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Bu bölümü tamamladıktan sonra,


Microsoft Office yazılım paketinin özelliklerini söyleyebilecek,



Günümüzde kullanılan kelime İşlemcileri sayabilecek,



Kelime işlemcilerin görevlerini söyleyebilecek,



Word sürümlerini ve aralarındaki farkı ayırt edebilecek,



Word dosyalarını oluşturabilecek ve kayıt edebilecek,



Word’ün ara yüzündeki alanların görevlerini söyleyebilecek,



Word’e metin giriş yapabilecek,



Metin kopyalama ve yapıştırma ile içeriği düzenleyebilecek,



Metnin yazı tipi, büyüklüğü, rengi ve diğer biçimlendirme işlemleri yapabilecek,



Belge içinde arama ve değiştirme işlemlerini yapabilecek,



Sayfa yapısını değiştirebileceksiniz.
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1. MICROSOFT OFFICE
Microsoft Office, 1989 yılında Microsoft tarafından tanıtılmıştır. Birbiriyle ilişkili masaüstü
uygulamaları, sunucular ve hizmetleri sunan ticari bir ofis yazılım paketidir. Haziran 2009 itibariyle
işletmelerin %80'i Microsoft Office'in herhangi bir sürümü kullanmaktadır (Office 2007'yi kullanan
işletmelerin oranı %64 civarındadır). Güncel sürümleri Windows için Office 2016 26 Eylül 2015
tarihinde, tarihinde piyasaya sürülmüştür.

Tablo 1: Microsoft Office Yayım Tarihleri ve Sürümleri

Yayım tarihi

Sürüm/Başlık

30 Ağustos 1992

Office 3.0

17 Ocak 1994

Office 4.0

2 Haziran 1994

Office 4.3

3 Temmuz 1994

Office for NT 4.2

30 Ağustos 1995

Office 95 (7.0)

30 Aralık 1996

Office 97 (8.0)

20 Haziran 1998

Word 98 ile Güçlü Office 97 (8.5)

27 Ocak 1999

Office 2000 (9.0)

31 Mayıs 2001

Office XP (10.0)

17 Ekim 2003

Office 2003 (11.0)

30 Ocak 2007

Office 2007 (12.0)

17 Nisan 2010

Office 2010 RTM (14.0.4763.1000)

11 Aralık 2012

Office 2013 (15.0.4433.1506)

22 Eylül 2015

Office 2016 (16.0)

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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1.1.

Office Ürünleri

Microsoft Office paket programının içerisinde bir çok uygulamalar yer almasına rağmen Office
denildiği zaman Word, Excel ve Power Point ilk akla gelen uygulamalar olmaktadır. Çünkü masaüstü
yayıncılıkta en çok kullanılan ve tercih edilen bu programlar bir paket içerisinde yer almaktadır. Office
paket programlarının içerisindeki uygulamaları tam olarak veya özel olarak bir kısmını bilgisayarımıza
yükleme seçeneği bulunmaktadır. Günümüzde bir çok kullanıcının bilgisayarında olan Office 2010
sürümünün içerisinde yer alan uygulamaları Şekil 1’de verilmektedir.

Şekil 1 . Microsoft Office Paket Programının içerisinde yer alan uygulamalar

Bilgisayar Okuryazarlığı dersimiz kapsamında Microsoft 2010 sürümüne günümüzde en çok kullanılan
Word, Excel, PowerPoint yazılımlarının yanı sıra Access yazılımınında yer aldığı konular anlatılacaktır.
Şekil 2’de ders kapsamında işleyeceğimiz yazılımların simgeleri, isimleri, işlevi ve uzantıları yer
almaktadır.
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Simge

Program Adı

İşlevi

Uzantısı

Word

Kelime işlemci

Doc, docx

Excel

Hesap tablosu

Xls, xlsx

PowerPoint

Sunum hazırlama

Ppx, pptx

Access

Veri tabanı

Mdb, accdb

Şekil 2. Office Yazılımların Simgeleri, Isimleri, Işlevi ve Uzantıları

1.2. Office 2016 Ürünlerindeki Yenilikler
Her yeni sürümde olduğu gibi Office 2016 sürümünde de bir çok yenilik ve geliştirilen özellikler yer
almaktadır (Şekil 3). Office 2016 ürünlerindeki yenilikler aşağıda verilmiştir;


Kullanılmak istenen özelliği hızlı bulma ve otomatikleştirilmiş, yerleşik tasarım ve araştırma
araçlarıyla belgeleri çok daha kolay bir şekilde oluşturma,



Office 2016 belgeleri paylaşmayı ve başka kullanıcılarla aynı anda çalışmayı kolaylaştırma,



1 Terebayt bulut depolama alanı sayesinde, belgelerinize istediğiniz zaman, istediğiniz yerden
erişebilme ve böylece kalınan yerden devam edebilme,



Farklı platformlardan erişilebilme (PC veya Mac’dan Windows, Apple® ve Android™ telefon ve
tabletlere kadar istenilen cihazda Office 2016 belgeleri gözden geçirebilir, çözümleyebilir ve
sunulabilir).



Göster özelliğini kullanarak istenilen komuta rahatlıkla ulaşma,



Akıllı Arama ile belgeden hiç çıkmadan, belgede vurgulanan terimleri ve diğer bağlamsal
bilgileri kullanarak web'den arama sonuçlarını getirme,



Okumak, düzenlemek, yakınlaştırmak ve gezinmek için dokunmayı kullanma. Dijital mürekkep
kullanarak notlar yazabilme veya açıklamalar ekleyebilme .
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Şekil 3. Office 2016 Başlangıç Sayfaları ( 21.06.2016 tarihinde ulaşılmıştır)
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2. KELİME İŞLEMCİ NEDİR?
Kelime işlemci, bilgisayarlarda yazılı belge oluşturmak için kullanılan programlara verilen addır.
Günümüzde birçok kelime işlemci program bulunmaktadır. Bu programlar genellikle “ofis yazılım
paketleri” denilen daha büyük yazılım paketlerinin bir parçası olarak edinilir. Örneğin aşağıdaki
tabloda ücretli ve ücretsiz ofis paketleri içindeki kelime işlemci programların adı ayrıca belirtilmiştir.
Bu tabloda belirtilen kelime işlemciler birbirine benzer özellik ve terminolojiye sahiptir. Bu kaynakta
diğerlerine göre daha fazla kişi tarafından kullanılan Microsoft Office paketi ve Word kelime işlemci
programı ele alınmıştır.

