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İNTERNET NEDİR? 

Dünya genelindeki bilgisayarları birbirine bağlayan 

elektronik iletişim ağıdır. 

İNTERNET ADRESİ 

İnternet sayfalarına ulaşmak için internet site adreslerini 

kullanırız. İnternet site adresleri çeşitli kısımlardan 

oluşur. Aşağıdaki örneği inceleyelim; 

 

Alan Adı ile İlgili Bilgiler 

Alan adı sitenin ismidir. Site ismi yazılırken Türkçe 

karakterler içermemelidir.  

 Çç,Ğğ,İı,Öö,Şş,Üü gibi. 

 
Sitenin Türünü Belirten Uzantılar 

Sitenin türünü belli eden bu uzantı sitenin türüne göre 

değişir. 

 edu: Üniversitelerin İnternet siteleri için kullanılan 
uzantıdır.  

www.odtu.edu.tr 

 .gov: Devlet Daireleri için kullanılır. 

www.turkiye.gov.tr,  www.eba.gov.tr 

 .com: Ticari ve kişisel siteler için kullanılır. 

www.hepsiburada.com.tr 

 .org: Organizasyonlar, vakıf siteleri için kullanılır. 

www.tema.org.tr, www.yesilay.org.tr  

 .k12: Anaokulu, İlk-orta-lise için kullanılır. 

www.dobrucaortaokulu.meb.k12.tr 

 .mil: Askeri siteler için kullanılır. 

www.tsk.mil.tr 

 

Bazı Ülke Kısaltmaları 

Ülke kısaltmaları sitenin hangi ülkeden yayınlandığını 

gösterir. 

 tr:  Türkiye  
 uk:  İngiltere  
 ca:  Kanada  
 jp:  Japonya  

 
İNTERNET TARAYICILARI 

İnternetteki bilgileri internet sitelerine ulaşmamızı 

sağlayan programlardır. İnternet kullanıcıları internet 

sayfalarında yer alan metin, görsel veya zengin medya 

öğelerini internet tarayıcıları ile görüntülemektedir. 

En Çok Kullanılan İnternet Tarayıcıları 

 Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Yandex Browser 

 Safari 

 
KLAVYE TUŞLARININ GÖREVLERİ 
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Esc (Escape): Verilen komutları iptal etmekte, bazen de 
programlardan çıkışta kullanılır. 
 
Tab (         ): Yazıda imleci sağa doğru hızlı bir şekilde 
kaydırmaya yarar. Tek seferde 8 boşluk bırakarak 
paragraf başı yapmamızı sağlar. (Başka tuşlarla birlikte 
farklı işlevler görür: Alt+Tab: Pencereler arasında geçişi 
sağlar.) 
 
Büyük Harf Kilitleme Tuşu (CapsLock): Sürekli büyük 
veya küçük harf yazmakta kullanılır. Tuşa basıldığında 
gösterge ışığı yanar. 
 
Shift Tuşu (        ): Tek başına bir görevi yoktur, başka 
tuşlarla birlikte kullanılır. Yazıda Shift'e basılı tutarken bir 
harfe basarsak büyük harf yazar. Kelimenin yalnızca ilk 
harfini büyük yazacaksak Caps Lock yerine bu tuşu 
kullanmalıyız. Ayrıca birden çok karakter içeren tuşlarda 
üstteki karakterin yazılmasını sağlar. Örneğin; 
 
 ? ! ; : ( ) vb. 
 
Alt Gr: Tek başına bir görevi yoktur, başka tuşlarla 
birlikte kullanılır. Yazıda birden çok karakter içeren 
tuşlarda üçüncü karakterin yazılmasını sağlar. 
Örneğin mail adreslerinde kullandığımız @ işareti Alt gr + 
Q (F) tuşları kullanılarak yapılır. 
 
£ # [ ] vb. 
 

Shift ile 4 tuşuna basarsak + oluşur. 
 
Alt Gr ile 4 tuşuna basarsak $ oluşur. 
 

