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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
  

  
Nesnelerin boyut ve konumlarını değiştirebileceksiniz.  

 
  
 

Bu faaliyet öncesinde hazırlık amaçlı aşağıda belirtilen araştırma faaliyetini 
yapmalısınız. 

 
VB ve Delphi gibi diller ile Access’in nesnelerini karşılaştırınız. Access’te 

bulunmayan nesneleri listeleyiniz. 
 

2. NESNE ÖZELLİKLERİ 
 

 
 

Bu faaliyette nesnelerin özellikleri ve biçimlendirilmeleri ile ilgili daha ayrıntılı olarak 
konuyu işleyeceğiz. Anlamadığınız yerlerde “Nesne ve Formlar” faaliyetini gözden 
geçiriniz. 

2.1. Form ve Raporun Bölümleri 
 
Nesnelerin özelliklerine geçmeden önce form, rapor ve sayfaların Resim 2.1’de 

görülebilen tasarım penceresindeki kısımlarına bakalım.  
 
Form ve rapor yatay bölümlere bölünmüştür. Formlar da “Form Üstbilgisi, Ayrıntı ve 

Form Altbilgisi” bölümleri var iken, raporda biraz daha fazla bölüm vardır. Bu bölümler 
“Rapor Üstbilgisi, Sayfa Üstbilgisi, Ayrıntı, Sayfa Altbilgisi ve Rapor Altbilgisi” şeklidedir. 

 
“Sayfalar”da ise “Genişlet - ” adında site içindeki alt bilgileri saklama ve 

göstermeyi sağlayan nesne vardır. Bu nesne sayesinde, sayfa görünümünde  simgesi ile 
verilerin blok halinde açılıp kapatılmalarını sağlayarak sadelik ve okunaklılık sağlıyor. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 AMAÇ 

 ARAŞTIRMA 
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a)  

 
 

b)  
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c)  

 
Resim 2.1: Form, rapor ve sayfa kısımları 

 

 
Resim 2.2: Bir bölümün genişliğini fare ile değiştirmek 

 
Yatay olarak alt alta olan bu bölümlerden istenen bölümün yüksekliği ve genişliği 

değiştirilebilir. Bu ayarı ister “Özellikler” penceresinden, ister fare ile kenarlarından tutarak 
yapabilirsiniz. 

 
İhtiyaç duyulmayan bölümün yüksekliği sıfırlanıp gözükmemesi sağlanabilir. 

Tamamen silmek veya göstermenin diğer bir yolu da “Görünüm*Sayfa Üst bilgisi/Alt 
bilgisi” komutunu vermektir. Bu komut ile bölüm silinirken içindeki nesneler de silinir ve bu 
işlem geri alınamaz. 

 
“Üst bilgi ve alt bilgi” bölümleri genellikle bilgilendirme (firma adı, toplam bilgisi, 

tarih ve sayfa numarası gibi) amaçlı iken, “Ayrıntı” bölümü tablo veya sorgudaki bilgilerin 
listelendiği kısımdır. 
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Form, rapor ve sayfa çalıştırıldığında eğer gösterilmeleri iptal edilmemiş ise alt 
kısımlarında “Gezinti Düğmeleri” bulunur. “Sayfa”daki gezinme düğmeleri biraz farklı gibi 
gözükse de aslında kullanımı basittir ve aynı mantığa sahiptir.  

 
Çalışma zamanında bölümler arasında çizgi, çerçeve ve arka plan renkleri (desenleri) 

konularak daha hoş bir görünüm elde edilebilir. Ama gereksiz yükseklikteki nesneler raporda 
“boş” sayfalar çıkmasına neden olabilir. Eğer böyle bir durum ile karşılaşırsanız, tasarımdaki 
nesnelerin yerlerini ve boyutlarını dikkatli olarak inceleyiniz. 

 

 
Resim 2.3: Raporda karşımıza çıkan bir uyarı mesajı 

2.2. Sayfa Yapısı ve Kenar Boşlukları 
Önceki faaliyette “1.10. Genel Form, Rapor ve Sayfa Özellikleri” konusunda sayfa 

yapısını görmüştük. Kenar boşlukları gibi ayarları sayısal olarak girerek daha fazla standart 
çıktılar elde edebiliyoruz. 