Tablo 2. Güncel Office Paketleri

Ofis Paketi Adı

Kelime İşlemci
Programın Adı

İnternet Adresi

Lisans
Türü

Microsoft Office

Word

http://office.microsoft.com/tr-tr/word/

Ücretli

OpenOffice

Writer

http://www.openoffice.org/tr/

Ücretsiz

LibreOffice

Writer

http://tr.libreoffice.org/

Ücretsiz

Kingsoft Office

Writer

http://www.kingsoftstore.com/writer.html

Ücretsiz

Kelime işlemciler ile aşağıdaki işlemler yapılabilir:


Belge hazırlama



Belgenin içine resim ve çizimler ekleme



Belgeyi farklı biçimlerden kaydetme (DOC, DOCX, PDF, HTML, vb.)



Farklı ebatlarda sayfalar ve metin büyüklükleri kullanma



Listeler ve tablolar ekleyerek içerik sunma



Belgedeki yazıların dilbilgisi kontrolü yapma



Farklı sayfalarda belgeler hazırlama (kitap, dergi rapor vb.)



Belgeyi yazıcıda yazdırma

Bu özellikler tüm kelime işlemcilerde ortak özelliktir, ancak bazı programların kendine özgü özellikleri
de olabilir. Bu istisna özellikler bu ders notunda ele alınmamıştır.
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3. MICROSOFT WORD
Word programı, ilk kez 1981 yılında geliştirilmiş ancak günümüz Microsoft Office paketi içine 1995
yılında girmiştir. Günümüze kadar farklı sürümleri çıkan Word programının son sürümü 2013’dür.
Buna karşın büyük bir kullanıcı grubu halen 2007 veya 2010 sürümlerini kullanmaktadırlar. Bu ders
notunda da 2010 sürümü ile konular ele alınmıştır. 2010 ve 2007 sürümleri birbirine çok benzerken,
2013 sürümünün ara yüzü biraz farklıdır. Ancak 2007, 2010 ve 2013 sürümlerinde yaratılan belgeler
kendi aralarında sorunsuz kullanılabilir. Bu son 3 sürümün dosyaları kaydedilirken DOCX uzantısı ile
kaydedilir. Daha önceki sürümlerde (1995, 1998, 2000 ve 2003) yaratılan dosyalar ise sadece DOC
uzantısı ile kaydedilir.

3.1. Microsoft Word 2010’u Nasıl Kurarım?

İndirdiğinizi veya satın aldığınız yazılım paketinde “setup.exe” programını çalıştırın. Karşınıza gelen
seçenekleri doldurup ilerleyin. Eğer herhangi bir değişiklik yapmadan kurulum yaparsanız Word, Excel,
PowerPoint gibi bir takım programlar otomatik olarak kurulacaktır. Fakat, sadece Word’ü seçerek de
kurulup yapabilirsiniz.
Kurulum bitince Başlat menüsünde Microsoft Office klasörü ve Microsoft Word 2010 kısa yolunu
göreceksiniz. Ayrıca masaüstünüzde de Word ve diğer programların kısa yollarını görebilirsiniz.
Uyarı: Kurulumdan önce bilgisayarınızda yeterli alan olduğundan ve sizin kurulum yapmaya yetkili bir
kullanıcı hesabı ile çalıştığınızda emin olun.

3.2. Word’ü Nasıl Açarım?
Eğer boş bir belge yaratmak istiyorsanız Word kısa yolunu çift tıklayarak (masaüstünden veya Başlat
menüsünden) Word’ü çalıştırabilirsiniz. Şekil 4’deki gibi boş bir belge ile Word açılacaktır. Bu belgeyi
hazırlayıp kaydedebilirsiniz. Ayrıca önceden kaydedilmiş veya farklı yerlerden sizin bilgisayarınıza
yüklenmiş Word dosyalarını çift tıklarsanız yine bu belgeler Word programı ile açılacaktır.
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2

3

1
Şekil 4. Word ile Çalışmaya Başlamak

Word programı ile DOCX ve DOC uzantılı dosyalar başta olmak üzere TXT, RTF ve XML uzantılı
dosyaları açabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Bunun dışındaki dosya tiplerini Word’de
açamazsınız veya düzgün görüntüleyemezsiniz.
Öte taraftan, farklı kelime işlemci programlarının (Word, Writer, vb. gibi) kendilerine özgü uzantıları
vardır. Ancak çoğu program DOC ve DOCX uzantılı dosyalarını açabilir ve bu uzantıda kaydedebilir.

3.3. Word’ün Arayüzü
Word programını açtığınızda karşınıza Şekil 5’deki gibi bir arayüz gelecektir. Bu arayüzdeki alanların
adları ve kısa tanımları resimdeki numaralara göre şöyledir:
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1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yazı ve diğer içerik alanı: Buraya yazılarımızı yazarak ve diğer biçimdeki içeriği (resim vb.)
ekleyebilirsiniz.
Şerit Alanı (Menüler): Bu alanda menüler ve seçilen menünün içeriği görünmektedir. Dosya,
Giriş, Ekle gibi menü isimleri tıklanarak seçildiğinde şerit alanına farklı seçenekler gelmektedir.
Cetvel. Ekranın sol ve üst kısmında yer alan cetvel üzerinde cm cinsinden sayfanın ebatlarını ve
sayfa kenarı boşluklarını gösteren alandır.
Durum çubuğu: Burada belge hakkında kısa bilgiler verilir. Örneğin toplamda kaç sayfa, toplam
kaç sözcük var ve belgenin hangi dil ile yazıldığı.
Kontrol çubuğu: Word programında simge durumunu küçültmek, tam ekran büyütmek veya
tamamen kapatmak için kullanılır.
Hızlı Erişim Çubuğu: Bu alanda kaydetme ve çıktı ön izleme gibi sürekli görünür olan butonlar
vardır.
Kaydırma Çubuğu. Belgeyi dikeyde ve yatayda kaydırmaya yarar.
Görünüm ve yakınlaşma çubuğu: Belgenin görünümünü değiştirmeyi veya yakınlaşmaya
ayarlamak için kullanılır.
Başlık çubuğu. Belgenin adının yazılı olduğu alandır.
6

