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Sunufl

De¤erli Ö¤renciler,

‹çinde yaflad›¤›m›z dönem, y›¤›nlar›n tarlalardan fabrikalara tafl›nmas›na, tar›m
toplumlar›n›n yerini sanayi toplumlar›n›n almas›na yol açan Sanayi Devrimi döne-
miyle büyük benzerlikler gösteriyor. Geçti¤imiz yüzy›l›n son çeyre¤iyle birlikte,
insanl›k tarihinde Tar›m ve Sanayi Devrimlerinden sonraki üçüncü büyük dönü-
flümü yaflamaya bafllad›¤›m›z› söyleyebiliriz. Bilgi toplumu, bilgi ekonomisi, e-dö-
nüflüm gibi terimler bu süreçte giderek daha s›k dile getirilmeye bafllad›. Henüz
tamamlanmam›fl olan bu dönüflüm, toplumlar›m›z› ve her birimizi de¤iflmeye zor-
luyor. Eski anlay›fllar›m›z sars›l›yor, güvendi¤imiz varsay›mlar›m›z birbiri ard›na
çöküyor. Sanc›l› bir dönemde yafl›yoruz. Ancak her birimizin hayat›n› zorlaflt›ran
dönüflüm, bir yandan da, her birimize yepyeni f›rsatlar sa¤l›yor.

Bilgi Devriminin toplumlar›m›z› hangi limana götürece¤i, hatta bir limana gö-
türüp götürmeyece¤i bile belli de¤il. Bu konularda yo¤un tart›flmalar sürüyor. An-
cak Bilgi Devriminin gereklerine uymayan toplumsal yap›lar›n çözülmekte, ifl ha-
yat›n›n, sosyal iliflkilerin, hayat›m›za yön veren anlay›fllar›m›z›n köklü biçimde de-
¤iflmekte oldu¤u kesin. Bugün sadece kurumlar›n ve kurulufllar›n de¤il, bireylerin
de, kendilerini gerçeklefltirebilmeleri, potansiyellerini aç›¤a ç›karabilmeleri için
bilgi iflleme becerilerine ihtiyaçlar› var. Bu ihtiyaç önümüzdeki dönemde sürekli
büyüyecek.

20. Yüzy›l›n ortalar›nda, bilgi iflleme konusunda dev bir ad›m at›ld› ve ilk bil-
gisayarlar ortaya ç›kt›. Bilgisayarlar sadece 30 y›l sonra evlere girmeye bafllad›.
Çok geçmeden, en az ilk iki ad›m kadar gösteriflli bir üçüncü ad›m daha at›ld› ve
‹nternet gerçeklefltirildi. Bu süreç içinde bilgisayar, kurumsal ve bireysel, her tür-
lü bilgi iflleme sürecinde, herkesin kolayl›kla yararlanabilece¤i kadar esneklik ka-
zand›. Elinizdeki kitab›n amac› sizleri bilgisayarlar›n renkli ve heyecanl› dünyas›-
n›n kap›s›ndan içeri tafl›mak. Bunu yüksekö¤retim yaflant›n›z›n ilk y›l›nda yap›yo-
ruz. Böylece, bu kitapla edinece¤iniz bak›fl aç›s› ve becerilerin, e¤itiminizin bun-
dan sonraki dönemlerinde daha sonra da tüm yaflam›n›zda size yararl› olacak bir
bafllang›ç olmas›n› istiyoruz.

Bilgisayarlar, özellikle 20. Yüzy›l›n son on y›l›nda, her bak›mdan çok büyük
geliflme gösterdi. Bu süreç içinde uzman olmayanlar›n da bilgisayardan yararlana-
bilmesi giderek kolaylaflt›. Dolay›s›yla bilgisayar›n bafl›nda oturan bir ö¤renci, uy-
gun rehberlerin yard›m›yla, gerekli becerileri kolayl›kla kazanabilir. Ancak önün-
de bir bilgisayar olmayan, daha önce bilgisayarlar›n bafl›na oturma flans› bulama-
m›fl olan ö¤renciler için bu süreç, ayn› ölçüde kolay de¤ildir. Bu kitap haz›rlan›r-
ken, ö¤rencilerin önemli bir bölümünün bir bilgisayara eriflme olana¤›n›n olama-
yaca¤›n› varsayd›k. Bu dersten baflar›l› olman›z için kitapta gördüklerinizi e¤er bir
bilgisayar bafl›nda uygulama flans› bulursan›z, hem çok daha kolay ö¤renebildi¤i-
nizi, hem ö¤rendiklerinizin daha kal›c› oldu¤unu görecek, hem de hayat›n›zdaki
bambaflka ifllerin de çok daha kolaylaflt›¤›na, hayat›n›z›n zenginleflti¤ine ve renk-
lendi¤ine tan›k olacaks›n›z.

Baflar› dileklerimizle.

Editörler Kurulu
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Kul lan ›m K › lavuzux

endi kendine ö¤renme
ilkelerine göre

haz›rlanm›fl olan bu kitab›n
ifllevlerini ö¤renmek için
haz›rlanan “Kullan›m
K›lavuzu”, konular› anla-
man›zda ve s›navlara
haz›rlanman›zda sizlere
yarar sa¤layacakt›r.

K

Yana Ç›kma:
Metin içinde vur-
gulanmas› gere-
ken baz› tan›m
ve aç›klamalar
sayfa yan bofl-
luklar›nda yine-
lenmektedir.

Anahtar Kavramlar: Çal›-
fl›rken sizlere yol gösterme-
leri amac›yla ünitede s›kça
kullan›lan temel kavramlar
ünite bafl›nda s›ralanmak-
tad›r.

Girifl: Her ünitenin ba-
fl›nda o ünitede ifllene-
cek konular› k›saca tan›-
tan aç›klamalar yer al-
maktad›r. O üniteye ilifl-
kin bir görüfl kazan-
man›za yard›mc› olur. 

Amaç: Amaç-
lar›m›z bölü-
münde s›ra-

lanan yeterliklerin üni-
te içindeki ilgili yerini
gösterir.

X
A M A Ç
N

A m a ç l a r › m › z :
Üniteyi çal›flt›k-
tan sonra kazan›-

lacak olan bilgi, beceri ve
tutumlar ünite bafl›nda
s›ralanmaktad›r.
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Hat›r latmak,

baz› noktalara dikka-
tinizi çekmek, farkl› bir
üniteye, kayna¤a ya da
ünite içindeki baflka bir
konu bafll›¤›na yön-
lendirmek için gerekli
uyar›lar› içerir.
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Kul lan ›m K › lavuzu xi

Yan›t Anahtar›: Ünitelerin so-
nunda “Kendimizi S›nayal›m”
bölümlerindeki sorular›n ya-
n›tlar› ve ilgili olduklar› konu
bafll›klar› ünite sonlar›nda
bulunmaktad›r. 

S›ra Sizde: ‹fllenen ko-
nular›n kavray›p kav-

ramad›¤›n›z› kendi kendinize
ölçmenize yard›mc› olmak için
metin içinde yer verilen sorular
ya da uygulamalard›r.
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Düflünelim: Anlat›lan ko-
nuya iliflkin düflünmenizi,

düflüncelerinizi belirli bir konuya
yo¤unlaflt›rman›z› sa¤lamak ama-
c›yla sorulan sorular ya da yap-
man›z beklenen davran›fllard›r. 
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Kendimizi S›nayal›m: Her ünite sonun-
da ifllenen konularla ilgili çoktan
seçmeli sorular yer al›r. S›navlarda
karfl›laflabilece¤iniz türdeki bu soru-
lar, ifllenen konular› ö¤renip ö¤renme-
di¤inizi kendi kendinize ölçmenize
yard›mc› olur.





Anahtar Kavramlar
Bilgi Bilgi Toplumu
Fikir Avc›-Toplay›c› Toplum
Malumat Tar›m Toplumu
Enformasyon Sanayi Toplumu
Bilgi Teknolojisi Veri
Bilgi ‹fllem
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Girifl
“Bilgi toplumu”, “bilgi ça¤›”, “bilgi teknolojileri” gibi kavramlar› son y›llarda da-
ha fazla duyar ve kullan›r olduk. Birçok düflünür, insanl›k tarihinin en büyük
dönüflümlerinden birini yaflamakta oldu¤umuzu iddia ediyor. ‹çinde yaflad›¤›-
m›z dönüflümü kavramak ve gelece¤e haz›rlanmak için ihtiyaç duyaca¤›m›z en
önemli kavram›n ise “bilgi” oldu¤u öne sürülüyor. Bu kitap da size, gelece¤e ha-
z›rlanman›zda yard›mc› olmak amac›yla gelifltirildi.

Bilgi Teknolojisi bafll›¤›n› tafl›yan bu ilk ünitede, ça¤›m›za ad›n› veren “bilgi”
teriminin çeflitli anlamlar›ndan yola ç›karak, bilgiyi nas›l iflledi¤imizi özetleyece-
¤iz. Bilgiyi ifllemekte kulland›¤›m›z teknolojilerin ola¤anüstü bir h›zla geliflmesi-
nin hayat›m›z› neden ve nas›l de¤ifltirdi¤ini de k›saca inceleyece¤iz.

Bu üniteyi tamamlad›¤›m›zda afla¤›daki yeterliklere sahip olaca¤›z:
1. Verilen örneklerden bilgi teknolojisi olarak adland›r›labilecek olanlar›

saptayabilece¤iz. 
2. Verilen örnek durumlarda izlenen bilgi ifllem süreci ad›mlar›n› ve bilgi ifllem

sürecinde bilgisayar kullanman›n sa¤lad›¤› üstünlükleri s›ralayabilece¤iz.
3. Verilen özellik ve olgular›n tar›m, sanayi ve bilgi toplumlar›ndan hangisine ait

oldu¤unu belirleyebilece¤iz.

Bi lg i  Teknolo j i le r i2
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TEMEL KAVRAMLAR

Verilen örneklerden bilgi teknolojisi olarak adland›r›labilecek
olanlar› saptayabilece¤iz.

Gündelik dilde bilmek fiilini bir çok farkl› anlamda kullan›r›z. Örne¤in yüzmeyi
ya da bisiklete binmeyi biliriz. Matematik bilmeyebiliriz, ama matemati¤i çok iyi
bilen arkadafllar›m›z olmufltur. Matemati¤i sevmesek ve bilmesek bile, çarpma ifl-
lemini biliriz. Yani iki say›y› birbiriyle çarpabilir, sonucu hatas›zca hesaplayabili-
riz. Türkçe biliriz. Bu, bir cümledeki bir kelimenin zarf m› yoksa s›fat m› oldu¤u-
nu da bildi¤imiz manas›na gelmez. Her ne kadar bütün bunlar› ö¤renmifl olsak
da, bugün art›k unutmufl olabiliriz. Türkçe biliyor olsak da, öte yandan, büyükçe
bir Türkçe sözlükteki her kelimenin anlam›n› bildi¤imizi iddia edemeyiz. Ayr›ca
rahatl›kla kulland›¤›m›z, anlam›n› bildi¤imizi düflündü¤ümüz bir çok kelimenin
anlam› sorulsa, do¤ru bir biçimde tan›mlayamayabiliriz. Örne¤in bilgi kelimesi.
Anlam›n› biliriz. Ama bir sözlükteki gibi tan›mlayabilmemiz zordur.

Geri dönüp yukar›daki paragrafa bir daha bakacak olursan›z, bilmek fiilinin bir
çok defa kullan›ld›¤›n› göreceksiniz. Bilmek fiilinin ya da bilgi kelimesinin geçti-
¤i her yerde tamamen ayn› anlamda kullan›lmad›¤›n› da kolayl›kla farkedebilirsi-
niz. Bugün Türkçe’de bilgi kelimesiyle karfl›lad›¤›m›z çeflitli anlamlar için, bir çok
dilde bir çok kelime kullan›l›r. Asl›nda Türkçe’de de, baz› durumlarda, bilgi keli-
mesinin yerine kullan›labilecek kelimeler vard›r.

Örne¤in demokrasinin nas›l bir fley oldu¤unu, zarf ya da s›fatlar›n Türkçe’de
hangi ifllevleri üstlendi¤ini, önümüzdeki y›llarda hangi mesleklerin gözde meslek-
ler olaca¤›n› biliyorsak, bu konular hakk›nda fikrimiz var demektir.

Türkçe’de, bir fleyin nas›l yap›laca¤›n›n bilgisini ö¤renmek, sindirmek anla-
m›nda “ilmini kapmak” ya da “ilmini yapmak” gibi deyimler kullan›r›z. O hal-
de bisiklete binmek, yüzmek, dibini tutturmadan sütlaç yapabilmek ya da
Türkçe konuflmak, olsa olsa ilimden say›l›r. Matematik ya da dilbilgisi gibi, bu
konularda da, zamanla kazan›lm›fl, kolayl›kla baflkalar›na aktar›lamayacak,
hatta genellikle dile bile getirilmesi mümkün olmayan becerilerden söz ediyo-
ruz demektir.

Öte yandan, Türkiye’de kifli bafl›na düflen milli gelir, ilkö¤retim ça¤›ndaki nü-
fus, liseden mezuniyet not ortalamam›z, boyumuzun santimetre cinsinden uzun-
lu¤u, hep birer malumatt›r. Son y›llarda ‹ngilizce information kelimesi enformas-
yon olarak Türkçelefltirilmifltir. Enformasyon, tam da malumat›n karfl›l›¤›d›r. 

Demek ki fikir, ilim, malumat gibi farkl› kelimelerle karfl›lanabilecek kavram-
lar›n hepsine, gündelik dilde, bilgi diyoruz. Ancak bu kitapta, Bilgi Teknolojileri
dersi boyunca, aksi belirtilmedikçe, bilgi derken, sadece malumat› ya da enfor-
masyonu kastedece¤iz. 

Buraya kadar bilginin bir özelli¤ini belirlemifl olduk. Bilgi bir fleyin ya da bir
olay›n belirli bir özelli¤ini tan›mlar.

Yukar›daki örneklerde malumat anlam›ndaki bilgilerin hepsi niceliklere dair-
dir, yani say›larla ifade edilmektedir. Malumat anlam›ndaki bilgilerin ço¤u nicel-
dir. Ama hepsi de¤il. Örne¤in gözlerinizin rengi ya da en çok hangi meyvay› sev-
di¤iniz de birer malumatt›r ama nicel de¤ildir.

Temel Kavramlar 3

Bilgi, bir fleyin ya da olay›n
belirli bir özelli¤ini tan›mlar.
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Caz müzi¤i konusundaki bilgisine çok güvendi¤iniz, kendisi de profesyonel olarak müzik
yapan bir arkadafl›n›z›n size telefon etti¤ini varsayal›m. Arkadafl›n›z heyecanla bir sanat-
ç›n›n yeni ç›kan bir albümünden söz etmekte olsun. Yeni albümü sanatç›n›n eski albüm-
leri ile k›yaslarken, albümdeki baz› parçalar› hararetle tavsiye etsin. Baz› parçalar›n kla-
sik olaca¤›n›, y›llarca dillerden düflmeyece¤ini öne sürsün. Arkadafl›n›z›n caz müzi¤i hak-
k›ndaki bilgisi ne tür bir bilgidir? Yeni bir albüm ç›kt›¤›n› bilmesi ne tür bir bilgidir? Siz
sanatç›nn ad›n› sordu¤unuzda verdi¤i cevap ne tür bir bilgidir? Yeni albümün ad›n› sor-
du¤unuzda verdi¤i cevap ne tür bir bilgidir? Yeni albümdeki baz› parçalar› di¤erlerine
tercih etmesi ne tür bir bilginin sonucudur? Hangi parçalar›n klasik olaca¤›n› tahmin et-
mesini sa¤layan ne tür bir bilgidir?

Arkadafl›n›z›n caz müzi¤i konusundaki bilgisi, yukar›daki tan›mlara baflvuracak olursak, bir tür
ilimdir. Bu bilgiyi kolayl›kla size ya da baflkas›na aktaramaz. Y›llar süren kararl› bir çabayla kaza-
n›lm›flt›r. Yeni bir albüm ç›kt›¤›n› bilmesi ise bir malumatt›r, herhangi bir haber kayna¤›ndan edini-
lebilir ve baflkalar›yla da kolayl›kla paylafl›labilir. Do¤ru ya da yanl›fl olabilir. Sanatç›n›n ve albümü-
nün adlar› da birer malumatt›r. Yeni albümdeki baz› parçalar› tercih etmesi bir tür fikirdir. Caz mü-
zi¤i bilgisi bu tür fikirlerin sa¤l›kl› bir biçimde üretilebilmesi için yard›mc› olabilir ama zorunlu da
de¤ildir. ‹yi bir kula¤› olan sade bir dinleyici de, kolayl›kla baz› parçalar› di¤erlerine tercih edebilir.
Benzer biçimde, albümdeki hangi parçalar›n klasik olaca¤› konusunda yap›lan tahmin de bir fikirdir.

S›k s›k, günümüzde bilginin öneminin artmakta oldu¤unun söylendi¤ini du-
yars›n›z. Bilginin önemi gerçekten de artmaktad›r. Ama, unutmamak gerekir ki,
bilgi her zaman önemliydi. Çünkü bilgi, karar vermek için gereklidir. Verdi¤imiz
her karar çeflitli bilgilere sahip olmay› gerektirir. Daha iyi bilgiye sahip olanlar da-
ha do¤ru, daha güvenilir kararlar verebilirler ve dolay›s›yla daha baflar›l› olurlar.
Dolay›s›yla bilgiyi tarif ederken kullan›labilecek en önemli ölçüt, onun karar ver-
me sürecindeki rolüdür.

Hiçbir bilgiye ihtiyac›n›z olmadan verebilece¤iniz bir karar olabilir mi?

Biz gündelik hayat›m›zda, önemli ya da önemsiz çeflitli kararlar veririz. Örne-
¤in hafta sonu sinemaya gidip gitmeyece¤imize, akflam yeme¤inde ne yiyece¤imi-
ze, bugün evden ç›karken ne giyece¤imize karar veririz. Seçim günü sand›k ba-
fl›nda oyumuzu kime verece¤imiz, kuflkusuz daha seyrek karfl›laflt›¤›m›z, ama di-
¤erlerinden çok daha önemli bir karar problemidir. Genellikle hayat›m›zda bir de-
fa karfl›laflt›¤›m›z efl seçimi de bir karar problemidir.

Dikkat ederseniz, asl›nda bütün kararlar›n, seçenekler içinden bir tanesini seç-
mek oldu¤unu görebilirsiniz. Demek ki karar verebilmek için, önce çeflitli seçe-
neklerimizin olmas› gerekir. O halde, en az›ndan, seçeneklerimizin neler oldu¤u-
nu bilmemiz gerekir. Bu yüzden, her karar bilgi gerektirir. Bilgi ihtiyac› olmayan
hiçbir karar yoktur.

Elbette baz› kararlar› verirken, di¤erlerinden çok daha fazla bilgiye ihtiyaç du-
yar›z. Öte yandan baz› durumlarda bilgi gerekmedi¤ini de düflünebiliriz. Örne¤in
sabah evden ç›kt›ktan sonra, gitmek istedi¤imiz yere hangi yoldan ve hangi araç-
la gidece¤imize karar verirken bilgiye ihtiyaç duymad›¤›m›z› düflünebiliriz. Ama
bu kadar basit bir kararda bile bir çok bilgi iflleriz. Hangi dolmuflun ya da otobü-
sün hangi yolu izleyerek nereye gidece¤ini biliriz ve karar›m›z bu bilgiye ba¤l›d›r. 

Temel Kavramlar4

Bilginin önemi bir yarg›da
bulunmak, bir karar vermek
için gerekli olmas›ndan 
kaynaklan›r.
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Her sabah yeniden bütün eski kararlar›m›z› gözden geçirmek ve bütün eski
bilgilerimizi tazelemek zorunda kalmayabiliriz. Böyle yapmakla, baz› eski karar-
lar›m›z›n bugün de geçerli oldu¤una karar vermifliz demektir. Bu karar› verirken
de, karar›m›z› ilgilendiren her fleyin dünkü gibi kald›¤›n› biliriz ya da en az›ndan
varsayar›z.

Daha do¤ru karar vermek ile bilgi aras›nda nas›l bir iliflki olabilir? Bu sorunun
cevab›n› bir örnekle inceleyelim.

Bulundu¤unuz flehirdeki dört sinema salonunda klasik filmler haftas› düzen-
lenmifl olsun. Salonlar›n her birinde bu gece gösterilecek olan filmler afla¤›daki
tabloda verilmifltir. Bu f›rsat› kaç›rmamak, bu gece filmlerin hiç de¤ilse birini sey-
retmek istiyor olabilirsiniz. Hangi sinemaya gidece¤inize karar verebilmek için
sinema salonlar›n›n her birinde hangi filmlerin oynad›¤› bilgisine ihtiyac›n›z var-
d›r. Elia Kazan’›n yönetti¤i ve James Dean’in oynad›¤› Cennetin Do¤usu hakk›n-
da pek çok fley duymufl ama daha önce seyredememifl olabilirsiniz. Ama e¤er sa-
dece Günefl ve Galaksi sinema salonlar› hakk›nda haber alabiliyorsan›z, Yurttafl
Kane ile Rüzgar Gibi Geçti filmleri aras›nda tercih yapmak zorunda kal›rs›n›z. 

Ancak bu basit örnekte bile, sadece sinema salonlar›nda hangi filmlerin oyna-
d›¤› bilgisi yeterli de¤ildir. Örne¤in her filmin seanslar›n›n hangi saatlerde baflla-
d›¤›n› da bilmeniz gerekir. Aksi halde, siz sinema salonuna ulaflt›¤›n›zda, filmin
çoktan bafllam›fl oldu¤unu ö¤renebilirsiniz. Bu durumda, sadece seyretmeyi çok
istedi¤iniz bir filmi seyredememifl olmakla kalmazs›n›z. Bir baflka filme yetiflmek
için vaktiniz kalmam›fl da olabilir ve geceniz ziyan olur.

Bir ad›m daha atal›m. Seçti¤iniz sinema salonunda, seçti¤iniz seansta yer olup
olmad›¤› bilgisi de önemlidir. Do¤ru saatte ulaflt›¤›n›z halde, yer olmamas› yüzün-
den sinemaya giremeyebilirsiniz.

Demek ki, daha do¤ru karar vermek, ancak bilgiye ulaflmakla mümkün olur.
Bu aflamada biraz daha derine inelim. Diyelim ki yukar›daki tabloda verilen

bütün bilgilere sahipsiniz ve Cennetin Do¤usu’nu seyretmeyi tercih ettiniz. Ancak
film hiç de beklentilerinize uygun ç›kmad› ve seyrettikten sonra piflman oldunuz.
E¤er Ifl›k sinema salonunda hangi filmin oynuyor oldu¤unu bilmeseydiniz, Rüz-
gar Gibi Geçti filmini seyredecek ve daha mutlu olacakt›n›z. Buna dayanarak, bil-
ginin her zaman en iyi kararlar› vermeye yard›mc› olmad›¤› söylenebilir. 

Ancak bu yan›lt›c› bir ak›l yürütme olur. Eksik bilgiyle Rüzgar Gibi Geçti’yi ter-
cih etmifl olabilirsiniz. Film sizi çok tatmin etmifl olsun. Bir an için, evinize döner-
ken, Ifl›k sinema salonunun afifllerini gördü¤ünüzü ve Cennetin Do¤usu’nu kaç›r-
d›¤›n›z› fark etti¤inizi düflünün. Cennetin Do¤usu’nu seyretmedi¤inize göre, onun
sizin beklentilerinize cevap vermeyece¤ini de bilemezsiniz. Dolay›s›yla Rüzgar
Gibi Geçti filminden duydu¤unuz tatmin birden kaybolur. Diyebiliriz ki eksiksiz
bilgi bizim do¤ru karar vermemizi sa¤lar. Ama do¤ru kararlar›n her zaman istedi-
¤imiz sonuçlar› vermesini bekleyemeyiz.

Temel Kavramlar 5

Sinema Salonu Film Seanslar

Günefl Yurttafl Kane 18:30 21:30

Galaksi Rüzgar Gibi Geçti 18:15 21:30

Ifl›k Cennetin Do¤usu 18:00 21:00

Gökkufla¤› Kazablanka 18:15 21:15



‹nsanlar tarih boyunca her zaman kararlar vermek zorunda kald›lar. Dolay›s›y-
la da her zaman bilgiye ihtiyaçlar› oldu. Bu yüzden bilgi, bütün insanl›k tarihi bo-
yunca önemliydi. Ama bilginin öneminin birçok nedenle giderek artmakta oldu-
¤u da do¤rudur.

