
Temel Ekran Görüntüsü 

Word programını açtığımız zaman karşımıza aşağıdaki gibi ekran çıkar. 

 

Word Ekran Görüntüsü 

Office Düğmesi: Belge ve programla ilgili birçok komutu uygulayabileceğimiz menünün yer aldığı düğmedir. 

Düğmeden açılan menünün sol tarafında belge ile çalışmak için gereken komutlar, sağ tarafında son zamanlarda 

kullanılmış belgeler ve alt tarafında ise Word seçenekleri yer alır. 

Hızlı Erişim Araç Çubuğu: Bu araç çubuğunda sıklıkla kullanılan Word komutları yer alır. İstenildiği zaman 

buraya yeni komutlar eklenebileceği gibi orada bulunan komutlar listeden çıkartılabilir. 

Belge Başlığı: Aktif olan belgenin isminin yazıldığı alandır. 

Pencere Düğmeleri: Word’ü kapatmak, simge durumuna almak ve tam ekran yapmak / aşağı geri getirmek 

komutlarının bulunduğu alan. 

Menüler: Sürekli aktif olan ve o an kullanılan nesneye göre değişiklik gösteren menülerin yer aldığı şerittir. 



Menü Şeridi: Seçilen menünün komutlarının yer aldığı şerittir. Menü seçildiği zaman şeritteki komutlarda ona 

göre değişir. 

Cetveller: Dikey ve yatay olmak üzere iki adet cetvel vardır. Bunlarda ekranın üst ve sol kısmında yer alırlar. 

Cetvelleri kullanarak sayfadaki yazım alanını ve kenar boşluklarını da ayarlayabiliriz. 

Dikey Kaydırma Çubuğu: Sayfadaki görünen alanı değiştirmek için kullanılır. 

Ekran Yakınlaştırma: + ve – tuşlarını kullanarak belge görünümünün boyutu ile oynayabiliriz. Belgeyi daha 

büyük veya daha küçük gösterebiliriz. Ayrıca klavyeden CTRL tuşu basılı iken farenin scroll tuşunu çevirerek 

aynı işlemi gerçekleştirebiliriz. 

Belge Görünüm Düğmeleri:  Belgenin normal, anahat, taslak, tam okuma sayfası ve web görünümlerinde 

gösterilmesini sağlar. 

Yazım Dili: Belgenin geçerli olan yazım dilini gösterir. 

Yazım Denetimi: Belgede yazım denetimi yapılmasını sağlar. 

Durum Çubuğu: Belge ile ilgili bilgiler veren çubuktur. 

Yeni Boş Belge Açma 

Word programında bir belge üzerinde çalışırken bunu kapatmadan başka bir belge açılabilir. Yeni boş bir belge 

açmak için aşağıdakilerden birisi kullanılabilir. 

 Office Düğmesi  Yeni Boş Belge komutu 

 Klavyeden CTRL + N tuş bileşeni 

Kayıtlı Belgeyi Açma 

Daha önce yazılıp kaydedilmiş bir belgeyi açmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. 

 Office Düğmesi Aç komutu. 

 Klavyeden CTRL + O tuş bileşeni. 

 Office Düğmesi Sağ kısımdaki “Son Belgeler” alanından. (Eğer açmak istediğiniz belge listede varsa) 

Belgeyi Kaydetme 

Word programında açtığımız boş belgenin adları sırası ile belge1, belge2 … gibi devam eder. Bu ad geçici bir 

addır ve belgeyi uzun süreli korumak istiyorsak kaydetmemiz gerekir. Bir belgeyi kaydetmek için aşağıdaki 

işlemler kullanılabilir. 



 Office Düğmesi Kaydet komutu 

 CTRL + S tuş kombinasyonu 

 Hızlı Erişim Araç Çubuğundaki Kaydet düğmesi 

Belgeyi Farklı Kaydetmek 

Zaten kayıtlı olan bir belgeyi farklı bir isimle, farklı bir yere kaydetmek istediğimiz zaman kullanmamız gereken 

komut farklı kaydet komutudur. Farklı kaydet komutuna Office Düğmesini kullanarak erişebiliriz. 

İşlemleri Geri Alma 

Belge üzerinde çalışırken yazma, silme, düzenleme, biçimleme gibi yaptığımız her işlem sırasıyla hafızada 

tutulur. Belge içinde düzeltilmesi zor veya uzun olan bir hata yaptığımız zaman eski haline döndürmek için Geri 

Al komutu işlemlerimizi geri almamıza yardımcı olur. Benzer şekilde geri aldığımız bir işlemi tekrar uygulamak 

istersek bu seferde Yinele komutunu kullanabiliriz. 

Geri al ve yinele komutlarını aşağıdaki yöntemlerin birisi ile çalıştırabiliriz. 

 Hızlı erişim araç çubuğu Geri Al / Yinele 

 CTRL + Z (Geri Al), CTRL + Y (Yinele) kısayol tuşları ile 

 

Seçme Şekli Klavye İle Fare İle 

Normal seçme 

İmleci seçilecek yerin başına veya sonuna 

götürüp Shift tuşuyla birlikte istenilen yöne 

doğru ok tuşları ile hareket edilir. 

Fare işaretini seçilecek yerin başlangıcına 

veya bitişine götürüp farenin sol 

düğmesine basılı tutarak istenilen yöne 

sürüklenir. 

Tek seferde bir 

kelime seçme 

İmleci işaretlenecek yerin başına veya sonuna 

götürüp; CTRL + SHIFT + Sağ Yön Tuşu 

veya CTRL + SHIFT + Sol Yön Tuşu 

Kullanılarak kelime kelime işaretleme 

yapılabilir. 

Fare işaretini seçilecek kelime üzerine 

götürüp farenin sol tuşuna çift tıklanır. 

Tek seferde bir 

cümle seçme 

Klavyeden CTRL tuşu basılı iken fare işareti seçilecek cümlenin üzerine götürülüp farenin 

sol tuşuna bir kez basılır. 

Tek seferde bir 

paragraf seçme 

İmleci seçilecek paragrafın başına veya sonuna 

götürüp; CTRL + SHIFT + Aşağı Yön 

Tuşu veya CTRL + SHIFT + Yukarı Yön 

Tuşu Kullanılarak paragraf paragraf seçme 

yapılabilir. 

Fare işaretini seçilecek paragrafın üzerine 

götürüp farenin sol tuşuna 3 kez art arda 

tıklanır. 

Belgenin tümünü 

seçme 

Klavyeden CTRL + A tuş bileşeni ile belgenin tümü seçilebilir. Ayrıca fare işareti belgenin 

metin sınırlarının sol dış kısmında (sağa yatık ok şeklinde) iken klavyeden CTRLtuşuna 

basılı tutarak farenin sol tuşuna bir kez tıklanır. 

 

 