9
5

2

3

1
7

8
4
Şekil 5. Boş Belge ile Açılmış Word Ekranı
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3.4. Yeni Bir Belge Yaratmak ve Kaydetmek
Word’ü açtığınızda karşınıza Şekil 6’daki gibi boş bir belge gelir ve hemen yazılarınızı yazmaya
başlayabilirsiniz. Bu şekilde Word A4 ebadında (21x29 cm) standart bir belge oluşturacaktır. Eğer
belgenizin farklı bir ebatta olmasını istiyorsanız bunu belge yaratıldıktan sonra değiştirebilirsiniz.
Ayrıca Dosya/Yeni seçeneğinden yeni ve boş bir belgeye başlayabilirsiniz. Yeni menüsünde farklı
şablonlardan yararlanıp farklı görünümdeki boş belgeleri oluşturabilirsiniz.

1

3

2

4

Şekil 6. Yeni Belge ve Şablon Seçenekleri

Boş belge ekran geldiğinde ister yazıları kendiniz yazarak, isterseniz başka bir dosyadan veya web
sayfasından yazıları kopyala-yapıştır tekniği ile alıp içeriğinizi oluşturabilirsiniz. Bu aşamalar detaylı
olarak ileriki bölümlerde anlatılacaktır. Belgenizi oluşturduğunuzu varsayarsak işiniz bitince
kaydetmelisiniz. Bunun için Dosya/Kaydet veya Faklı Kaydet seçeneğini seçmelisiniz. Kaydet
seçeneğini seçtiğinizde aşağıdaki (Şekil 6) pencere karşınıza gelecek ve sizin gerekli bilgileri girip
Kaydet butonuna tıklamanız gerekecektir.
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1

2

3

4

Şekil 6. Kaydetme Penceresi

Bu ekranda öncelikle kaydetmek istediğiniz klasörü veya diski seçmelisiniz (1). Eğer USB belleğinize
kaydetmek istiyorsanız yine sol taraftaki sürücülerden USB belleğinizi seçmelisiniz. Daha sonra seçilen
disk veya klasördeki alt klasörlerden birini seçmek isterseniz sağ taraftaki klasörlerden birine çift
tıklayıp içine girmelisiniz (2). Ardından dosyanızın adını belirtmelisiniz. (3) Bu ad, belgenin içindeki
yazılarla bire bir olmak zorunda değildir. Herhangi bir ismi verebilirsiniz. Son olarak Kaydet butonuna
tıklayıp kaydetme işlemini bitirmelisiniz (4).
Dosyanızı kaydederken aşağıdaki uyarıları unutmamalısınız:


Kaydederken istediğiniz dosya adını girebilirsiniz. Ancak dosya uzantısını DOCX olarak
korumalısınız.



Kayıt türü seçeneğinde eski Word sürümleri ile uyumlu uzantı seçebilirsiniz. Örneğin Word
2003’ü seçerseniz dosya uzantınız DOC olur. Bu sayede eski Word kurulu başka
bilgisayarlarda belgenizi açabilirsiniz.



Kayıt türü seçeneğinde PDF tipini seçebilirsiniz. O zaman dosyanızın PDF uzantılı bir kopyası
oluşturulup belirtilen klasöre kaydedilir. Ancak PDF uzantılı dosyaları Word 2010’da
açamazsınız. O nedenle belgenizin DOCX uzantılı halini de saklayınız.



Dosya adı verirken, kaydetmek istediğiniz klasörde zaten aynı ad ve uzantıda dosya varsa,
kaydetme aşamasında bir uyarı mesajı alırsınız (Şekil 7).
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Şekil 7. Uyarısı MEsajı



Bu uyarıda ilk seçeneği seçerseniz kayıt edilen dosya var olan dosyanın üzerine yazılır. Eski
dosya yok olur. İkinci seçeneği seçerseniz bu kez sizden yeni bir dosya adı ister. Eğer üçüncü
seçeneği seçerseniz eski dosyanızı silmeden yeni sayfaları ekleyerek kayıt eder.



Dosya adlarında ve uzantılara büyük harf ve küçük harf ayrımı yoktur.
ödev.DOCX aynı dosyalardır.

ÖDEV.DOCX ile

Dosyanızı bir kez kaydettiğinizde bir sonraki Kaydet (veya klavyeden Ctrl+S tuşlarına birlikte
basarak) komutunda sizden yeni dosya adı ve türü sormadan var olan dosya üzerine kayıt etmeye
devam eder. Ancak siz farkı bir dosya adı ve türü ile kaydetmek istediğinizde Dosya/Farklı Kaydet
seçeneğini seçmeli ve gerekli bilgileri doldurmalısınız.

Uyarı: Dosyanızı kaydettiğinizde o andaki halini saklamış olursunuz. Daha sonra düzenlemeye veya
yazı yazmaya devam ederseniz, işiniz bittiğinde tekrar kaydedin. Yoksa ilk kaydettiğiniz hali ile
saklamış olursunuz ve sonradan yapılan değişiklikler veya eklemeler saklanmaz!