 
“Dosya*Sayfa Yapısı” penceresi dışında form ve rapor tasarımında, cetvel kısmından 

sayfa§ ayarları yapılabilir. Fare ile genişlik ve yükseklik ayarlarını yapabilseniz de, kararlı ve 
standart bir görünüm için en iyisi “Özellikler” veya “Sayfa Yapısı” penceresinden 
faydalanmaktır. 

 
Resim 2.4: Rapor genişliğini fare ile değiştirmek  

                                                      
§ Burada bahsedilen “sayfa”, veri erişimli sayfa değil, yazıcıdan çıkacak kâğıt anlamında 
kullanılmıştır.  
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2.3. Cetvel ve Kılavuz Çizgileri 
Cetvel ve kılavuz çizgilerinin görüntülenmesini “Görünüm*Cetvel” ve 

“Görünüm*Kılavuz” menülerinden kontrol edebilirsiniz. “Sayfa” için sadece 
“Görünüm*Kılavuz” seçeneği bulunur. 

 
Özellikle raporda kâğıt ile ekrandaki görüntünün benzer olabilmesi için cetvel 

üzerindeki çentikler tasarımcıya yardımcı olur. 
 
Kılavuz çizgileri birçok 

nesnenin yerlerini tasarlarken 
birbirleri ile hizalı olmalarına 
yardımcı olan çizgilerdir. Normalde 
Resim 2.6’da görüleceği gibi 10 
değerlerindedir. Eğer işletim 
sisteminizin “Bölge ve Dil 
Seçenekleri” Türkiye’ye göre ayarlı 
ise metrik değer olan santimetre ölçü 
birimidir. 

 
Word kelime işlemci 

programındaki cetvele göre çok daha 
az işlevi olsa da form ve rapor 
tasarımında nesneleri yerleştirirken 
düzenli olmaları için cetvel 
kullanılması tavsiye edilir. 

 
 

 
 

Resim 2.5: Cetvel ve kılavuz çizgilerinin menüsü 
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Resim 2.6: Kılavuz değerleri 

2.4. Nesneleri Boyutlandırma ve Yerlerini Değiştirme 
 
Pencere ayarlarını fare ile kenarlarından tutarak ve “Özellikler” penceresinden 

yapabildiğimiz gibi, aynı şekilde “nesnelerin” de boyutlarını ve yerlerini değiştirebiliriz. 
 

 
Resim 2.7: Nesnenin boyutunu değiştirmek 
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a) 

 
 

b) 

 
Resim 2.8: Nesnenin yerini değiştirmek 

 
Boyutlandırma ve yer değiştirmede dikkat etmeniz gerekenleri şöyle sayabiliriz:  
 
1. Fare ile nesneyi bir kere tıklatınız, böylece seçmiş olursunuz. 
2. Nesne etrafında  şeklinde siyah kareler (tutamaç) belirir, bunları fare ile sağa, 

sola, üste, alta ve köşelere doğru çekerek genişletebilir ve daraltabilirsiniz. Resim 
2.7’yi inceleyiniz. 

3. Nesnenin kenarlarına yakın fare ile gelindiğinde  el simgesinin çıktığını 
görebilirsiniz. El simgesine dönüştüğünde nesne taşınabilir**. 

4. Nesnenin sol üst köşesindeki  büyük siyah kare ile nesne taşınabilir. Resim 
2.8’in b şıkkını inceleyiniz. 

 
Nesne birden fazla nesneden oluşuyor ise mesela metin kutusu gibi, bu durumda 

boyutlandırma ve taşıma aynı şekilde olur. Fakat Resim 2.8’de b şıkkında gösterilen şekilde 
nesneler ayrı ayrı yer değiştirilebilir. Metin kutusunda nesneler (etiket ve metin kontrolü) 
birlikte taşınabilirken, “ayrı” olarak boyutlandırılır. 