Birincisi, bizim sahip oldu¤umuz seçenekler, dedelerimizin sahip oldu¤u seçe-
neklerden çok daha fazlad›r. Örne¤in bundan 40 y›l önce büyük flehirlerde bile
sadece bir kaç sinema salonu vard›. Bu salonlarda oynayan filmler de çok çeflitli
de¤ildi. Üstelik herkesin, her akl›na esti¤inde, flehrin uzak bir semtindeki sinema-
ya gitmesi de mümkün de¤ildi. Ulafl›m bugünkü ile k›yaslanamayacak kadar güç-
tü. Seçeneklerin say›s› çok çeflitli nedenlerle artt›. Seçeneklerin art›fl›n›n en önem-
li nedenlerinden biri üretim teknolojisindeki geliflmelerdir. 20. yüzy›l›n bafl›nda
Ford, imalat band›n› keflfedip, seri halde ucuz otomobiller üretmeye bafllad›¤›nda,
“Müflteri istedi¤i rengi tercih edebilir, siyah olmak flart›yla” demiflti. Ford’un müfl-
terilerinin sadece renk konusunda de¤il, otomobilin baflka özellikleri konusunda
da seçim haklar›, dolay›s›yla karar problemleri yoktu. Bugün birçok ürünü hem
seri halde üretmek, hem de müflteriye farkl› seçenekler sunmak mümkün hale
gelmifltir. Hemen her konuda daha az say›da seçenekle karfl› karfl›ya olan dedele-
rimiz, daha az bilgiyle yetinebiliyorlard›. 

‹kincisi, dedelerimiz küçük birer çevrenin içinde yafl›yorlard›. Uzaklardaki in-
sanlar›n nas›l yaflad›klar›n›, neler yapt›klar›n› bilmiyorlard›. Bugün dünyan›n uzak
yerlerinde yaflayan baflkalar›n›n yaflama tarzlar›ndan ve tercihlerinden haberdar
olabiliyoruz. Ayn› seçeneklere sahip oldu¤u halde bizim hiç akl›m›za gelmeyen
tercihlerde bulunan insanlar, seçenekleri de¤erlendirirken baflvurdu¤umuz ölçüt-
lerin de¤iflmesine yol açarlar. Dedelerimiz, hepsi birbirine benzeyen, birbirini tak-
lit eden hayatlar yafl›yorlard›. Biz ise baflkalar›na benzememenin moda oldu¤u bir
dünyada yafl›yoruz. Böyle bir dünyada, ayn› tercihleri bambaflka kriterlerle de¤er-
lendirebilmek için de bilgiye ihtiyac›m›z var.

Ve üçüncü olarak, eskiden, büyük miktarda bilgiyi de¤erlendirmeyi gerektiren
durumlarda, bize yard›mc› olacak araçlar olmad›¤› için, seçeneklerin bir ço¤unu
bafltan elemek zorundayd›k. Bugün ise çok büyük miktarlardaki bilgilere kolay-
l›kla ulaflabilir ve onlar› kullanabiliriz. Bir akflam birden bire, uzun zamand›r ken-
dilerinden haber alamad›¤›n›z, uzak bir flehirde yaflayan akrabalar›m›z› aramak,
onlarla telefonla konuflmak, seslerini duymak ihtiyac›n› hissetti¤inizi varsayal›m.
Eskiden böyle bir ihtiyaç akl›n›za bile gelemezdi. Bugün gelebilir. Akrabalar›m›z›n
telefonlar› de¤iflmifl olsun ve telefondaki mekanik ses, bu numaran›n art›k kulla-
n›lmad›¤›n› bildirsin. Ne yapabilirsiniz? K›sa bir süre öncesine kadar, her ilin ay-
r› birer telefon rehberi olurdu ve her telefonun yan›nda bu rehberlerden birer ta-
ne bulunurdu. Bugün bu rehberler hâlâ kullan›l›yor olsayd› bile, uzak bir flehir-
de yaflayan akrabalar›n›z›n telefon numaras›n› bulmak için size yard›mc› olamaz-
lard›. Buna karfl›l›k, e¤er ‹nternet ba¤lant›n›z varsa, sadece ad›n› ve soyad›n› bil-
di¤iniz abonelerin telefon numaralar›na ulaflmak zor de¤ildir. ‹nternet ba¤lant›n›z
yoksa, Telekom iflletmesi size arad›¤›n›z numaray› sa¤layabilir. Numaray› bulma-
n›za yard›mc› olan görevli de, bu bilgiye, önündeki bilgisayar yard›m›yla erifl-
mektedir. Demek ki günümüzde bilginin öneminin artmas›n›n nedenlerinden bi-
ri, eskisi ile k›yaslanmayacak kadar büyük miktardaki bilgileri iflleyebilecek araç-
lar›m›z›n olmas›d›r.
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Radyo, televizyon gibi cihazlar, bilgiye eriflmemizi kolaylaflt›r›r. Söz konusu cihazlar ol-
masayd› bugün her birimizin müzik tercihleri nas›l olurdu? Hangi tür müzi¤i dinliyor
olurduk? Hangi sanatç›lar› tercih ediyor olurduk? Bugünkü tercihlerimiz üzerinde tekno-
lojinin etkisi nelerdir?

Bilgi iflleme yetene¤imizin geliflmesi bilginin öneminin artmas›na neden yol
açar? E¤er elimizin alt›nda yeterli araçlar olmasayd›, bugün çözebildi¤imiz bir çok
karar problemini çözemeyecektik. Bu durumda da sezgilerimizle ya da varsay›m-
larla karar vermek zorunda kalacakt›k, bilgi, elde edilebilecek bile olsa, iflleneme-
yece¤i için talep edilmeyecekti. Bugün ise bilgiyi ifllemek için çok daha genifl
olanaklara sahibiz. Dolay›s›yla eskiden talep etmedi¤imiz bilgileri talep edebiliriz
ve ediyoruz. Bu yüzden bilginin önemi artm›flt›r.

Bilgiyi ifllemekte kulland›¤›m›z araçlar iki ana grupta toplanabilir: 
1. Maddi cihazlar 
2. Kavramsal araçlar 
Bilgi ifllemekte kulland›¤›m›z maddi cihazlar, telefon, radyo, televizyon, bilgi-

sayar gibi cihazlard›r. Daha önce sözünü etti¤imiz telefon rehberleri de asl›nda
bilgi ifllemekte baflvurulan, daha geleneksel cihazlar olarak görülebilir.

Öte yandan dil, alfabe gibi maddi olmayan fleylere sahip olmasayd›k, bütün
bu cihazlar hiçbir ifle yaramayacaklard›. Benzer flekilde e¤er karekök alma iflle-
minin ne oldu¤unu bilmiyorsak, elimizdeki hesap makinesinde karekök tuflunun
bulunmas›n›n bize bir faydas› yoktur. Demek ki A say›s›n›n karekökünün, ken-
disiyle çarp›ld›¤›nda A edece¤ini bilmek, en az arac›n bu ifli yapabilmesi kadar
önemlidir.

Bilgi ifllemekte kullan›lan maddi cihazlar ile kavramsal araçlar›n tamam›na bil-
gi teknolojileri diyece¤iz. Çok uzun süredir kullan›lan, kullan›m› hakk›nda her
birimizin kendili¤inden bilgi sahibi oldu¤u dil, alfabe gibi kavramsal araçlar, el-
bette, bu kitab›n konular› aras›na girmiyor. Ama bilgi teknolojileri teriminin, kul-
lan›m›na aflina oldu¤umuz bir çok unsuru da içerdi¤ini, akl›m›zdan ç›karmamam›z
gerekir.

Öte yandan, uzun y›llard›r kulland›¤›m›z radyo, telefon, televizyon gibi cihaz-
lar, belki de fark›na varm›fls›n›zd›r, son y›llarda çok yeni boyutlar kazand›. Eski-
den ancak haber bültenlerini bekleyerek eriflebildi¤iniz haberlere, art›k televizyo-
nunuzun teletekstinden, istedi¤iniz anda ulaflabilirsiniz. Televizyonda örne¤in bir
futbol maç›n› kendi seçti¤iniz kameralardan seyretmek, yay›n devam ederken bir
önceki pozisyonu sadece kendi televizyonunuzda a¤›r çekimde izledikten sonra
kald›¤›n›z yerden devam etmek art›k mümkün. Bu tür uygulamalar ticari olarak
yayg›nlaflmasalar bile, baflar›l› denemeler gerçeklefltirildi. Telefonlar, özellikle de
mobil telefonlar, eskiden hayal bile edilemeyecek ifllevleri yerine getirebiliyorlar.
Yak›ndan bildi¤imiz ve belirli amaçlar için kullan›m›na al›fl›k oldu¤umuz cihazla-
r›n yepyeni ifllevler kazanabilmeleri, büyük ölçüde, bilgisayar teknolojisindeki
ola¤anüstü geliflme sayesindedir.

Bu kitapta, bu yüzden, özellikle bilgisayarlar konu edilmifltir. Öte yandan,
bilgisayar dedi¤imiz cihaz da, 50 y›l› biraz aflan tarihi boyunca devrimci de¤iflim-
ler geçirdi. Bugün masan›z›n üzerine yerlefltirebilece¤iniz basit bir kiflisel bilgi-
sayarla, e¤er uygun ba¤lant›lar› sa¤lam›flsan›z, bir yandan radyo ve televizyon
yay›nlar›n› alabilir, bir yandan müzik dinleyebilir, film seyredebilir, hatta k›tala-
raras› telefon konuflmalar› yapabilir, mobil telefonlara mesaj yollayabilir, öte
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yandan kendi kiflisel ifllerinizi gerçeklefltirebilir, oyun oynayabilir ve ‹nternet
üzerinden hiç karfl›laflmad›¤›n›z kiflilerle dostluklar kurabilir, örne¤in müzik par-
çalar› de¤ifl tokufl edebilir, dünyan›n belli bafll› bilim adamlar›n›n araflt›rmalar›na
an›nda eriflebilirsiniz.

Demek ki bilgisayar, kendi bafl›na, neredeyse bütün bilgi ifllem ihtiyac›n› kar-
fl›layabilecek olanaklar› sa¤layabilir. Bir flartla. Onu kullanmak için gereken kav-
ramsal araçlara da sahipseniz.

Kocasö¤üt Köyü muhtar› Hasan flehirde görüp be¤endi¤i ‹nternet Kafelere özenmifltir.
Ba¤l› oldu¤u ilçe kaymakam›n›n yard›m›yla ‹nternet ba¤lant›s› olan iki bilgisayar› köy kah-
vesinin bir köflesine yerlefltirmifltir. Ancak günler geçmesine, köylüleri özendirmeye çal›fl-
mas›na ra¤men kimse bilgisayarlar› kullanmamaktad›r. Art›k dayanamayan Hasan “Yeter
yahu! Anlamad›m gitti! Aya¤›n›za ça¤›m›z›n bilgi teknolojisini getirdik. Kimse kullanm›yor.
Ne haliniz varsa, görün!” diye kahvedeki gençlere k›zarak bilgisayarlar› geri gönderir.
Sizce Muhtar Hasan gerçekten bilgi teknolojisini köyüne getirmifl midir? 

Muhtar Hasan’›n köyün kahvesine getirdi¤i fley, bilgi teknolojilerinin maddi cihazlar›d›r. E¤er köylüle-
rine bilgisayardan yararlanmak için gereken kavramsal araçlar› da sunabilmifl olsayd›, gerçek an-
lamda bilgi teknolojilerini köyüne getirmifl olacakt›.

B‹LG‹ ‹fiLEM SÜREC‹

Verilen örnek durumlarda izlenen bilgi ifllem süreci ad›mlar›n› ve
bilgi ifllem sürecinde bilgisayar kullanman›n sa¤lad›¤› üstünlük-
leri s›ralayabilece¤iz.

Bilgi ifllem süreci, herhangi bir atölyeyi çok and›r›r. Atölyelerde hammaddeler çe-
flitli tezgahlarda ifllenir ve mamül elde edilir. Bilgi ifllem sürecinin mamülü bilgi-
dir. Süreçte ifllenen malzemeye ise veri denir. Nas›l bir atölyede kullan›lan vida-
lar ya da somunlar bir baflka atölyenin mamülleri ise, bilgi ifllem sürecinde kulla-
n›lan verilerin bir bölümü de baflka bilgi ifllem süreçlerinde üretilmifl olan bilgiler
olabilir.

Bir atölyede torna, planya, makas gibi çeflitli tezgahlar yer al›r. Malzeme bu
tezgahlarda kesilir, bükülür, delinir, baflka parçalarla birlefltirilir. Bütün bu ifllem-
lerin hangi s›rada ve nas›l yap›laca¤›, elde edilmek istenen mamülün sahip olma-
s› istenen özelliklerine ba¤l›d›r. Bilgi ifllem sürecinde de, t›pk› atölyede oldu¤u
gibi, çeflitli ifllem ad›mlar› vard›r. Bu ifllem ad›mlar›n› genellikle on bafll›k alt›nda
toplar›z:

1. Kaydetme, 
2. s›nama, 
3. s›ralama, 
4. s›n›fland›rma, 
5. özetleme, 
6. eriflim, 
7. hesaplama, 
8. saklama, 
9. ço¤altma ve 
10. iletme.
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Bütün bilgiler, veriler üzerinde bu ifllemlerin gerekli olanlar›n›n gereken s›ra-
da uygulanmas›yla elde edilir. ‹zleyen kesimlerde, veriler üzerinde yap›lan ifllem-
leri örnekleyerek tart›flaca¤›z.

Kaydetme
Örnek olarak üniversiteye yerlefltirme s›nav›nda ald›¤›n›z puan, her biriniz için bir
bilgidir. Bu bilginin üretilmesine, s›navdan çok önce, baflvuru formlar› yard›m›yla
derlenen verilerle bafllan›r. Baflvuru formunda kimlik bilgileriniz, adres bilgileriniz
ve di¤er gerekli veriler yer al›r. Biz kimlik bilgisi desek de, sözünü etti¤imiz sü-
reç için onlar birer veridir. Okullar›n›zdan ald›¤›n›z ya da adreslerinize gönderilen
optik formlara söz konusu verileri kodlad›¤›n›z zaman, kaydetme ifllemi gerçek-
leflmifl olur. Bir baflka kaydetme ifllemini de, s›navda tercih etti¤iniz cevap seçe-
neklerini cevap kâ¤›tlar›na kodlarken gerçeklefltirirsiniz.

Kaydetme ifllemi, günümüzde bilgi teknolojisinin en önemli darbo¤azlar›ndan
biridir. Bir veri bilgisayara kaydedildikten sonra onun üzerinde di¤er ifllemleri yap-
mak, genellikle çok kolayd›r. Örne¤in nüfus say›m verileri bilgisayar ortam›na ak-
tar›ld›ktan sonra, verilerin üzerinde istenen her türlü analizi kolayl›kla ve k›sa süre
içinde gerçeklefltirebiliriz. Ancak milyonlarca kifli hakk›ndaki verilerin bilgisayara
aktar›lmas› zaman al›c› ve zor bir ifltir. E¤er optik formlar olmasayd›, her birinizin
cevap kâ¤›tlar›ndaki her kodlaman›n, özel görevliler taraf›ndan bilgisayara girilme-
si gerekecekti. Günümüzde, baz› özel durumlar için kullan›fll› veri girifl araçlar› ge-
lifltirilmifltir. Örne¤in bir süpermarket kasas›ndaki barkod okuyucular birer veri gi-
rifl arac›d›r ve sat›n ald›¤›n›z mal› an›nda süpermarketin bilgisayar›na kaydederler.

Pop müzi¤i çok sevdi¤inizi varsayal›m. Genifl bir kaset koleksiyonunuz var. Yeni ç›kan ka-
setleri birkaç defa dinledikten sonra, her parçaya bir not verme al›flkanl›¤›n›z olsun. Ver-
di¤iniz notlar› ileride hat›rlayabilmek için yapman›z gereken nedir?

E¤er dinledi¤iniz parçalara not verme al›flkanl›¤›n›z varsa, ileride bu notlara eriflebilmek için onlar›
kaydetmeniz gerekir. Örne¤in bu amaç için ayr›lm›fl bir deftere her albüm için bir sayfa ay›rabilir, al-
bümdeki parçalar›n adlar›n› ve parçalara verdi¤iniz notlar› bu sayfaya yazabilirsiniz. E¤er bilgisaya-
r›n›z varsa, ileride görece¤iniz ifllem tablosu ya da veri taban› gibi programlar› da benzer bir amaç
için kullanabilirsiniz. Her durumda yapaca¤›n›z ilk ifl, verdi¤iniz notlar› kaydetme ifllemidir.
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S›nama
Optik formlar› doldurduktan sonra, yap›labilecek küçük bir hatan›n bafl›n›za
dert açabilece¤ini bildi¤iniz için, kodlamalar›n›z› s›nars›n›z. Ancak baflvuru
formlar›n›n ya da s›nav cevap kâ¤›tlar›n›n üzerinde yap›lan tek s›nama sizin
yapt›¤›n›z s›nama de¤ildir. Optik formlar optik okuyucular taraf›ndan okunur-
ken de çeflitli biçimlerde s›nan›rlar. Örne¤in ayn› soruda iki seçenek birden
iflaretlemiflseniz, optik okuyucular bu hatay› fark eder ve cevab›n›z geçersiz
say›l›r.

Bilgisayarlar verilerin do¤rulu¤unu s›namak için çeflitli yöntemler izler. Örne-
¤in süpermarket kasas›ndaki barkod okuyucu, e¤er paketin üzerindeki kod k›r›fl-
t›¤› için ya da baflka bir nedenle yanl›fl bir kod okumuflsa, sistem küçük bir alarm
verir. Kuflkusuz bu alarm, geçerli olmayan bir kod okundu¤unda ortaya ç›kar. Ör-
ne¤in barkodlar›n üç basamakl› oldu¤unu varsayal›m ve sizin ald›¤›n›z mal›n ko-
du da 123 olsun. Barkod okuyucu yanl›fll›kla 122 okumuflsa ve 122 geçerli bir kod
ise, bilgisayar bu hatay› farkedemez. Bu durumda 122 hangi malzemenin koduy-
sa, faturan›za o malzemenin de¤eri eklenir. Ama e¤er 128 okumuflsa ve 128 kod-
lu bir malzeme yoksa, bilgisayar kasiyeri uyaracakt›r.

S›n›fland›rma
Üniversiteye yerlefltirme s›nav›nda sizin ald›¤›n›z puan sadece sizin için de¤il, ka-
zand›¤›n›z fakülteler ya da Devlet ‹statistik Enstitüsü gibi kurumlar için de birer
bilgidir. ÖSYM s›nav sonuçlar›n› çeflitli yerlere göndermek durumundad›r. Dolay›-
s›yla ald›¤›n›z puanlar›n örne¤in fakültelere, mezun oldu¤unuz okullara, mezun
oldu¤unuz okulun bulundu¤u illere göre s›n›fland›r›lmas› gerekir. Sonuçta her
y›l, üniversiteye yerlefltirme s›nav›ndan hemen sonra, örne¤in Ayd›n ilinin baflar›
düzeyi ile Elaz›¤ ilinin baflar› düzeyinin karfl›laflt›r›ld›¤›n› duyars›n›z. Bu karfl›lafl-
t›rman›n yap›labilmesi için, her birinizin ald›¤› puanlar›n il baz›nda s›n›fland›r›lm›fl
olmas› gerekir.

S›n›fland›rma, veriler bilgisayara girildikten sonra, kolayca gerçeklefltirilebilecek
bir ifltir. Örne¤in süpermarkette sat›n ald›¤›n›z mallar, KDV oranlar›na göre s›n›f-
land›r›labilir ve her KDV kategorisi için ödeyece¤iniz vergi ayr›ca hesaplanabilir.

Pop müzik de¤erlendirme defterinizdeki verileri ne flekilde s›n›fland›rma ihtiyac› duyabi-
lirsiniz? Verilerin defter sayfalar›nda yer almas›, s›n›fland›rmada ne gibi güçlüklere yol
açar?

Y›llar boyunca edindi¤iniz her kasetteki pop müzik parçalar›na not verdikten sonra, tam puan ver-
di¤iniz parçalar›n listesini bir arada görmek isteyebilirsiniz. Bu bir s›n›fland›rma ifllemi gerektirir.
Verileriniz defter sayfalar›na yaz›lm›fl oldu¤u durumda, bütün sayfalar› teker teker tarayarak, tam
puan verdi¤iniz parçalar›n adlar›n› ayr› bir sayfaya geçirmeniz gerekir. Oysa ayn› ifli bilgisayar
ortam›nda yap›yor olsayd›n›z, ileride görece¤iniz gibi, bu ifllemi tek komutla gerçeklefltirmeniz
mümkündü.

Özetleme
ÖSYM sonuçlar›n›n il baz›nda s›n›fland›r›lmas›, bir yandan da bir tür özetlemedir.
‹ldeki bütün ö¤rencilerin teker teker baflar›s›n› de¤il, ildeki okullardan mezun
olan ö¤rencilerin hepsinin il için özetlenmifl halini gösterirler.
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Özetleme, ihtiyaca göre, çeflitli biçimlerde gerçeklefltirilebilir. Örne¤in sat›n al›-
nan ve kasadan geçen her mal, süpermarketin stoklar›n›n azalmas›na yol açar. Sü-
permarket bu stoklar› yenilemek zorundad›r, aksi halde müflteriler talep ettikleri
mallar› raflarda bulamayabilirler. Bilgisayar deterjan reyonundaki eksilmeleri be-
lirli aral›klarla toplar ve depodan raflara tafl›nacak deterjan miktar› hakk›nda rapor
haz›rlar. Böylelikle müflterilerin teker teker yapt›klar› ifllemler, belirli aral›klarla
toplan›r. Raporda her deterjan markas› için tek de¤er yer al›r. Bilgisayar, bu flekil-
de, ayr› ayr› gerçekleflen çok say›da ifllemi tek sat›r halinde özetlemifl olur.

S›ralama
S›navdan hemen sonra ÖSYM, bütün fakültelere, fakülteyi kazanan ö¤rencilerin
listelerini yollar. Bu listeler kay›tlar s›ras›nda kullan›lacakt›r. Kay›t s›ras›nda kar›fl›k-
l›klar›n olmamas› için, listelerin soyad›na göre s›ralanmas›nda yarar vard›r. Öte
yandan siz de s›nav sonuçlar›n› yay›nlayan gazete eklerinde, puan›n›z› ancak, lis-
teler numara s›ras›na göre s›raland›¤› için bulabilirsiniz. E¤er listeler s›ral› olmasay-
d›, yüzbinlerce bilgi aras›ndan size ait olan› bulman›z neredeyse olanaks›z olurdu.

Büyük miktarlardaki verileri ya da bilgileri s›ralamak bizim için kolay olma-
sa da, bilgisayar için hiçbir güçlük yoktur. Günümüzde kolayl›kla eriflilebilir
olan bir kiflisel bilgisayarda bile, milyonlarca ö¤renciye ait kay›tlar› örne¤in so-
yad›na ya da numaraya göre s›ralamak, birkaç saniyeden daha k›sa süre içinde
gerçeklefltirilebilir.

Pop müzik defterinizdeki binlerce parçay› verdi¤iniz notlara göre s›ralayabilseniz hofl ol-
maz m›? Böyle bir ifllemi gerçeklefltirmek için neler yapman›z gerekir?

Hesaplama
Her birinizin adresine yollanan puanlar, çeflitli kategorilere ayr›lm›fl çok say›da so-
ruya verdi¤iniz cevaplar›n kaç›n›n do¤ru, kaç›n›n yanl›fl oldu¤unun say›lmas›n›
gerektirir. Yanl›fl cevaplar›n›z yüzünden kaybetti¤iniz puanlar do¤ru cevaplardan
ald›¤›n›z puandan ç›kar›l›r. Daha sonra sizinle birlikte s›nava girmifl olan yüzbin-
lerce gencin ald›¤› ham puanlar üzerinde de çeflitli ifllemler yap›larak, standart pu-
anlar›n›z hesaplan›r.

Hesaplama ifllemleri de bilgisayarlar için son derece kolayd›r. Ancak bu kolay-
l›k, sadece bizim de yapabilece¤imiz hesaplar için geçerlidir. Nas›l yap›laca¤›n›
bilmedi¤imiz için yapamad›¤›m›z hesaplar› yapamazlar. Sadece bizim belki de
yüzlerce y›lda ancak yapabilece¤imiz hesaplar› bilgisayarlar da birkaç saniye için-
de ve hatas›z olarak yaparlar. Baz› durumlarda hesaplama iflinin kendisi kolay ol-
makla birlikte, çok say›da ifllem yapmak yüzünden problem ç›kar. Örne¤in süper-
markette bilgisayar, kasalardaki barkod okuyucular›ndan gelen kodlar yard›m›yla,
stok bilgilerini her defas›nda bir eksiltir. Yap›lan ifl sadece bir ç›kartma ifllemidir.
Ama her gün binlerce defa yap›lmas› gerekir. Öte yandan bilgisayar, bir kasada
yap›lan bütün al›flveriflin parasal de¤erlerini toplar. Yine yap›lan ifl basit bir topla-
ma ifllemidir. Ancak bu ifllemi bilgisayar yard›m› olmadan yapmaya kalkt›¤›m›zda
müflterilerin kasa önünde bekleme süreleri uzar. Bu ise süpermarketin müflteri
kayb›na yol açaca¤› için istenmeyen bir durumdur. Baz› durumlarda ise ifllenecek
olan veri çok olmasa bile, yap›lacak ifllemler çok karmafl›kt›r. Bu durumda bilgi-
sayar› problemi çözecek biçimde programlamak, problemi çözmekten çok daha
kolay olabilir.
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Pop müzik defterinizde her parçaya verdi¤iniz notlardan yola ç›karak, sizce en iyi kase-
tin hangisi oldu¤unu ö¤renmek istedi¤inizi varsayal›m. Bu amaçla her kasetteki bütün
parçalara verdi¤iniz notlar›n ortalamas›n› alarak, kasetin notu olarak kullanmaya karar
vermiflseniz, yapman›z gereken ifllemler nelerdir?