Eğer Word programını Dosya/Çıkış seçeneğinden veya ekranın sol üst kısmındaki kırmızı çarpı (X)
işaretinden kapatırsanız, kapanmadan önce size kaydetmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Bu
aşamada dikkatli olup eğer kaydetmediyseniz bu yönde adım atmalısınız. Word dosyası kapandıktan
sonra kaydedilmemiş belge veya değişiklikler korunmaz!
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3.5.

Önceden Var Olan Bir Dosyayı Açmak

Daha önceden kaydettiğiniz bir dosyayı nerede olursa olsun çift tıklayarak Word’de açabilirsiniz.
Bunun yerine Word’ü boş olarak açıp Dosya/Aç seçeneğini kullanarak da açabilirsiniz.
Eğer önceden kaydettiğiniz bir dosyayı bulamıyorsanız, o zaman önce Word programı boş olarak açın
ardından Dosya/En Son seçeneğini tıklayın (Şekil 8). Karşınıza daha önceden kaydedilmiş dosyaların
adları ve bilgisayardaki tam adresleri gelecektir. Bu listeden seçip dosyanızı açabilirsiniz.

1

3
2

Şekil 8. En Son Kaydedilen Dosyaları Görme
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3.6. Metin Girişi ve Biçimlendirme
Word’de içerik olarak metin veya yazı oluşturmak en çok kullanılan türdür. Metin girmek için açtığınız
belgede ilk satırdan itibaren klavyeden yazılarınızı yazarak metin oluşturabilirsiniz. Yazdığınız
karakterler imlecin bulunduğu noktadan itibaren yazılır. Ekranda gördüğünüz sayfanızın içinde
yazılarınızı yazdıkça yan yana dizilir. Satır sonuna geldiğinizde ise yazmaya devam ederseniz otomatik
olarak alt satıra geçiş yapılır. Bu nedenle Word’de yazılarınızı yazarken amacınız paragraf yaparak
arada boş satır bırakmak değilse <Enter> tuşuna basmaya gerek yoktur. <Enter> tuşuna basarsanız
imleciniz otomatik olarak bulunduğu satırın altında yeni satırın başına gider. Bu defa yeni bir paragrafa
başlıyorsunuz demektir.
Şekil 9’da metin 4 paragraftan oluşmaktadır. Bunları yazar istediğinde <Enter> tuşuna basarak
sağlamıştır. Yazılarımızı paragraf şeklinde yazmanın avantajlı yanları vardır. Örneğin ileride
öğreneceğimiz paragrafın sol ve sağ girintilerini ayarladığımız zaman o paragraftaki tüm satırlar buna
uyar. Her bir satır ile tek tek uğraşmak gerekmez.
Yazdığımız yazıları yine klavyeden <Geri Al> (BackSpace) veya <Sil> (Delete) tuşları ile silebiliriz. Ayrıca
faremiz ile tek bir karakter, kelime veya paragraf seçip bunları da yine klavyedeki <Geri Al> ve <Sil>
tuşları ile silebiliriz.

1

2

3

4

Şekil 9. Örnek Metin Girişi ve Paragraflar
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Yazıları yazarken kullanışlı olan bazı klavye tuşlarını ve işlevlerini aşağıda bulabilirsiniz.


Enter



Home : İmleci bulunduğunuz satırın başına getirir



End

: İmleci bulunduğunuz satırda en sona getirir



PgUp

: Ekranda birden fazla sayfa varsa üst sayfalara kaydırır



PgDn

: Ekranda birden fazla sayfa varsa alt sayfalara kaydırır



Yön Tuşları (    )
götürür.

: Yeni paragrafa başlar

: İmleci bir satır üste veya alta, ya da bir karakter sağa veya sola

Bu şekilde imleci karakterler veya paragraflar arasında gezdirebilirsiniz. Buna alternatif olarak fare ile
ekranda tıkladığınız noktaya gelecektir.

3.7. Metin Düzenleme ve Arama
Word programında yeni bir belgeye metni klavyeden yazmanın dışında diğer dijital kaynaklardan
“kopyala/yapıştır veya kes/yapıştır” tekniği ile içerik oluşturabilirsiniz.
Kopyala – Yapıştır ve Kes-Yapıştır
Bilgisayar ekranlarında gördüğümüz birçok yazı, resim ve tablolar fare tarafından seçilebilir ve ardında
kopyalanıp başka bir yere yapıştırılabilir. Kopyala – yapıştır tekniği ile seçilen bir yazı veya resmin aynı
veya farklı belgelere kopyasının yaratılması sağlanır. Sonuçta kopyalanan metnin veya resmin orijinali
korunur. Kes-Yapıştır tekniğinde ise seçilen ve “kes” komutu verilen içerik daha sonra başka bir yere
yapıştırılırken taşınmış olur ve orijinali silinir. Dolayısı ile kes-yapıştır işleminde seçilen içerik yer
değiştirmiş olur.
Her iki teknik için önce belirli bir metin veya resim seçilmelidir. Seçme işlemini fare veya klavye ile
yapılabilir. Ayrıca Word programında herhangi bir paragrafı üç defa tıklarsanız o parafrafın tamamını
seçmiş olursunuz. Sadece birkaç kelime seçmek isterseniz o zaman fare ile seçmeniz veya klavyenin
<Shift> tuşuna basılı tutarak ok tuşları ile gezinmelisiniz.
Seçme işlemi bitince farenizi seçili alanın üzerine getirip sağ tuşa tıklamanız ve aşağıdaki Şekil 10’daki
menüyü açmalısınız. Açılan menüden Kes veya Kopyala komutlarında birini seçmelisiniz (Şekil 11).
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2

1

3

Şekil 10. Seçili Alan Üzerinde Sağ Tuşa Tıklanarak Açılan Menü
Ardından seçtiğiniz metni nereye yapıştırmak istiyorsanız imleci oraya götürüp yine fareniz ile sağ tuşa
tıklayarak menü açmalı ve ardından Yapıştır komutunu seçmelisiniz.

