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1. Bloğunuz İçerik Bölümünde bulunan “Hafta7_Metin_Dosyasi” dosyasını açın. Bu dosya laboratuar 

uygulamasında üzerinde çalışacağımız metni(yazıyı) içermektedir. Bu yazıyı boş bir Word sayfasına aktarıp 
üzerinde işlemler yapacaksınız.  

1.1. Metnin Kopyalanması: “Hafta7_Metin_Dosyasi” nda bulunan yazının tamamını seçin ve kopyalayın.  
1.2. Ms Word Programının Açılması: Microsoft Office Word 2007 yolunu takip ederek Word programını açın.  

1.2.1.1. Boş bir belge oluşturun.  
1.2.2. Bilgisayarın belleğine kopyaladığımız metni yapıştırarak Ms Word programına aktarın.  

1.3. Belgenin Kaydedilmesi: Ms Word’e aktardığımız yazıyı içeren belgeyi, işlemlere devam etmeden önce 
çalışmanızı korumak için masaüstüne kaydedin.  

 
2. Yazının Düzenlenmesi:  

2.1. Tüm yazı için: 
2.1.1. Yazı tipini (Font type) Tahoma olarak değiştiriniz.  
2.1.2. Yazı tipi boyutunu (Font size) 12 olarak değiştiriniz. 
2.1.3. Yazısı “iki yana yasla” (Justified) olarak düzenleyiniz. 
2.1.4. Satır arası boşluğu (Line spacing) 1,5 olarak değiştiriniz. 
2.1.5. Paragraflardan önce (before paragraph) 6; sonra (after paragraph) 12 birim paragraf boşluğu 

(paragraph spacing) bırakınız. 
2.2. “Dünyanın ilk ekranlı banka kartı!” başlığı için: 

2.2.1. BÜYÜK HARFE (UPPERCASE) çeviriniz.  
2.2.2. “Başlık 1” (Heading 1) stilini uygulayınız.  
2.2.3. Ortalayınız.  
2.2.4. Kalın (Bold) yazı tipine çeviriniz.  
2.2.5. Paragraflardan önce (before paragraph) 18; sonra (after paragraph) 24 birim paragraf boşluğu 

(paragraph spacing) bırakınız.  
2.3. “Ahmet KARA” olarak belirtilen yazar için: 

2.3.1. İtalik yapınız ve ortalayınız. 
2.3.2. Yazı tipi boyutunu (Font size) 13 olarak değiştiriniz. 
2.3.3.  “Ahmet KARA” için metinde yer alan “ahmetkara@veteknoloji.com” e-posta adresini keserek alarak 

dipnot olarak giriniz.  
2.4.  “TEB ve MasterCard bankacılıkta…” ile başlayan  

2.4.1. Paragrafın yazı tipi boyutunu 16 olarak değiştiriniz. 
2.4.2. paragrafın ilk harfine “Başlangıcı Büyüt” efekti uygulayınız.  

2.5. “TEB Ekranlı Banka Kartı ile Türkiye sınırlarını aştık” ve “Türk ödeme sistemleri yenilikçi uygulamalarıyla 
dünyaya örnek oluyor” ile “Sırada TEB Ekranlı Kredi Kartı var” ve “Yeni inovatif fikirler Akıl Fikir Yarışması 
ile ortaya çıkacak” paragrafları için  

2.5.1. Bu başlıklara “Başlık 2” (Heading 2) stilini uygulayınız. 
2.5.2. Bu başlıkları ortalayınız.  

2.6. “Yeni inovatif fikirler “Akıl Fikir Yarışması” ile ortaya çıkacak” bölümü altında yer alan ***  ile başlayan 
paragraflara madde işareti uygulayınız.  

 
2.7. Bloğunuzda bulunan “Resim_1” dosyasını ilk sayfada bulunan paragraflardan birisine ekleyin.  

2.7.1. Eklediğiniz resmi küçültün.  
2.7.1.1. “Metin Kaydırma” efekti olarak “Kare” (Square) uygulayınız. Böylece resmi bir paragrafta 

bulunan yazının içerisine taşıyabileceksiniz.  
2.8. Belgenin sonuna 3 satır ve 8 sütundan oluşan bir tablo ekleyiniz.  

2.8.1. Tablonun ilk satırının arka plan rengi olarak açık bir renk ayarlayınız.  

2.8.2. Bloğunuzda resim olarak gösterilen “Tablo_1” tablosunu oluşturunuz.  
2.8.2.1. Tablonun en üstüne bir satır ekleyiniz.  

2.8.2.1.1. Bu satırdaki hücreleri birleştiriniz. Arka plan rengini açık mavi olarak değiştiriniz. 
2.8.2.1.2. Bu hücreye “Geleneksel Bayram Kredisi İçin Faiz Maliyet Tablosu:” yazınız ve 

ortalayınız.  
2.8.2.1.3. Tablonun satırlarında yer alan paragraflardan önce(before) ve sonra (after) 

bırakılmış paragraf boşluklarını (varsa) kaldırınız/sıfırlayınız.  

2.9. Belgenin son sayfasında tablonun altına: 
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2.9.1. Şekiller (Shapes) altından bir şekil çiziniz. 
2.9.2. WordArt ile tablonun yukarısında bir yere İŞ BANKASI yazınız. 

 
3. Sayfa Numarası, Alt-Üst Bilgi Eklenmesi:  

3.1. Dokümana alt bilgi (footer) “Hafta 7-uygulama” yazınız.   

3.2. Belgeye sayfa numarası (Page Number) Ekleyiniz.  
3.3. Dokümana üst bilgi (header) olarak adınızı soyadınızı ve grup numaranızı yazınız. 

 
4. Belgenin Düzenlenmesi: Belgenin/dokümanın düzenlenmesi belirli bir yazı ya da paragraf bölümünden öte, 

belgenin tamamının üzerinde yapılacak ayarlama işlemlerini kapsamaktadır.  
4.1. Belgede ilgili başlıkları uygulama esnasında kolay bulabilmeniz için fazladan paragraf boşlukları bırakılmıştı. 

Şimdi bu fazladan bırakılmış olan paragraf boşluklarını siliniz.  
4.2. Belgenin Kenar Boşluklarını (Margins) üstten (top) ve alttan (bottom) 2 cm; sağdan (left) ve soldan (rigth)  

2 cm olacak şekilde düzenleyiniz.  
4.3. Sayfa Rengini (Page Color) yazının okunabilirliğini bozmayacak şekilde değiştiriniz.  
4.4. Belgeye çift çizgili bir Sayfa Kenarlığı (Page Border) ekleyiniz.  
4.5. Belgeye kapak sayfası ekleyiniz.  

4.5.1. Adınızı soyadınızı öğrenci numaranızı ve grup numaranızı yazınız.  
4.5.2. Kapak sayfasına (ya da kapak sayfasının altında boş bir sayfa ekleyiniz) ve içindekiler tablosu 

ekleyiniz.  
 

5. Dosyanızı kaydediniz (Save). Ve Ms Word programını kapatınız.   
 

6. Dosyanın Gönderilmesi: Dokümanınızı e-posta ile kendi adresine gönderiniz. (E-postanızın ulaşıp 
ulaşmadığını ve dosyanızın açılıp açılmadığını teyit etmeden bilgisayarınızı kapatmayınız.) 

 
 
 
 
  


