfalar arasında hızlı hareket
etmek için bir bölüm vardır. Buradan istenen sayfa numarası seçilerek o sayfaya
hızlıca gidilebilir.
Sayfaların sağ ve sol kısımlarında bazı boşluklar olduğu görülmektedir.
Bu boşluklar sayfa tasarımı sırasında nesnelerin sayfa üzerinde kalabalık
yaratmaması için kullanılabilecek alanlardır. Bu boşluklara yerleştirilen metin
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ya da resim çerçeveleri ile sayfanın tasarımını yapmak çok daha kolay
olabilmektedir.

Bu araçlar haricinde yine sayfalar ya da sayfa içerisinde hareket etmek
için kullanılabilecek araç çubuğu üzerindeki El Aracı (H) kullanılabilir.
Özellikle büyük boyutlu sayfalar büyük boyutlu olarak çalışıldığında sayfa
içerisinde hareket etmek için kullanışlı bir araçtır.

8.2. Sayfalar Ekleme ve Düzenleme
Çalışma ekranında mevcut dokümana sayfa eklemek, sayfa silmek
ve/veya mevcut sayfaları düzenleme için Özellikler ve Sayfalar sekmeleri
kullanılabilir.
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Üstteki görselde görülen kırmızı alanda mevcut dokümana sayfa ekleme, silme
ve düzenleme seçeneklerinin olduğu görülebilir. Özellikler penceresindeki bu
alanda + simgesi tıklanarak mevcut sayfanın özelliklerinde yeni bir sayfa
eklenebilir. + seçeneğinin hemen yanında çöp kutusu seçeneği ile de seçili olan
sayfa silinebilir. Sayfa Düzenle butonu tıklanarak ise mevcut sayfanın
özellikleri düzenlebilir. Örneğin Tabloid boyda oluşturulmuş bir belge içerisine
eklenen yeni sayfanın boyutu diğer sayfalardan farklı da ayarlanabilir. Her ne
kadar bu şekilde çalışma belgesi oluşturmak çoğu zaman tercih edilmese de
mümkündür. Sayfa Düzenle komutu ile açılan ayar penceresi görülebilir.

Sayfa ekleme, silme işlemleri için Sayfalar sekmesi de kullanılabilir. Ekranın
sağ alt kısmındaki kırmızı alanda sayfa ekleme ve silme butonları görülebilir.
Sayfa silmek için seçildikten sonra çöp kutusuna sürükleme yapılabildiği gibi,
sayfa seçildikten sonra çöp kutusu butonu tıklanarak da silme işlemi yapılabilir.
Benzer şekilde mevcut sayfalardan bir tanesi seçilip + butonuna
sürüklendiğinde aynı sayfa özelliklerinde yeni bir sayfa oluşturulabilir.
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8.3. Asıl Sayfa (Master Page) Kullanımı
Belgedeki tüm sayfalarda görünmesi istenen sayfa numarası, logo gibi
bilgiler Asıl Sayfa özelliği kullanılarak hazırlanabilir. Özellikler
penceresindeki Sayfa bölümünden A-Asıl isimli sayfa seçildiğinde tüm
sayfaları etkileyen sayfa görünümü gelecektir. Bu sayfada oluşturulan yazı ve
çizim nesneleri tüm sayfalarda görünecektir. Sayfa tasarımına devam etmek
için Asıl sayfadan ayrılıp diğer sayfalara geçmek gerekmektedir.

8.4. Sütunları ve Boşlukları Ayarlama
Çalışma sayfasındaki sütun sayısı ve sütunlar arasındaki boşlukları
ayarlamak için üst menüden Mizanpaj – Kenar Boşlukları ve Sütunlar
seçilmelidir. Alttaki görselde ilgili penceredeki ayarlar görülebilir.
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Ayar penceresinde üst kısımdaki Kenar Boşlukları bölümünde üst, alt
– iç ve dış kenar boşlukları ayarlanabilir. Sütunlar bölümünden sayfada kaç
sütun olacağı (Türkiye’de genellikle 9 sütun olarak çalışılmaktadır.) ve bu
sütunlar arasındaki mesafe de Cilt Payı kısmından ayarlanabilir. Sağ kısımdaki
önizleme aktif olursa arka planda sayfadaki değişim de anlık olarak izlenebilir.

