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         Baskı Önizleme   
                        Hızlı      Yeni 
                                Geri Al                      Yazdır              Aç 

Word programdaki tüm komutları hızlı 
erişim çubuğuna ekleyebilirsin. 

 

Hızlı Erişim Çubuğu 
 

Kaydet 
 

Yinele  
(İleri Al) 

 

Ofis 
Düğmesi 

 

Belge Görünümleri ve Yakınlaştırma-Uzaklaştırma 
 

Sayfa Düzeni Görünümü 
(genel kullanım)                                           Yakınlaş(Büyült) 
 

       Tam Okuma Görünümü 
                                           Uzaklaş (Küçült) 
               Web Görünümü 

Aşağıda sabit duran dik çizgi her zaman 
yanıp söner, adı imleçtir. 

 

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI 

ARAYÜZ 

1 
 



 
1. PROGRAMIN AMACI 

Basit Yazı Yazma 

Yazı satırına yanıp sönen dik çizgiye “ | ”  imleç denir. İmleç nerde ise oraya yazı yazılır. 

İmleci bir alt satıra götürmek için Enter tuşu kullanılır. Enter; yazı yazarken bu paragraf bitti yeni paragraf başı 

yapmak istiyorum anlamına gelir. Birde Shift+Enter vardır. Bu ise yeni bir paragraftan başlamak istemiyorum ama 

imleci bir satıra götür demektir. Paragraf bitmediği için imleç alt satıra gitmesine rağmen paragraf sonu boşluk 

yoktur. Üst satırın devamı gibi algılar program. 

 

Seçim 

- Mouse un sol tuşuna basılı tutup sürükleme ile istenilen alanlar seçilebilir. 

- Shift tuşuna basılı tutup imlecin konumundan başlamak sureti ile yön tuşlarını kullanarak seçip yapılabilir. 

- Ctrl + A tüm metni seçer 

- Ctrl tuşuna basılı tutarak shift yada Mouse yardımı ile de istelilen alanlar seçilebilir. 

 

a. Metin düzenleyici(klavyeyi kullanabilme) 

i. Yazım kuralı: Noktalama işaretleri(.,:;?!) nden önce boşluk olmaz sonra 1 boşluk olur. Ayrıca her 

kelime arasında 1 boşluk bırakılmalıdır. 

ii. Shift tuşu(2.karakterler: _?=)(/&%+^’!é;: gibi karakterler) 

iii. Alt Gr tuşu(3.karakter: |\}][{½$#£>< gibi karakter) 

iv. Sık Kullanılan Kısayol kombinasyonları(CTRL, ALT, SHİFT vs) 

 Ctrl + C = kopyala  5. Ctrl + X = kes 

 Ctrl + V = yapıştır  6. Ctrl + Z = geri al 

 Ctrl + Y = İleri al  7. Ctrl + P = Yazdır 

 Ctrl + S = Kaydet  8. Alt + F4 = Kapat 

v. Farklı Alanlardan Çoklu seçim yapabilme(ctrl tuşu ile) 

Örneğin:  

Nasıl Yapılır: Önce bir yer seçilir. Sonra Ctrl tuşuna basılı tutup Mouse yardımı ile farklı alanlar seçilir. 

vi. Alt alta hizalı yazı(tab tuşu) 

Örneğin: a : örnekteki  iki nokta üst üste yada harfler alt alta aynı hizadadır. 

  b : bunun başka bir yöntemi yoktur. Birde Tablo içerisinde yazı 

  c : yazarsanız hizalı yazı yazabilirsiniz. 

vii. Alt tuşuna basılı tutup dikey seçim yapabilme 

b. Şablonlar(Hazır Tasarımlar, Word programında neler yapılır, örnekler) 

Nereden: Dosya Menüsü-Yeni-Şablonlar 

Örneğin: Gazete, Bülten, Afiş, Broşür, Davetiye, Kitapçık  vs. 

2. PROGRAMIN DOSYA UZANTISI, KAYIT TÜRLERİ 

a. .doc(2007 den önce) 

b. .docx(2007 ve 2007 den sonra) 

c. Diğer Kayıt Türleri 

i. .pdf(acrobat reader da açılanbilen dosya) 

ii. .html(Web sayfası) 

iii. .txt(en temel düz metin türü) 

iv. diğer 

3. OFİS DÜĞMESİ İŞLEMLERİ 

a. Yeni 

b. Aç 

c. Kaydet 

d. Farklı Kaydet(Kaydet ile arasındaki fark daha önce kaydedilen bir dosya üzerinde değişiklik yaptığınızda 

kaydet derseniz önceki dosyanın üzerine kaydeder, farklı kaydet derseniz önceki olduğu gibi kalır yeni bir 

dosya oluşturarak kaydeder.) 
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i. Web sayfası 

ii. Pdf(var ise. yoksa genelde pdfcreator gibi ara programlar ile sanal yazıcı kurularak yapılır.) 

