DOSYALARINIZI PDF FORMATINA DÖNÜŞTÜRMEK

Neden PDF Formatı?
PDF (Portable Document Format; Taşınabilir Belge Biçimi), platformlar arası taşınabilir ve
yazdırılabilir belgeler oluşturmak amacıyla üretilmiş sayısal bir dosya biçimidir.

PDF dökümanın en önemli özelliklerinden birisi, orijinal dokümanda kullanılan bütün verilerin (yazı
karakterleri, resim ve şekiller v.b.) PDF içerisine özelliklerini muhafaza ederek gömülebilmesidir.
Asıl belgelerin hazırlandığı programlara veya işletim sistemine bağlı olmadan, PDF’ e dönüştürülen
tüm belgeler ücretsiz olan Adobe Reader programı ile görüntülenebilmektedir. Ayrıca, PDF
belgeler orijinal belgelere göre daha az yer kaplamakta ve kötü amaçlı virüs yazılımlarından daha
az etkilenmektedirler.

Gerek BAP Birimi sunucularındaki verilerinin, gerekse araştırmacıların bilgisayarlarının güvenliği ve
yukarıda kısaca özetlenen avantajları nedeniyle, proje evraklarının PDF formatına dönüştürülmesi
gerekmektedir.

İhtiyaç Duyulacak Yazılımlar
DOC veya JPG uzantılı dosyalarınızı PDF formatına dönüştürmek için: CutePDFwriter.exe
PDF Dosyaları açmak/görüntülemek için: Adobe Reader

Adobe Reader Programının Kurulumu
BAP Web sayfasındaki Gerekli Dosyalar menüsünden indireceğiniz programı fare ile çift
tıkladığınızda, açılan pencerelerdeki tüm aşamaları onaylamanız yeterlidir. Program kurulduktan
sonra, herhangi bir PDF dosyayı açmak için, ilgili dosyayı fare ile tıklamanız yeterlidir.

PDF’ e Dönüştürme Programının Kurulumu
CutePDFwriter.exe dosyasını fare ile çift tıkladığınızda Şekil 1’ de görülen pencere açılacaktır.
Pencerede Install butonu fare ile tıklandığında kurulum işlemi başlayacaktır. Sonraki aşamada
açılan

pencere

de

Next

butonunu

tıklayarak

yükleme

işlemini

başlatınız.

Şekil 2’ de gösterilen ekranla karşılaştığınızda “I accept the agreement” düğmesini seçiniz ve
Next düğmesini tıklayınız.

Fare ile tıklayınız

Şekil 1.

1. Fare ile tıklayınız

2. Fare ile tıklayınız

Şekil 2.

Eğer bu aşamadan sonra sistem Şekil 3’ te verilen uyarı ekranı ile karşılaşırsanız, Evet düğmesini
fare ile tıklayarak gerekli olan diğer bir yazılımında bilgisayarınıza otomatik olarak kurulmasına
onay veriniz. Bu işlemden sonra kurulum tamamlanmış olacaktır.

Fare ile tıklayınız

Şekil 3.

Dosyalarınızı Pdf Formatına Dönüştürme
Bilindiği gibi, bilgisayarda hazırladığınız belgelerinizin bir yazıcıdan çıktı olarak alınabilmesi için,
ilgili yazıcının bilgisayarınıza tanıtılmış olması gerekir. Birden fazla yazıcının bilgisayarınızda
tanıtılmış olması durumunda ise, belge yazdırılmadan önce hangi yazıcının kullanılacağının
seçilmesi gerekmektedir.

Yukarıda kısaca izah edilen CutePDFWriter programı da bilgisayarınıza sanal bir yazıcı
tanımlaması gerçekleştirmektedir. Bu sanal yazıcının özelliği ise, yazdırılmak üzere gönderilen
belgeleri kağıt üzerine değil, bir PDF dosyasına yazmasıdır. Dolayısıyla, bu yolla PDF dosyaya
dönüşüm sağlanmış olmaktadır.

Word veya herhangi bir programda hazırladığınız belgeyi normal yazıcıdan yazdıracakmış gibi
YAZDIR menüsünü seçtiğinizde ekrana Şekil 4’ te gösterilene benzer bir pencere açılacaktır.

Açılan pencerede yazıcı adı olarak CutePDF Writer seçilmeli ve Tamam düğmesi tıklanmalıdır.
Tamam düğmesi tıklandığında, Şekil 5’ te gösterilene benzer bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu
pencerede dosyanın kaydedilmesini istediğiniz konumu ve dilediğiniz Dosya Adını girerek PDF
dönüşüm

işlemi

tamamlanmış

olur.

1. Seçiniz
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