Kontrol (Ctrl) Tuşu: Tek başına çok görevi yoktur, başka 
tuşlarla birlikte kullanılır. 

 CTRL + C : Kopyalama 

 CTRL + V : Yapıştırma 

 CTRL + X : Kesme 

 CTRL + S : Kaydet 

 CTRL + Z : Geri al 

 CTRL + A : Tüm metni seçme 

 CTRL + P : Yazdırma 
 

Alt: Tek başına çok görevi yoktur, başka tuşlarla birlikte 
kullanılır. 

 ALT + F4 : Açık olan pencereleri kapatma 

 ALT + Tab : Açık pencereler arasında geçiş yapma 
 
Windows Tuşu: Başlat menüsünün açılmasını sağlar.  
 
Boşluk Çubuğu (Space Bar) : Yazıda iki kelime arasında 
boşluk bırakmaya yarar. 
 

Enter: Yapılan işlemi onaylamaya yarar.  Yazıda bir alt 
satıra geçmeye yarar. Ayrıca seçili dosya ve klasörleri 
açar. 
 
Back Space (            ): Yazıda imlecin solundaki karakteri 
silmeye yarar. 
 
Delete: Yazıda imlecin sağındaki karakteri siler. Ayrıca 
seçili dosya ve klasörleri silmeye yarar. 
 
Home: İmleci bulunulan satırın başına götürür. 
 
End: İmleci bulunulan satırın sonuna götürür. 
 
Page Up: Yazıda imleci bir ekran veya bir sayfa yukarı 
götürür. 
 
Page Down: Yazıda imleci bir ekran veya bir sayfa aşağı 
götürür. 
 
Num Lock : Sayı tuşlarının sayı yazması ile yön tuşu 
olarak kullanılması arasında geçiş yapmasını sağlar. 
 
Print Screen (PrtScr): Ekranın o anki fotoğrafını çeker. 
Ekran görüntüsü almaya yarar. 
 
Fonksiyon Tuşları: 
        F1: Yardım penceresini açar. 
        F2: Dosya ve klasör isimlerini değiştirmemizi sağlar. 
        F3: Arama penceresini açar. 
        F4: Adres çubuğu menüsünü açar. 
        F5: Yenileme. 
        F11: Pencereyi tam ekrana dönüştürür. 
 
 

KELİME İŞLEMCİ PROGRAMLARI 

 
Doküman oluşturma, depolama, görüntüleme, metinleri 

düzenleme, yazıcıdan çıktı alma gibi birçok imkânı sunan 

yazılımlardır. Kelime işlemci programları; 

 Microsoft Office Word 

 Google Dokümanlar 

 Libre Office 

 Open Office 

 EBA Doküman 

 

Kelime İşlemci Programlarla Yapabileceklerimiz: 

 Yazılara çeşitli yazı tipleri uygulanabilir. 

 Poster, afiş, davetiye, kitap, tez, gazete, dergi, 

broşür ve makale yazımına uygundur. 
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MICROSOFT OFFICE WORD 2007 (KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI) 

 

Yazma alanında yanıp sönen dik çizgiye “ | ” imleç denir. İmleç nerde ise oraya yazı yazılır. İmleci bir alt satıra 

götürmek için Enter tuşu kullanılır. 

 

NOT: Word programında hazırladığımız dosyaların dosya uzantısı .doc veya .docx olur. 