 
Metin kutusunun yanında gelen “Etiket” nesnesi genellikle metin kutusunun amacı ile 

ilgili bilgi vermek için kullanılır. Ama gerek duyulmuyor ise seçildikten sonra “Düzen*Sil” 
ile silinebilir. 

 
Fare ile nesneleri taşımak ve boyutlandırma bazen zor olabilir. Bu gibi durumlarda 

klavyeden yardım alabiliriz. Nesne fare ile tıklatıldıktan sonra şunları yapabiliriz††: 
 

                                                      
** Taşıma/boyutlandırma sırasında Ctrl basılı tutularak daha yavaş, tutarlı işlem yapılabilir. 
†† Fare ile nesne seçilemiyor ise, Tab tuşu üst üste basılarak istenen nesneye gidilebilir. 
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Resim 2.9: Klavye ile nesneleri hareket ettirmek veya boyutlandırmak 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
  

  
Alt form oluşturup forma yeni nesne ekleyebileceksiniz.  

 
  
 

Bu faaliyet öncesinde hazırlık amaçlı aşağıda belirtilen araştırma faaliyetini 
yapmalısınız. 

OpenOffice (başka bir ofis paketi de olabilir) içinde bulunan Access programının 
benzeri “Base” programını inceleyerek bir karşılaştırma listesi hazırlayınız. Özellikler 
form ve rapor tasarımlarının farklarını bulunuz, sonuçları arkadaşlarınız ile paylaşınız. 
 

3. ALT FORMLAR 

 
 

Birden fazla tablo, daha doğrusu birbiri ile ilişkili tablolar form üzerinde birlikte 
gözükebilmeleri “Alt Form/Alt Rapor” nesnesi ile olur. 

 
“Veri Tabanında Tablolar-1.8. Tablo İlişkileri” modülünde tablo ilişkilendirmeyi 

görmüştük. Ana tablo açıldığında her kaydın yanında bulunan  simgesi ile alt tabloya 
erişebiliyorduk. Hatırlarsanız veri erişimli sayfalarda da alt tablolar  simgesi ile açılıp 
kapatılabiliyordu. Burada göreceğimiz alt nesne ile kayıtlar arasıda dolaşıldıkça içinde o 
kayda ait diğer tablodaki kayıtları otomatik olarak getirecek ve listeleyecektir. 

 
Alt form nesnesi dışında kullanışlı başka nesneler de vardır. Mesela resim, grafik ve 

ActiveX gibi… Bu nesneleri kullandığımızda daha işlevsel ve profesyonel görünümlü form, 
rapor ve sayfalarımız olacaktır.  

3.1. Rapor ve Formda Alt Form Nesnesi 
Rapor veya formda alt nesne kullanılmadan önce en az iki ilişkili tablomuzun 

yapılması gereklidir. Genellikle “Birden - Çoğa” türde ilişki kurulur. Önceki modüllerde 
yaptığınız veritabanını burada kullanabilirsiniz. Mesela müşteri-fatura tabloları gibi… 
Örneğimizde ana alanımız müşteri tablosunun “Kimlik” alanı, alt alanımız da fatura 
tablosundaki “Müşteri Kimlik” alanı olacaktır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 AMAÇ 

 ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: İlişkilendirilmiş tablolar ve bu tabloların form olarak görünümleri 

 
Denetim sihirbazı ile alt form/rapor ekleyebilirsiniz. 
 

 
Adım 1: Ana tablonun formu tasarım olarak açılır (müşteri tablosu) 
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Adım 2: Alt tablo için ayrıntı bölümü genişletilir (fatura tablosu) 

 
Adım 3: “Alt Tablo/Alt Rapor” nesnesi araç kutusundan forma sürükle bırak ile konur 
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Adım 4: Alt tablodan veri seçimi 

 
Adım 5: Tablo ve alanların seçimi 

 
Adım 6: İlişkilendirilecek alanları seçmek  

Adım 7: Alt form adını belirtmek 

 
Sonuç: Resim 3.1’de çalışır halini görebilirsiniz 
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Resim 3.2: Oluşan formlar: “müşteri” ve “fatura alt formu” 

3.2. Yeni Nesne Ekleme 
Grafik sihirbazı, resim, köprü ve ActiveX denetimi dışında, araç kutusundaki “Diğer 

Denetimler” ile form, sayfa ve rapor üzerine yeni eklentiler yapabilirsiniz. Tasarım 
görünümünde “Ekle” menüsünden grafik, resim gibi nesneler eklenebilir. 