Ço¤altma
Üniversiteye yerlefltirme s›nav›na giren bütün ö¤rencilerin puanlar›, ö¤renci için
ayr›, kazand›¤› fakülte için ayr›, bilgilerin gönderilece¤i di¤er kurumlar için ayr›
olmak üzere ço¤alt›l›rlar. Sonuçlar ayr›ca bas›na sunulmak, ‹nternet üzerinden
yay›nlanmak gibi amaçlar için de ço¤alt›l›r.

Ço¤altma, görüldü¤ü gibi, sadece bilgisayar ortam›nda olmak zorunda de¤il-
dir. Süpermarketin bilgisayar›, bir yandan müflteri için kasa fifli üretir. Kasa fiflini
müflterinin okuyup anlayabilece¤i ve saklayabilece¤i bir biçimde üretmesi gerek-
lidir. Öte yandan süpermarket çal›flanlar› için, reyonlardaki raflara yerlefltirilecek
olan mallar›n miktar›n› içeren raporlar haz›rlar. Bu raporlar da müflteriye kasa fifli
haz›rlarken kullan›lan ayn› veriler yard›m›yla haz›rlan›r. Yani bir anlamda ço¤alt-
ma yap›lm›flt›r. Ancak bu defa rapor, görevlilerin anlayabilece¤i biçime sahiptir.
Öte yandan süpermarketin bilgisayar›, ana deponun bilgisayar›na, depodan çeki-
len mallar›n listesini yollar. Böylelikle ana depodan depoya yollanacak mal talebi
bildirilmifl olur. Bu bilgi de ayn› verilerden üretilmifl, yani ço¤alt›lm›flt›r. Ancak bu
bilginin insanlar›n da anlayabilece¤i bir biçime getirilmesi gerekli de¤ildir. Bilgi-
sayarlar kendi aralar›nda kendi dilleriyle anlaflabilirler.

Saklama
Üniversiteye girifl s›nav›n›n sonuçlar›, hukuki nedenlerle saklanmak zorundad›r.
Ancak saklama ifllemi ÖSYM’nin hukuki amaçlarla yapt›¤› iflten ibaret de¤ildir. Pu-
an bilgilerini ‹nternet üzerinden ö¤rencilerin ulaflabilece¤i biçimde bilgisayarlara
yerlefltirilmesi de bir saklama ifllemidir. Asl›nda baflvuru formlar› ile elde edilen
veriler de daha önce ÖSYM’nin bilgisayarlar›nda saklanm›flt›r.

Saklama, bilgi ifllemin en temel ifllem ad›mlar›ndan biridir. Bilgisayar sistemle-
rinde verilerin ve bilgilerin saklanmas› için çok çeflitli teknolojiler gelifltirilmifltir.
‹leride bu teknolojileri ve hangisinin hangi durumlarda avantajl› oldu¤unu ayr›ca
göreceksiniz.

Eriflme
ÖSYM size puanlar›n›z› iletmesi gerekti¤inde, saklad›¤› adres verilerinize eriflir.
Puanlar›n›z›n hesaplanmas›, çeflitli istatistiklerin türetilmesi ve benzeri amaçlar-
la, s›k s›k, saklanm›fl olan verilerin çeflitli bölümlerine eriflme ihtiyac› ortaya ç›-
kar. S›nava giren ö¤renciler de, s›nav sonuçlar› yay›nland›¤› anda ‹nternete gi-
rerek ya da bas›nda yay›nlanan eklerde kendi numaralar›n› bularak, puan bilgi-
lerine eriflirler.

Pop müzik de¤erlendirmelerinizi bir defterde tuttu¤unuz durumda saklama ve eriflme ifl-
lemleri nas›l gerçekleflir? E¤er ayn› verileri bir bilgisayarda tutuyor olsayd›n›z saklama ve
eriflme ifllemleri nas›l de¤iflecekti?
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‹letme
Verilere ve bilgilere nas›l eriflilece¤i, aç›kt›r ki, saklama iflinin nas›l ve nerede ya-
p›ld›¤›na ba¤l›d›r. ÖSYM’nin saklad›¤› cevap kâ¤›tlar›na eriflmek için raflardaki
dosyalar›n aras›nda arama yapmak gerekir. Buna karfl›l›k bilgisayar ortam›nda
saklanan verilere ancak bilgisayar yard›m›yla eriflilebilir.

Son olarak, ÖSYM üretti¤i bilgileri size, kazand›¤›n›z fakültelere, bas›na ve di-
¤er ilgili kurumlara iletir.

‹letim ifli için de çok farkl› teknolojiler kullan›labilir. Örne¤in süpermarkette
barkod okuyucudan bilgisayara ya da bilgisayardan kasaya veriler ve bilgiler, ve-
ri hatlar› arac›l›¤›yla iletilir. Kasada haz›rlanan fatura bilgileri ise müflteriye kasa fi-
fli arac›l›¤›yla iletilir.

Sizin pop müzik konusunda genifl bir arfliviniz oldu¤unu bilen bir arkadafl›n›z›n sizi ara-
d›¤›n› varsayal›m. Arkadafl›n›z bir parçan›n hangi kasette yer ald›¤›n› ve sizin ona hangi
notu verdi¤inizi ö¤renmek istiyor olsun. Verileriniz defterde ise ne yapars›n›z? Bilgisa-
yarda ise ne yapars›n›z?

E¤er pop müzik de¤erlendirmelerinizi bir defterde tutuyorsan›z, sözü edilen parçay› bul-
mak kolay olmayabilir, çok zaman alabilir. Bilgisayarda ise verilere eriflmek çok kolay-
laflt›r›lm›flt›r. Ancak her iki durumda da bilginin arkadafl›n›za iletilmesinde telefondan
yararlanabilirsiniz. 

ÖSYM’nin sizin baflvuru formlar›n›z› ve s›nav cevap kâ¤›tlar›n›z› almas›n-
dan her ö¤renci için bir s›nav puan› üretmesine kadar geçen süreç içinde, el-
bette, yukar›da örnek olarak verdiklerimizden çok daha fazla bilgi ifllem ifli
gerekir. Örne¤in s›nav salonlar›na soru kitapç›klar›n›n ve cevap kâ¤›tlar›n›n
ulaflt›r›lmas›, her salonda yeterli say›da görevlinin bulunmas›, kitapç›klar›n
ve cevap kâ¤›tlar›n›n ÖSYM’ye kay›ps›z ve düzenli olarak dönmesi gibi iflle-
rin gerçeklefltirilebilmesi için gereken yo¤un bilgi ifllem ihtiyac›na hiç de¤in-
medik. Ama bilgi ifllem sürecindeki her ifllem ad›m›n›n bir örne¤ini görmüfl
olduk.

Dikkat etmemiz gereken iki nokta var.
Birincisi, her ne kadar ÖSYM’nin yapt›¤› ifllerde bütün ifllem ad›mlar› yo-

¤un olarak gerekse de, her zaman böyle olmayabilir. Her bilgi ifllem sürecin-
de bütün ifllem ad›mlar› zorunlu de¤ildir. Baz› durumlarda verilerin kaydedil-
mesi, s›ralanmas›, s›n›fland›r›lmas› ve iletilmesi yeterli olabilir. Bir baflka du-
rumda kaydedilen veri üzerinde hesaplama yap›lmas› ve bilginin gerekli kifli-
ye ulaflt›r›lmas›ndan baflka ifllem gerekmeyebilir. Önemli olan, bilgi ifllem sü-
recinin sonunda, istenen bilginin elde edilebilmesidir. Bu noktada art›k bilgi-
yi daha net olarak tan›mlayabiliriz. Bilgi bir karar vermekte anlam tafl›yan, ka-
rar vericiye gerekti¤i zamanda ve gereken biçimde ulaflt›r›lan ve do¤ru olan,
ifllenmifl veridir.
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Pop müzik de¤erlendirmelerinizi kaydederken, her kasetin hangi tarihte piyasaya sürül-
müfl oldu¤unu da kaydetti¤inizi varsayal›m. Geçti¤imiz y›llar aras›nda pop müzik aç›s›n-
dan en verimli olan›n, yani yeni ç›kan kasetlere verdi¤iniz puanlar›n en yüksek oldu¤u
y›l›n hangisi oldu¤unu merak ederseniz ne gibi ifllemler yapman›z gerekir? Bu süreçte
hangi bilgi ifllem ad›mlar›na baflvurulur?

Her y›l piyasaya birçok kaset ç›kt›¤›na göre, y›l›n de¤erlendirilmesi için bir göstergeye ihtiyaç duyar›z.
Bir y›l boyunca piyasaya sürülen parçalara verdi¤imiz notlar›n ortalamas›n›n, söz konusu y›l›n gös-
tergesi oldu¤unu varsayal›m. Bu durumda, defterimizdeki bütün parçalar› y›llara göre s›n›fland›r-
mam›z, her y›l için bir ortalama de¤er hesaplamam›z ve sonra da sonuçlar› ortalamalara göre s›rala-
mam›z gerekir. Bütün bu ifllemleri yapmak için daha önce verileri kaydetmifl olmam›z da zorunludur.
Bu süreçte di¤er ifllem ad›mlar›na ihtiyaç duymay›z.

‹kincisi, bir bilgi ifllem sürecinde her ifllem ad›m›nda farkl› teknolojiler kullan›-
labilir. ÖSYM örne¤inde kay›t ifllemi elle yap›lmaktad›r. ‹letme iflleminde de bir
çok farkl› teknoloji paralel olarak kullan›lmaktad›r. Bir yandan posta, bir yandan
yaz›l› bas›n, bir yandan telefon ve öte yandan bilgisayar, sonuçlar›n ö¤rencilere
iletilmesinde kullan›lmaktad›r. Her bilgi ifllem sürecinde, çeflitli nedenlerle, çeflitli
teknolojilerin bir kompozisyonu kullan›labilir.

Bilgi ifllem sürecinde bilgisayarlar, üç durumda büyük avantaj sa¤larlar. Birin-
ci olarak, e¤er üniversiteye yerlefltirme s›nav› örne¤inde görüldü¤ü gibi çok mik-
tarda veri ifllenecekse, bilgisayarlar›n yard›m› olmadan sonuç almak olanaks›z de-
necek kadar güçtür. ‹kinci olarak, e¤er çok k›sa süre içinde sonuca ulaflmak ge-
rekiyorsa, yine bilgisayarlar›n zorunlu oldu¤unu söyleyebiliriz. Son olarak da, yi-
ne ÖSYM’nin ham puanlardan standart puanlar› hesaplamas›nda oldu¤u gibi, çok
yo¤un ve karmafl›k ifllem gereken durumlarda da, ancak bilgisayarlardan yararla-
narak sonuç al›nabilir.

B‹LG‹ TOPLUMUNDA YAfiAMAK

Verilen özellik ve olgular›n tar›m, sanayi ve bilgi toplumlar›ndan
hangisine ait oldu¤unu belirleyebilece¤iz.

Henüz bilgisayarlara sahip olmad›¤›m›z devirlerde de karar vermek zorunda kal›-
yorduk. Vermek zorunda oldu¤umuz kararlar için bilgiye ihtiyac›m›z vard› ve bu
bilgileri yine verilerden üretiyorduk. Verilerden bilgi üretmek için, yine yukar›da
s›ralad›¤›m›z ifllem ad›mlar›na baflvurmak zorundayd›k. Söz konusu ifllem ad›mla-
r›nda, kâ¤›t, kalem, kollu hesap makinesi gibi çeflitli cihazlardan yararlanabiliyor-
duk. Demek ki bilgisayarlardan önce de bir tür bilgi teknolojimiz vard›.

Ancak ÖSYM ve süpermarket örneklerinden de görüldü¤ü gibi, bilgisayar, bil-
gi iflleme kapasitemizi ola¤anüstü boyutlarda de¤ifltirmifl ve gelifltirmifltir. E¤er bil-
gisayarlar olmasayd›, üniversiteye yerlefltirme s›nav› büyüklü¤ünde s›navlar örgüt-
leyemez, büyük ölçekli süpermarketler kuramazd›k. Benzer flekilde Türkiye’de
Aç›kö¤retim uygulamas› da gerçeklefltirilemezdi. Asl›nda bugün yoklu¤una katla-
namayaca¤›m›z, bilgisayarlarla iliflkisi oldu¤unu da düflünmedi¤imiz bir çok fley,
20. Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda bilgi teknolojilerinde meydana gelen devrim sayesin-
de mümkün oldu. Bugün art›k dünyan›n büyük bölümü bilgi toplumunda yafl›yor.
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Bilgi toplumu derken neyi kastetti¤imizi daha iyi anlamak için, tarihin derin-
liklerine uzanmak gerekir. ‹nsanlar uzun süre avc›-toplay›c› olarak yaflad›lar.
Küçük kabileler halinde, çevrelerindeki yabani hayvanlar› avlayarak ve yabani
bitkileri toplayarak yaflanan binlerce y›ldan sonra, bundan yaklafl›k on bin y›l
önce, Mezopotamya’da, ve ard›ndan k›sa aral›klarla dünyan›n çeflitli yerlerinde
tar›m keflfedildi. Birkaç yüz y›l içinde yeryüzünde yaflayan insan topluluklar›n›n
büyük bölümü tar›m yapmaya bafllad›lar. Art›k avc›l›k yapmalar› gerekmiyordu,
çünkü ihtiyaçlar› olan besinleri kendi yetifltirdikleri hayvanlardan ve bitkilerden
sa¤l›yorlard›.

Bugün dünyan›n çeflitli yerlerinde avc›-toplay›c› olarak yaflayan çeflitli ilkel
topluluklar vard›r. Antropologlar›n yapt›¤› gözlemlere göre, genellikle zannedildi-
¤inin aksine, tar›m toplumunda insanlar, avc›-toplay›c›lardan daha az çal›flmazlar.
Ama daha öngörülebilir, güvenilir bir hayatlar› vard›r. Dolay›s›yla tar›m yapan ka-
bilelerin nüfusu, daha önce mümkün olmayacak kadar artt›. Artan nüfus köylerin
büyümesine yol açt›. Büyüyen köylerde iflbölümü bafllad› ve toplumsal örgütlen-
me köklü bir de¤iflime u¤rad›. Yaklafl›k on bin y›l süren tar›m toplumunda, nüfu-
sun büyük bölümü tar›mla u¤rafl›yordu. Ekonominin temeli tar›md›. Dolay›s›yla
en k›ymetli faktör toprakt›.

Bu süre içinde el sanatlar› a¤›r a¤›r geliflti. ‹nsanlar hayvanlar›n gücünü kullan-
may› ö¤rendiler. Zamanla rüzgâr ve akarsular›n enerjisinden yararlanmaya baflla-
d›lar. Ancak rüzgâr ve akarsular›n enerjisi insanlar›n kontrolünde de¤ildi. Rüzgâr
esmezse ya da yaz aylar›nda akarsular›n suyu azald›¤›nda, yap›labilecek bir fley
yoktu. Buhar makinesinin gelifltirilmesiyle insanlar ilk defa, kendilerinin kontrol
edebilece¤i büyük ölçekli bir güce sahip oldular. Yaklafl›k iki yüzy›l önce ‹ngilte-
re’de büyük ölçekli fabrikalar ortaya ç›kmaya bafllad›. K›sa süre içinde sanayi k›-
ta Avrupa’s›nda ve Kuzey Amerika’da yay›ld›. Tar›m devriminden sonra ikinci bü-
yük devrim, sanayi devrimi gerçekleflmifl oluyordu. fiehirler daha önce hayal edi-
lemeyecek kadar büyüdüler. Nüfusun önemli bir bölümü sanayi iflçisi haline gel-
di. S›nai üretim ekonominin temeli oldu, tar›m›n pay› ve önemi azald›. Dolay›s›y-
la topra¤›n önemi azald› ve yerini enerji ald›. 
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Tablo 1.1: Farkl›
toplumlar ve genel
özellikleri.

Avc›-toplay›c› Tar›m Sanayi Bilgi

Enerji kayna¤› ‹nsangücü ‹nsan ve Kömür, petrol Elektrik ve
hayvan gücü gibi fosil yak›tlar nükleer enerji

Zenginli¤in Kiflisel yetenek Toprak Enerji kaynaklar› Bilgi ve kiflisel
kayna¤› ve sanayi yetenek

Sembol ‹nsan Çiftlik Fabrika Bilgisayar

Ço¤unlu¤un Avc›l›k, Tar›m Fabrika iflçili¤i Sembol iflleme
yapt›¤› ifl toplay›c›l›k

‹fllenen nesne Tabiat Toprak Malzeme Sembol

Zaman Tabiat›n y›ll›k Tabiat›n y›ll›k Do¤rusal saat Kiflisel biyolojik 
düzenlemesi ritmi ritmi zaman› ritm

Toplumsal Kabile ‹mparatorluk Ulus-devlet Uluslararas›
örgütlenme geçirgenlik



Tar›m toplumuna geçiflle birlikte sadece ifllerimizin niteli¤i de¤il, yaflama tarz›-
m›z, al›flkanl›klar›m›z, anlay›fllar›m›z köklü bir biçimde de¤iflmiflti. Benzer biçim-
de sanayi devrimi de sadece tarlalardan fabrikalara göç etmemize yol açmakla
kalmad›. Örne¤in tar›m toplumunda hayat, zaman›n do¤al ritmine uygun olarak
devam eder. Çiftçilerin neleri ne zaman yapacaklar›, mevsimlere göre de¤iflir. Do-
lay›s›yla saat kavram› yerleflmemiflti. Oysa sanayi toplumunda iflçilerin fabrikalara
girifl ve ç›k›fl saatleri sabittir. Dolay›s›yla zaman› alg›lay›fl›m›z de¤iflmek zorunda-
d›r. Benzer flekilde bütün anlay›fllar›m›z da de¤iflti. 

20. yüzy›l›n ikinci yar›s›n›n bafllar›nda ilk bilgisayar yap›ld›. Bafllang›çta son
derece hantal ve yetersiz olan bilgisayarlar, çok k›sa bir süre içinde ola¤anüstü
geliflme gösterdiler. 1980’li y›llarla birlikte kiflisel bilgisayarlar yay›lmaya bafllad›.
Bundan daha 20 y›l önce bir bilgisayar görmüfl, onu kullanm›fl olanlar, geliflmifl
ülkelerde bile parmakla say›lacak kadar azd›. Ancak kiflisel bilgisayarlar h›zla
ucuzlad› ve evlere girmeye bafllad›. Özellikle çocuklar ve gençler, bilgisayarlara
uyum sa¤lamakta zorluk çekmediler.

Ayn› süreç içinde bilgi toplumu kavram› da tart›fl›lmaya bafllad›. Daha önce sa-
nayi toplumunun, insanl›¤›n son aflamas› oldu¤u düflünülüyordu. Toplumun bü-
yük bölümünün gelirini sanayiden kazanaca¤›, sanayi sektörünün pay›n›n dur-
maks›z›n artaca¤› varsay›l›yordu. Ancak böyle olmad›. S›nai ifllerin toplam içinde-
ki pay›, hiçbir yerde yüzde 50’leri geçmedi. Aksine, bilgisayar teknolojisindeki ge-
liflmeler, zamanla sanayi robotlar›n›n üretilebilmesini sa¤lad›. Dolay›s›yla sanayide
çal›flan nüfusun pay› düflmeye bafllad›. Buna karfl›l›k bilgi sektöründe çal›flanlar›n
pay› h›zla artt›. Art›k en önemli kaynak enerji de¤il, bilgiydi. Tar›m toplumunda
topra¤a, sanayi toplumunda enerjiye sahip olan kural› koyuyordu. Bilgi toplu-
munda ise kurallar› bilgiye sahip olan tayin etmeye bafllad›.

Tar›m toplumlar›nda insanlar›n büyük bölümü topra¤› iflliyorlard›. Tar›m top-
lumlar›nda da malzemeyi iflleyen, örne¤in demiri iflleyerek çeflitli araçlar ya da süs
eflyalar› yapan zanaatkarlar vard›, ama oran olarak toplumun çok küçük bir bölü-
münü oluflturuyorlard›. Tar›m toplumlar› döneminde büyük imparatorluklar ku-
ruldu. Bu imparatorluklarda devletin vergi toplayabilmesi için bilgi kaydetmesi ve
ifllemesi gerekiyordu. Demek ki tar›m toplumlar›nda da bilgi iflleyenler vard›. Ama
küçük bir az›nl›¤› oluflturuyorlard›. Sanayi toplumlar›nda malzeme ifllemek ön pla-
na ç›kt›. Bilgi toplumunda ise ifllenen fley, harfler, rakamlar, sesler, görüntüler gi-
bi sembollerdir. 

Tar›m toplumunun s›radan bir evinde el iflçili¤i ürünü olan çeflitli malzemele-
re rastlamak ola¤and›r. Sanayi toplumunda ise bir evde bulunan eflyalar›n ço¤un-
lu¤u sanayi ürünüdür. Buna karfl›l›k sanayi toplumunda, evlerde kitap, telefon ve
radyo d›fl›nda sembol iflleme araç ya da ürünleri yoktu. Bundan sadece 20 y›l ön-
ce, toplumun ço¤unlu¤unu oluflturanlar pasif birer sembol tüketicisiydi. Matbaa,
radyo ve TV gibi ortamlar sembollerin ancak bir merkezde ifllenip, kitle halinde
tüketilmesini sa¤layabilirler. Bugün ise koflullar çok de¤ifliktir.

Örne¤in bilgi devriminin ilk y›llar›nda, sanayi toplumunun sembolünün fabri-
ka olmas›na karfl›l›k, bilgi toplumunun sembolünün bilgisayar merkezleri oldu¤u
öne sürülüyordu. Ancak bugün büyük bilgisayar merkezlerinin, fabrikalardan çok
da fark› olmad›¤›, daha önemlisi toplumda çok önemli bir yer tutmad›¤› kolayl›k-
la söylenebilir. Bilgi toplumunun sembolü, bir merkezde toplanm›fl bilgi ifllem de-
¤il, da¤›t›lm›fl bilgi ifllemdir. Günümüzde herhangi bir ayr›cal›¤a sahip olmayan bir
kifli, evindeki bilgisayar›n bafl›nda, baflka ülkelerde yay›nlanan gazete ve dergile-
ri izleyebilir, istedi¤i derginin istedi¤i say›s›na ulaflmak için gereken ücreti, kredi
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‹çinde yaflad›¤›m›z 
toplumsal dönüflüm
konusunda, özellikle 1980’li
y›llardan itibaren, zengin bir
literatür birikmifltir. Bu
konuda en popüler katk›lar›
yapan yazarlardan ikisi olan
Alvin Toffler ve Peter
Drucker’in baz› kitaplar›
Türkçeye de tercüme 
edilmifltir. Söz konusu
yazarlar›n kitaplar›, 
toplumlar›n de¤iflim
süreçleri hakk›nda fikir
sahibi olabilmek için çok
yard›mc› olabilir.



kart›n›n numaras›n› bilgisayardan girerek ödeyebilir, birkaç dakika sonra bilgisa-
yar›na ulaflan dosyay› yaz›c›s›ndan dökebilir ve istedi¤i dergiye sahip olabilir. Bil-
gisayar›n›n bafl›nda faturalar›n› ödeyebilmek, banka hesaplar›n› kontrol edebil-
mek son derece kolayd›r. ‹nsanlar hiç karfl›laflmad›klar› ama ayn› ilgi alanlar›na
sahip olduklar› baflkalar›yla, bilgisayar arac›l›¤›yla bilgi al›flveriflinde bulunmakta
ve derin dostluklar kurmaktad›r. Bütün bunlar, eski al›flkanl›klar›m›z›n ve anlay›fl-
lar›m›z›n art›k geçerliliklerini kaybetti¤i, yepyeni bir dünyada yaflamakta oldu¤u-
muzun iflaretleridir.