4

5

Şekil 11. Kopyala - Yapıştır Örnekler
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Kopyalama işlemini menüyü açmadan yapmak için seçim yaptıktan sonra da klavyeden <Ctrl> ve <C>
tuşlarına birlikte basabilirsiniz. Kesme işlemi için <Ctrl> ve <X>, son olarak yapıştırma işlemi için <Ctrl>
ve <V> tuşlarına aynı anda basmalısınız. Unutmayın ki kopyalama veya kesme yapmak için önce belge
üzerinde bir metin veya resim seçmelisiniz. Sağ tuşa tıkladığınızda açılan menüde yapıştırma
seçenekleri birden fazladır;

Şekil 12. Yapıştırma Seçenekleri

Bu seçeneklerden birincisi seçtiğiniz ve kopyaladığınız metnin hem kendisini hem de sahip olduğu
renk, yazı tipi gibi biçimini koruyarak kopyalanmasını sağlar. İkinci seçenek ise metni korurken metnin
biçimini yapıştırılan yere “uyumlu” olacak şekilde korur. Son seçenekte ise metnin kendisi kopyalanır,
ancak biçimi kopyalanmaz. Metin, yapıştırılan yerin biçimine dönüşür.
Kopyala-yapıştır ve kes-yapıştır işlemi hem Word’de belge içinde, hem farklı Word belgeleri içinde
hem de eğer seçilebiliyorsa diğer programlar ile Word arasında yapılabilir. Örneğin bir web tarayıcısı
ile bir gazetenin web sitesine gidebilir ve var olan yazıları seçip ardından kopyalayıp Word belgesi için
yapıştırabilirsiniz.

Sürükle Bırak Tekniği ile İçerik Taşıma
Kes-yapıştır yapmak için bir başka yol da seçilen metnin veya resmin fare ile belge içinde farklı bir yere
sürüklenip bırakılmasıdır. Bu teknikte de yine içerik olduğu gibi bir başka yere taşınmış olur. Özelikle
birbirine yakın noktalar arasında (aynı sayfa gibi) sürükle-bırak ile taşıma yapmak daha pratiktir.

Metin Biçimlendirme ve Stilleri
Belge içerisine yazdığınız yazıların yazı tipi (font), yazı büyüklüğü ve rengi gibi özellikleri, o yazının
biçimidir. Biçim değişikliğinde bu özellikleri değiştiren adımlar atarız. Yazı tipini değiştirmek için önce
yazının seçilmesi gerekir (bir karakter, bir kelime, bir paragraf veya bir çok paragraf). Ardından Giriş
menüsündeki Yazı Tipi seçeneklerinden değişiklikler yapılır.

18

BTU 100 Bilgisayar Okuryazarlığı

Şekil 13. Seçilen Paragrafın Yazı Tipi, Rengi ve Büyüklüğü Değişmiştir

Aşağıdaki şekilde gösterilen Yazı Tipi seçenekleri seçilen metin üzerinde belirtilen değişikliklerin
yapılmasını sağlar.

Şekil 14. Yazı Tipi Seçenekleri
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Metnin yazı tipini değiştirmek için kullanılan bir başka yol da metnin stilini değiştirmektir. Stil, daha
önceden tanımlanmış ve bir isim verilmiş yazı tipi özellikleridir. Tıpkı yazı tipinde olduğu gibi, önce
metin seçilir ardından yine Giriş menüsündeki Stiller alanından istenilen stil seçilir.

Şekil 15. Stiller Seçenekleri

Word’de bir yazı aynı anda sadece bir stile sahip olabilir. Eğer önce stili seçer ardından aynı metnin
tipini (font, büyüklük, renk vb.) değiştirirseniz artık stil dışında bir metniniz var demektir.
Stilleri kullanmanın avantajı, sonradan stilde yapılan değişikliğin tüm sayfalarda o stile sahip
metinlerde da otomatik olarak yansıtılmasıdır. Stilde değişiklik yapmak için stiller üzerinde herhangi
birine sağ tıklayıp Değiştir seçeneğini seçip açılan pencerede değişiklikler yapılır.
Stiller kullanılırken metin içinde benzer yazıların aynı stilde olmasında fayda vardır. Örneğin tüm
başlıkların Başlık 1 ve tüm alt başlıkların Başlık 2 olması gibi. Bu şekilde ileriki konularda göreceğimiz
“içindekiler tablosu oluşturma” işleminde tablo sağlıklı bir şekilde oluşabilecektir.
Metni Hizalama ve Girintiler
Yazılarınızı içinde bulundukları sayfanın soluna, sağına veya ortasına hizalayabilirsiniz. Tablo 3’de dört
farklı metin içinde bulundukları sayfanın bir kenarına yaslanmış veya ortalanmış veya her iki kenara
yaslanmış şekilde görülmektedir. Bu şekilde yazılarınızı hizalamak için Giriş menüsündeki Paragraf
seçeneklerini kullanmalısınız (Şekil 16).

Tablo 3. Metin Hizalama Örnekleri

Bilgisayar (computer), uzun
ve çok karmaşık hesapları
bile büyük bir hızla
yapabilen, mantıksal (lojik)
bağlantılara dayalı karar
verip işlem yürüten
makinadır. Kısacası
bilgisayar, bilgi işleyen
elektronik bir makinadır.

Sola hizalı

Bilgisayar (computer), uzun
ve çok karmaşık hesapları
bile büyük bir hızla
yapabilen, mantıksal (lojik)
bağlantılara dayalı karar
verip işlem yürüten
makinadır. Kısacası bilgisayar,
bilgi işleyen elektronik bir
makinadır.

Ortalanmış

Bilgisayar (computer), uzun
ve çok karmaşık hesapları
bile büyük bir hızla
yapabilen, mantıksal (lojik)
bağlantılara dayalı karar
verip işlem yürüten
makinadır. Kısacası
bilgisayar, bilgi işleyen
elektronik bir makinadır.

Sağa hizalı

Bilgisayar (computer), uzun
ve çok karmaşık hesapları
bile
büyük
bir
hızla
yapabilen, mantıksal (lojik)
bağlantılara dayalı karar
verip
işlem
yürüten
makinadır.
Kısacası
bilgisayar,
bilgi
işleyen
elektronik bir makinadır.