 

 
Resim 3.3: Ekle menüsündeki seçenekler 

 
3.2.1. Grafik Sihirbazı 

 
Sütun, çubuk, alan, çizgi ve pasta gibi sık kullanılan grafik türleri ile verilerin görsel 

olarak analizini kullanıcı daha rahat görebilir. Bu modülde “1.3.5.1. Grafik Sihirbazı” 
konusunda gördüğümüz sihirbazın aynısı burada da kullanılıyor. Ama bu konudaki grafik, 
form veya raporun istenen bir kısmında veri ile birlikte aynı yerde çıkıyor. 
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Bir rapor içine “grafik” ekleyelim: 

 
Adım 1: Grafiğin her sayfada çıkması için, üst bilgiyi genişletiniz 

 
Adım 2: “Ekle*Grafik” ile nesnemizi yerleştiriniz 

 

 
Adım 3: Veri kaynağının seçimi 

 

 
Adım 4: Grafik alanları seçimi 

 
Adım 5: Grafik türünü seçme 

 
Adım 6: Yerleşimin ayarlanması 
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Adım 7: Belgeye bağlanacak alanları 

seçme 

 
Adım 8: Grafik başlığını girme 

 

 
Sonuç: Her sayfada istatistik olarak bilgilendirme için grafik ekledik 

 

 
Resim 3.4: Grafiğin özelliklerini değiştirmek 
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3.2.2. Resim 
 

“Resim Ekle” diyalog kutusu dosya açma diyalog kutusuna benzer. Eklenebilen resim 
dosyalarının çeşitleri “Dosya türü” kısmında görülebilir. En çok kullanılan resim türleri “jpg, 
bmp ve gif” şeklindedir. En büyük dosya boyutu “bmp” türündedir. 
 

Bir sayfa içine “resim” ekleyelim: 
 

 

 
Adım 1: “Ekle*Resim…” ile açılan pencere 

 

 
Adım 2: Resim veri tabanı 

içine gömülü mü olacak, yoksa 
resim dosyasına bağlı mı 

olunacak 

 

 
Adım 3: İmlecin bulunduğu yere resim eklenir 

 
Adım 4:Resim uygun boyut ve 

konuma getirilir 
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3.2.3. Köprü 
 
Köprü tıklandığında istenen site/tablo/dosya veya e-posta adresi açılır. Bir form içine 

“köprü” ekleyelim. 
 

 
Adım 1: “Ekle*Köprü…” ile açılan pencere 

 
Adım 2: Adresin girilmesi 

 
Adım 3: Köprünün denenmesi 

“Site” internet tarayıcısı ile açılırken, “e-posta” posta programı ile açılır. İstenirse bir 
tablo/sorgu veya form da açılabilir. Bunun için eklene köprüye sağ tıklatıp “Köprü*Köprü 
Düzenle…” komutu verebilirsiniz. 
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3.2.4. ActiveX Denetimi 
Araç kutusunda bulunan “   -  Diğer Denetimler” ile aynı işleve sahiptir. Bazı 

denetimler Access ile uyumlu olmayabilir veya başka nedenlerden dolayı eklenemeyebilir. 
Sisteme tanıtılmış nesneler kullanılabilir. Eğer nesne uyumlu ise genellikle “Denetim 
Kaynağı” özelliğinden bir alana bağlanılması gerekir. Visual Basic veya Delphi gibi görsel 
diller ile kendi ActiveX denetimlerinizi yapabilirsiniz. Fakat bu *.ocx veya OLE‡‡ dosyaların 
kullanıcının sistemine de tanıtılması gereklidir, yoksa görüntülenemezler. 