Günümüzde pek çok evde video kasetleri, CD’ler, DVD’ler, bilgisayar disket-
leri ve benzeri ortamlara rastlamak mümkündür. Art›k bize sunulan ifllenmifl sem-
bolleri, sunuldu¤u anda tüketmek zorunda de¤iliz. Kendi istedi¤imiz, bizim için
uygun olan zamanda tüketebiliriz. Ancak as›l önemli olan, art›k her birimizin bi-
rer sembol üreticisi de olabilmemizdir. Evimizdeki bir kiflisel bilgisayar yard›m›y-
la yazd›¤›m›z yaz›lar›, kaydetti¤imiz ya da iflledi¤imiz sesleri ve görüntüleri ‹nter-
net ortam›ndan bütün dünyaya yay›nlayabiliriz.

Bilgi devrimi de, t›pk› tar›m ve sanayi devrimleri gibi, sadece yapt›¤›m›z iflleri
de¤il, dünyaya bak›fl›m›z›, anlay›fllar›m›z›, al›flkanl›klar›m›z› de¤ifltirdi. Ancak yine
t›pk› tar›m ve sanayi devrimleri gibi, bilgi devrimi de, uzun bir süreye yay›lan bir
süreçtir ve henüz tamamlanm›fl oldu¤unu söyleyemeyiz. Dünyan›n hemen her ye-
rinde, eski anlay›fllar ve al›flkanl›klar varl›klar›n› sürdürmekte ve çeflitli gerilimlere
yol açmaktad›r. Söz konusu gerilimlerin çözülmesi, yeni anlay›fllara uygun top-
lumsal örgütlenmelerin gerçeklefltirilmesi zaman alacakt›r.

Büyük bilgisayar merkezleri, ÖSYM gibi organizasyonlar için elbette gereklidir
ve gerekli olmay› da sürdüreceklerdir. Ancak söz konusu merkezlerin bilgi ifllem-
deki paylar› çok küçüktür. Bilgi ifllemin büyük bölümü, kiflisel bilgisayarlarda ya-
p›lan ifllemlerdir. Bilgi toplumunun bafllang›ç tarihi olarak, genellikle, ABD’de hiz-
met sektöründe çal›flan nüfusun sanayide çal›flan nüfusu ilk defa geçti¤i 1957 y›l›
gösterilir. Ama bilgi devriminin hayatlar›m›z› ve dünyaya bak›fl tarz›m›z› devrimci
bir biçimde de¤ifltirmesi, asl›nda bilgi ifllemin demokratikleflmesi, kiflisel bilgisa-
yarlar›n yay›lmas› sayesinde gerçekleflmifltir.

Bilgisayar, her ne kadar, eskiden beri bir biçimde gerçeklefltiriyor oldu¤umuz
bilgi ifllem ad›mlar›n› baflka türlü gerçeklefltirmekten baflka bir fley yapmasa da,
demek ki, hayat›m›z›n köklü bir biçimde de¤iflmesine yol açm›flt›r. Bu de¤iflim he-
nüz bafllang›ç aflamas›nda oldu¤u halde, dünyan›n hemen her yerinde kendisini
yo¤un olarak hissettirmektedir. Önümüzdeki y›llarda de¤iflimin temposunun art-
mas› ve giderek daha yo¤un olarak hissedilmesi sürpriz olmayacakt›r. Dolay›s›yla
bilgi toplumunun uyumlu bir üyesi olabilmek için, bilgisayarlarlar›n potansiyelin-
den olabildi¤ince yararlanabilmek gereklidir.

Zenginlik kayna¤›n›n sahip olunan toprakla ölçüldü¤ü toplum hangisidir?

Tar›m toplumunda zenginlik kayna¤› sahip olunan toprakt›. Aileler ve imparatorluklar, ne kadar genifl ve
verimli topraklara sahip iseler, o kadar varl›kl› oluyorlard›.
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Bilgi toplumu çok çeflitli
aç›lardan sanayi
toplumundan farkl›d›r.
Ancak belki de en belirgin
farkl›l›k, bilgi toplumunda
yaflayan bireylerin aktif birer
sembol üreticisi 
olabilmeleridir. Bilgi
toplumunda yaflayanlar›n
önemli bir bölümü, 
geçimlerini sembol iflleyerek
kazan›rlar.
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Özet
Verilen örneklerden bilgi teknolojisi olarak adlan-

d›r›labilecek olanlar› saptayabilece¤iz.

• Bilgi kavram› fikir, ilim ya da malumat anlamlarnda
kullan›labilmektedir.
- Fikir, bir konuya iliflkin bir görüfle sahip

olmakt›r.
- ‹lim, bir iflin yap›lmas›na, bir arac›n kullan›m›na

iliflkin yeterliklere sahip olmakt›r.
- Malumat, (enformasyon) herhangi bir konuya

iliflkin bilgi ifllem süreci sonunda ortaya ç›kan
üründür.

• Bu kitap boyunca bilgi terimi, malumat karfl›l›¤›
olarak kullan›lacakt›r. Bu anlamdaki bilgi, bir fleyin
ya da olay›n belirli bir özelli¤ini tan›mlar.

• Bilgi, do¤ru karar vermemize yard›mc› oldu¤u için
önemlidir. Ancak bu bilginin eksiksiz olmas› gere-
kir. Ayr›ca, do¤ru kararlar›n her zaman istedi¤imiz
sonuçlar› vermesini bekleyemeyiz.

• Seçeneklerin artm›fl olmas›, ayn› tercihleri farkl› kri-
terlerle de¤erlendirebilme ve eskisi ile k›yaslanma-
yacak kadar büyük miktarl› bilgileri iflleyebilecek
araçlar›m›z›n olmas› bilginin eskiye oranla daha da
önem kazanmas›n›n bafll›ca nedenleridir. 

• Bilgiyi ifllemekte kulland›¤›m›z araçlara bilgi tekno-
lojileri ad›n› veriyoruz. Bilgi teknolojileri, maddi
cihazlar ve kavramsal araçlar olmak üzere iki ana
grupta toplanabilmektedir.

Verilen örnek durumlarda izlenen bilgi ifllem süre-

ci ad›mlar›n› ve bilgi ifllem sürecinde bilgisayar kul-

lanman›n sa¤lad›¤› üstünlükleri s›ralayabilece¤iz.

• Bilgi iflleme sürecindeki ifllem ad›mlar› (1) kaydet-
me, (2) s›nama, (3) s›ralama, (4) s›n›fland›rma, (5)
özetleme, (6) eriflim, (7) hesaplama, (8) saklama,
(9) ço¤altma ve (10) iletmedir.

• Her bilgi ifllem sürecinde bütün ifllem ad›mlar› zo-
runlu de¤ildir. Baz› süreçlerde bu ad›mlardan yal-
n›zca birkaç› yer alabilir.

• Bir bilgi ifllem sürecindeki ifllem ad›mlar›nda farkl›
teknolojiler kullan›labilir.

• Bilgi ifllem sürecinde bilgisayar kullanmak
- Çok miktarda verinin kolay ifllenmesini sa¤lar.
- Çok k›sa sürede verileri kolayl›kla ifller.
- Çok yo¤un ve karmafl›k ifllemleri kolayca

gerçeklefltirir.

Verilen özellik ve olgular›n tar›m, sanayi ve

bilgi toplumlar›ndan hangisine ait oldu¤unu

belirleyebilece¤iz.

• ‹nsanl›k tarihi (1) avc›-toplay›c›, (2) tar›m, (3) sana-
yi ve (4) bilgi toplumu olarak dört farkl› aflamada
incelenebilir.

• Bu aflamalar, enerji kayna¤›, zenginli¤in kayna¤›,
ço¤unlu¤un yapt›¤› ifl, ifllenen nesne, zaman dü-
zenlemesi ve toplumsal örgütlenme aç›lar›ndan fark-
l› özellikler göstermektedir. 

• Bilgi toplumunda zenginli¤in kayna¤› bilgi ve kifli-
sel yetenektir. Ço¤unluk sembol iflleyerek geçimini
temin edecektir. Bilgi toplumunu en iyi temsil eden
sembol kiflisel bilgisayard›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Bir araflt›rma, babalar›n›n mesle¤ini ya da ilgili bir mes-
le¤i kendine meslek olarak seçenlerin oran›n›n eskiye
göre çok düfltü¤ünü ortaya koymaktad›r. Bu araflt›rma so-
nucu, bilginin önem kazanmas› nedenlerinden hangisi ile
iliflkilendirilebilir?

a. Seçeneklerin artm›fl olmas›
b. Ayn› tercihlerin farkl› kriterlerle de¤erlendirilebilmesi
d. Bilgiye kolay eriflilebilmesi
c. Büyük miktarl› bilgileri iflleyebilecek araçlar›n

olmas›
e. Meslek alanlar›n›n artmas›

2. Afla¤›dakilerden hangisi günümüzde bilginin önemi-
nin artmas›n›n sebeplerinden biridir? 

a. Tar›m›n gerilemesi
b. Enerji kaynaklar›n›n de¤iflmesi
c. Bilgi ifllem teknolojilerinin geliflmesi
d. Büro ifllerinin önem kazanmas›
e. Bofl zaman›m›z›n artmas›

3. Bilgi ifllem sürecinin hammaddesi nedir?
a. Fikir
b. Bilgi
c. Malumat
d. Veri
e. ‹lim

4. Pop müzik de¤erlendirme defterindeki veriler
yard›m›yla, bestecilerin baflar›lar› de¤erlendirilmek isten-
mektedir. Bu amac› gerçeklefltirebilmek için deftere her
parça hakk›nda en az hangi verilerin kaydedilmesi gerekir?

a. Parça ad›, beste tarihi, besteci ad›
b. Parça ad›, besteci ad›, verilen not
c. Besteci ad›, beste tarihi, verilen not, 
d. Parça ad›, verilen not
e. Parça ad›, besteci ad›

5. Pop müzik de¤erlendirme defterindeki veriler
yard›m›yla, bestecilerin baflar›lar› de¤erlendirilmek isten-
mektedir. Bu amac› gerçeklefltirebilmek için afla¤›daki
ifllemlerden hangisi zorunludur?

a. S›nama
b. Ço¤altma
c. ‹letme
d. Hesaplama
e. Özetleme

6. Bilgisayarl› bir bilgi ifllem sürecinde afla¤›daki ifllemle-
rin hangisinin bilgisayar kullan›lmadan gerçeklefltirilmesi
bir soruna yol açmaz?

a. Kaydetme
b. Saklama
c. ‹letme
d. Hesaplama
e. S›n›fland›rma

7. Bir süpermarkette bilgisayar kullan›m›n› zorunlu k›lan
neden afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. Süpermarkette çok karmafl›k matematiksel ifllem-
lerin gerçekleflmesi

b. Süpermarkette yap›lan ifllemlerin insanlar taraf›n-
dan yap›lamamas›

c. Bilgisayarlar›n süpermarketlerde kullan›lmas›n›n
moda olmas›

d. ‹fllemlerin insanlar›n alt›ndan kalkamayaca¤› ka-
dar çok olmas›

e. Bilgisayar›n tekrarl› ifllemleri s›k›lmadan ve hatas›z
yapabilmesi

8. Toplumsal dönüflüm aflamalar› afla¤›dakilerden hangi-
sinde tam ve do¤ru s›rada verilmifltir?

a. Avc› Toplay›c› - Sanayi - Bilgi
b. Avc› Toplay›c› - Tar›m - Bilgi
c. Tar›m - Avc› Toplay›c› - Sanayi - Bilgi
d. Avc› Toplay›c› - Tar›m - Sanayi - Bilgi
e. Avc› Toplay›c› - Tar›m - Bilgi - Sanayi 

9. Bilgi toplumu ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
do¤rudur? 

a. Ço¤unluk geçimini sembol iflleyerek kazan›r.
b. Temel enerji kayna¤› fosil yak›tlard›r.
c. Toplumsal aflaman›n sembolü büyük bilgisayar

merkezleridir.
d. Zenginlik kayna¤› toprakt›r.
e. Zaman tabiat›n ritmine göre düzenlenir.

10. Fabrika hangi toplumsal geliflme aflamas›n›n
sembolüdür?

a. Sanayi toplumu
b. Tar›m toplumu
c. Avc› Toplay›c› aflamas›
d. Bilgi toplumu
e. Ça¤dafl toplum
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Yan›t Anahtar›
1. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar”

konusunu tekrar okuyun.
2. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar”

konusunu tekrar okuyun.
3. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar”

konusunu tekrar okuyun.
4. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgi ‹fllem Süreci”

konusunu tekrar okuyun.
5. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgi ‹fllem Süreci”

konusunu tekrar okuyun.
6. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgi ‹fllem Süreci”

konusunu tekrar okuyun.
7. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgi ‹fllem Süreci”

konusunu tekrar okuyun.
8. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgi Toplumunda

Yaflamak” konusunu tekrar okuyun.
9. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgi Toplumunda

Yaflamak” konusunu tekrar okuyun.
10. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgi Toplumunda

Yaflamak” konusunu tekrar okuyun.
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Anahtar Kavramlar
‹fllemci Nokta Vurufllu Yaz›c› Disket Sürücü
Ana Bellek Sayfa Yaz›c› CD
Rassal Eriflimli Bellek Ekran DVD
Veri Yolu Yol Faresi Taray›c›lar
Adres Yolu Optik Fare Ses Araçlar›
Denetim Yolu ‹z Topu Say›sal Kameralar
Q-Klavye Sabit Disk Televizyon Kart›
F-Klavye Disket Modemler
Sat›r Yaz›c› Donan›m
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Girifl
“Bilgisayar›m›n remi yeterli de¤il. En az 128 megabaytl›k ek reme ihtiyac›m var.”,
“Sidiyi sürücüye tak›nca, hemen çal›fl›yor”, “O parçan›n seri ba¤lanmas› gerekir”...

Hiç, bu ve benzeri cümlelerin geçti¤i konuflmalara flahit oldunuz mu? Olma-
d›ysan›z, etraf›n›zda bilgisayar kullanan az kifli var demektir. Bilmeyenlerimiz
için bilgisayar kullananlar›n aralar›ndaki bu tür konuflmalar pek bir anlam ifa-
de etmemektedir. Bilgisayar Organizasyonu ünitesinde bu tür konuflmalarda s›k
geçen sidi (CD), rem (RAM), sürücü, seri ba¤lant› gibi bilgisayar›n fiziksel parça-
lar›na iliflkin kavramlar›n ne anlama geldi¤ini inceleyece¤iz. Böylece bilgisayar
kullananlar›n aralar›nda geçen konuflmalar› daha rahat anlayabilece¤iz.

Ayr›ca, bilgisayar›n fiziksel parçalar›n› tan›mak bilgisayarlar› karfl›laflt›rma-
m›zda ve hatta bilgisayar al›rken daha bilgili kararlar vermemizde bize yard›mc›
olacakt›r.

Bu üniteyi tamamlad›¤›m›zda afla¤›daki yeterliklere sahip olaca¤›z: 
1. Bilgisayar› oluflturan temel bileflenlerin ifllevlerini ve bilgisayar›n iflleme mant›-

¤›n› aç›klayabilece¤iz.
2. Bilgisayar girifl-ç›k›fl birimlerinin özelliklerini s›ralayabilece¤iz.   
3. Verilen durumlarda kullan›lmas› gereken yard›mc› destek birimlerini

saptayabilece¤iz.
4. Verilen durumlarda kullan›lmas› gereken çevre birimlerini belirleyebilece¤iz.
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B‹LG‹SAYARI TANIYALIM

Bilgisayar› oluflturan temel bileflenlerin ifllevlerini ve bilgisayar›n
iflleme mant›¤›n› aç›klayabilece¤iz.

Bilgisayar, 20. yüzy›lda gerçeklefltirilen teknolojik devrimin belki de en önemli
ürünüdür. Bilgisayar dedi¤imizde, kendisi arac›l›¤›yla bilgi iflledi¤imiz bir tür ci-
hazdan söz ediyoruz demektir. Bilgisayarlardan önce de çeflitli bilgi ifllem araçla-
r› vard›. Ama bilgisayarlar, bilgi ifllem teknolojisisinde, daha önceki geliflmelerin
hepsini gölgede b›rakan, dev bir ad›m olarak görülmelidir. Bilgisayarlar sadece
bilgi ifllem sürecini de¤il, bütün hayat›m›z› köklü bir biçimde de¤ifltirmifltir.

20. yüzy›l›n ikinci yar›s›n›n bafllar›nda gelifltirilen ilk bilgisayarlar, bugünkü bil-
gisayarlar ile k›yaslanmayacak kadar ilkel araçlard›. Her biri metrekarelerce alan
kapl›yordu, a¤›rl›klar› tonlarla ölçülüyordu, büyük iflletmelerin ve üniversitelerin
bile sat›n alamayaca¤› kadar pahal›yd›lar ve kullan›labilmeleri için çok yo¤un uz-
manl›k gerekiyordu. Üstelik bugünkü bilgisayarlara göre çok daha yavaflt›lar, çok
daha fazla ve s›k hata yap›yorlard›. Hiçbir esneklikleri yoktu, ancak çok özel bir
dille yaz›lm›fl olan komutlar› anlayabiliyorlard› ve anlafl›lmas› çok zor olan, anla-
mak için uzmanl›k gerektiren ç›kt›lar veriyorlard›.

Günümüzün bilgisayarlar› çok daha az yer kaplar, çok daha hafif ve ucuzdur,
ilk bilgisayarlarla k›yaslanmayacak kadar h›zl›d›r, çok daha az hata yapar ve çok
daha esnektir. Yine de ilk bilgisayarlar ile bugünkü bilgisayarlar ayn› temel
prensiplerle çal›fl›rlar. Dahas›, günümüzde basit bir koltuk tak›m› fiyat›na sat›n
al›nabilen bir kiflisel bilgisayar ile, bir çok devlet kurumunun bile sat›n almaya
güç yetiremeyece¤i bir süperbilgisayar da tamamen ayn› prensiplerle çal›fl›r. Bu
ünitede bilgisayarlar›n çal›flma prensiplerini, kiflisel bilgisayarlar üzerinden göre-
ce¤iz. Ayn› prensiplerin di¤er bilgisayarlar için de, hatta günümüzde birçok
elektronik ev eflyas›nda yer alan baz› temel bileflenler için de geçerli oldu¤unu
unutmay›n.
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Her ne kadar bilgisayarlar›n
kapasitesi sürekli olarak
geliflmekte, boyutlar›
küçülmekteyse de, ilk 
bilgisayardan bugüne tüm
bilgisayarlar ayn› 
prensiplerle çal›fl›r.

fiekil 2.1

Genellikle uzay
araflt›rmalar›nda ya
da meteorolojik 
tahminlerde
kullan›lan 
süperbilgisayarlar 
(a) ile her y›l
dünyan›n her
taraf›nda 
milyonlarca sat›lan
kiflisel bilgisayarlar
(b) ayn› temel 
prensiplerle çal›fl›r. 

(a) (b)
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‹fllemci, girilen veriler
üzerinde ifllem yapan 
bilgisayar birimidir.

Ana Bellek, Bilgisayar›n 
herhangi bir anda ifllemek
durumunda oldu¤u bilgilerin
sakland›¤› bellektir.

Rassal Erisimli Bellek
(RAM), Ana belle¤in
kullan›c›lara ayr›lan
k›sm›d›r.

Salt Okunur Bellek (ROM),
Ana belle¤in bilgisayar
taraf›ndan kullan›lan
k›sm›d›r.

‹fllemci ve Ana Bellek
Her bilgisayarda en az bir ifllemci bulunmak zorundad›r. ‹fllemci, veriler üzerin-
de ifllem yapan birimdir. ‹fllemciler iki say›y› birbiriyle toplamay› bilir. Ç›karma,
çarpma, bölme gibi di¤er bütün ifllemler, bir anlamda, toplamaya dönüfltürülerek
gerçeklefltirilir. ‹fllemciler, ayr›ca, iki say›y› birbiriyle karfl›laflt›rabilir. Yani iki say›
birbirine eflit de¤ilse, hangi say›n›n büyük oldu¤unu bilir. Bilgisayar ifllemcilerinin
tan›d›klar› rakamlar sadece 0 ve 1’dir. Bilgisayar›n bizim kulland›¤›m›z ondal›k sa-
y› sistemiyle verilmifl olan say›lar› iflleyebilmesi için, hepsini ikili say› sistemine
dönüfltürmesi gerekir. 

Görüldü¤ü gibi bir bilgisayar›n ifllemcisinin yetenekleri son derece s›n›rl›d›r.
Üstelik sadece 0 ve 1’lerden meydana gelen çok basamakl› say›larla u¤raflmak zo-
runda oldu¤u için ifli de oldukça zordur. Bu durumda, bilgisayarlar›n flafl›rt›c› be-
cerilerini baflka birimlerin sa¤lad›¤› akla gelebilir. Ama bilgisayarda, ifllem yap-
makta yararlan›lan baflka bir birim yoktur. ‹fllemci bilgisayar›n en önemli unsuru-
dur. Bilgisayarda gerçeklefltirilen her fley, ifllemci arac›l›¤›yla gerçeklefltirilir. 

‹fllemcinin bir ifllemi yapabilmesi için iki fleyi bilmesi gerekir. Hangi ifllemin
yap›laca¤›n› ve bu ifllemin hangi say›lar üzerinde yap›laca¤›n›. Bu veriler olmadan
ifllemci herhangi bir ifl gerçeklefltiremez. ‹fllemcinin ne yapaca¤› ve yapaca¤› ifli
hangi verilerin üzerinde yapaca¤›, ana bellek ad› verilen bir birimde saklan›r.
Ana belle¤e rassal eriflimli bellek (‹ngilizce Random Access Memory terimini
oluflturan kelimelerin bafl harflerinden, RAM) ad› verilir. ‹fllemci ana belle¤in iste-
di¤i adresine eriflebilir, eriflti¤i adresteki veriyi okuyabilir ve de¤ifltirebilir. Bilgisa-
yarlarda, RAM d›fl›nda ROM k›saltmas›yla adland›r›lan (‹ngilizce Read Only Me-
mory – Salt Okunur Bellek teriminden) bir baflka bellek daha vard›r. ROM ifllem-
ci taraf›ndan okunabilir ama ROM’daki veriler de¤ifltirilemez. ROM bilgisayar›n ifl-
leyiflinin temel kurallar›n›n kaydedildi¤i bir bellektir. Günümüzde kullan›c›lar ta-
raf›ndan programlanabilen ROM’lar da gelifltirilmifltir.

Biz say›lar› 0 ile 9 aras›ndaki on farkl›
sembolle yazar›z. 9’dan sonra gelen sa-
y› için ayr› bir sembol kullanmak yeri-
ne 10 kullan›r›z. Bilgisayarlar ise sade-
ce 0 ve 1 sembollerini kullan›rlar. ‹kili
say› sisteminde, 2 say›s›n› ifade edebil-
mek için 10 yaz›l›r. 2’ye 1 ekledi¤imiz-
de, ondal›k say› sisteminde 3 say›s›n›
elde ederiz. ‹kili say› sisteminde ise
10’a 1 eklememiz gerekir ve 11 elde
ederiz. ‹kili say› sistemindeki 11, de-
mek ki, 3 say›s›na karfl› gelir. ‹kili sis-
temde 11’e 1 eklenirse 100 elde edilir.
Bu da ondal›k sistemde 4’e karfl› gelir.
Görüldü¤ü gibi, ikili say› sisteminin
mant›¤› ondal›k sistemin mant›¤› ile ay-
n›d›r. Ancak küçük say›lar› ifade ede-
bilmek için bile bir çok basamak kul-
lan›lmas› gerekir.

Ondal›k Say› ‹kili Say› 
Sistemi Sistemi

0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
10 1010
11 1011
12 1100
13 1101
14 1110
15 1111



‹fllemci ve ana bellek, bir arada, bir bilgisayar›n temel bileflenlerini mey-
dana getirirler. Bilgisayarlar›n bu kadar basit bir yap›yla, ola¤anüstü karmafl›k-
l›ktaki iflleri gerçeklefltirebilmeleri, ifllemcilerinin h›z› ve belleklerinin büyük-
lü¤ü sayesindedir.