Her iki tarafa hizalı
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Şekil 16. Yazı ve Paragraf Hizalama Seçenekleri

Hizalama için önce metnin seçilmesi gerektiğini unutmayın. Eğer seçim yapmazsanız imlecin içinde
bulunduğu paragraf hizalamadan etkilenir. Hizalama işlemi içinde bulunduğunuz ortama göre
hizalama yapar. Örneğin bir yazı sayfaya göre ortalanır. Aynı yazı eğer bir tablonun içindeyse o zaman
tablo içinde sağa veya sola hizalanır. Benzer şekilde belgenize ekleyeceğiniz diğer öğeler de (resim,
şekil vb.) seçilip aynı seçeneklerden hizalanabilir.
Yazılarınızı satırın sol kenarından daha uzaktan yazmak için girinti ayarlarını artırmanız gerekir. Bunu
yine Paragraf seçeneklerindeki girinti düğmelerinden yapabilirsiniz. Girinti seçenekleri imlecin içinde
bulunduğu paragrafı veya fare ile seçtiğiniz tüm paragrafları etkiler. Örneğin girinti artırma düğmesine
iki kez basıldığında paragrafın girintisi artarak diğer yazılardan daha içte başlar (Şekil 17).

Şekil 17. Girinti Verilmiş Bir Paragraf

Eğer bir paragrafın sadece ilk satırını girintili yazmak isterseniz, o zaman imleci paragrafa getirdikten
veya fare ile paragrafı seçtikten sonra, üst cetvelde “ilk satır girintisi” düğmesini sağa doğru kaydırın.
Kaydırma yaptıkça ilk satırın düğme ile birlikte daha girintili olacağını göreceksiniz (Şekil 18).
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Şekil 18. İlk Satır Girintisi

Belge İçinde Arama ve Değiştirme Yapma
Özellikle uzun sayfalı belgelerde metin içinde arama yapma ve değişiklik yapma elle yapıldığında çok
yorucu olacaktır. Bunun yerine Word’ün arama, bulma ve değiştirme seçenekleri daha hızlı işlem
yapmayı sağlar. Bulma işlemi için yine Giriş menüsündeki Bul alanındaki seçenekler kullanılır. Bu
seçeneklerden ilkini tıkladığınızda, ekranın sol tarafına Gezinme penceresi açılır. Bu pencerede aramak
istediğiniz metni girdiğinizde belge içinde bulunan yerler sarı renkte olacak şekilde işaretlenir. Eğer
hiçbir eşleşme bulunamazsa “Eşleşme yok” mesajı görünür.

Şekil 19. Arama ve Değiştirme
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Şekil 20. Arama ve Sonuçları

Eğer arama işleminiz daha detaylı olacaksa veya aramanın ardından değiştirme işlemi de yapacaksanız
o zaman Değiştir seçeneğine basarak Bul Değiştir penceresini (Şekil 21) açmalısınız.

1
2

3

Şekil 21. Bul ve Değiştir Penceresi
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Bu pencerede hem aradığınız metni yazmak hem de değiştirmek istediğiniz yeni metni yazmak için
kutucuklar göreceksiniz. Şekil 21’deki girdilere göre belge içindeki “kuşak” kelimeleri silinip yerine
“nesil” kelimeleri yazılacaktır.
Bu pencerede diğer seçenekleri işaretleyerek daha detayı arama ve değiştirme işlemleri yapabilirsiniz.
Örneği sadece büyük harfle yazılmış kelimeleri buldurabilir, değişiklik için yeni kelime ve biçimleri
önerebilirsiniz. Ayrıca arama yönünü belirtip imlecin öncesinde veya sonrasındaki alanlarda işlem
yapabilirsiniz.

3.8. Belgeye Sayfa Numarası Verme
Sayfalarınız arttıkça sayfa numarası vermek belgeyi okumayı ve arama yapmayı kolaylaştırır. Word siz
isterseniz sayfalara otomatik olarak numara vererek istenilen yere bu numarayı ekler. Elle sayfa
numarası yazmaya gerek yoktur.
Sayfalarınıza numara vermek için Ekle (1) menüsünden Sayfa Numarası (2) seçeneğini kullanmalısınız.
Bu seçenek ile sayfalarınıza vereceğiniz numaranın yerini belirterek (3) ekleme yapabilirsiniz.
1

2

3

Şekil 22. Sayfa Numarası Ekleme

Eklenen sayfa numarası sizin seçiminize bağlı olarak sayfaların kenar boşluklarına yerleşir. Eğer birden
fazla sayfa numarası ekleme komutu verirseniz sayfanın farklı yerlerinde birden çok sayfa numarası
görebilirsiniz. Bu fazla sayfa numaralarını silmek için Ekle menüsünden Sayfa Numaraları
seçeneklerinde Sayfa Numaralarını Kaldır komutunu veriniz. Bu durumda tüm numaralar silinecektir.
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Şekil 23. Sayfa Numarası Kaldırma

Sayfa numaraları aksini belirtmediğiniz sürece tüm sayfalarda ardışık olarak artar. Ancak Sayfa
Numarası seçeneklerinden Sayfa Numaralarını Biçimlendir… seçeneğiniz seçerseniz açılan
pencereden daha detaylı ayarlamalar yapabilirsiniz. Örneğin bir rapor hazırladığınızda ilk sayfayı kapak
olarak kullanıyorsanız burada sayfa numarası istemeyebilirsiniz. Bu durumda öncelikle sayfa numarası
ekleme işlemi yapın. Ardından sayfa numaralarından birini çift tıklayın. Çift tıkladığınızda üst bilgi alt
bilgi düzenleme seçenekleri belirecektir. Bu seçeneklerden İlk Sayfada Faklı (1) seçeneğini
işaretlerseniz, ilk sayfadaki sayfa numarası görünmez olur.