8.6. Sayfa Numarası Ekleme
Çok sayfalı belgelerde sayfa numarası eklemek için tek tek her sayfaya
müdahale etmek uğraştırıcı bir iştir. Indesign programında sayfa numarası
eklemek ise daha kolaydır. Tüm sayfalarda otomatik bir şekilde
görüntülenebilecek sayfa numarası eklemek mümkündür. Bunun için bu
işlemin Asıl sayfada yapılması gerekmektedir. Sayfalar penceresinden Asıl
sayfa seçildikten sonra sayfanın sayfa numarası eklenmek istenen yerine metin
çerçevesi eklenir. Daha sonra üst menüden Yazım – Özel Karakter Ekle –
İşaretçiler – Geçerli Sayfa Numarası seçeneği seçilir.
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Sayfa numaraları istenildiği stilde yazdırılabilir. Bunun ayarını yapmak
için sayfalar penceresindeki ayarlar kutucuğu tıklanıp Numaralandırma ve
Kısım Seçenekleri seçilir.
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Açılan pencerede öntanımlı olarak otomatik sayfa numaralandırma
seçeneği seçilidir. İstenirse ilk sayfa numarası daha ileri bir sayfa numarasından
başlatılabilir. Kısım Ön-Eki bölümünde sayfa numaralarının önüne istenen bir
ön ek eklenebilir. Bölüm 1, Bölüm 2 gibi bir ön ek ile numaralandırma
yapılabilir. Stil olarak 1,2,3,4 şeklinde değil de a,b,c,d ya da I,II,III,IV gibi bir
numaralandırma da seçilebilir.

8.7. Kitap Ekleme
Çok sayfalardan oluşan dokümanlar ile çalışmak bilgisayarın gücünü
zorlamaktadır. Bu sebeple kitap bölümlerini ayrı ayrı dosyalar şeklinde
hazırlayıp daha sonra kitap ekleme yöntemi ile bir araya getirme işlemi
yapılabilemektedir. Bunun için üst menüden Dosya – Yeni – Kitap seçeneği
seçilir.

Dosya – Yeni – Kitap seçildikten sonra kitabın kayıt edileceği yer
belirlenir. Konum belirlendikten sonra aşağıdaki görseldeki pencere açılır.
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Bu pencerede + simgesi tıklanarak önceden oluşturulmuş bölümler sırası
ile buraya eklenir. Eklenen bölümler üzerine çift tıklanarak programda
açılabilir. + ve – komutları ile bölüm eklenip çıkarılabilir. Bölüm adı üzerine
fare ile basılı tutulup sürüklenerek sıralaması değiştirilebilir. Yine bu pencerede
birleştirilen bölümleri tek bir dosya olarak kaydetme ve yazdırma seçenekleri
de bulunmaktadır.

9. İÇERİKLERİ KATMANLAR İLE ORGANİZE ETME
9.1. İçeriklerin Sıralamasını Değiştirme
Sayfadaki içerik çerçeveleri zaman zaman üst üste gelebilmektedir.
Bazen iki çerçeve üst üste gelebilmekte iken bazen de ikiden fazla çerçeve üst
üste sıralanabilmektedir. Bu durumda çerçevelerin hangisinin önde
görüneceğinin belirlenmesi gerekmektedir.