iii. Diğer metin türleri 

iv. Şifre oluşturma (Farklı Kaydet -Kaydet butonunun hemen solunda Araçlar-Genel Seçenekler-şifre) 

e. Yazdır Penceresi İşlemleri 

i. Yazdır: Yazdırma işlemi gerçekleşmeden önce çıkan yazdır penceresinde birden fazla yazıcı varsa ise 

yazıcı seçimi, çıktı kopya sayısı, sadece istenilen sayfaları çıktı almak için sayfa numarası girişi vs gibi 

tercihler yapılır. 

ii. Hızlı Yazdır: Herhangi bir pencere çıkmaz. Varsayılan ayarlar ile çıktı alınır. 
 

4. GİRİŞ SEKME GRUBU ARAÇLARI  

 

 

 
 

 

 
a. Yazı Tipi Penceresi 

i. Kalın, Eğiyik(İtalik), Altı Çizgili Yazı 

ii. Alt Simge, Üst Simge 

iii. Büyük/Küçük Harf Değiştir 

iv. Yazı Tipi(Fontu) 

v. Yazı Boyutu(Puntosu)-Artırma-Azaltma 

vi. Yazı Rengi, Arka Renk 

 

b. Paragraf Penceresi 

i. Madde İşaretleri ve Numaralandırma 

ii. Girinti Artırma 

iii. Girinti azaltma 

iv. Tümünü Göster Aracı(Normalde bu  

araç pasifken simgeleri görünmez. Tıkladığınızda  

yazı yazarken nerelerde ne tür işlemler  

yapıldığını kendi simgeleri ile gösteren  

araçtır.) Kendi simgleri ve anlamları aşağıdadır. 

    : Enter tuşuna basıldı. Paragraf Sonu simgesi. 

   : Shift + Enter tuşuna basıldı. Paragraf bitmedi ama yeni bir satırdan devam etmek 

istiyorum. 

   : boşluk tuşunun simgesi 

   : Sekme yada tab tuşuna basıldı anlamında simge. 

v. Hizalama vi. Satır Aralığı vii. Kenarlık 

c. Biçim Boyacısı: 

İmlecin bulunduğu konumdaki yazı tipi ve paragraf stili ayarlarını sürüklenen alana yada tıklanan konuma 

uygular. Örneğin:  imleç galatasaray kelimesinin içinde olsun. başka bir yerde de FENERBAHÇE 

kelimesi olsun.  na tıkladığınız da imlecin konumundaki biçimi tutar-alır .. daha sonra 

Fenerbahçe kelimesine tıklarsanız FENERBAHÇE yazısı FENERBAHÇE olur. 

 

5. EKLE SEKME GRUBU ARAÇLARI 

  

Yazı Tipi(Font) Yazı Boyutu(Punto) Boyutu Artır Boyutu Azalt 

Kalın 
Yazı 

Eğik/İtalik 
Altı Çizgili Alt Simge 

Üst Simge 
Büyük/Küçük 
Harf Değiştir 

Metin Vurgu 
Rengi 

Ya
zı

 R
en

gi
 

Daha fazla seçenek için tıkla.  
Yazı Tipi Penceresi. 

Madde İşaretleri Numaralandırma Tümünü Göster 

Sola Hizala 

Ortala 

Sağa Hizala 
İki Yana Yasla Satır Aralığı Kenarlık 

Daha fazla seçenek için tıkla.  
Paragraf Penceresi. 
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a. Tablo 

b. Resim, Küçük Resim, Şekil 

c. Köprü, Yer İşareti(sorumlu değilsiniz) 

d. Üst Bilgi-Alt Bilgi 

e. Sayfa Numarası 

f. Metin Kutusu 

g. Başlangıcı Büyüt(sorumlu değilsiniz) 

h. Denklem(sorumlu değilsiniz), Simge(Klavyede bulunmayan karakter-simgeleri yazıya eklemek için burası 

kullanılır.) 