1

Şekil 24. Alt Bilgi ve Üst Bilgi

3.9. Belgeye Üstbilgi ve Altbilgi Ekleme
Tıpkı sayfa numarası gibi sayfalarınızın tümünde alt veya üst kısımda bir takım sabit yazılar yazmak
isterseniz bunları alt bilgi ve üst bilgi seçeneklerinde yapabilirsiniz. Üst bilgi ve alt bilgi alanları, normal
yazı alanından bağımsız olarak sayfanın üst ve alt kenar boşluklarına içerik eklemenizi sağlar.
Belgenizdeki sayfa sayısı artsa da alt bilgi ve üst bilgi yeni sayfalarda da otomatik biçimde yer alır. Yine
herhangi bir sayfadaki üst bilgi ve alt bilgiyi değiştirirseniz, tüm sayfalarda değişmiş olur.
Sayfanıza üst veya alt bilgi eklemek için Ekle menüsündeki Üst Bilgi veya Alt Bilgi seçeneklerini
kullanın (Şekil 25).
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Açılan seçeneklerde üst veya alt bilginin kendine ayrılan
alan içinde ne şekilde yerleşeceğini gösteren
alternatifler bulunur. Bunlardan uygun olanı seçip
devam edin. Örneğin ilk seçeneği seçtikten sonra
görünüm üst bilgiyi düzenleyebileceğiniz hale geçerek
Şekil 25’deki gibi olacaktır. Bu durumda normal yazı
alanına müdahale etmemek için yazı alanı silik
gösterilecektir. İstediğiniz yazıları bu alan içine yazıp
Kapatma (3) seçeneğini seçip kapatın.

Şekil 25. Üst veya Alt Bilgi Ekleme

4
3

1

2

Şekil 26. Üst Bilgi veya Alt Bilgi Düzenleme Görünümü

Normal yazılarınızı yazarken üst bilgi veya alt bilgiyi değiştirmek isterseniz, fare ile silik halde görünen
alt veya üst bilgiye çift tıklayın. Bu sayede yine üst veya alt bilgi düzenleme görünümüne
kavuşursunuz.
Üst bilgi ve alt bilgi alanı tüm sayfalarda aynı olacaktır. Ancak belgenizin bazı sayfalarına farklı üst veya
alt bilgi koymak isterseniz bu durumda öncelikle belgenizi bölümlere ayırmalısınız. Bu işlemi Sayfa
Düzeni menüsündeki Kesmeler seçeneği ile yapabilirsiniz. Ancak bundan sonra farklı bölümlere özgü
üst veya alt bilgi koyabilirsiniz. Kesmelerle ilgili detaylı bilgiyi daha sonra göreceğiz.
Üst bilginin veya alt bilginin üst veya alt kenardan uzaklığını Şekil 26’deki 4 numaralı seçenekleri
kullanarak ayarlamalısınız. Daha çabuk ayarlama yapmak için sayfa kenarındaki cetvelde gri alanı
fareniz ile sürükleyin (Şekil 27).
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1

Şekil 27. Üst ve Alt Bilginin Kenardan Uzaklığının Ayarlanması

3.10. Sayfa Yapısını Düzenleme
Sayfa Boyutunu Değiştirme
Word’de standart sayfa boyutu A4 olarak bilinen
21x29 cm’lik düşey kağıt boyutudur. Bu boyut bir çok
yazıcı ve tarayıcı için geçerli olduğu için çok kullanılır.
Ancak amacınız farklı boyutlarda belge hazırlamaksa
sayfa boyutunu değiştirebilirsiniz. Bunun için ister
diğer standart boyutlardan (A2, A3, vb.) seçim
yaparsınız, ister genişlik ve yüksekliği cm cinsinden
kendiniz girebilirsiniz.

1

2

Standart boyutlardan seçim yapmak için Sayfa
Düzeni menüsünden Boyut seçeneğini tıklayın. Gelen
listede bir çok hazır boyut ölçüleri gelecek. Birini
seçtiğinizde tüm sayfalarınız yeniden boyutlandırılır.
3

Şekil 28. Sayfa Boyutlandırma

Standartlar dışında bir boyut belirtmek isterseniz, yine aynı listede en sonra bulunan Tüm Sayfa
Boyutları seçeneğini seçip Sayfa Yapısı penceresini açmalısınız (Şekil 29). Bu pencerede Genişlik ve
Yükseklik kutularına istenilen ölçüler girilebilir.
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Şekil 29. Sayfa Yapısı Penceresi

Uyarı: Sayfa boyutunu değiştirmek tüm sayfaları etkiler. Sadece belirli bir sayfayı değiştirmek için
Sayfa Yapısı penceresinde Uygulama Yeri seçeneklerini değiştirmeniz gerekir. Bu şekilde sayfalarınızı
farklı farklı boyutlandırabilirsiniz. Örneğin Şekil 30’da ilk sayfa A4, ardından A5 ve diğerleri A6
boyutunda. Burada iki kez sayfa boyutlandırma yapılmış ve her seferinde Uygulama Yeri “Bu
Noktadan İleriye” seçilmiştir.
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A4

A6

A5

A6

A6

A6

A6

A6

A6

A6

A6

Şekil 30. Farklı Boyuttaki Sayfalar

Sayfa Kenar Boşluklarını Ayarlama
Sayfaların kenar boşlukları(marjinleri) ilk oluşturulduklarında belirli bir büyüklüktedir. Bu kenar
boşluklarını artırmak veya azaltmak için iki yol vardır. Birincisi sayfanın sol ve üst kısmındaki cetveli
kullanmak. Bu yöntemde fare ile gri alanları sürükleyerek kenar boşluklarını değiştirebilirsiniz. Benzer
şekilde üst, alt, sol ve sağ kenar boşlukları için cetvelin üzerindeki gri alanları sürükleyerek ayarlama
yapabilirsiniz.
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Üst Kenar Boşluğu