 
ActiveX denetimi: Onay kutusu veya düğme gibi kullanıcılara seçenekler sunan veya 

bir görevi otomatikleştiren makroları veya komut dosyalarını çalıştıran bir denetimdir. 
Denetim için “Microsoft Visual Basic for Applications”da makrolar veya “Microsoft Script 
Editor”da komut dosyaları yazabilirsiniz. 

 
Bir form içine “ActiveX” denetimi olan “Takvim Denetimi”ni ekleyelim: 
 

 
Adım 1: “Ekle*ActiveX Denetimi…” 

                                                      
‡‡ OLE (Object Linking and Embedding) Bir programın içine başka bir programın bağlanması veya 
gömülmesidir. 
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Adım 2: Denetim ile ilgili diğer ayarlara ulaşmak 

3.3. Tarih, Sayfa Numarası Ekleme Pencereleri 
 
Form ve rapor içine tarih, saat ve sayfa numarası eklenebilir. Bu bilgiler bir alan ile 

ilişkili olmadıkları için “Ayrıntı” bölümünde değil, alt bilgi ve üst bilgi kısımlarına eklenir. 
 
Form nesnelerinde sayfa numaralandırılması pek geçerli değilken, özellikle raporlarda 

çıktı alınırken çok sayfa olduğunda kullanıcı, kâğıtların sırasını ve yazıcıdan hangi tarihte 
çıktı alındığı bilgisini görebilmelidir.  

 
Tarih için ayrıca Resim 3.7’deki gibi Now() komutu kullanılabilir. Rapora bir metin 

kutusu eklenerek içine formül girilir. Date() komutu da aynı işleve sahiptir. Deyim 
oluşturucusu penceresindeki “Ortak Deyimler” de bu komutları bulabilirsiniz. Ayrıca 
“Fonksiyonlar” altındaki “Yerleşik İşlevler*Tarih/Saat” kısmında daha fazla komut seçeneği 
vardır. 
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Resim 3.5: Sayfa numarası ve tarih ekleme pencereleri 

 

 
Resim 3.6: Bir dökümde sayfa alt bilgisi olarak sayfa numarası ve o andaki tarih saatin 

çıkarılması 
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Resim 3.7: Bir tarih bilgisini elle düzenlemek ve “Deyim Oluşturucusu” penceresi kullanımı 

3.4. Raporda “Sıralama ve Gruplandırma” Penceresi 
 

 
Resim 3.8: Raporlarda verilerin sıralama ve gruplandırma ayarlarını yapmak 

 
Raporlarda ayrıca “Görünüm*Sıralama ve Gruplandırma” ayarları ile çok miktardaki 

veri daha okunaklı ve göze hoş gelecek şekilde listelenebilir. Mesela satış verilerini aylara 
bölerek, ay içinde alışveriş yapan müşterilere göre de sıraladığınızda çok daha rahat istatistik 
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tutulabilir. Gruplandırmak için, uygun alanın Resim 3.8’de de görülen “Grup Üst Bilgisi” 
seçeneği “Evet” haline getirilir. Bu pencerenin kullanımını “Veri Tabanında Tablolar” 
modülündeki dizinler penceresinden hatırlarsınız. Satır silmek, satır eklemek, satırların 
yerlerini değiştirmek zor değildir. 

 

 
Resim 3.9: Araçlar önce firma adına göre gruplandırılıyor, sonra da modele göre sıralanıyor 

 
 Soru:  Tablodaki boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. 

 
Gruplandırma seçeneği Tanım 

Grup Üstbilgisi  
Grup Altbilgisi  
Grupla  
Grup Sıklığı  
Birlikte Tut Hayır: 

 
Tüm Grup: 
 
İlk Ayrıntılarda: 
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3.5. Nesne Dönüştürme İşlemi 
 
Bir nesne istenirse başka bir nesneye dönüştürülebilir. Mesela bir metin kutusu; etiket, 

liste kutusu veya açılan kutuya dönüştürülebilir. Bunun için nesne sağ tıklatılıp “Değiştir” 
komutu verilir. Uygun nesneye değiştirilirken eski nesnenin bazı özellikleri yok olabilir. 