Bilgisayar›n ‹flleyifli
Bilgisayar›n iflleyiflini kabaca özetleyebilmek için, fiekil 2.2’deki örne¤e baflvurabi-
liriz. fiekil 2.2’de örnek bir ana bellek görülmektedir. ‹fllemci bilgisayar›n ana bel-
le¤inden komutlar› okur. Bu komutlar da bilgisayar›n belle¤inde, di¤er herfley gi-
bi, asl›nda 0 ve 1 rakamlar›ndan oluflan diziler halindedir. Ancak izlemekte kolay-
l›k sa¤lamas› için, örnekteki komutlar ve de¤erler, bizim anlayabilece¤imiz biçim-
de ifade edilmifltir. Örne¤imizdeki ana bellek 10 hücreden meydana gelmektedir
ve her hücrenin bafl›ndaki de¤er, hücrenin adresidir. 
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Bilgisayar›n birimlerinin eflgüdümlü çal›flabilmesini sa¤lamak için, her bilgisayar-
da bir tür saat vard›r. Saat sabit ve çok k›sa aral›klarla ilerler. Saatin darbeleri ara-
s›ndaki süre bilgisayar birimlerinin en basit ifli gerçeklefltirebilmeleri için gereken
süredir. Saatin h›z›, bilgisayar›n h›z›n› belirleyen en önemli faktördür. Günümü-
zün kiflisel bilgisayarlar›n›n saatleri, bir saniyede iki trilyon darbe vurabilir. Bir
saniyede geçekleflen darbe say›s› Hertz (Hz) birimiyle ifade edilir. 1 Hz saniye-
de 1 darbe anlam›na gelir. 1 kilohertz (KHz) saniyede 1000 darbe, 1 megahertz
(MHz) saniyede bir milyon darbe ve 1 gigahertz (GHz) saniyede bir milyar dar-
be demektir. Buna göre günümüzün kiflisel bilgisayarlar›n›n h›zlar› 2 GHz civa-
r›ndad›r. Büyük bilgisayarlar›n ifllemcileri çok daha yüksek h›zlara sahip olabilir.

fiekil 2.2

Örnek bir ana

bellek.

1
2 2
3 5 adresindeki veri ile 8 adresindeki veriyi topla, sonucu 8 adresine yaz. ‹zleyen komut

7 adresinde.
4 35
5 16
6
7 8 adresindeki veriyi 4 adresindeki veri ile karfl›laflt›r. E¤er 4 adresindeki veri  büyük ise

dur. Aksi halde 9 adresindeki komuta geç.
8 21
9 8 adresindeki veriden 2 adresindeki veriyi ç›kar. Sonucu 8 adresine yaz. ‹zleyen komut

7 adresinde.
10

Bilgisayarlar›n bellekleri de bayt (‹ngilizce byte) cinsinden ölçülür. Bir bayt bir
harf olarak düflünülebilir. Günümüzde s›radan bir kiflisel bilgisayar›n ana belle-
¤i 128 megabayt (MB) olabilmektedir. 1 kilobayt (KB) yaklafl›k olarak 1000, 1
MB ise yaklafl›k olarak bir milyon bayta karfl› gelir. Di¤er bir deyiflle, günümü-
zün normal bir kiflisel bilgisayar›n›n ana belle¤ine 128 milyon harf yerlefltirilebi-
lir ki, bu da yaklafl›k olarak 100 000 sayfal›k bir ansiklopedideki metinlerin
uzunlu¤una denktir. 25 y›l önce büyük bilgisayar sistemlerinde bile 512 KB’den
daha büyük belleklere rastlaman›n zor oldu¤u, 20 y›l önce kiflisel bilgisayarlar›n
büyük ço¤unlu¤unun ana belle¤inin 64 KB oldu¤u dikkate al›n›rsa, bilgisayar
teknolojisinin k›sa sürede sa¤lad›¤› geliflmenin büyüklü¤ü daha iyi anlafl›labilir.



Örne¤in bilgisayar›n ilk komutu 3 numaral› hücreden okudu¤unu varsayal›m.
Bu komut uyar›nca ifllemci 5 numaral› hücredeki 16 de¤eri ile 8 numaral› hücre-
deki 21 de¤erini toplayacak ve elde etti¤i 37 de¤erini 8 numaral› hücreye yaza-
cakt›r. Bu durumda belle¤in içeri¤inin de¤iflece¤ine, ifllemcinin art›k 8 numaral›
hücreye ulaflt›¤›nda 21 de¤eri ile de¤il, 37 de¤eri ile karfl›laflaca¤›na dikkat edin.

3 numaral› hücredeki komutun gere¤i olarak ifllemci 7 numaral› hücreye gidip,
oradaki komutu okuyacakt›r. Bu komut, 8 numaral› hücrenin yeni de¤eri olan 37
ile 4 numaral› hücrede yer alan 35 de¤erini karfl›laflt›rmay› gerektirmektedir. E¤er
4 numaral› hücredeki de¤er 37’den büyük olsayd›, ifllemcinin ifli bitecekti. Ancak
öyle de¤ildir. Dolay›s›yla ifllemci 9 numaral› hücredeki komutu okuyacakt›r. 

‹fllemcinin 9 numaral› hücredeki komutu ifllemesi s›ras›nda neler gerçekleflece¤ini tah-
min etmeye çal›fl›n.

9 adresindeki komut gere¤ince ifllemci 8 adresindeki 37 de¤erinden, 2 adresindeki 2 de¤erini ç›karacak
ve buldu¤u sonucu, yani 35 de¤erini 8 numaral› hücreye yazacakt›r. Böylece 8 numaral› adresteki de-
¤er ikinci defa de¤iflmektedir. ‹fllemci daha sonra, 9 numaral› hücredeki komutun gere¤i olarak 7 nu-
maral› hücreye gidecek ve bu adresteki komutu okuyacakt›r. Bu komut ifllemcinin daha önce iflledi¤i
bir komuttur, ama ifllemci bu durumun fark›nda olamaz. O yeni bir komut okur gibi, yeniden 7 nu-
maral› hücredeki komutu okuyacak ve 8 adresindeki yeni de¤er ile 4 adresindeki de¤eri karfl›laflt›racak-
t›r. 8 adresinin yeni de¤eri 35 oldu¤u ve bu de¤er de 4 adresindeki de¤ere eflit oldu¤u için, “e¤er 4 ad-
resindeki veri büyükse” flart› sa¤lanmam›fl olur. Dolay›s›yla ifllemci bir defa daha 9 adresindeki komu-
tu okur. Bu komutun gere¤i olarak 8 adresindeki 35 verisinden bir daha 2 adresindeki 2 de¤erini ç›-
kar›r ve buldu¤u 33 de¤erini 8 adresine yazar. Sonra yeniden 7 numaral› hücredeki komutu okur. Bu
defa 4 adresindeki 35 de¤eri, 8 adresinin son de¤eri olan 33’ten büyük oldu¤u için ifllemci, komutun
iste¤ini gerçeklefltirir ve durur.

Görüldü¤ü gibi bilgisayar, çok basit iflleri bile oldukça uzun yollardan yapabil-
mektedir. Ancak gereken her ifllemi o kadar çabuk ve hatas›z yapar, ayn› ifllemle-
ri b›kmadan o kadar çok kere tekrarlayabilir ki, sonuçta hepimizi hayran b›rakan
iflleri gerçeklefltirebilir ve hayat›m›z› ola¤anüstü ölçüde kolaylaflt›rabilir.

Tahmin edece¤iniz gibi bilgisayar›n belle¤inde yer alan komutlar, kullan›c›n›n
iste¤ine göre ve kullan›c› taraf›ndan haz›rlanm›fl olmal›d›r. Örnekte inceledi¤imiz
komutlar küçük bir bilgisayar program›d›r. Eskiden bilgisayarlar› kullanabilmek
için mutlaka programlama bilmek gerekiyordu. Ancak günümüzde genellikle uz-
man programc›lar taraf›ndan haz›rlanm›fl olan programlar› kullan›r›z. Biz kendimiz
bilgisayar kullanmak için program yazmay›z. Ama bilgisayar›n her durumda ancak
programlar› iflleyebildi¤ini unutmay›n. Biz program yazamasak da, bilgisayar kul-
lan›c›lar› olarak, genellikle, uzmanlar›n haz›rlad›¤› programlar için veriler sa¤lar›z
ve bilgisayar bu programlar› çal›flt›r›r.

fiekil 2.2’deki örnek bellekte 2, 4, 5 ve 8 numaral› hücrelerdeki de¤erleri de¤ifltirdi¤i-
niz zaman bilgisayar çok farkl› biçimlerde çal›flabilir. Örne¤in 8 numaral› hücrenin bafl-
lang›ç de¤eri 4 olsayd›, ifllemci 9 numaral› hücredeki komutu hiç ifllemeden duracakt›.
Söz konusu hücreler için farkl› de¤erler varsayarak, bilgisayar›n ne yapaca¤›n› tahmin
etmeye çal›fl›n.
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Veri Yollar›
fiekil 2.2’deki örnekte de görüldü¤ü gibi, ifllemci ile ana bellek aras›nda sürekli
bir veri transferi vard›r. Asl›nda sadece ifllemci ile ana bellek aras›nda de¤il, iz-
leyen sayfalarda inceleyece¤imiz çevre birimleri ile ifllemci ve ana bellek aras›n-
da da sürekli veri transferi gerekir. Söz konusu veri transferleri veri yolu ad› ve-
rilen ba¤lant›lar arac›l›¤›yla sa¤lan›r. Veri yollar›n›n geniflli¤i ve veri transfer h›-
z›, bilgisayar›n h›z›n› etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu durumu çok
h›zla ekmek üreten ancak üretti¤i ekmekleri ayn› h›zla da¤›tamayan bir f›r›n ör-
ne¤iyle anlamak kolayd›r. Bir süre sonra f›r›nda yeni ekmek üretmeye ihtiyaç
kalmaz.

fiekil 2.2’den de gördü¤ümüz gibi, komutlar ifllemciyi bellek hücrelerinin ad-
reslerine yönlendirir. Dolay›s›yla sadece hücrelerdeki verilerin de¤il, hücre adres-
lerinin de tafl›nmas› gerekir. Bu ifllem de adres yolu ad› verilen ba¤lant›lar arac›-
l›¤›yla gerçeklefltirilir. 

Son olarak bilgisayar bileflenlerinin birbiriyle eflgüdümlü çal›flabilmesi önemli-
dir. E¤er bileflenlerden biri üzerine düflen ifli di¤erleri daha haz›r de¤ilken bitirip
izleyen ad›ma geçmeye kalkarsa, bilgisayar›n hatas›z çal›flmas› mümkün olmaz.
Bilgisayar bileflenlerinin eflgüdümü sa¤lamak için gereken bilgiler de denetim
yolu ad› verilen ba¤lant›lar arac›l›¤›yla sa¤lan›r.

Kiflisel Bilgisayarlar
fiekil 2.3’te bir kiflisel bilgisayar görülüyor. Günümüzde binlerce farkl› marka
ve modelde kiflisel bilgisayar üretilmektedir. Söz konusu bilgisayarlar›n görü-
nüflleri aras›nda önemsiz farkl›l›klar olabilir. Ancak hemen hepsinde, fiekil
2.3’te görülen ana birimler vard›r.

Sistem ünitesi ifllemci ve
ana belle¤in yan› s›ra veri
yollar›n› ve birçok baflka bil-
gisayar bileflenini içinde ba-
r›nd›r›r. Normal olarak bir ki-
flisel bilgisayar›n sistem üni-
tesi 40x40x15 cm civar›nda
boyutlara sahiptir. Ancak
ünitenin kasas› aç›l›p bak›-
l›rsa, bu hacmin pek az›n›n
dolu oldu¤u görülür. ‹fllem-
ci ve ana bellek gibi bileflen-
ler, aralar›ndaki veri yollar›
ile birlikte bir tek kart›n üze-
rine yerlefltirilmifltir. A¤›rl›¤›
genellikle 100 gram› bile bul-
mayan bu kart, yine genel-
likle bir mektup zarf›na s›-
¤acak boyutlardad›r. Di¤er
bilgisayar bileflenleri de ge-
nellikle benzer bir görünüfle
sahiptir.
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bilgisayar sistemi.

Veri Yolu, ifllemci ile bellek
aras›nda karfl›l›kl› olarak
verinin tafl›nd›¤› yoldur.



fiekil 2.2’de örnek olarak inceledi¤imiz RAM’deki bilgiler, bilgisayar kapan›nca
unutulur. Dolay›s›yla yeni aç›lm›fl bir bilgisayar›n RAM’inde ne bir komut, ne de
bir veri bulunur. Kullan›c›n›n bilgisayara gerekli komut ve verileri verebilmesi, bu
komut ve verileri ileride kullanmak üzere saklayabilmesi ve benzeri ifller için, ifl-
lemci ve ana bellek d›fl›nda çeflitli birimler gerekir. Her bilgisayar sisteminde bu
tür çeflitli birimler bulunur. Söz konusu birimler çeflitli biçimlerde s›n›fland›r›labi-
lir. Biz burada ifllemci ve ana bellek d›fl›ndaki bilgisayar birimlerini üç ana bafll›k
alt›nda inceleyec¤iz:

1. Kullan›c›n›n bilgisayara komut ve veri girifli yapmas›n›, bilgisayar›n da kul-
lan›c›ya uyar› ya da sonuçlar› iletmesini sa¤layan, girifl-ç›k›fl birimleri,

2. Veri, komut ya da sonuçlar›n saklanmas›n› sa¤layan yard›mc› bellek
birimleri ve

3. Di¤er Çevre Birimleri.

G‹R‹fi-ÇIKIfi B‹R‹MLER‹

Bilgisayar girifl-ç›k›fl birimlerinin özelliklerini s›ralayabilece¤iz.

fiekil 2.2’deki örnekte bilgisayar çeflitli ifllemler yapt› ve sonunda durdu. Ancak
biz bilgisayar›n belle¤ini görme ve de¤erlendirme flans›na sahip olmad›¤›m›z için,
bu tür bir iflin bize hiçbir faydas› yoktur. Bilgisayar›n bizim için faydal› olabilme-
si için, yapt›¤› ifllemlerin sonuçlar›ndan haberdar olmam›z gerekir. Demek ki ifl-
lemci ve ana belle¤in d›fl›nda baflka birimlere de ihtiyaç vard›r. Bu birimlerin bafl-
l›calar›, bilgisayara veri aktarmakta kulland›¤›m›z ve bilgisayar›n elde etti¤i sonuç-
lar› bize aktarmakta yararland›¤› girifl-ç›k›fl birimleridir.

Klavye
En klasik ve s›k kullan›lan girifl birimi klavyedir. Bilgisayar klavyeleri daktilo
klavyelerini and›r›r. Klavyede harfler, rakamlar ve kullan›m› kolaylaflt›r›c› çeflitli
tufllar yer al›r. Klavye bir kiflisel bilgisayar›n vazgeçilmez birimlerinden biridir. 

Klavyelerde harf tufllar›n›n s›ras›, kullan›lan dilde harflerin hangi s›kl›kla kulla-
n›ld›klar›na ba¤l› olarak de¤iflir. Dolay›s›yla her dilin kendine özgü bir klavyesi
vard›r. Türkçe daktilolarda en üst sat›r›n en solundaki tufl F oldu¤u için, bu klav-
yeler F-Klavye olarak adland›r›l›r. F-Klavyelerde harfler, Türkiye’de kullan›lan
daktilolar›n büyük bölümündeki gibi dizilmifltir. Ancak ‹ngilizce klavyelerde en
üst sat›r›n en solunda Q harfi yer al›r. Bilgisayarlar›n Türkiye’ye ilk girdi¤i dönem-
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lerde teknoloji yeterince esnek olmad›¤› için, klavyelerdeki harf dizileri de¤ifltiri-
lememifl, bilgisayar alan›nda Q-Klavye yayg›nl›k kazanm›flt›r. Bu tür klavyelerde
Türkçe’ye özgü olan harfler, klavyenin sa¤ taraf›nda toplanm›flt›r. Günümüzde
Türkiye’de hem F- hem de Q-Klavye yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.

Klavye bilgisayara kendi kablosu yard›m›yla ba¤lan›r. Klavyelerin ba¤lant›lar›
için bilgisayarlar›n ana kasalar›nda özel girifl yerleri yer al›r. Klavyenin kendi ye-
rine ba¤lanmas› gerekir. Klavyenin kablosu ve ba¤lant› yeri arac›l›¤›yla, klavye-
de vurulan tufllar›n bilgisi ifllemciye ulafl›r. Günümüzde bilgisayarla iletiflimini k›-
z›lötesi ›fl›nlar ya da radyo dalgalar› yard›m›yla gerçeklefltiren kablosuz klavyeler
gelifltirilmifltir.

Yaz›c›
1970li y›llara kadar bilgisayar›n temel ç›k›fl birimi yaz›c› idi. Bilgisayarlar iflledikle-
ri programlar›n sonuçlar›n›, kullan›c›ya, yaz›l› olarak iletirlerdi. Uzun y›llar boyun-
ca bilgisayarla birlikte sat›r yaz›c› ad› verilen bir yaz›c› türü kullan›ld›. Sat›r yaz›-
c›lar bir sat›r› dizer ve bir kerede basar. Dolay›s›yla sat›r yaz›c›lar çok h›zl› ç›kt› üre-
tebilirler. Sat›r yaz›c›lar günümüzde bir çok uygulamada vazgeçilmezdir. Örne¤in
ÖSYM taraf›ndan sizlere gönderilen belgeler uzun y›llar sat›r yaz›c›lardan ç›km›fl-
lard›r. Günümüzün sat›r yaz›c›lar› dakikada on binlerce sat›r basabilir. Ancak sat›r
yaz›c›lar yeterince esnek de¤ildir. Sadece kendi karakter setlerinde var olan karak-
terleri basabilirler ve sat›r aralar›na herhangi bir iflaret koyamad›klar› için, örne¤in
kesintisiz grafikler çizemezler. Sat›r yaz›c›lar kiflisel bilgisayarlarda kullan›lmaz.

Bir baflka yaz›c› türü nokta vurufllu yaz›c›lard›r. Nokta vurufllu yaz›c›larda
bir sütun halinde dizilmifl olan i¤nelerin mürekkepli fleride vurmas› yard›m›yla,
ka¤›t üzerinde noktalar oluflturulur. Her harf farkl› nokta kombinasyonlar›ndan
oluflur. Nokta vurufllu yaz›c›lar son derece yavaflt›r, ama sat›r yaz›c›lara k›yasla
çok daha ucuz oldu¤u için, birçok uygulamada vazgeçilmez nitelik tafl›rlar. Örne-
¤in hemen bütün belediyeler, faturalar›n› nokta vurufllu yaz›c›larla haz›rlar. Ya da
al›flverifllerimizin karfl›l›¤›nda ald›¤›m›z KDV fiflleri de nokta vurufllu yaz›c›lar›n
ürünleridir. Bu tür belgelere büyüteçle bakacak olursan›z, her harfin noktalardan
olufltu¤unu gözlemleyebilirsiniz. Nokta vurufllu yaz›c›lar›n ç›kt›lar›n›n hassasiyeti,
bir sat›r› meydana getiren i¤ne say›s›na ba¤l›d›r. Her sat›r› 24 i¤ne ile meydana ge-
tiren bir yaz›c›, 9 i¤neli bir yaz›c›dan çok daha okunakl› ç›kt›lar haz›rlar.
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Nokta vurufllu yaz›c›lar da son derece s›n›rl› olanaklara sahiptir. Buna karfl›l›k
h›zla yayg›nlaflan sayfa yaz›c›lar, kullan›c›n›n istedi¤i her özelli¤i yazma yetene-
¤ine sahiptir. Elinizdeki bu kitab›n sayfalar›n›n orijinalleri de, günlük gazete say-
falar›n›n orijinalleri ve baflka birçok fley gibi, sayfa yaz›c›lardan elde edilmifltir.
Sayfa yaz›c›lar sayfay› haz›rlad›ktan sonra bir kerede yazarlar. Sayfan›n istenen
koordinat›na istenen iflareti koyma yeteneklerine sahiptirler. E¤er renkli yaz›c›
kullan›l›yorsa, istenen iflaretin istenen renkte konmas› da mümkündür. 

Sayfa yaz›c›lar lazer, termal ya
da mürekkep püskürtmeli (jet) ol-
mak üzere farkl› teknolojiler kulla-
nabilirler. Her teknolojide farkl›
markalarla üretilen çok çeflitli yaz›-
c›lar vard›r. Söz konusu yaz›c›lar›n
fiyatlar› ve performanslar› birbirin-
den çok farkl› olabilir. Günümüzde
kiflisel bilgisayarlarla birlikte kulla-
n›m› h›zla yayg›nlaflan sayfa yaz›c›-
lar›n teknolojisi h›zla ilerlemekte-
dir. Bir sayfa yaz›c›n›n performan-
s›, dpi (‹ngilizce dot per inch teri-
mini meydana getiren kelimelerin

ilk harflerinden) olarak ölçülür. 1200 dpi’li bir yaz›c›, bir inç (2.54 cm) uzunlu¤un-
da bir çizgiyi 1200 noktadan oluflturur. 

Yaz›c›lar da bilgisayara kendi kablosu yard›m›yla ba¤lan›r. Yaz›c›lar›n kiflisel
bilgisayarlar›n genellikle paralel ba¤lant› noktalar›ndan ba¤lan›r. Yaz›c›n›n kablo-
su ve ba¤lant› yeri arac›l›¤›yla, ifllemci yaz›lmas› istenen bilgileri yaz›c›ya ulaflt›r›r.
Özellikle sayfa yaz›c›lar›n kendi ifllemci ve bellekleri vard›r. Bu sayede bilgisayar-
dan ald›klar› bilgileri kendi belleklerinde depolar ve ifllerler ve bu iflleri yaparken
bilgisayar› meflgul etmezler. Dolay›s›yla kullan›c›, bir doküman› yaz›c›ya yollad›k-
tan sonra, yazma ifllemi sürerken baflka ifllerle ilgilenebilir.

Ekran
Yaz›c›lar uzun y›llar boyunca alternatifsiz ç›k›fl birimi olma özelliklerini korudular.
Ancak 1980’li y›llarla birlikte ekranlar yayg›nlaflt›. Böylece kullan›c›lar, kopyalar›-
n› saklamay› düflünmedikleri ç›kt›lar için yaz›c›lar› iflgal etmekten ve kâ¤›t tüket-
mekten kurtuldular. Bilgisayar, kullan›c›n›n program›n› iflledikten sonra sonuçlar›
ekrandan verebilir ve kullan›c› yaz›c›dan sadece saklanmas› gerekli olan ç›kt›lar›
alabilir.

Ekranlar k›sa sürede çok yayg›nlaflt›. Günümüzde ekran› olmayan bir bilgisa-
yar düflünmek mümkün de¤ildir. Kiflisel bilgisayarlar›n temel bileflenlerinden biri
olarak alg›lanan ekranlar›n teknolojisi h›zla ilerledi. Bafllang›çta ekranlar t›pk› sa-
t›r yaz›c›lar gibi, belirli karakterleri görüntüleyebiliyorlard›. Ekran, 24 sat›rl›k ve 80
sütunluk bir sayfa gibiydi. Günümüzün ekranlar›, t›pk› sayfa yaz›c›lar›n sayfalar›
gibi, son derece küçük noktalardan oluflturulur. Ekranlardaki görüntüyü meydana
getiren küçük noktalara piksel ad› verilir. Günümüzün kiflisel bilgisayarlar›nda bir
ekran›n düfleyde 768, yatayda 1024 dilime ayr›lm›fl olmas› ola¤and›r. Böyle bir ek-
ran, demek ki, (768x1024=) 786432 pikselden meydana gelmektedir ve ekran›n
çözünürlü¤ü 768x1024’tür.
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Eskiden ekranlar renkli de¤ildi, siyah zemin üzerine yeflil renkli semboller yer
al›yordu. Daha sonra her pikselin 16 renkten birini alabilece¤i teknolojiler geliflti.
Ancak k›sa süre içinde görüntüleme teknolojisi dev ad›mlarla yol ald›. Günümü-
zün bilgisayarlar›nda her piksel milyarlarca farkl› renkten herhangi birini alabilir.
Her biri son derece küçük olan piksellerin son derece hassas biçimde renk de¤ifl-
tirebilmeleri sayesinde, günümüzün kiflisel bilgisayarlar›n›n ekranlar›nda çok has-
sas görüntüler elde edilebilir.

Ekranlar›n çok say›da pikselden meydana gelmesi ve piksellerin çok farkl›
renkler alabilmeleri yüzünden, ekranlar› do¤rudan ifllemci arac›l›¤›yla kontrol et-
mek sak›ncal›d›r. Bu ifli kiflisel bilgisayarlarda ekran kart› ad› verilen özel dona-
n›m birimleri üstlenir. Dolay›s›yla ekranlar›n performans› sadece ekran›n de¤il,
ayn› zamanda ekran kart›n›n kapasitesine de ba¤l›d›r. Di¤er bir deyiflle kendisi
1152x864 piksel görüntüleme kapasitesine sahip olan bir ekran, e¤er ekran kart›
bu hassasiyeti destekleyemezse, kapasi-
tesinin tamam›n› kullanamaz. Öte yan-
dan e¤er ekran›n çözünürlü¤ü yükselir-
se, genellikle renk hassasiyeti düfler. 

Ekran kartlar› bilgisayar›n ana kart›
üzerine monte edilmifltir. Ekran›n kablo-
su bilgisayar›n kasas›n›n arkas›nda,
ekrana ait olan yere ba¤lan›r ve ekran
bu kablo arac›l›¤›yla ekran kart› ile ha-
berleflir. Ekran kart› da ana kart üzerin-
deki veri yollar› arac›l›¤›yla ifllemci ile
ba¤lant›l›d›r.