Sol Kenar Boşluğu

Şekil 31. Kenar Boşlukları Ayarlama

İkinci yöntemde ise kenar boşluklarını var olan hazır ölçülerden birine getirmek için Sayfa Düzeni
menüsündeki Kenar Boşlukları seçenekleri kullanılır. Bu yöntemde tüm kenar boşlukları (üst, alt, sağ
ve sol) otomatik olarak değişir. Eğer var olan ölçülerin dışında değer belirtmek isterseniz aynı listenin
son seçeneği olan “Özel Kenar Boşlukları…” seçeneğini seçip Kenar Boşlukları penceresini açmalısınız.
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Şekil 32. Özel Kenar Boşlukları Seçenekleri

Şekil 32, daha önce sayfa boyutları için kullandığımız Sayfa Yapısı penceresi ile aynıdır. Ancak bu defa
Kenar Boşlukları sekmesi seçilmiştir. Bu sekmede istediğiniz kenar için istediğiniz boşluk değerini
girebileceğiniz kutular bulunmaktadır. Ayrıca farklı sayfalarda farklı kenar boşlukları uygulamak için
yine Uygulama Yeri seçeneklerini seçebilirsiniz.
Uyarı:



Kenar boşluklarını sıfır yaparsanız bu ekrana görüntülenecek ancak çıktı alırken yazıcı ayarları ile
çelişecektir. Kimi yazıcılar teknik olarak kâğıtların kenarlarına çok yakın baskı yapamaz. Örneğin
0,5 cm’lik bir boşluğu otomatik olarak ekleyebilir. Sıfır kenar boşluğu konusunda dikkatli
olmasınız.



Kenar boşlukları aynı zamanda sayfa numarası, üst ve alt bilginin bulunduğu alanlardır. Dolayısıyla
kenar boşluğunu azaltmak demek sayfa numarası, üst veya alt bilgi için de alanı azaltmak
demektir. Eğer sayfa numarası, üst veya alt bilgi kullanıyorsanız, kenar boşluklarınızı bu bilgileri
sığdıracak kadar azaltın.

Sayfayı Yönlendirme
Sayfalarınızı boyutlandırmak yerine sadece en ve boy ölçülerini değiştirerek dikeyden yatay duruma
getirebiliriz. Örneğin normal A4 genişliğine sığmayan bir resim veya tablo için sayfayı yatay konuma
çevirirsek daha geniş bir sayfa ( ancak daha kısa) elde ederiz. Sayfa yönlendirme için Sayfa Düzeni
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menüsünden Yönlendirme seçeneğini kullanıyoruz. Dikey veya Yatay seçenekleri sayfalarınızı aynı
boyutta fakat eni boyu değişmiş olarak düzenleyecektir.

Dikey

ABC
abc
----abc

Yatay

ABC
-----

ABC
abc
----abc

ABC
abc
----abc

abc

ABC
-----

ABC
abc
----abc

abc

Şekil 33. Sayfa Yönlendirme Seçenekleri

Tıpkı diğer sayfa yapısı değişikliklerinde olduğu gibi bu değişiklik de tüm sayfaları etkiler. Ancak Sayfa
Yapısı penceresini açıp Kenar boşlukları sekmesini açarsanız (Şekil 34) , yönlendirme seçeneklerini
oradan da değiştirebilir, aynı pencerede uygulama yeri ayarlarını da belirleyebilirsiniz. Bu sayede
sadece istenilen sayfaları yatay diğerlerini dikey kullanabilirsiniz.

Şekil 34. Sayfa Yönlendirme Seçenekleri
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Sayfayı Sütunlara Ayırma
Sayfalarda yazı alanı normalde kenar boşlukları haricinde ortada kalan alanın tümüdür. Bu yazı alanını
eğer isterseniz iki veya daha fazla sayıda dikey alana ayırarak kullanabiliriz. Aşağıdaki resimde 3 farklı
sayfa görülmektedir. Birincisi normal, diğer 2 parça (sütun), sonuncusu da 3 parça (sütun) olacak
şekilde ayarlanmıştır.

Bugün bilgisayarlar ikili sayı
sistemine göre çalışmaktadır. İkili
sistemi ise 1854 yılında Matematikçi
George
Boole
tarafından
bulunmuştur.
Bugün bilgisayarlar ikili sayı
sistemine göre çalışmaktadır. İkili
sistemi ise 1854 yılında Matematikçi
George
Boole
tarafından
bulunmuştur.

Tek Sütun (Normal)

Bugün
bilgisayarlar ikili
sayı
sistemine
göre
çalışmaktadır. İkili
sistemi ise 1854

İkili sistemi ise
1854
yılında
Matematikçi
George
Boole
tarafından
bulunmuştur.<

İki Sütun

Bugün
bilgisayarl
ar
ikili
sayı
sistemine
göre
çalışmakt
adır. İkili
sistemi
ise 1854

Bugün
bilgisayarlar
ikili
sayı
sistemine
göre
çalışmaktad
ır.
İkili
sistemi ise
1854

İkili
sistemi
ise 1854
yılında
Matemat
ikçi
George
Boole
tarafında
n
bulunmu

Üç Sütun

Şekil 35 Farklı Sütun Örnekleri

Bu şekilde sayfalarınızı sütunlara ayırmak isterseniz Sayfa Düzeni Menüsünden Sütunlar seçeneğini
kullanmalısınız. İstediğiniz sütun sayısını seçtiğinizde tüm sayfalarınız (ya da daha önceden seçtiğiniz
paragraflar) sütunlara ayrılacaktır (Şekil 36).

Şekil 36. Sütun Seçenekleri
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Eğer sütunlarınız arasına çizgi çekmek, sütunları belirli genişlikte yapmak veya sütun çoğaltma
işleminin uygulanma yerini değiştirmek isterseniz Sütunlar seçeneklerinde Diğer Sütunlar seçeneğini
seçin. Ekrana Sütunlar penceresi (Şekil 37) açılacak ve gerekli ayarlamak için size seçenekler
sunacaktır.

Şekil 37. Sütunlar Penceresi
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