6. SAYFA DÜZENİ SEKME GRUBU ARAÇLARI 

 
 
 
 
 
 

a. Sayfa Yapısı 

b. Yönlendirme(yatay-dikey) 

c. Boyut: A2(4 katı), A3(2 katı), A4(1 ise), A5(0,5 yarısı) 

d. Sütunlar (önce birden fazla sütunu ayrılacak metin seçilir) 

i. Araya çizgi koy  ii. Sütunlar eşit olmasın  iii. Sütun aralığını daralt 

e. Kesme (bölüm sonu-sonraki sayfa(farklı sayfa numaraları vermek için kullanılır) ve ctlrl+enter ile sayfa sonu) 

f. Fligran                 g. Sayfa Rengi         h. Sayfa Kenarlığı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. BAŞVURULAR SEKME GRUBU ARAÇLARI 

a. İçindekiler Tablosu ekleme 

i. Konu başlıklarını En üst konu, sonraki konu, konunun alt konusu gibi durumlara göre düzeyler 

belirlemeniz gerekli. Örneğin Ünitelerin adları Başlık 1(Düzey 1), Alt Konu Başlık 2(Düzey 2), Alt 

konunun alt konuları Başlık3(Düzey 3) 

ii. Sonra İçindekiler tablosunu nereye ekleyecekseniz oraya tıklayıp, başvurulardan içindekiler tablosu 

otomatik tablo derseniz ekler. 

b. Dipnot Ekle 

8. POSTALAR  SEKME GRUBU ARAÇLARI 

a. Adres Mektup Birleştirme 

sadece belirli bir sayfayı 
yatay yada dikey yapmak 
için uygulama yeri alanından 
bu noktadan ileriyi seçiniz, 
sonra bir kez daha tersini 
tekrar uygulayınız. 
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9. GÖZDEN GEÇİR SEKME GRUBU ARAÇLARI 
a. Yazım ve Dilbilgisi Denetimi 
b. Belge Koru 

10. GÖRÜNÜM  SEKME GRUBU ARAÇLARI 
a. Belge Görünümleri 
b. Cetvel, Kılavuz Çizgileri 
c. Pencere 
d. Kırpma 

11. RESİM SEKME GRUBU ARAÇLARI(ekle-bir resim ekle-
resme tıkla) 
a. Renklendirme(Örn: Siyah Beyaz) 
b. Resim Stilleri(Örn: Oval Ayna) 
c. Yerleştirme 

i. Metin Kaydırma 
ii. Döndürme 

iii. Öne Getir, Alta Gönder 
 

12. METİN KUTUSU SEKME GRUBU ARAÇLARI(ekle-bir metin kutusu ekle-metin kutusuna tıkla) 

a. Metin Kaydırma 

b. Şekil Dolgusu 

c. Şekil Anahattı(Örn:Kenar Çizgileri olmasın) 

d. Şekli Değiştir(Örn:Kalp) 

13. TABLO SEKME GRUBU ARAÇLARI(ekle-bir tablo ekle-tabloya tıkla) 

a. Tablo Ekleme 

b. Satır Nedir, Sutün Nedir, Hücre Nedir 

c. Hücre Bölme, Hücre Birleştirme 

d. Silme işlemleri 

e. Ekleme işlemleri 

f. Tasarımlar, Stiller, Gölgelendirme vs 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ÖRNEK TABLO: 4 satır ve 7 sütundan oluşmaktadır. 
 
Yatay alanlara satır denir. 
Dikey alanlara sütun denir 
 
Satır ve sütunların kesiştiği kutucuklara hücre 
denir. 
 
Birden fazla hücre seçilerek birleştirilerek tek 
hücre yapılabilir. 
Tek hücre birden fazla hücrelere bölünebilir. 
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* Ofis Düğmesi Menü Seçenekleri * Resim, Şekil veya Metin Kutusu gibi araçların word’ün yazı alanında konum ayarlarının 
yapıldığı, aynı zamanda yazı alanından kurtarma vr istenilen noktaya taşıma gibi işlemleri 
metnin önüne(yazı alanının önüne) yada arkasına konumlandırma… 
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Word programı Microsoft ofis paket programlarından bir tanesidir. 
Ofis paket programlarında aşağıdaki programlarda bulunmaktadır.  
Ofis programı kurulduktan sonra bu programlar gelmektedir. 

 Microsoft Word  yazı 

 Microsoft Excel  hesap tablosu(Matematiksel işlem ve Mantıksal işlem) 

 Microsoft PowerPoint sunu 

 Microsoft Access  veri tabanı 

 Microsoft Publisher  dergi, broşür, kitapçık vb. hazırlama 

 Microsoft Outlook  e-posta hesabı yönetimi 

 vs.. 

 
 

Microsoft Ofis Sürümleri mevcuttur 
 
Microsoft Ofis XP 
Microsoft Ofis 2003 
Microsoft Ofis 2007 
Microsoft Ofis 2010 
Microsoft Ofis 2013 
Microsoft Ofis 2015 
Microsoft Ofis 360 
 
Sürümler arasında çok büyük farklılık yoktur. 2007 ve sonraki sürümler birbirine benzemektedir. 2007 ve sonraki sürümlerde dosyaların uzantısına x 
eklenmiştir. Örneğin 2007 önce doc iken 2007 ve sonrasında docx olmuştur gibi.. xls idi xlsx (Excel) 
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