Fare
Günümüzde kiflisel bilgisayarlar› fare olmaks›z›n düflünmek ve kullanmak
olanaks›zd›r. Ancak 1980’li y›llara kadar fare ya da benzeri bir araç yoktu. Fare,
ekranda çeflitli noktalar› çeflitli biçimlerde uyararak bilgisayara bilgi ya da tercih-
lerimizi ulaflt›rmam›z› sa¤layan cihazd›r. Dolay›s›yla farenin kullan›labilmesi için,
belirli özelliklere ve çözünürlüklere sahip ekranlar gerekiyordu. Fareler ancak
ekran teknolojisi kabul edilebilir düzeyde gelifltikten sonra mümkün oldu. 

Günümüzde en yayg›n kullan›lan fare türü olan yol faresi, masan›n üzerinde
kullan›c› taraf›ndan hareket ettirildikçe, bu hareketi bilgisayara aktar›r (fiekil 2.8).
Bilgisayar farenin hareketine paralel olarak, ekandaki fare imlecini hareket ettirir.
Farenin hareket ettirilmesi s›ras›nda, masaya temas eden top döner. Topun dön-
mesi mekanik olarak, bu dönmeyi alg›layan silindirler arac›l›¤›yla bilgisayara ak-
tar›l›r. Fare bilgisayar kasas›na, özel kablosu arac›l›¤›yla ba¤lan›r. Farenin tak›lma-
s› gereken yer bellidir. Günümüzde, t›pk› kablosuz klavye gibi, k›z›lötesi ›fl›nlarla
ya da radyo dalgalar›yla çal›flan kablosuz fareler de gelifltirilmifltir. Ancak kablo-
suz klavye ve fareler çok yayg›n de¤ildir.

Optik farelerde mekanik unsurlar yoktur. Optik fare, özel fare altl›¤› üzerin-
de hareket ettirilir ve farenin hareketi bu özel altl›k yard›m›yla optik olarak alg›-
lan›p bilgisayara aktar›l›r. 

Yayg›n olarak dizüstü bilgisayarlarla kullan›lan fare türü ise iz topu ad›n› al›r.
‹z topunun prensipleri yol faresininki ile ayn›d›r. Ancak dizüstü bilgisayarlarda ge-
nel olarak fareyi kullanmak için uygun bir tabla olmad›¤› için, farenin topu, bir
yuva içinde bilgisayara yerlefltirilmifltir. Bu top parmakla ya da avuç içiyle döndü-
rülerek, ekrandaki fare imlecinin hareket etmesi sa¤lan›r.
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Evimize gelen su ya da elektrik faturalar› için hangi tür yaz›c› kullan›lmaktad›r? Nereden
anlars›n›z?

Nokta vurufllu yaz›c›lar, di¤erlerine göre daha ucuz olduklar› için fatura gibi belgelerin bas›m›nda
yo¤un kullan›l›rlar. Bu tür belgelere büyüteçle bakacak olursan›z, her harfin noktalardan olufltu¤u-
nu gözlemleyebilirsiniz. Bu noktalar›n görünmedi¤i belgeler, büyük bir ihtimalle sayfa yaz›c›larda
haz›rlanm›flt›r.

YARDIMCI BELLEK B‹R‹MLER‹

Verilen durumlarda kullan›lmas› gereken yard›mc› destek birim-
lerini saptayabilece¤iz.

‹fllemci, ana bellek ve girifl-ç›k›fl birimleri bir araya getirilip eflgüdüm içinde çal›fl-
t›r›ld›¤›nda, bir bilgisayardan beklenen herfley gerçeklefltirilebilir. Art›k istedi¤imiz
program› klavyeden yazabilir, çal›flt›rabilir ve sonuçlar› ekranda görebilir, sonuç-
lar›n istedi¤imiz bölümlerini de yaz›c›da yazd›rabiliriz. Ancak bir süre sonra bilgi-
sayarla ayn› ifli yeni verilerle yapmak zorunda kal›rsak, ayn› program› bir daha
yazmam›z gerekir. Örne¤in her ay iflçilerin bordrolar›n› haz›rlamak zorunda olan
bir iflletme, e¤er bilgisayar yukar›da say›lan bileflenlerden ibaret olsayd›, bordro
haz›rlayan program› her ay yeniden bilgisayara girmek zorunda kal›rd›.

Bu gibi zorluklar›n üstesinden gelebilmek için, programlar›m›z›, verilerimizi
ve sonuçlar›m›z› saklayabilece¤imiz ortamlara ihtiyaç vard›r. Programlar›m›z› kâ-
¤›t üzerinde yaz›p saklayabiliriz, ama bilgisayar kâ¤›t üzerinde yaz›l› metinleri
okuyup de¤erlendiremeyece¤i için, saklama ortamlar›n›n bilgisayar taraf›ndan
okunabilir olmas› gerekir. Gerçekten de bilgisayarlar›n gelifltirilmesinden k›sa bir
süre sonra, programlar›n ve verilerin bilgisayar›n de¤erlendirilebilece¤i biçimde
saklanabilece¤i ortamlar› gelifltirildi. Gelifltirilen ilk saklama ortamlar›n›n ço¤u
bugün kullan›lmamaktad›r. Ama bugün de yararlan›lan pek çok ortam, ilk gelifl-
tirilen ortamlarla ayn› karaktere sahiptir: Bilgisayarda veri ve programlar›n sak-
land›¤› yard›mc› bellek ortamlar›n›n önemli bir bölümü, t›pk› ses bantlar› gibi,
manyetik ortamlard›r.

Günümüzde en yayg›n olarak kullan›lan yard›mc› bellek ortamlar›, sabit disk-
ler, disketler, CD’ler ve DVD’lerdir. Bunlar›n d›fl›nda büyük miktarl› verileri ye-
deklemek amac›yla baflvurulan teyp ya da kartufl gibi birimler de bulunmaktad›r.
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Sabit Diskler
En eski kiflisel bilgisayarlarda olmasa da, günümüzde her kiflisel bilgisayar›n bir
sabit diski vard›r. K›saca sadece disk olarak da adland›r›lan sabit disk, t›pk› ana
bellek gibi, kullan›c›n›n herhangi bir biçimde eriflemeyece¤i bir ortamd›r. Bilgisa-
yar›n sabit disk sürücüsü, do¤rudan ifllemci ve ana bellekle ba¤lant›l›d›r. Bilgisa-
yar sabit diskteki verileri okuyabilir ve de¤ifltirebilir. 

Sabit disk, çok say›da manyetik plaktan meydana gelir (fiekil 2.9). T›pk› bir pi-
kab›n i¤nesi gibi, diskin üzerindeki izleri okuyan bir kafa vard›r. ‹fllemcinin oku-
mas› gereken adrese göre, disk merkezdeki milin çevresinde döner ve kafa da ge-
rekli ize ulafl›r. Böylelikle ilgili adresteki veri okunur ya da ilgili adrese yeni veri
yaz›l›r.

Bir kiflisel bilgisayar birden fazla sabit diske ba¤lanabilir. Günümüzde sabit
disklerin kapasiteleri onlarca GB (gigabayt) olabilmektedir. Bir GB’›n 1000 MB’tan
daha büyük oldu¤u düflünülürse, sabit disklerde saklanabilecek veri hacminin bü-
yüklü¤ü de ortaya ç›kar. Günümüzün uygulamalar›nda sabit disk bir tür zorunlu-
luktur, çünkü hemen her bilgisayar kullan›c›s›n›n yararland›¤› haz›r programlar
onlarca hatta yüzlerce MB büyüklüktedir. Dolay›s›yla bu programlar› gerekti¤inde
kullan›l›ncaya kadar saklayabilmek için, büyük disklere ihtiyaç vard›r.

Diskin h›z›, diskte belirli bir adrese eriflim h›z› anlam›na gelir. Bilgisayar›n için-
de flimdiye kadar gördü¤ümüz her ifl elektronik olarak yap›lmakta oldu¤undan
ola¤anüstü h›zl›d›r. Oysa diskin hareketi mekaniktir. Disk ne kadar h›zl› dönerse
dönsün, asla elektronik bir h›zla k›yaslanabilecek h›za kavuflamaz. Öte yandan
çok h›zla dönen bir diskin, ilgili adrese ulafl›ld›¤›nda durmas› da kolay olmaz. Do-
lay›s›yla diskin h›z›, bilgisayar›n performans› üzerinde önemli bir darbo¤azd›r. Öte
yandan disk manyetik bir ortam oldu¤u için ve her okuma yazma iflleminde dis-
kin kafas› diskin manyetik yüzeyine dokundu¤u için, zamanla, diskin yüzeyinde
hasarlar meydana gelme ihtimali de yüksektir. Bütün bu dezavantajlar›na ra¤men
diskler, en esnek ve kullan›fll› yard›mc› bellek ortamlar›d›r.

Disketler
‹lk kiflisel bilgisayarlar›n tek yard›mc› belle¤i disketlerdi. Disketler bir tek manye-
tik plaktan meydana gelir. Manyetik plak sert bir plastik muhafaza içine saklan-
m›flt›r. Disket bilgisayar›n disket sürücüsüne tak›larak kullan›l›r. 

Yard›mc›  Bel lek  Bi r imler i 33

fiekil 2.9

Bir sabit diskin 
iç görünümü.



Disketlerin muhafazalar›, bir köflesi kesik bir kare biçimindedir. Karenin bir
kenar›n›n uzunlu¤u, disketin tipini belirler. Günümüzde kullan›lan disketlere 31/2

disket ad› verilir çünkü bir kenar› 31/2 inç uzunluktad›r. 

Disket teknolojisi de h›zla geliflti. Bu geliflmenin sonucu olarak disketler daha
güvenli olmaya bafllad›lar, bilgisayar›n disketleri okuma yazma süreleri k›sald› ve
disketlerin kapasiteleri artt›. Ancak bütün bu geliflmeye ra¤men, yard›mc› bellek
ortamlar› içinde hasara en aç›k olan disketlerdir. Eriflim h›zlar› hâlâ di¤er ortamla-
ra k›yasla çok daha düflüktür. Ayr›ca bir disketin kapasitesi de uzun y›llard›r 1.44
MB olarak sabit kalm›flt›r. Bütün bunlara ra¤men disketlerin çok önemli avantaj-
lar› vard›r. Bir bilgisayardan bir baflka bilgisayara küçük miktarl› verileri tafl›mak-
ta disketler çok ifllevseldir. Ayr›ca bilgisayarda bir tek disket sürücüsü olmas›na
ra¤men, kullan›c› binlerce farkl› disketten bir kütüphane yapabilir. Bu anlamda
disketlerin toplam kapasitesi nerdeyse s›n›rs›zd›r.

Disket sürücüsü bilgisayar›n içinde di¤er birimlere veri, adres ve denetim yol-
lar›yla ba¤l›d›r. Sürücünün ön yüzü bilgisayar sistem ünitesinin ön cephesinde,
kullan›c› taraf›ndan eriflilebilir durumdad›r. Kullan›c› gerekti¤inde disketi, sürücü-
nün yuvas›na takar. Sürücüye disket tak›ld›¤› anda art›k bilgisayar söz konusu dis-
keti küçük miktarl› ve biraz yavafl bir disk gibi iflleyebilir.

CD’ler
‹ngilizce Compact Disc teriminin kelimelerinin bafl harflerinden meydana gelen ve
yine ‹ngilizce okunufluyla hemen bütün dünyada si-di olarak adland›r›lan CD’ler,
çok daha h›zl›, çok daha güvenli ve çok daha yüksek kapasiteli birer disket olarak
düflünülebilir. Ancak böyle bir benzetme sadece fonksiyon aç›s›ndan anlaml›d›r,
çünkü CD teknolojisi ile manyetik disket teknolojisi birbirinden çok farkl›d›r. Bilgi-
sayar CD’lerinin teknolojisi, asl›nda, müzik CD’lerinin teknolojisiyle tamamen ayn›-
d›r. Bilgisayar CD sürücüleri, müzik CD’lerini de iflleyebilir. E¤er bilgisayara ba¤l›
ses yay›n ayg›tlar› varsa, müzik CD’leri bilgisayar arac›l›¤›yla dinlenebilir.
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CD’ler disketlerden çok daha güvenlidir, çünkü CD’deki verileri okumak için
fiziksel bir temas gerçekleflmez, sürücü verileri lazer ›fl›nlar› yard›m›yla okur.
CD’ler çok daha fazla veri depolamaya yarar. Günümüzde bir CD’nin kapasitesi
700 MB civar›ndad›r. Bu kadar büyük miktardaki veriye ra¤men, CD’de belirli bir
adrese ulaflmak, disketlere k›yasla çok daha k›sa süre içinde gerçekleflir. 

T›pk› disket sürücülerde oldu¤u gibi, CD sürücülerde de bilgisayar›n içinde
gerekli ba¤lant›lar kurulmufltur. Sürücünün ön yüzü kullan›c› taraf›ndan eriflilebi-
lir bir biçimdedir. Sürücünün dü¤mesine basmakla kapak aç›l›r ve CD sürücüye
yerlefltirilir. Sürücünün kapa¤› kapand›ktan sonra bilgisayar CD’yi art›k bir disk gi-
bi iflleyebilir.

CD’ler bafllang›çta sadece okunabilen belleklerdi. Kullan›c› CD’nin içeri¤ini
de¤ifltiremiyordu. Günümüzde özel sürücüler yard›m›yla kiflisel bilgisayarlarda
CD’lere yazmak da mümkündür. Ancak disketlerde oldu¤u gibi, gerektikçe CD’nin
içeri¤ini de¤ifltirmek zordur. CD’lerin önemli bir bölümü, bir defaya mahsus ol-
mak üzere yazmaya izin verir. Yazma ifllemi tamamland›ktan sonra CD’deki veri-
leri de¤ifltirmek mümkün olmaz. Ancak yak›n gelecekte CD teknolojisinde önem-
li geliflmeler beklenebilir.

Örne¤in CD-RW olarak isimlendirilen CD’ler bir disket gibi kullan›labilmektedir.

DVD’ler
‹ngilizce Digital Video Disc kelimelerinin bafl harfleriyle adland›r›lan DVD’ler (di-
vi-di okunur) görünüfl olarak CD’leri, DVD sürücüleri de CD sürücülerini and›r›r.
Ancak DVD’ler CD’lerin 20 kat› kadar veri depolayabilir. Bu yüzden günümüzde
DVD’ler genellikle sinema filmlerinin say›sal ortamda saklanmas› amac›yla kulla-
n›l›r. E¤er uygun donan›mlar› varsa, bilgisayar, DVD’ye kaydedilmifl filmlerin
ekrandan izlenmesini sa¤layabilir.

Bilgisayar oyunlar› neden CD biçiminde sat›l›yor?

Bilgisayar oyunlar› genellikle çok fazla say›da ve büyüklükte dosyalardan meydana gelmifltir. Bu dosya-
lar hareketli görüntü, çizim ve ses gibi unsurlar› içerirler. Bu dosyalar›n bir arada tafl›nabilmesi için ge-
nifl kapasiteli bellek birimlerine ihtiyaç vard›r. Bunun için ço¤u oyun art›k CD ve hatta DVD’ler üzerinde
saklanmaktad›r.

D‹⁄ER ÇEVRE B‹R‹MLER‹

Verilen durumlarda kullan›lmas› gereken çevre birimlerini
belirleyebilece¤iz.

1990l› y›llara kadar, geliflmifl bir kiflisel bilgisayar tipik olarak, sistem ünitesi,
ekran, klavye, fare ve yaz›c›dan meydana gelirdi. Yard›mc› bellek olarak da bir-
kaç MB kapasitesinde bir sabit disk ve bir ya da iki disket sürücüsü bulunurdu.
Günümüzde ise tipik bir kiflisel bilgisayarda çok çeflitli ek donan›mlar bulunabil-
mektedir. Bu donan›mlar›n tamam›n› incelemek mümkün olmad›¤› için, yayg›n
olarak karfl›lafl›labilen donan›mlarla yetinece¤iz.

Taray›c›lar
Bilgisayarlar uzunca bir süre boyunca a¤›rl›kl› olarak say›lar› ifllemekte kullan›ld›.
Ancak yaz›l› dokümanlar›n da bilgisayarla ifllenmesinin tarihi de bir hayli eskidir.
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Hemen ard›ndan, en az›ndan profesyonel uygulamalarda çizimlerin ve foto¤rafla-
r›n da bilgisayarla ifllenmesi gündeme geldi. Bafllang›çta, bu tür ifller için gereken
bilgisayarlar da ek donan›mlar da oldukça pahal›yd›. Günümüzde kiflisel bilgisa-
yarlarda çizim ve resim ifllemek ola¤an bir uygulama halini ald›.

Bilgisayar›n foto¤raflar› iflleyebilmesi için, bu amaçla kullan›labilecek program-
lara ihtiyaç vard›r. Ancak programlar›n varl›¤› problemi çözmez. Çünkü foto¤raf›n
bilgisayar ortam›na aktar›labilmesi gerekir. Aksi halde üzerinde ifllem yap›lacak
bir foto¤raf olmaz. Taray›c›lar, çizim ve foto¤raflar›n say›sallaflt›r›larak bilgisayar
ortam›na aktar›lmas›n› sa¤lar. 

Taray›c›lar bir tür fotokopi makinesi gibidir. Ancak çekti¤i kopyay› ka¤›da bas-
maz, bilgisayar›n diskine yazar. Günümüzde çeflitli marka ve modellerde taray›c›-
lar vard›r. Taray›c›n›n performans› h›z›na ve foto¤raf› ne kadar hassas olarak tara-
d›¤›na ba¤l›d›r. Tarama hassasiyeti, t›pk› lazer yaz›c›lar›n hassasiyeti gibi, dpi biri-
miyle ölçülür. Basit bir taray›c› bile bir inç’lik bir çizgiyi 1000 parçaya bölebilecek
hasasiyete sahiptir.

Taray›c›lar genellikle paralel ba¤lant› noktas›ndan bilgisayara ba¤lan›r. Bu
nokta yaz›c› taraf›ndan da kullan›ld›¤› için, taray›c› ve yaz›c› arka arkaya bilgisa-
yara ba¤lan›r.

Ses Araçlar›
Çizim ve foto¤raflardan sonra sesin de say›sallaflt›r›l›p bilgisayar yard›m›yla ifllen-
mesi gündeme geldi. Bir kiflisel bilgisayar›n ses ifllemek amac›yla kullan›labilmesi
için ek donan›mlar gerekir. 

Günümüzde normal olarak her kiflisel bilgisayar bir ses kart›na ve basit bir ho-
parlöre sahiptir. Böylelikle bir müzik CD’sini seslendirebilir. Dolay›s›yla bir kulla-
n›c› bilgisayar kullan›rken bir yandan da müzik dinleyebilir. Ancak bilgisayarlar›n
hoperlörleri, müzik tutkunlar›n›n talep etti¤i ses kalitesini sa¤lamaktan uzakt›r. Bu
yüzden daha kaliteli ses üretebilen ses düzenleri gerekir. Bilgisayara ba¤lanabilen
çok çeflitli ses düzenleri pazarlanmaktad›r. 

Bir kullan›c› e¤er kendi kaydetti¤i sesleri ifllemek isterse, sesin bilgisayara ak-
tar›lmas›n› sa¤layacak mikrofonlara ihtiyaç duyar. Bu amaçla kullan›labilecek ve
çok farkl› hassasiyetlere sahip mikrofonlar vard›r.

Say›sal Kameralar
Sesin ifllenmesinden sonra hareketli görüntülerin de bilgisayar arac›l›¤›yla ifllen-
mesi gündeme geldi. Bilgisayar›n hareketli görüntüleri iflleyebilmesi için, bu gö-
rüntülerin say›sallaflt›r›lmas›n› ve bilgisayar ortam›na aktar›lmas›n› sa¤layacak do-
nan›m birimleri gerekir. Bu birimlerin bafl›nda da say›sal kameralar gelir.

Say›sal kamera teknolojisi henüz çok h›zla geliflmektedir. Günümüzde çekilen
foto¤raflar› do¤rudan bilgisayara aktaran kameralar kadar, hareketli görüntüleri
bilgisayara aktaran kameralar da vard›r. Bilgisayarda uygun kartlar varsa, günü-
müz el kameralar›, do¤rudan bilgisayara ba¤lanabilir ve kaydettikleri görüntüleri
bilgisayar ortam›na aktarabilir. Kullan›c›n›n kaydedilen görüntüler üzerinde istedi-
¤i ifllemleri yapabilmesi için, uygun programlara ihtiyac› olacakt›r.

Televizyon Kart›
Hareketli görüntünün bir kayna¤› da televizyon yay›nlar›d›r. Bilgisayara tak›lacak
bir televizyon kart› yard›m›yla, televizyon yay›nlar› da bilgisayar ortam›na aktar›-
labilir. Televizyon kart›nda bir anten girifli vard›r ve televizyon anteni bu girifle ta-
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k›l›r. Bu andan itibaren bilgisayar bir tür televizyon al›c›s› olarak kullan›labilir. Te-
levizyon kart›n›n kapasitesine ba¤l› olarak, bilgisayarda elde edilen televizyon gö-
rüntüsünün kalitesi de de¤iflir.

Modemler
Günümüzde hemen her türlü iletiflim say›sallaflt›r›lm›flt›r. Dolay›s›yla televizyon
yay›nlar›ndan telefon görüflmelerine kadar hemen her veri transferi, say›sal hatlar
üzerinden say›sal olarak yap›lmaktad›r. Modemler telefon hatlar›n› kullanarak bil-
gisayar aras›nda iletiflimi ve dolay›s›yla veri transferini sa¤layan cihazlard›r. Bir ki-
flisel bilgisayar telefon hatlar›na ba¤lanarak, bütün iletiflim dünyas›na ba¤lanm›fl
olur. 

Modemler saniyede transfer edebildikleri veri hacmine göre s›n›fland›r›l›rlar.
Ancak bilgisayar›n veri transferi sadece modemin kapasitesine ba¤l› de¤ildir, ayn›
zamanda ba¤lan›lan hatt›n kapasitesi de önemlidir. Türkiye’de telefon hatlar›n›n
kapasitesi dikkate al›n›rsa, genellikle 56 K modemler, yani saniyede 56 KB veri
transfer etme kapasitesine sahip olan modemler uygundur.

Modem bilgisayar›n bir faks cihaz› gibi kullan›labilmesini sa¤lar. Modem arac›-
l›¤›yla bilgisayardan baflka faks cihazlar›na faks gönderilebilir ve faks cihazlar›n-
dan faks al›nabilir. Modemi olan bir bilgisayar, modemi olan baflka bilgisayarlara
da ba¤lanabilir ve iki bilgisayar aras›nda her türlü veri transferi yap›labilir. ‹leride
ayr›nt›s›yla inceleyece¤imiz ‹nternet, bilgisayarlar aras›ndaki bu haberleflme im-
kanlar› sayesinde mümkün olmufltur.

Anne ya da babam›z›n hareketli görüntülerini (video) çok uzaktaki (örne¤in Almanya ya
da Amerikadaki) bir akraban›za göndermek istedi¤imizi düflünelim. Bu ifllemi bilgisayar
yard›m›yla yapabilmek için ne tür bir çevre birimine gereksinimimiz vard›r?  

Hareketli görüntüleri bilgisayar yard›m›yla uzaktaki baflka noktalara gönderebilmek için temel olarak
say›sal kamera ve modem çevre birimlerine sahip olmam›z gerekir. Say›sal kamera hareketli görüntü-
lerin kolayca bilgisayar bellek birimlerine aktar›lmas›na yarar. Modem ise saklanm›fl bu görüntülerin
uzaktaki bir baflka bilgisayara gönderilmesinde kullan›l›r.
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Özet
Bilgisayar› oluflturan temel bileflenlerin ifllevlerini
ve bilgisayar›n iflleme mant›¤›n› aç›klayabilece¤iz.

• Her ne kadar bilgisayarlar›n kapasitesi sürekli ola-
rak geliflmekte, boyutlar› küçülmekteyse de, ilk bil-
gisayardan bugüne tüm bilgisayarlar ayn› prensip-
lerle çal›fl›r.

• Her bilgisayarda bulunan ifllemciler, veriler üzerin-
de ifllem yapan birimlerdir.

• Ana bellek, ifllemcinin ne yapaca¤›n›n ve yapaca¤›
ifli hangi verilerin üzerinde gerçeklefltirece¤inin
sakland›¤› birimdir. Ana belle¤e rassal eriflimli bel-
lek (RAM) ad› verilir. 

• Salt okunur bellek (ROM) bilgisayar›n iflleyiflinin te-
mel kurallar›n›n kaydedildi¤i bir bellektir. ROM, ifl-
lemci taraf›ndan okunabilir ama ROM’daki veriler
de¤ifltirilemez. 