 
 Soru 1:  Tablodaki boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. 

 
Önceki nesne Değiştirilebilecek nesne türü 

Metin Kutusu  
Etiket  
Liste Kutusu  
Açılan Kutu  
Onay Kutusu  
Seçenek Düğmesi  
Değiştirme Düğmesi  

 
 Soru 2:  Komut düğmesi ve resim nesneleri neden değiştirilemez? 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
  
  

 
Nesneleri elle ve otomatik biçimlendirme ile görünümünü değiştirebileceksiniz.  

 
  
 

Bu faaliyet öncesinde hazırlık amaçlı aşağıda belirtilen araştırma faaliyetlerini 
yapmalısınız. 

Okulunuzda “Öğrenci Devamsızlık ve Not Takibi” için kullanılan programı 
inceleyerek benzerini veritabanı programı ile hazırlayınız. 

  

4. NESNE GÖRÜNÜMLERİ 
 

 

4.1. Sekme Sırası Penceresi 
 
“Tab ” yani sekme tuşu ile bir nesneden sonraki nesneye geçebiliriz. Bu sayede 

tekrarlı olarak fareyle, odaklanacak yerlere tıklamaktan kurtuluruz. Tab sırası rapor ve sayfa 
için geçerli değildir. Raporda veri girişi yoktur, sayfada ise sekme sırasını “tarayıcı” 
halleder. 

 
Nesneler forma eklenip yerleri değiştirildiğinde Tab sıraları değişir ya da aradan bir 

nesne silindiğinde, başka yere taşındığında otomatik olarak Tab sırası tekrar düzenlenemez. 
 
Form üzerindeki nesneler sıralı gibi gözükse de bir nesneden sonra hangi nesneye 

odaklanılacağını değiştirebiliriz. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

 AMAÇ 

 ARAŞTIRMA 
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Form tasarım penceresinde iken, “Görünüm*Sekme Sırası” komutu ile nesnelerin Tab 
sıralarını düzenleyebiliriz: 

 

 
Resim 4.1: “Sekme Sırası” penceresi; “Özel Sıra” sütunundaki alanlar sürüklenerek istenen sıra 

elde edilir 

4.2. Denetim Sihirbazları 
 
Araç kutusunda “  Denetim Sihirbazları” seçili olduğunda bazı nesneler için 

yardımcı sihirbaz açılır. Her zamanki gibi sihirbaz sayesinde birkaç fare tıklaması ile nesne 
hazır hale gelir. 

 
Düğmeler ile formlar açılabilir, rapor yazdırılabilir, hesap makinesi açılabilir, açılır 

kutular ile istenen değerler seçilebilir, alt form/rapor ile daha fazla tablo kullanılabilir. 
 
Bir komut düğmesinin sihirbazının adımlarını inceleyelim: 
 

 
Adım 1 

 
Adım 2 
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Adım 3 

 
Sonuç 

 Soru 1:  Form ve rapor nesnelerinin hangilerinde denetim sihirbazı bulunmaz? 
 

 Soru 2:  Nesnelerin denetim sihirbazlarını inceleyiniz. Sihirbazda bulunmayan 
özellikleri nereden değiştirebiliriz? 

4.3. Otomatik Biçim Penceresi  
 
Form, rapor ve sayfayı sihirbaz ile oluşturmadıysanız veya sonradan biçimden 

hoşlanmadı iseniz tasarım görünümünde biçimi değiştirebilirsiniz. 
 
“Biçim*Otomatik Biçim…” komutunu vermeden önce formu seçmeyi unutmayınız. 

Bu, nesneleri tek tek biçimlendirmekten daha iyi bir yöntemdir. 