Üstteki resimde 3 farklı renkte üst üste gelmiş şekiller görülmektedir. Bu
şekillerin sıralamasını değiştirmek için Özellikler penceresindeki Yerleştir
komutu kullanılır. Bu komut seçildiğinde 4 seçenek olduğu görülmektedir.
Seçilen nesnenin konumuna göre bazı seçenekler aktif bazıları ise pasif
durumdadır. Bu seçenekler tıklandığında;
En Öne Getir : Çerçeveyi sıralamada en üste getirir
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Öne Getir: Çerçeveyi bir üst sıraya taşır
Bir Alta Gönder: Çerçeveyi bir alt sıraya taşır
En Alta Gönder: Çerçeveyi sıralamada en alta gönderir

9.2. Katmanlar ile Çalışmak
Indesign programında sayfa tasarımında kullanılan çerçeveler program
içerisinde katman olarak da kayıt edilir. Bu katmanlar üst menüden Pencere –
Katmanlar seçeneği seçilerek görülebilir. İstenirse açılan pencerede yeni
katmanlar oluşturulabilir, mevcut katmanlara müdahale edilebilir, silinebilir,
gizlenebilir ve sıralamaları değiştirilebilir. Alttaki görselde açık olan belgenin
katmanları gruplandırılmış olarak görülmektedir.

Üstteki görseldeki kırmızı alan incelenecek olursa burada grafik
elemanları, metin elemanları ve arkaplan gibi katmanlar gruplandırılmış olduğu
görülmektedir. Bu şekilde gruplandırılarak çalışıldığında toplu işlemler ile
benzer türdeki katmanlara müdahale edilebilir. Yine aynı şekilde grup olarak
gizleme yapılarak sayfada daha rahat çalışılabilir. Yanlarındaki göz simgesi
tıklanarak katman grubu görünmez yapılabilir. Pencerenin sol alt köşesinde o
anda hangi sayfada olunduğu ve o sayfada kaç katman olduğu yazmaktadır. Sağ
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alt köşede ise katman veya katman grubu silme ve yeni katman ekleme
butonları görülmektedir.

Üstteki görselde ise bir katmanın üzerine çift tıklandığında açılan
pencere görülmektedir. Bu pencerede katmana özel ayarlar ile katmanın
kilitlenmesi, yazdırılması, kılavuz çizgilerinin gösterilmesi ya da kilitlenmesi
gibi seçenekler seçilebilir.

10. İNTERAKTİVİTE EKLEME
10.1. İnteraktivite Hakkında
Indesign programında hazırlanan içerikler dijital olarak, etkileşimli ve
interaktif bir çalışmaya da dönüştürülebilmektedir. Sayfada nesnelere
animasyon ekleme, zamanlama ayarı yapma, buton ve düğmeler ile çalışma,
bağlantı ekleme gibi özellikler tanımlanabilmektedir.

Üstteki görselde de görüldüğü gibi programın sağ üst kısmındaki Esaslar
seçeneği tıklandığında gelen seçeneklerde Dijital Yayıncılık seçeneği
seçilecek olursa ekranın sağ tarafında interaktivite ekleme seçeneklerinin
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bulunduğu pencere gelecektir. Buradaki özellikler kullanılarak oluşturulan
içerikler Dosya- Dışa Aktar seçeneği seçildikten sonra dosya türleri
içerisinden Etkileşimli PDF seçeneği ile dışa aktarılarak interaktif bir PDF
dokümanı oluşturulabilir.