• Bilgisayar›n iflleyifli, ifllemcinin ana bellekteki ko-
mutlar› okumas› ve o komutlarda kendisinden bek-
lenenleri h›zla yerine getirmesi biçiminde özetle-
nebilir. Bu komutlar, 0 ve 1 içeren diziler halinde
ana bellekte saklan›r.

• Bilgisayar›n temel ve çevre birimleri aras›nda sü-
rekli veri transferi gerçekleflir. Söz konusu veri
transferleri veri yolu ad› verilen ba¤lant›lar arac›l›-
¤›yla sa¤lan›r. Veri yollar›n›n geniflli¤i ve veri trans-
fer h›z›, bilgisayar›n h›z›n› etkileyen en önemli fak-
törlerden biridir. 

Bilgisayar girifl-ç›k›fl birimlerinin özelliklerini
s›ralayabilece¤iz.

• Girifl-ç›k›fl birimleri, kullan›c›n›n bilgisayara komut
ve veri girifli yapmas›n›, bilgisayar›n da kullan›c›ya
uyar› ya da sonuçlar› iletmesini sa¤layan, komut,
veri ya da sonuçlar›n saklanmas›na izin vermeyen
bilgisayar bileflenleridir.

• Klavye, temel girifl birimidir. Klavyede harfler, ra-
kamlar ve kullan›m› kolaylaflt›r›c› çeflitli tufllar yer
al›r.

• Yaz›c›, temel ç›k›fl birimidir. Sat›r yaz›c›, nokta vu-
rufllu yaz›c› ve sayfa yaz›c› gibi farkl› türleri vard›r. 

• Ekran, temel ç›k›fl birimidir. Ekran, 24 sat›rl›k ve 80
sütunluk bir sayfa gibiydi. Ekranlar, son derece kü-
çük noktalardan oluflturulur. Bu küçük noktalara
piksel ad› verilir. Bir ekran›n düfleyde 768, yatayda
1024 dilime ayr›lm›fl olmas›, (768x1024=) 786432
pikselden meydana geldi¤i anlam›na gelmektedir
ve ekran›n çözünürlü¤ü 786x1024’tür.

• Ekranlar› kontrol etme iflini, ekran kart› ad› verilen
özel donan›m birimleri üstlenir. Dolay›s›yla ekran›n
performans› sadece ekran›n de¤il, ayn› zamanda
ekran kart›n›n kapasitesine de ba¤l›d›r. 

• Fare, temel girifl birimidir. Fare, ekrandaki farkl›
noktalar› çeflitli biçimlerde uyararak bilgisayara bil-
gi ya da tercihlerimizi ulaflt›rmam›z› sa¤layan cihaz-
d›r. Optik fare ve iz topu gibi farkl› türleri vard›r.

Verilen durumlarda kullan›lmas› gereken yard›mc›
destek birimlerini saptayabilece¤iz.

• Yard›mc› bellek birimleri, veri, komut ya da sonuç-
lar›n saklanmas›n› sa¤layan bilgisayar bileflenleridir.

• Sabit disk, çok say›da manyetik plaktan meydana
gelir. T›pk› bir pikab›n i¤nesi gibi, diskin üzerinde-
ki izleri okuyan bir kafa vard›r. ‹fllemcinin okuma-
s› gereken adrese göre, disk merkezdeki milin çev-
resinde döner ve kafa da gerekli ize ulafl›r. Böyle-
likle ilgili adresteki veri okunur ya da ilgili adrese
yeni veri yaz›l›r.

• Disketler bir tek manyetik plaktan meydana gelir.
Manyetik plak sert bir plastik muhafaza içine sak-
lanm›flt›r. Disket bilgisayar›n disket sürücüsüne ta-
k›larak kullan›l›r. 

• ‹ngilizce Compact Disc teriminin kelimelerinin bafl
harflerinden meydana gelen ve yine ingilizce okunu-
fluyla hemen bütün dünyada si-di olarak adland›r›lan
CD’ler, çok daha h›zl›, çok daha güvenli ve çok daha
yüksek kapasiteli birer disket olarak düflünülebilir.

• DVD’ler CD’lerle hemen hemen ayn›d›r ancak
CD’lerin 20 kat› kadar veri depolayabilir ve daha
kaliteli görüntü sa¤lar.

Verilen durumlarda kullan›lmas› gereken çevre bi-
rimlerini belirleyebilece¤iz.

• Taray›c›lar, çizim ve foto¤raflar›n say›sallaflt›r›larak
bilgisayar ortam›na aktar›lmas›n› sa¤lar. Taray›c›lar
bir tür fotokopi makinesi gibidir. Ancak çekti¤i
kopyay› kâ¤›da basmaz, bilgisayar›n diskine yazar.

• Günümüzde normal olarak her kiflisel bilgisayar
bir ses kart›na ve basit bir hoparlöre sahiptir. Böy-
lelikle bir müzik CD’sini seslendirebilir. Bilgisayara
do¤rudan ses kayd› yapabilmek için mikrofona ge-
reksinim vard›r.

• Say›sal kameralarla elde edilen hareketli ya da du-
ra¤an görüntüler do¤rudan bilgisayara aktar›larak
ifllenebilir.

• Bilgisayara tak›lacak bir televizyon kart› yard›m›y-
la, televizyon yay›nlar› bilgisayar ortam›nda izlene-
bilir ya da aktar›labilir.

• Bilgisayar› telefon hatlar›na ba¤layan donan›m bi-
rimine modem denir. Modemler saniyede transfer
edebildikleri veri hacmine göre s›n›fland›r›l›rlar.
Türkiye’de telefon hatlar›n›n kapasitesi dikkate al›-
n›rsa, genellikle 56 K modemler, yani saniyede 56
KB veri transfer etme kapasitesine sahip olan mo-
demler uygundur.
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Kendimizi S›nayal›m

1. Yukar›daki tabloda 11 adresindeki ifllem tamam-
land›¤›nda 5 adresindeki de¤er afla¤›dakilerden hangisi
olur?

a. 22
b. 25
c. 32
d. 35
e. 42

2. 11 adresinde belirtilen tüm ifllemler tamamland›¤›nda
afla¤›dakilerden hangisi gerçekleflir?

a. ‹fllemler 8 adresine gelindi¤inde ikinci kez durur
b. ‹fllemler 11 adresine ikinci kez gelindi¤inde durur  
c. 9 adresine 7 de¤eri yaz›l›r  
d. 1 adresine 6 de¤eri yaz›l›r
e. 5 adresine 22 de¤eri yaz›l›r

3. Bilgisayar›n iflleyiflinin temel kurallar›n›n kaydedildi¤i
ve ifllemci taraf›ndan okunabilen ancak de¤ifltirilemeyen
verileri içeren bellek afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. ROM
b. RAM  
c. ‹fllemci  
d. Ana bellek
e. BIOS

4. Top biçimindeki parças›n›n elle döndürülmesi saye-

sinde bilgisayara veri giriflini sa¤layan bilgisayar birimi

afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Yaz›c›

b. Disket

c. ‹z topu

d. Klavye

e. Optik fare

5. Bir sat›r› bir kerede basan yaz›c› türü afla¤›dakilerden

hangisidir?

a. Sat›r yaz›c›

b. Sayfa yaz›c›

c. Lazer yaz›c›

d. Nokta vurufllu yaz›c›

e. Mürekkep püskürtmeli yaz›c›

6. Afla¤›dakilerden hangisi bilgisayarda ifllemleri gerçek-

lefltiren birimdir?

a. ‹fllemci  

b. Veri Yolu

c. Ana bellek  

d. Salt Okunur Bellek

e. Rassal eriflimli bellek

7. Bilgisayar bileflenlerinin eflgüdümünü sa¤lamak için

gereken bilgiler afla¤›daki hangi ba¤lant› arac›l›¤›yla

sa¤lan›r?

a. RAM

b. ‹fllemci

c. Veri yolu

d. Adres yolu  

e. Denetim yolu  

8. Yaklafl›k 450 kilobaytl›k bir hareketli görüntü dosyas›-

n› bir bilgisayardan baflka bir bilgisayara aktarmak için

afla¤›dakilerden hangisi kullan›l›r?

a. Yaz›c› 

b. Disket

c. ‹fllemci

d. CD  

e. Ana Bellek  
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1
2 42
3 34
4 10 ve 3 adreslerindeki verileri topla. Elde etti¤in de-

¤erden 2 adresindeki de¤eri ç›kar. Elde etti¤in de¤e-
ri 1 adresine yaz. ‹zleyen komut 7 adresinde.  

5 16
6 32
7 5 adresindeki veriyi 6 adresindeki veriden ç›kar. Elde et-

ti¤in de¤eri 9 adresine yaz. ‹zleyen komut 8 adresinde. 
8 E¤er 1 adresindeki veri 9 adresindeki veriden büyük-

se dur. Aksi halde 11 adresine geç.
9
10 15
11 1 adresindeki veriyi 9 adresindeki veriden ç›kar. Elde

etti¤in de¤eri 5 adresindeki veriye ekle. 4 adresine
geç. 
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9. Yurt d›fl›nda yaflayan bir kifliye sesli mesaj göndermek

istenilmektedir. Do¤rudan bilgisayara kaydederek gön-

dermek istenilen mesaj için ne tür çevre birimlerine sahip

olunmas› gereklidir?

a. RAM – Ses Kart› - Modem 

b. Sabit Disk – Mikrofon – Ses Kart›

c. DVD  - Ses Kart› - Modem

d. Mikrofon – Ses Kart› - Modem

e. MIDI Düzenleyici – Mikrofon – Ses Kart›

10. Afla¤›dakilerden hangisi bir ç›k›fl birimidir?
a. Taray›c›
b. Fare 
c. Ekran
d. Mikrofon 
e. Klavye

Yan›t Anahtar›
1. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayar›

Tan›yal›m” konusunu tekrar okuyun.
2. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayar›

Tan›yal›m” konusunu tekrar okuyun.
3. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayar›

Tan›yal›m” konusunu tekrar okuyun.
4. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Girifl-Ç›k›fl

Birimleri” konusunu tekrar okuyun.
5. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Girifl-Ç›k›fl

Birimleri” konusunu tekrar okuyun 
6. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayar›

Tan›yal›m” konusunu tekrar okuyun.
7. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayar›

Tan›yal›m” konusunu tekrar okuyun.
8. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Yard›mc› Bellek

Birimleri” konusunu tekrar okuyun.
9. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Di¤er Çevre

Birimleri” konusunu tekrar okuyun.
10. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Girifl-Ç›k›fl

Birimleri” konusunu tekrar okuyun.
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Anahtar Kavramlar
Yaz›l›m ‹flletim Sistemi
Program Yorumlay›c›
Programlama Dili Arayüz
Derleyici Büro Yaz›l›mlar›
Paket Program Masaüstü Yay›nc›l›k
Uygulama Program› Kullan›c› Dostu
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Girifl
Eskiler “bir lisan bir insan” derlerdi. Bilgisayarlar›n yayg›nlaflmaya bafllad›¤› dö-
nemlerde, bu sözden ilham alarak, “her bilgisayar dili bir insan” demeye bafllan-
m›flt›. Ancak bugün ço¤unuz bu deyifli duymam›flt›r. Hatta halk dilinde bilgisayar
dili fleklinde söylenen programlama dili terimini bile duymam›fl olanlar›n›z var-
d›r. Günümüzün bilgisayar kullan›c›lar›n›n bir ço¤u, bir tek programlama dili
bilmeden, her gün saatlerce bilgisayar kullan›yor. Oysa 1980li y›llarda böyle bir
gelece¤in hayal edilmesi bile olanaks›zd›.

Bugün programlama dillerine hiç ihtiyaç duymadan bilgisayar kullanabiliyor
olmam›z, bilgisayar yaz›l›m› alan›ndaki geliflmeler sayesinde gerçekleflti. Bu üni-
tede, bir önceki ünitede tan›d›¤›m›z bilgisayar donan›m›ndan yararlanabilme-
miz için zorunlu olan bilgisayar yaz›l›m›n› ele alaca¤›z. 

Bilgisayar yaz›l›m›n› tarihsel geliflim perspektifi içinde izlemekte yarar vard›r.
Çünkü yaz›l›m alan›ndaki geliflmeler, daha önce kullan›c›lar›n üstlendi¤i çeflitli
görevlerin, kademeli olarak bilgisayara aktar›lmas› sayesinde gerçekleflmifltir.

Bilgisayar sadece programlar iflleyebilen bir cihazd›r. Biz program yazmad›¤›-
m›zda da ayn› durum geçerlidir. Ancak bu durumda biz, baflkalar› taraf›ndan
yaz›lm›fl programlardan yararlan›yoruz demektir.

Bu üniteyi tamamlad›¤›m›zda afla¤›daki yeterliklere sahip olaca¤›z:
1. Bilgisayar yaz›l›m›n› tan›mlayarak ifllevlerini s›ralayabilece¤iz.
2. Birlefltirici diller, programlama dilleri, derleyiciler, yorumlay›c›lar terimlerini

tan›mlayabilece¤iz.
3. Paket program terimini tan›mlayarak, farkl› paket program kategorilerini bir-

birinden ay›rdedebilece¤iz.
4. ‹flletim sistemi terimini tan›mlayabilece¤iz.
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YAZILIM KAVRAMI

Bilgisayar yaz›l›m›n› tan›mlayarak ifllevlerini s›ralayabilece¤iz.

Bir önceki ünitede bilgisayarlar›n çeflitli donan›m birimlerini tan›d›k. Bilgisayar›n
nas›l iflledi¤ini de genel hatlar›yla gördük. Tahmin edebilece¤iniz gibi, e¤er bilgi-
sayar›n ne yapmas› gerekti¤i kullan›c›lar taraf›ndan belirlenmezse, bilgisayar do-
nan›m›n›n herhangi bir ifllemi gerçeklefltirmesi mümkün de¤ildir. fiekil 2.2’de gör-
dü¤ümüz ana bellek örne¤i fiekil 3.1’de tekrarlanm›flt›r. Örnekte de görüldü¤ü gi-
bi, bilgisayara her ad›mda ne yapaca¤› kullan›c› taraf›ndan tarif edilmifl olmal›d›r.
Yani kullan›c› bilgisayara uygun ve geçerli komutlar vermifl olmal›d›r. Bilgisayara
belirli bir ifli gerçeklefltirmesi için verilen komutlar toplam›na program (ya da
bilgisayar program›) denir. Her bilgisayarda çok çeflitli bilgisayar programlar›
kullan›l›r. Genel olarak bütün bilgisayar programlar›n›n tamam› yaz›l›m olarak ad-
land›r›l›r. Yani bir bilgisayar sistemi iki temel bileflenden meydana gelir: Donan›m
ve yaz›l›m.

Donan›m, gözle görebildi¤imiz, elle tutabildi¤imiz maddi cihazlara verdi¤imiz
genel isimdir. Yaz›l›m ise söz konusu cihazlar›n iflleyebilmesi için gereken ve
maddi olmayan komutlara verilen genel isimdir.

Nas›l basit bir motosiklet ile dev bir TIR asl›nda ayn› temel prensiplerle çal›fl›r-
sa, basit bir oyun bilgisayar› ile hava tahminlerinde kullan›lan süper bilgisayarlar
da ayn› temel prensiplerle çal›fl›r. Bir bilgisayar›n oyun oynamak gibi basit bir
amaçla çal›flmas› ile uzay araflt›rmalar›n›n karmafl›k ifllemlerini yapmak amac›yla
çal›flmas› aras›nda da prensip olarak hiçbir fark yoktur. Her durumda bilgisayar›n
ifllemcisi, ana bellekte depolanm›fl olan komutlar› okur, bu komutlar uyar›nca, yi-
ne ana bellekte yer alan veriler üzerinde istenen ifllemleri yapar ve sonuçlar› yine
ana belle¤e yazar. Gereken durumlarda yine ana bellekteki komutlar uyar›nca
çevre birimleri ile iletiflim sa¤lar, ana bellekteki baz› verilerin ekrana ya da yaz›-
c›ya ulaflmas›n› sa¤lar, klavyeden ya da baflka cihazlardan gelen verileri ana bel-
le¤e yazar. Böyle bak›ld›¤›nda, fiekil 3.1’deki örnek, bilgisayarlar›n çal›flmas› ko-
nusunda yeterli bir örnektir. 
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Belirli bir ifli 
gerçeklefltirmesi için 
bilgisayara verilen 
komutlar›n toplam›na 
bilgisayar program› denir.

Bir bilgisayar sistemini 
meydana getiren iki temel
bileflenin biri donan›m,
di¤eri yaz›l›md›r.

Donan›m bilgisayar 
sisteminin maddi unsurlar›,
yaz›l›m ise maddi olmayan
unsurlar›d›r.
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fiekil 3.1

Örnek bir ana
bellek.

1

2 2

3 5 adresindeki veri ile 8 adresindeki veriyi topla, sonucu 8 adresine yaz. ‹zleyen komut

7 adresinde.

4 35

5 16

6

7 8 adresindeki veriyi 4 adresindeki veri ile karfl›laflt›r. E¤er 4 adresindeki veri  büyük ise

dur. Aksi halde 9 adresindeki komuta geç.

8 21

9 8 adresindeki veriden 2 adresindeki veriyi ç›kar. Sonucu 8 adresine yaz. ‹zleyen komut

7 adresinde.
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fiekil 3.1’de, ifllemci, ana bellekteki komutlara göre yine ana bellekteki verileri ifllemek-
teydi. Acaba söz konusu komutlar ana belle¤e nas›l yerleflmifl olabilir?

Baz› özel durumlarda, bilgisayar olarak kabul edebilece¤imiz baz› cihazlar›n
ana belleklerine, söz konusu komutlar daha üretim aflamas›nda yerlefltirilmifltir ve
bir daha da de¤iflmez. Örne¤in otomatik çamafl›r makinelerinin, bir tür bilgisayar
say›labilecek bileflenleri vard›r ve ifllenebilecek bütün komutlar bu bileflenlerin
belle¤ine, makine imal edilirken kaydedilmifltir. Makinenin dü¤melerini belirli
yönlerde ve belirli miktarlarda çevirerek ya da belirli dü¤melere basarak, kullan›-
c›lar, bellekteki verileri de¤ifltirmifl olurlar. Ama bellekteki komutlar hiçbir biçim-
de de¤iflmez. 

Ancak genel olarak bilgisayar bafll›¤› alt›nda ele ald›¤›m›z sistemlerde durum
farkl›d›r. Bu tür sistemler kapat›ld›¤› anda, ana belleklerindeki bütün bilgiler kay-
bolur. Dolay›s›yla bilgisayar›n aç›lmas›n›n ard›ndan, ifllenecek komutlar›n bilgisa-
yar›n ana belle¤ine tafl›nmas› gerekir. Bu ifli de ifllemci yapar. Yani komutlar›n
bilgisayar›n ana belle¤ine yerlefltirilmesi ifli için de bilgisayardan yararlan›l›r. Bil-
gisayar bu ifli yaparken, elbette, kullan›c›n›n  istek ve taleplerine uygun olarak
davran›r.

Normal flartlarda, bir kiflisel bilgisayar aç›ld›ktan sonra, k›sa bir haz›rlanma dö-
neminin ard›ndan, kullan›c›dan komut bekler hale gelir. Kullan›c› örne¤in klavye-
nin bir tufluna basarsa, bilgisayar kullan›c›n›n gerçeklefltirdi¤i ifllemi alg›lar. Fare-
nin hareket ettirilmesi ya da CD sürücüsüne bir CD tak›lmas› gibi ifllemleri de bil-
gisayar fark eder. Bilgisayar›n herhangi bir ifli yapabilmesi için mutlaka bir prog-
ram›n çal›flmas›n›n gerekti¤ini görmüfltük. O halde klavyenin tuflland›¤›n›, farenin
hareket ettirildi¤ini, CD sürücüsüne bir CD’nin tak›ld›¤›n› alg›layabilmesi için de
bilgisayarda bir program›n çal›flmas› gereklidir. Baflka bir deyiflle, farenin hareket
ettirildi¤ini ya da t›kland›¤›n› alg›layan, bir programd›r. E¤er uygun bir program
yoksa ya da çal›flm›yorsa, bilgisayar farenin hareket ettirildi¤ini de alg›layamaz.

Kullan›ma haz›r bekleyen bilgisayar›n hiçbir ifl yapmad›¤›n› zannedebiliriz.
Oysa bu durumda da, çevre birimlerini durmaks›z›n kontrol eden programlar ça-
l›flmaktad›r. Kullan›c› herhangi bir uyar›da bulundu¤unda, söz konusu program-
lardan uygun olan›, uyar›n›n gerektirdi¤i ifli yapar. E¤er fare imleci ekran›n ilgisiz
bir alan›na getirilip t›klan›rsa, bu uyar›ya karfl› tepki gösterilmemesi gerekir. Prog-
ram da tepki göstermez. Baz› durumlarda kullan›c›n›n yapt›¤› ifl, bilgisayar›n yar-
d›mc› belle¤inde saklanm›fl olan bir program›n ana belle¤e yüklenmesini gerekti-
rir. Böylelikle, kullan›c› girifl-ç›k›fl birimleri yard›m›yla, bilgisayar›n bir program›
ana belle¤e yükleyip çal›flt›rmas›n› sa¤lam›fl olur.

Bilgisayar›n aç›l›fl›nda kendili¤inden çal›flan ve bilgisayar› komut bekler duru-
ma haz›rlayan programlar bütününe iflletim sistemi ad› verilir. ‹flletim sistemleri-
ni bu ünitenin son kesiminde daha iyi tan›yaca¤›z. Ancak iflletim sistemi ile di¤er
programlar aras›nda prensip olarak hiçbir fark olmad›¤›n› burada belirtmifl olal›m.
Bilgisayar her durumda, sadece ana belle¤e yüklenmifl olan komutlar› ifller ve bu
komutlar›n kendisinden bekledi¤i ifllemleri gerçeklefltirir. 

Söz konusu ifllem iki say›n›n birbiriyle çarp›lmas› gibi basit bir ifllem olsa bile,
bilgisayar bu ifllemi çok say›da ad›mda ancak gerçeklefltirir. Bilgisayar›n basitçe
yapabildi¤i ifller bir veriyi bir yerden bir yere tafl›mak, iki de¤eri toplamak ve iki
veriyi birbiri ile k›yaslamaktan ibarettir. Di¤er bütün ifllemler bu basit ifllem ad›m-
lar›na indirgenerek gerçeklefltirilir. Dolay›s›yla her komutta birçok ifllem ad›m›n›n
gerçeklefltirilmesi gerekir. Kullan›c› için basit görünen tek ifllem, örne¤in klavye-
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de bir harf tufluna bas›ld›¤›nda ilgili harfin ekranda görünmesi, bilgisayar için ye-
terince karmafl›k bir ifllemdir. Bilgisayar yine de bu ifli baflar›yla, neredeyse hiç ha-
ta yapmadan ve her istendi¤inde gerçeklefltirir, çünkü ifllem ad›mlar›n› çok h›zl›
yapabilme ve s›k›lmadan tekrarlayabilme yetene¤i vard›r.

B‹LG‹SAYAR PROGRAMLAMA

Birlefltirici diller, programlama dilleri, derleyiciler, yorumlay›c›-
lar terimlerini tan›mlayabilece¤iz.

Bilgisayar›n herhangi bir ifllemi gerçeklefltirebilmesi için, uygun yaz›l›m›n çal›flt›-
r›lmas› gerekir. ‹lk bilgisayarlar›n bugün anlad›¤›m›z anlamda yaz›l›mlar› yoktu.
Komutlar ifllemciye d›flar›dan ve do¤rudan veriliyordu. Bu durumda her komutun,
her gerekti¤inde yeniden yaz›lmas› gerekiyordu. Komutlar›n bellekte saklanmas›
fikri, bu yüzden, devrimci bir fikir oldu. Böylelikle programc›lar, bir defa yazd›k-
lar› komutu defalarca kullanabilmeye bafllad›lar.

Birlefltirici Diller
Bilgisayar sadece 0 ve 1’lerden oluflan bir alfabeye sahiptir. Alfabelerinin bu ka-
dar s›n›rl› olmas› bilgisayarlar aç›s›ndan bir s›k›nt›ya yol açmaz. Çünkü, örne¤in
sekiz karakteri birarada okumak flart›yla, istenen her harf için ayr› birer sembol di-
zisi oluflturulabilir. Örne¤in 01010000 A harfine, 01010001 B harfine karfl› gelebi-
lir. Böylelikle bilgisayar da bizim alfabemizdeki bütün sembolleri kullanabilir. 