 
Resim 4.2: “Otomatik Biçim…” menüsü ve penceresi 
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4.4. Koşullu Biçimlendirme Penceresi 
 
Excel’de bulunan “Koşullu Biçimlendirme” özelliği Access’te de vardır. Bir alanın 

belli değerlerde görünümü (renk ve yazı tipi) otomatik değişebilir. 3 koşul ekleme imkânı 

vardır. “Sil…” veya “Etkin - ” düğmeleri ile koşullar aktif veya pasif yapılabilir. 
 

 
 

Resim 4.3: Koşullu biçimlendirme 
 

 
 

Resim 4.4: “Borç Miktarı” alanı 0 ve 0’dan küçük değerlerde kırmızı, diğer değerlerde mavi 
renk olur 
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 Soru 1:  Resim 4.3’teki gibi çalışan koşullu biçimlendirme uygulamasını yapınız. 
Koşul belirtilebilmesi için alanın sayısal olmasına dikkat ediniz.  
 
 

 Soru 2:  Öğrenci notlarının girildiği bir tabloda, 0-44 arası “kırmızı”, 45-69 arası 
“yeşil”, 70-100 arası “mavi” renk olacak şekilde not alanını biçimlendiriniz. 

4.5. Biçimlendirme Araç Çubuğu 
 
Diğer ofis bileşenlerinde standart olarak görüntülenen “Biçimlendirme” araç çubuğu 

ile seçili nesne(ler)in bazı özelliklerini hızlıca değiştirebiliriz. Tasarım görünümünde form, 
rapor ve sayfa için aynı araç çubuğu geçerlidir. 

 
 

 
 

Resim 4.5: Bir nesnenin biçimini hızlıca değiştirmek 

4.6. Biçim Boyacısı 
 
Biçim boyacısı ile, biçimi önceden yapılmış bir nesnenin görünüm özelliklerini, başka 

bir nesneye aktarabiliriz. Yazı tipi, kenarlık ve efekt gibi özellikleri tekrar düzenlemeye 
gerek kalmaz. 

4.7. Nesneleri Hizalama 
 
Sihirbaz kullanarak hazırlanan pencerede zaten tüm nesneler alt alta veya yan yana 

düzgün bir şekilde sıralanırlar. Eğer kendi tasarımımızı yapıyor isek nesneleri tek tek 
hizalamak zaman kaybına nedene olabilir. Bu işlemi “Biçim” menüsünden yapabiliriz. 
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Bir hata yaptığınızda geri alma imkânımız vardır. Mesela seçili nesneleri 
“Biçim*Hizala*Kılavuza” komutu verdiğinizde diğer nesnelere göre daha kötü 
yerleştirilebilirler. Ctrl+Z ile işlemi eski haline geri döndürebiliriz. Deneme yanılma ile 
formlarımızı daha göze hoş gelecek şekle sokabiliriz. 

 
Hizalama ile aynı şekilde “boyutlandırma” da yapılabilir. Seçili nesnelerin genişlik ve 

yükseklikleri bir biri ile eşit ve uyumlu değilse, “Biçim*Boyut” menüsünden değiştirebiliriz. 
 

 
Resim 4.6: Birden fazla nesne seçilerek§§ hizalama ve boyutlandırma yapılabilir 

                                                      
§§ Çoklu olarak blok halinde nesne seçimini cetvelden fare ile de yapabiliriz. 
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4.8. Yazı Tipi ve Özellikleri 
 
Yazı tipi boyutu, renk, özel efekt ve kenarlık gibi özelliklerine biraz daha yakından 

bakalım: 
 

  
Adım 1: Nesne seçilir 

 
Adım 2: Uygun yazı tipi ve boyutu seçilir 

 
Adım 3: Renk ve kenarlık ayarları yapılır 

 
Eğer uygulanan biçim diğer nesnelere de yapılması istenirse bunu en kolay “Biçim 

Boyacısı” ile yapabiliriz.  
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4.9. Diğer Biçimlendirme Özellikleri 
 
Diğer sık kullanılan biçimlendirme özelliklerine “Özellikler” penceresinden 

ulaşabiliriz. 
 

 
Resim 4.7: Özellikler altındaki “Biçim” sekmesi 