 

GİRİŞ SEKMESİ (menüsü) VE KOMUTLARI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Yazı Tipi: Yazı karakterlerinin değiştirilmesi için kullanılır 

2) Yazı Tipi Boyutu: Yazıların büyüklüğü değiştirilir 

3) Yazı Tipini Büyüt: Yazıları adım adım büyütür 

4) Yazı Tipini Küçült: yazıları adım adım küçültür 

5) Biçimlendirmeyi Temizle: Daha önceden uygulanmış biçimlendirmeleri temizler 

6) Kalın: Yazıların daha koyu yazılmasını sağlar 

7) İtalik: Yazıların yana yatık bir şekilde (eğik) yazılmasını sağlar 

8) Altı Çizili: Yazıların altlarının çizili olmasını sağlar 

9) Üstü Çizili: Yazıların üstlerinin çizili olmasını sağlar 

10) Alt Simge: karakterleri diğerlerinden daha aşağı yazar (  32  ) 

11) Üst Simge: karakterleri diğerlerinden daha yukarı yazar (  32  ) 

12) Büyük/Küçük Harf Değiştir: Büyük harfle yazılan metni küçük, küçük harfle yazılan metni büyük harfe 

dönüştürür. 

13) Metin Vurgu Rengi: Metinlerin üzerlerini renklendirmek için kullanılır 

14) Yazı tipi Rengi: Yazıların renklerini değiştirir 

15) Hizalama Komutları: Yazıyı sola, ortaya, sağa ve iki yana hizalar 

16) Madde İşaretleri ve Numaralandırma: Bir metinde maddeler halinde yazılması gereken ifadeler için kullanılır. 

17) Satır Aralığı: Her bir satır arasındaki boşluğu ayarlar. 

 

 

 

NOT: daha önceden yazılmış 

olan yazılarla ilgili işlem 

yapmak için önce değişiklik 

yapılacak yazılar seçilmelidir. 
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EKLE SEKMESİ (menüsü) VE KOMUTLARI 

 

1) Resim: Sayfaya bilgisayarımızda bulunan resimlerden eklemek istediğimizde kullandığımız 

bölümdür. 

 

2) Küçük resim: Sayfaya word programının çizim2 ve gerçek resimlerden oluşan resim 

koleksiyonundan resim eklemek istediğimizde kullandığımız bölümdür. Tıkladığımızda sayfanın 

sağ tarafında arama bölümü açılır, hangi konuda resim ekleyeceksek arama kutucuğuna yazarız, 

git tuşuna basarız ve çıkan resimlere tıklayarak sayfamıza ekleyebiliriz. 

 

3) Şekiller: Sayfaya geometrik şekiller, ok, çizgi, gülen yüz vb. şekiller eklemek için 

kullanılan bölümdür. 

 

4) Üstbilgi: Sayfaların hepsinde aynı başlığın görünmesini istiyorsak  
üstbilgiye tıklayarak başlık oluşturabilir ve bütün sayfalarda otomatik  
olarak görünmesini sağlayabiliriz. 
 

5) Altbilgi: Bütün sayfaların altında görünmesini istediğimiz bir bilgi varsa altbilgi bölümüne yazarak tüm sayfalarda 

otomatik görünmesini sağlayabiliriz. Sayfa numarası 

 da altbilgi olarak kullanılabilir. 

 

6) Metin kutusu: Sayfaya yazacağımız yazıları kutu içinde göstermek  

İstiyorsak metin kutusu ekleyerek yazılarımızı onun içine yazabiliriz. 

 

7) Wordart: Sayfaya renkli başlıklar eklemek istiyorsak wordart bölümünden ekleyebiliriz. 

SAYFA DÜZENİ SEKMESİ(menüsü) VE KOMUTLARI 

 

1) Kenar Boşlukları: Sayfanın kenar boşluklarını, yazı ve sayfa kenarları arasındaki mesafeyi ayarlamak için 

kullanılan bölümdür. 

2) Yönlendirme: Sayfayı yatay hale getirmek ya da dik konuma getirmek için kullanılan bölümdür. 

3) Sütunlar: Sayfayı iki veya daha fazla sütuna bölmek için kullanılan bölümdür. 

4) Sayfa rengi: Sayfanın arkaplanına renk, doku, desen, gradyan(gölge) ve resim eklemek için kullanılan bölümdür. 

5) Sayfa kenarlıkları: Sayfanın çevresine kenarlık çizgisi eklemek için kullanılan bölümdür.  