10.2. İnteraktivite Ekleme
Indesign programında ‘Dijital Yayıncılık’ seçeneği seçildiğinde ekranın
sağ üst bölümünde görüntülenen interaktivite araçları kullanılarak oluşturulan
sayfalar dijital ortamda çeşitli niteliklerle birlikte kullanılabilen etkileşimli
belgelere dönüştürülmüş olacaktır.
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Sayfadaki animasyon eklenmek istenen nesne seçildiğinde üstteki ayar
penceresi açılır. Ad kısmına animasyon eklenen nesneye bir isim verilerek daha
sonrasında tasarımda hangi nesneye hangi animasyon verilmiştir takip
edilebilir. Hazır Ayar bölümünde eklenecek olan animasyon için hazır bir
efekt seçilebilmektedir. Üstteki görselde ‘Üstten İçeri Uç’ efekti seçilmiştir.
Olaylar kısmında seçilen animasyonun ne zaman aktive olacağı belirlenir.
Burada Sayfa Yüklendiğinde, Üzerine Gelindiğinde, Tıklandığında gibi
seçenekler mevcuttur. Süre ve Oynat ayarı ile animasyonun süresi ve kaç kere
tekrarlanacağı belirlenir. İstenirse Döngü seçeneği ile sürekli tekrarlanması
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sağlanabilir. Hız ayarı ise hazır bir animasyon seçilmişse o hazır ayarın hızı ile
oynatılır. Ama istenirse Artan veya Azalan hız şeklinde de hız ayarı yapılabilir.
Özellikler bölümünde ise animasyon için seçilen nesnenin bulunduğu
konuma doğru mu hareket edeceği, bulunduğu konumdan dışa doğru mu
hareket edeceği seçilebilir. Bunların dışında döndürme, ölçekleme gibi hareket
efektleri ve opaklık gibi görünürlük ayarı değiştirilerek farklı animasyon
seçenekleri tercih edilebilir.

Animasyon türlerinden bir tanesi de köprü eklemedir. Köprü eklenmek
istenen yazı ya da başka bir nesne seçildikten sonra animasyon penceresinden
Köprüler seçilirse üstteki görseldeki sağdaki küçük pencere açılır. Burada gelen
ilk seçenek URL ekleme seçeneğidir. URL dışındaki diğer seçenekler görülmek
isteniyorsa görseldeki kırmızı kutuda görünen + simgesi tıklanır. Bu buton
tıklandığında Yeni Köprü penceresi görüntülenebilir. Burada URL dışında
Dosya, Sayfa Bağlantısı, E-Posta gibi seçenekler kullanılabilir.
Hangi tür köprü seçilirse o seçeneğin kendi alt seçenekleri
görüntülenecektir. Dosya seçilecek olursa Yol ayarı yapılabileceği gibi E-Posta
seçeneği seçilirse e-posta adresi bilgisi girilmesi istenecektir. Bu ayarların
dışında alt bölümde Yazı seçilerek pencere açıldığı için Karakter Stili ayarları
da değiştirilebilir. PDF görünümün de yazının nasıl görüntüleneceği PDF
Görünümü bölümünden ayarlanabilir.
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10.3. İnteraktif Dokümanı Paylaşıma Açma
İnteraktif özellikler eklenen dokümanın dijital olarak yayınlanabilmesi
için görseldeki buton tıklanıp buradaki seçeneklerden ‘Publish Online’
seçeneği seçilmelidir.

Online yayınlama seçeneği seçildikten sonra aşağıdaki görseldeki
pencere açılır. Bu pencerede Genel ve Gelişmiş başlıklı iki ayar sekmesi
bulunmaktadır.
Bu ayarlardan Genel sekmesi altında yeni belge ya da önceden
oluşturulmuş bir belgenin mi yayınlanacağı seçilir. Belgeye bir başlık ve bir
açıklama metni yazılır. Alt kısımda belgenin tüm sayfalarının mı yoksa belli bir
bölümünün mü yayınlanacağı ayarlanır. Farklı dışa aktar seçeneği ile sayfaların
tarayıcıda tek tek sayfalar şeklinde mi yoksa yayarak mı yayınlanacağı
ayarlanır.
Bu ayarların haricinde yayınlanan belgenin PDF olarak indirilebilmesi
için bir seçenek vardır. Belgenin okuyucular tarafından paylaşılabilmesi veya
gömülebilmesi de olanaklı hale getirilebilir.
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Gelişmiş sekmesi altında ise alt görseldeki seçeneklerle ilgili
değişiklikler yapılabilir.
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Bu kısımda yayınlanacak olan belgenin kapak sayfası mevcut sayfalar
içerisinden seçilebilir ya da bilgisayardan başka bir görsel kapak sayfası olarak
belirlenebilir. Bunun dışında Format bölümünden dosyaların JPG, PNG gibi
hangi formatta yayınlanacağı seçilir. Belgenin çözünürlük değeri, JPG görüntü
kalitesi gibi ayarlar da bu pencerede yapılabilir.
Tüm bu ayarlar yapıldıktan sonra ‘Yayınla’ butonu ile belgenin
yayınlanma aşamasındaki son ayar penceresine ulaşılır.
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Online yayınlanacak olan belge Adobe şirketinin makinalarında
arşivlenmektedir. ‘Bu URL’yi paylaşmak için kopyala’ yazısının altındaki link
URL adresini göstermektedir. Bu URL adresi kopyalanarak istenilen yerde
paylaşılabilir. Belgeyi Görüntüle seçeneği ile online belgenin yayındaki hali
görülebilir. Bunların haricinde Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda
paylaşılabilmesi veya E-Posta olarak gönderilebilmesi için bir buton da
bulunmaktadır.
Bu pencerede kapatıldıktan sonra paylaşılan belgeleri görüntülemek,
düzenlemek ve silmek için üst menüden Dosya – Publish Online Panosu
seçeneği seçilebilir.

