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DOSYA MENÜSÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• KAYDET: oluşturduğumuz belgeye daha sonra ulaşabilmek için  bilgisayarda 

istediğimiz bölümde istediğimiz isimde ve istediğimiz dosya uzantısında saklamamızı 

sağlar. Kısayolu CTRL+S dir 

• FARKLI KAYDET: Mevcut belgede yapılan değişiklikleri başka bir dosyaya 

kaydetmemizi sağlar. Faklı kaydet’e tıkladığımızda önceki dosya değiştirilmemiş gibi 

kalır. Bizden ikinci bir dosya adı istenir ve iki dosyamız olmuş olur. Kısaca mevcut 

dosyayı farklı isimle farklı bir yere farklı bir dosya türünde kaydetmemizi sağlar. 

• AÇ: Daha önceden kaydedilen belgeleri açmamızı sağlar. Kısayolu CTRL+O dur 

• KAPAT: üzerinde çalışılmakta olan dosyayı kapatmamızı sağlar. Kısayolu ALT+F4 

dür 

• EN SON: En son düzenlenen dosyaları listeler 

• YENİ: Yeni boş bir dosya açmamızı sağlar. Kısayolu CTRL+N dir 

• YAZDIR: Hazırlana  dosyanın yazıcıya gönderilip çıktı alınmasını sağlar. Kısayolu 

CTRL+P dir. 
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GİRİŞ MENÜSÜ 

1. PANO 

 

 

 

 

 

• KES: Bir metni, resmi veya ögeyi belgenin bir yerinden başka bir yerine taşımak için 

önce kes komutu kullanılır. Taşıma işlemini tamamlamak için imleci ögeyi taşımak 

istediğimiz yere getirip Yapıştır komutunu kullanmalıyız. Kısayolu CTRL+X dir. 

• KOPYALA: Bir metni, resmi veya ögeyi çoğaltmak için önce Kopyala komutu 

kullanılır. Çoğaltma işlemini tamamlamak için imleci ögeyi çağaltmak istediğimiz 

yere getirip Yapıştır komutunu kullanmalıyız. Kısayolu CTRL+C dir. 

• YAPIŞTIR: Kes yada Kopyala komutları kullanılarak hafızaya alınan ögeleri taşımak 

ya da çoğaltmak için kullanılır. Kısayolu CTRL+V dir. 

• BİÇİM BOYACISI: Bir yazıya yapılmış olan değişikliklerin aynısının başka yazılara 

da yapılmasını istediğimizde kullanılır. 

 

2. YAZI TİPİ 

 

 

 

 

 

• Yazı Tipi Değiştirmek: 

Bir belge açtığımızda Word 2007 nin standart tema yaz tipi olarak 

―Calibri ve standart olarak ―Cambria yazı tipleri ile yazım işini 

yapabilmekteyiz. Ancak çoğunlukla tez, yayın vs. gibi belge 
düzenlemelerinde bizden ―Times New Roman ve ―Arial gibi yazı 

tipleri istenmektedir. Bu nedenle yazı tipini değiştirmeye ihtiyaç 

duyarız. Yazı tipini değiştirmek istediğimiz paragraf, satır, tümce 

veya kelimeyi seçiyoruz.  

• Yazı Boyutunu Değiştirmek: 

Düzenleme yaptığımız belgede yazı tipi boyutu istediğimizden daha büyük veya 

küçük olabilir. Yazı Tipi Boyutunu değiştirmek için yazı tipini değiştirdiğimiz açılır 

menünün sağında bulunan Yazı Tipi Boyutu düğmesinden istediğimiz punto 

büyüklüğünü seçiyoruz. 
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• Yazının Rengini Değiştirmek: 

Seçtiğimiz yazının rengini değiştirmek için simgesini kullanırız. 

• Yazıya Vurgu Eklemek: 

 

 

 

 

 

 

• Büyük/Küçük Harf Değiştirmek: 

Seçmiş olduğumuz yazıları tümü büyük, tümü küçük 

veya karışık biçimlere dönüştürebiliriz. Bunun için 

dönüştürmek istediğimiz yazıyı seçip yazı tipi araç 

gurubundan Yazı Büyük/Küçük Dönüştürme Düğmesini(

) tıklıyoruz. Açılan menüden uygulamak istediğimiz 

seçeneği seçiyoruz. 

• Üst Simge/Alt Simge oluşturmak: 

Teknik yazılar yazdığımızda m2, H2O gibi alt/üst simgeler yazmaya ihtiyaç duyabiliriz. Üst 

simge oluĢturmak için Yazı Tipi araç gurubundan Üst Simge ( ), alt simge oluşturmak 

için Alt Simge ( ) düğmelerini kullanıyoruz. 

• Biçimlendirmeyi Silmek: 

Belgemizdeki biçimlendirmeleri silmek ve belgeyi normal bir duruma getirmek istediğimizde 

normal duruma getirmek istediğimiz metni seçip Yazı Tipi araç gurubundaki 

―Biçimlendirmeyi Temizleme düğmesine ( ) tıklıyoruz. 

 

• Paragrafın Biçimlendirilmesi: 

Belgemizdeki Paragrafların hizalanması için Giriş Sekmesindeki Paragraf Araç gurubunda 

bulunan Paragraf Hizalama Düğmelerini ( ) kullanıyoruz. Bunun için 

hizalanmasını değiştirmek istediğimiz paragrafın herhangi bir noktasını seçip, sola hizalama 

için Sola Hizala düğmesine ( ), sağa hizalama için Sağa Hizala düğmesine ( ), ortaya 

hizalama için Ortala düğmesine ( ), paragrafı her iki tarafa yaslamak için İki yana Yasla 

düğmesine ( ) düğmelerini kullanıyoruz. 