Üstteki görsel incelenirse, paylaşılan belgenin sağ tarafında belgenin
görüntülenme istatistiklerinin görülebileceği, Paylaşma ve Gömme
seçeneklerinin olduğu, bunların haricinde belgeyi silme butonlarının da olduğu
görülebilir. Overview sekmesinde ise daha detaylı belge görüntülenme
istatistikleri görüntülenebilir.
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11. DOKÜMANI DIŞA AKTARMA VE YAZDIRMA
11.1. Dokümanı Yazdırma
Hazırlanan çalışmaların son işlemi yazdırma aşamasıdır. Bunun içinde
üst menüden Dosya – Yazdır komutu çalıştırılır.

Açılan pencerede çeşitli başlıklar altında yazdırma ayarları mevcuttur.
Genel Ayarlar
Yazdırma Hazır Ayarı daha önceden hazırlanmış bir yazdırma ayarı var
ise bunu kullanmak için vardır. Gazete ve dergi çalışmalarında yazdırma
işleminde genellikle aynı kurumlar aynı yazdırma ayarlarını tercih ettiklerinden
bu ayar bu kurumlar için kullanışlı bir özelliktir.
Yazıcı kısmından hangi yazıcıdan çıktı alınacağı seçilir. Kopya kısmında
belgeden kaç kopya alınacağı, eğer birden fazla kopya alınacaksa harmanlama
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istenip istenmediği burada belirlenir. Sayfalar kısmında ise hangi sayfaların
çıktısının alınacağı belirlenir. Burada tüm sayfalar seçeği yanında virgül ve tire
simgesi ile tekil sayfa numaraları ya da bir sayfa aralığının çıktısı alınabilir.
Kurulum
Yazdırmanın kurulum alt başlığı altında da yazdırılacak olan belgenin
sayfa yapısı ayarlanır.

Burada yazdırılacak belgenin kağıt boyutu, kağıdın yönü gibi ayarların
dışında alt kısımdaki seçenekler bölümünden içeriğin kağıda oransal olarak
aktarılması da sağlanabilir. Burada yüzdesel bir ölçek verilebildiği gibi
‘Sığacak Biçimde Ölçekle’ seçeneği ile sayfadaki içeriğin yazdırılacak sayfa
boyutuna uygun olarak ölçeklenmesi sağlanabilir.
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Çıktı
Yazdırma ayarlarının çıktı sekmesinde renk düzeni ile ilgili ayarlar
mevcuttur.

Yazdırılacak belgenin yazıcıdan RGB veya CMYK renk modunda
çıktısının alınması önemli bir konudur. RGB renk modu Kırmızı (Red), Yeşil
(Green) ve Mavi (Blue) renklerinin harmanlanmasından ortaya çıkan bir renk
modudur. Bu mod genellikle dijital ortamdaki belgelerin renk formatı olarak
kullanılır. RGB renk formatı insan gözünün görebildiği tüm renkleri
oluşturabilir ve daha canlıdır.
CMYK renk modu Mavi (Cyan), Mor (Magenta), Sarı (Yellow) ve Siyah
(Key) renklerinin harmanlanması ile ortaya çıkan bir renk karışımıdır. Bu renk
modu ise matbaacılıkta kullanılan renk modudur. Bunun sebebi gazete ve dergi
gibi basılacak belgeler kağıt ve benzeri materyallerin üzerine basılacağından ve
bu materyallerin de bir renk yansıması olacağından bilgisayar ekranında
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görülen rengi aynısının baskıda yakalanması isteniyorsa renk modu olarak
CMYK kullanılmalıdır. CMYK renk modundaki ‘K’ yani key (anahtar) renk
olan siyah baskı sırasında koyu tonları belirgin hale getirmek, kontrast
yaratmak ve dijital ekranda görünen ile baskıdaki halinin aynı olmasını
sağlamak için kullanılır.

11.2. Dokümanı Paketleme
Indesign programında hazırlanan doküman başka bir yere gönderileceği
zaman, doküman içerisinde kullanılan font veya görsel gönderilmez ise
gönderilecek yerdeki kişiler dokümanı düzgün bir şekilde görüntüleyemez.

Programın bu durum için geliştirdiği bir paketleme özelliği vardır.
Doküman, içerisinde kullanılan tüm fontlar, resimleri ve diğer tüm malzemeleri
ile birlikte bir paket halinde gönderilebilmektedir. Bunun için üst menüden
Dosya – Paket komutu kullanılır. Bu komut seçildiğinde üstteki pencere açılır.
Bu pencerede Özet başlığı altında eksik olan font, görsel vs var ise bunlar
görülebilir. Ayrıca bu ekranda ‘Yazdırma Talimatları Oluştur’ seçeneği seçilir
ise dokümanın baskı işini yapacak olan kişilere iletilmesi istenen baskı
talimatları da eklenerek paketleme işlemi yapılabilir.
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Dokümanda kullanılan fontlarda eksiklik var ise Fontlar sekmesi altında
bu eksik olan font isimleri görülebilir. Eksik olan fontlar bilgisayarda var ise
‘Font Bul/Değiştir’ komutu ile font dosyalarının bulunduğu klasör programa
gösterilebilir.
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Font bul komutu seçildiğinde üstteki pencere gelir. Burada Dolce Vita
isimli font eksik olduğu için bunun yerine hangi font ailesinin kullanılacağına
karar verilebilir. Eksik olmayan font üzerine tıklandığında ‘Explorer’da Açığa
Çıkar’ seçeneği aktif görünür. Eksik olan fontlarda bu seçenek pasif görünür.

Paketleme için gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ‘Paket’ komutu
seçilirse üstteki pencere gelir. Burada paketin ulaştırılacağı kişilere iletilmek
istenen adres, telefon, e-posta ve yönerge gibi bilgi girişi yapılabilir. Bu şekilde
baskıyı yapacak yerin soracağı sorular var ise bu yönerge vasıtası ile iletişim
kurulabilir.

Paketleme işlemi tamamlandığında bir klasör içerisinde üstteki dosyalar
bir araya getirilir. Burada dokümanın idml ve indd proje dosyaları haricinde pdf
formatındaki hali, yönergelerin yazdığı txt dosyası ve klasörler içerisinde
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fontlar ve linkle bulunmaktadır. Linkler klasörü içerisinde doküman içerisinde
kullanılan görseller bulunmaktadır.

11.3. Dokümanı Dışa Aktarma
Indesign programında hazırlanan bir dokümanı farklı formatlarda dışa
aktarmak mümkündür.

Hazırlanan doküman üst menüden Dosya – Dışa Aktar komutu ile dışa
aktarılmaya hazırlanır. Bu komut seçildiğinde üstteki pencere açılır. Burada
kayıt türü bölümü seçildiğinde dokümanın hangi formatlarda dışa
aktarılabileceği görülebilir. PDF, PNG, JPG gibi çeşitli formatlarda dokümanı
dışarıya aktarmak mümkündür.
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