‹lk dönemlerde programc›lar bilgisayar›n alfabesini bilmek zorundayd›lar. Ko-
mutlar›n› bilgisayar›n anlayaca¤› biçimde yaz›yorlard›. Ancak bu hem çok zaman
al›c›, hem çok s›k›c› bir iflti. Üstelik çok insani bir süreç olmad›¤› için s›kça ve
çokça hata yap›lmas›na yol aç›yordu. Bilgisayar› bu biçimde kullanmay› ö¤ren-
mek için çok uzun süreli uzmanl›k e¤itimi gerekiyordu. Sonunda uzmanlar bir
program gelifltirdiler. Söz konusu program, bizim sembollerimizle yaz›lm›fl olan
komutlar› bilgisayar›n anlayaca¤› dile tercüme ediyordu. Daha sonra farkl› bilgisa-
yar donan›mlar› için benzer ifli yapacak programlar gelifltirildi. Bu tür programla-
ra Birlefltirici Diller ad› verilir. 

Birlefltirici diller sayesinde bilgisayar› kullanmak, eskisine k›yasla ola¤anüstü
kolaylaflt›. Çünkü art›k programlar›m›z› kendi sembollerimizle yaz›yorduk. Bilgisa-
yar›n birlefltirici diline ait program› çal›flt›r›yor ve yazd›¤›m›z program› bilgisayar›n
diline tercüme etmesini sa¤l›yorduk. Bu noktada iki noktaya iflaret etmekte fayda
var: 

Birincisi, birlefltirici diller kullan›lmaya bafllad›ktan sonra da bilgisayarlar sade-
ce kendi dillerini, yani makine dilini bilirler. Bilgisayarlar›n yeteneklerinde bir
art›fl ya da iflleyifl prensiplerinde bir de¤ifliklik ortaya ç›km›fl de¤ildir. Sadece eski-
den kullan›c›lar›n görevi olan baz› ifller bilgisayara devredilmifltir. 

‹kincisi, birlefltirici diller bugün hâlâ kullan›l›yor olsalar da, pek az uzman d›-
fl›nda kimse onlar› kullanmaz ve kullanmay› da bilmez. Çünkü daha öncesine k›-
yasla ciddi bir ad›m olsa da, birlefltirici dillerin ö¤renilmesi zor, kullan›m› çok s›-
k›c›d›r. Birlefltirici dillerde bilgisayar›n her ifllem ad›m› için ayr› bir komut yaz›lma-
s› gerekir. 

Örne¤in bir toplama ifllemi 
1. belirli bir bellek adresinden verinin al›nmas›, 
2. bir baflka adresten baflka bir verinin al›nmas›, 
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3. iki verinin toplanmas› ve 
4. sonucun bir bellek adresine yaz›lmas› 

gibi dört ad›m gerektiriyorsa, her ad›m için ayr› bir komut yaz›lmal›d›r. Örne¤in
bir say›n›n bir baflka say›ya bölünmesi söz konusu oldu¤unda çok daha fazla ifl-
lem ad›m› gerekir. Üstelik birlefltirici dillerde kullan›c›, verilerin ve ifllem sonuçla-
r›n›n belle¤in hangi adresine yaz›ld›¤› gibi ayr›nt›lar› da bilmek zorundad›r.

Kendi bildi¤imiz sembollerle yaz›lm›fl programlar› bilgisayar›n bildi¤i sembollere dönüfl-
türen programlar yaz›labildi¤ini gördük. Biz program yazarken örne¤in   
TOPLA A, B 
komutu yazsak ve bir bilgisayar program› bu komutu birlefltirici dillerin anlayaca¤› yuka-
r›daki dört komuta tercüme etse daha iyi olmaz m›?

Programlama Dilleri
Bilgisayar program› yaz›m›n› daha da kolaylaflt›rmak amac›yla, kurallar›n›n kulla-
n›c›lar taraf›ndan hat›rlanmas› daha kolay olan terimlerden oluflan bilgisayar dille-
ri gelifltirildi. Söz konusu dillerde, yukar›da örne¤ini verdi¤imiz dört ad›m›n her
biri için bir komut yazmak yerine, kullan›c› bir tek komut yaz›yordu. Ayr›ca bilgi-
sayar A, B gibi de¤iflkenlerin de¤erlerinin belle¤in hangi hücresinde sakland›¤›n›
kendisi takip ediyordu. Kullan›c› örne¤in 

A = B + C
yaz›yor, bilgisayar B verisi ile C verisini toplamak için gereken dört ad›m› gerçek-
lefltirip, sonucu belle¤in belirli bir hücresine yaz›yordu. ‹leride bir baflka komut
için A de¤eri gerekti¤inde, A’n›n de¤erinin nerede sakland›¤›n› kendisi bildi¤i
için, kullan›c›n›n belle¤in haritas›n› sürekli olarak akl›nda tutmas› gibi zor bir ih-
tiyaç ortadan kalk›yordu.

Ancak bu aflamada da baflka bir problemle yüz yüze gelindi. Kullan›c›n›n yan-
l›fll›kla A = B + C yerine A – B + C yazmas› da mümkündü. Bu tür hatalar, kulla-
n›c›n›n yanl›fll›kla, istemedi¤i bir tufla basmas› ve bunu farketmemesi yüzünden
olabilece¤i gibi, baz› durumlarda kulland›¤› dilin özelliklerini bilmemesi yüzün-
den de ortaya ç›kabilir.

Programlama dilleri iki genel kategoriye ayr›labilir: Yorumlay›c›lar ve
derleyiciler.

Yorumlay›c›lar genellikle flöyle çal›fl›r: Komut yorumlay›c› ad› verilen bir bil-
gisayar program›na gönderilir. Her bilgisayar dilinin yorumlay›c›s› farkl›d›r. Yo-
rumlay›c› komutun, kullan›lan dilin sözdizim kurallar›na uygun olup olmad›¤›n›
denetler. E¤er uygunsa komutu birlefltirici dile çevirir, ifllenmek üzere yollar ve
program›n izleyen komutuna geçip ayn› ifllemi tekrarlar. Aksi halde program› ifl-
lemeyi keser ve kullan›c›ya, komutun hatal› oldu¤una dair bir uyar› mesaj› yollar. 

Buna karfl›l›k derleyiciler bir programdaki bütün komutlar› okur, hiç birini
çal›flt›rmadan önce her birini sözdizim kurallar›na göre denetler. E¤er program›n
bütün komutlar› bilgisayar dilinin sözdizim kurallar›na uygunsa, program› birlefl-
tirici dile tercüme eder ve çal›flt›r›lmak üzere yollar. Aksi halde hatal› komutlara
iflaret eden bir mesaj haz›rlar ve kullan›c›ya iletir. 

Bu noktada ak›ldan ç›kar›lmamas› gereken konu, yorumlay›c› ya da derleyici
dedi¤imiz fleylerin kendilerinin de birer bilgisayar program› oldu¤udur. Çal›flt›r›l-
d›klar› zaman bilgisayar›n ana belle¤ine yerleflirler ve bizim yazd›¤›m›z program›n
komutlar›n› birer veri olarak kabul edip ifllerler. Uygun bulurlarsa söz konusu ko-
mutlar› bilgisayar›n anlayaca¤› dile tercüme edip belle¤e yazarlar. Belle¤e bir tür
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veri olarak yaz›lm›fl olan bu de¤erler, daha sonra bilgisayar taraf›ndan birer ko-
mut olarak de¤erlendirilip ifllenirler.

Her programlama dilinin derleyicisi farkl›d›r. Derleyici, yabanc› dil bilen bir
tercüman olarak görülebilir. Bildi¤i yabanc› dilde verilen mesajlar›, bilgisayar›n
anlayaca¤› dile tercüme etmekle yükümlüdür. Ancak bu ifli yapmadan önce, ken-
disine ulaflt›r›lan mesajlar›n, kendi bildi¤i yabanc› dilin kurallar›na uygun olup ol-
mad›¤›n› araflt›r›r. E¤er uygunsa tercüme iflini gerçeklefltirir. Aksi halde hangi ko-
mutlar› tercüme edemeyece¤ini raporlar.

Neden farkl› programlama dillerine ihtiyaç duyulmufl olabilir?

Bilgisayar kullan›c›lar›n›n bilgisayar kullanmaktaki amaçlar› birbirinden çok farkl›d›r. Örne¤in bir
inflaat›n statik hesaplar›n› bilgisayar yard›m›yla yapmak durumunda olan bir mühendis karmafl›k he-
saplama ifllemlerine ihtiyaç duyarken, bir iflletmenin bordrolar›n› bilgisayarda haz›rlayacak duru-
munda olan bir muhasebecinin ihtiyaçlar› çok farkl›d›r. Muhasebecinin problemleri, çal›flanlar›n ad›,
soyad› gibi metinlerin bordrolar›n üzerinde düzgün ve yerli yerinde bulunmas› gibi problemlerdir.
Farkl› ihtiyaçlar için farkl› diller uzmanlaflm›flt›r.

Zamanla bilgisayar donan›m›n›n geliflmesi, renkli ve hassas ekranlar›n ortaya
ç›kmas›, renkli sayfa yaz›c›lar›n yayg›nlaflmas› gibi sebeplerle, bilgisayardan iste-
nenler de çeflitlendi ve karmafl›klaflt›. Dolay›s›yla bilgisayar programlar›ndan bek-
lenenler de paralel bir biçimde çeflitlendi. Programlama dilleri de bu ihtiyaçlara
cevap verecek biçimde evrimlefltiler. 

Bundan sadece 20 y›l kadar önce, neredeyse bütün bilgisayar kullan›c›lar› ay-
n› zamanda birer programc› idiler. Her biri en az birkaç programlama dili biliyor-
du. Oysa günümüzde programlama dili kullanmak zorunda olan bilgisayar kulla-
n›c›lar› son derece s›n›rl›d›r. 

Programlama dili bilme ihtiyac› nas›l azalm›fl olabilir?

Programlama dillerinin kullan›m› h›zla azald›, çünkü belirli iflleri yapmak için haz›r programlar ge-
lifltirildi. Kullan›c›lar söz konusu programlar› sat›n ald›lar ve kendi verileri ile çal›flt›rarak kendi ihti-
yaçlar›n› karfl›lamaya bafllad›lar. Ancak söz konusu haz›r programlar› gelifltirmek için programlama
dillerinin kullan›ld›¤›n› unutmayal›m. Bugün kulland›¤›m›z bütün haz›r programlar sürekli olarak
gelifltirilmektedir ve bu gelifltirme sürecinde yine programlama dilleri kullan›lmaktad›r. Yani program-
lama dillerini bilmesi gerekenler vard›r. Ancak bunlar art›k son derece dar ve uzmanlaflm›fl bir kesim-
dir. Onlar›n bilgi ve becerileri sayesinde, di¤er bilgisayar kullan›c›lar›n›n programlama dillerini bilme
ihtiyac› ortadan kalkm›flt›r.

PAKET PROGRAMLAR

Paket program terimini tan›mlayarak, farkl› paket program ka-
tegorilerini birbirinden ay›rdedebilece¤iz.

Paket program terimini, herhangi bir amaç için haz›rlanm›fl bilgisayar program-
lar›n› adland›rmak için kullanaca¤›z. Paket programlar›n yayg›nlaflmas›n› basit bir
örnekle anlamaya çal›flal›m. 

Her iflletme bilgisayardan farkl› bir biçimde yararlanabilir. Ancak bilgisayar sa-
hibi olan hemen her iflletme, personel bordrolar›n›n haz›rlanmas› iflini bilgisayarla
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yapmay› tercih eder. Çünkü bordro haz›rlamak s›k›c› bir ifltir, ilgili personelin çok
zaman›n› al›r. Bordrolar›n bilgisayarla haz›rlanmas› ise kolayd›r ve önemli maliyet
tasarruflar› sa¤lar. ‹flletmeler birbirlerinden ne kadar farkl› olurlarsa olsunlar, bord-
ro haz›rlama süreçleri birbirine çok benzer. Dolay›s›yla genel bir bordro haz›rla-
ma program› haz›rlan›rsa, her iflletmenin kendi bordro program›n› yazmas›na ih-
tiyaç kalmaz.

Bu gerçekli¤in k›sa sürede fark›na var›ld›¤› için, bir çok bilgisayar programc›-
s›, genel amaçl› bordro program› haz›rlay›p pazarlad›lar. ‹flletmelerin bordro ha-
z›rlama süreçleri birbirini and›rsa da, tamamen ayn› de¤ildi. Örne¤in fazla mesai
ücretlerine ne gibi bir katsay› uygulanaca¤› iflletmeden iflletmeye de¤iflebiliyordu.
Haz›r bordro programlar›nda bu tür farkl›l›klar birer de¤iflken olarak tan›mland›.
Böylelikle ayn› program birbirinden çok farkl› iflletmelerde uygulanabilir oldu. 

Haz›r bordro programlar›n›n gelifltirilmesi programc›l›¤› ve iflletmelerde bilgisayarlaflma
süreçlerini nas›l etkilemifl olabilir?

Haz›r bordro programlar› olmasayd›, iflletmelerin bordro haz›rlamak için bir bilgisayar edinmeleri ye-
terli olmayacakt›. Ya bir programc› da istihdam etmeleri gerekiyordu, ya da bir programc›ya program
yazd›rmak zorundayd›lar. Söz konusu dönemde bilgisayar uzmanlar›n›n ücretleri çok yüksekti ve bir-
çok iflletme için bilgisayarc› istihdam etmek kolay de¤ildi. Öte yandan bir programc›ya program yazd›-
r›ld›¤›nda da, çeflitli de¤iflikliklere ihtiyaç duyuldu¤unda bu de¤iflikliklerin gerçeklefltirilmesi kolay ol-
muyordu. Dolay›s›yla her iki seçenek de riskli görünüyordu ve bu yüzden birçok iflletme bilgisayar
edinmekte acele etmedi. Ancak haz›r programlar›n yayg›nlaflmas›yla birlikte, iflletmeler h›zla bilgisayar
edinmeye bafllad›lar. Buna karfl›l›k, bir tek program yüzlerce iflletmenin problemini çözebildi¤i için,
programc›l›k talebi h›zla düflmeye bafllad›.

Paket program kullan›m›nda da, bilgisayar›n iflleyifl prensiplerinde bir de¤iflik-
lik olmaz. Program bilgisayar›n yard›mc› belle¤inde saklan›r. ‹htiyaç duydu¤u za-
man kullan›c›, klavye ya da fare yard›m›yla program› uyar›r. Bu uyar›n›n ard›ndan
program ana belle¤e yüklenir ve çal›flmaya bafllar. Yard›mc› belle¤in ilgili adres-
lerinden gerekli verileri al›r. Gerekiyorsa kullan›c›dan baflka veriler ister ve klav-
yeden girilen de¤erleri al›r ve ifller. Sonuçlar› ana belle¤e yazar. ‹fllemci, yine
programdaki komutlar uyar›nca, sonuçlar›, istenen biçimde yaz›c›ya yollar ve
bordrolar yaz›c›dan al›n›r.

Paket program haz›rlama süreci elbette sadece bordro haz›rlama ifliyle s›n›rl›
kalmad›. Asl›nda gelifltirilen ilk paket programlar da bordro haz›rlama gibi fonk-
siyonlarla ilgili de¤ildi. Çünkü bafllang›çta bilgisayarlar çok pahal›yd› ve bordro
haz›rlamak gibi basit ifllemler için kullan›lmalar› ekonomik de¤ildi. Ama büyük in-
flaatlar›n hesaplar› ya da büyük inflaat projelerinin yönetimi gibi amaçlar için bil-
gisayardan yararlanmak maliyet tasarrufu sa¤layabiliyordu. Dolay›s›yla öncelikle
bu tür özel problemler için paket programlar haz›rland›. Bilgisayarlar küçük ifllet-
melerin sat›n alabilece¤i kadar ucuzlay›nca, söz konusu iflletmelerin problemleri-
ni çözecek paket programlar da çok geçmeden piyasaya ç›kt›.

Günümüzde çok farkl› özelliklere sahip binlerce paket program gelifltirilmifl
ve pazarlanmaktad›r. Hemen her bilgisayar kullan›c›s› birkaç paket program› yo-
¤un olarak kullanmaktad›r. Bilgisayar kullan›c›lar›n›n büyük ço¤unlu¤u, sadece
paket programlardan yararlanmaktad›r. Kendi ihtiyac› için özel olarak program
yazan ya da yazd›ranlar›n toplam kullan›c›lar içindeki oran›, ihmal edilebilecek
kadar düflüktür.
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Herhangi bir amaç için gelifltirilmifl olan bir paket program, piyasaya sürüldük-
ten sonra, çeflitli sebeplerle de¤iflikliklere u¤rar. Örne¤in program›n kullan›m› s›-
ras›nda baz› komutlar›n›n hatal› oldu¤u anlafl›l›r ve bu hatalar giderilir. Ya da yi-
ne kullan›m s›ras›nda kullan›c›lar›n yeni ihtiyaçlar› ortaya ç›kar ve programa bu
yeni ihtiyaçlar› karfl›layacak eklentiler yap›l›r. Donan›m alan›ndaki geliflmelerden
daha iyi yararlanacak flekilde de program›n gelifltirilmesi gerekebilir. 

Diyelim ki bir bilgisayar firmas›, iflletmelerin maliyet muhasebesini destekle-
mek amac›yla MM ad›yla bir program gelifltirdi ve piyasaya sürdü. Genellikle
program›n ilk biçimi MM 0.1 gibi bir isimle pazarlan›r. Program›n ad›ndaki 0.1,
program›n sürümünü gösterir. Program piyasada pazarlan›r ve kullan›l›rken,
program› pazarlayan yaz›l›m firmas›, bir yandan da onu gelifltirmeyi sürdürür. Ay-
n› program› ufak tefek de¤iflikliklerle piyasaya sürerken, bu defa MM 0.2 gibi bir
isim kullan›r. MM’in yan›ndaki ifade 0.3, 0.4 gibi de¤iflmeye devam edebilir. 

E¤er programda köklü birtak›m de¤ifliklikler olmufl, daha önce olmayan baz›
özellikler eklenmifl, daha önce kullan›lamayan baz› donan›m birimleri kullan›labi-
lir olmuflsa, genellikle sürüm de¤iflikli¤i MM 1.0 gibi bir ifadeyle gösterilir. Bun-
dan sonra yap›lacak küçük eklentilerde MM 1.1, MM 1.2 gibi isimler kullan›l›r.
Ayn› program›n üzerinde baflka bir köklü de¤ifliklik gerçeklefltirilirse, bu defa ye-
ni sürüm MM 2.0 gibi bir isimle piyasaya sürülür. Sürümlerin bu flekilde adland›-
r›lmas› bir kural olmasa da, bilgisayar yaz›l›m alan›nda bir tür gelenektir.

Paket programlar çeflitli biçimlerde s›n›fland›r›labilir. Belirli bir probleme ya
da uzmanl›k alan›na yönelik paket programlar için uygulama yaz›l›mlar› teri-
mini kullanaca¤›z. Yukar›da örnek olarak verdi¤imiz bordro programlar› ya da
proje yönetimi programlar› birer uygulama yaz›l›m›d›r. Benzer biçimde hekimler
için, eczac›lar için, stok yönetimi için, muhasebe iflleri için çok çeflitli programlar
gelifltirilmifltir. Özel mühendislik uygulamalar›n›n hemen her biri için de çeflitli
programlar vard›r. Özellikle son y›llarda e¤itim amac›yla kullan›labilecek, belirli
konular›n ö¤renimine katk› sa¤layan programlar da h›zla yayg›nlaflmaktad›r. An-
siklopedilere, sözlüklere, atlaslara her geçen gün yenileri eklenmektedir. Bütün
bu programlar, yukar›daki tan›m çerçevesinde, birer uygulama yaz›l›m› olarak
de¤erlendirilebilir.

Günümüzde büyük gazete ve dergilerin hepsi, kitaplar›n çok büyük bölümü
bilgisayar yard›m›yla dizilip bask›ya haz›rlanmaktad›r. Bu amaçla masaüstü ya-
y›nc›l›k programlar› kullan›l›r. Bilgisayarla grafik çizimi gerçeklefltirmek, foto¤-
raf ya da film karelerini ifllemek amac›yla gelifltirilmifl, genellikle profesyonel
amaçla kullan›lan programlar da vard›r. Çeflitli uygulamalar›n gelifltirilmesi için
kullan›lan bu tür programlar› da uygulama yaz›l›mlar› kategorisinde ele alaca¤›z.

‹kinci bir paket program kategorisi ise, kiflisel verimlili¤i art›r›c› programlard›r.
Söz konusu programlara büro yaz›l›mlar› ad› da verilir. Bu kitab›n izleyen üni-
telerinde bir bölümünü ayr›nt›l› olarak inceleyece¤imiz kelime ifllemciler, ifllem
tablolar›, sunum programlar›, veri taban› yönetim sistemleri gibi yaz›l›mlar bu ka-
tegoriye girerler. Söz konusu programlar, hemen herkesin çeflitli gündelik ihtiyaç-
lar›n› karfl›lamay› amaçlar. Günümüzde bilgisayar kullan›m›n›n en yo¤un oldu¤u
alan, bu kategorideki programlar›n kullan›m›d›r.
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Gündelik hayat›n›z› planlaman›z için de bilgisayardan yararlanabilirsiniz. Çeflitli ajanda
programlar› yard›m›yla, bilgisayar›n sizi belirli gün ya da saatlerde uyarmas›n› sa¤layabi-
lir, k›sa notlar›n›z› alabilir, dostlar›n›z›n adres ve telefonlar›n› kaydedebilir ya da benzer
bir çok fonksiyonu gerçeklefltirebilirsiniz. Ajandalar hangi paket program kategorisine
girerler?

Ajandalar her uzmanl›k alan›ndaki bilgisayar kullan›c›lar›n›n gündelik ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yö-
nelik olduklar› için, bir tür büro yaz›l›m› say›labilirler.

‹fiLET‹M S‹STEMLER‹

‹flletim sistemi terimini tan›mlayabilece¤iz.

‹lk bilgisayarlar›n ana bellekleri son derece küçüktü. Hangi verinin belle¤in han-
gi adresinde sakland›¤›n› bilmek, yani belle¤i yönetmek, kullan›c›n›n göreviydi.
Derleyiciler gelifltirildi¤inde ise art›k, kullan›c›n›n sadece çeflitli de¤iflkenlerin ad-
lar›n› bilmesi yetiyordu. Hangi de¤iflkenin hangi bellek adresinde yerleflmifl oldu-
¤unu bilgisayar biliyordu. Ana belle¤in yönetimi, bir anlamda, bilgisayar›n görevi
olmufltu.

Ana belle¤in yönetiminin kullan›c›dan bilgisayara geçmesi, tahmin edilebilece-
¤inden daha önemli bir geliflmedir. Bilgisayar bir çok ifllem yapar ve hemen her
ifllemin sonucunda bir de¤er elde eder. Bu de¤erin ileride baflka ifllemler için ge-
rekli olup olmayaca¤›n› bilemez. Onu ana bellekte bir yerlerde saklamak zorun-
dad›r. E¤er söz konusu de¤er ileride kullan›lacak olursa, saklad›¤› adresi hat›rla-
y›p, veriye eriflmesi ve ifllemesi gerekir. Öte yandan bellek küçüktür, her fleyin
“belki bir gün laz›m olur” düflüncesiyle saklanmas› da mümkün de¤ildir. Dolay›-
s›yla bilgisayarlar›n ilk ça¤lar›nda belle¤in yönetimi bafll› bafl›na bir beceri gerek-
tiriyordu. Ana belle¤in yönetiminin bilgisayara aktar›lmas›yla, bu beceri ihtiyac›
ortadan kalkt›.

Küçük bir köyde yaflad›¤›n›z› varsay›n. Köyde yaflayan herkesi ve hangi hane-
de yaflad›klar›n› bilmek zor de¤ildir. Ama köy büyüyüp kocaman bir kasaba olun-
ca, herkesin yerini bilmek mümkün olmaz. Ya da köyde herkes durmaks›z›n yer
de¤ifltirecek olursa da herkesin yerini takip etmek zorlafl›r. Bilgisayar›n ana belle-
¤i büyüdükçe ve yapt›¤› ifllemler karmafl›klaflt›kça, belle¤in yönetimi güçleflir. Gü-
nümüzün bilgisayarlar›nda belle¤in yönetiminin kullan›c› taraf›ndan üstlenilmesi
olanaks›zd›r.

Bilgisayar›n yönetilmesi gereken tek kayna¤› ana bellek de de¤ildir. Yard›mc›
belle¤in yönetiminde de önemli problemler vard›r. Örne¤in bilgisayarla bir metin
yazd›¤›n›z› varsayal›m. Bir süre yazd›ktan sonra metni saklamaya karar verirseniz,
metnin o andaki hali yard›mc› bellekte bir bölgeye kaydedilir. Ama bilgisayar yaz-
d›¤›n›z metnin bir mektup mu, bir makale mi, bir kitap m› oldu¤unu anlayamaz.
Dolay›s›yla bu metin bir sayfa m›, birkaç sayfa m›, yoksa yüzlerce sayfa m› ola-
cak, bilemez. Bu yüzden de metnin yard›mc› bellekte ne kadar yer kaplayaca¤›n›
hesaplayamaz. Metin için yard›mc› bellekte örne¤in 20 Kbyte yer ayr›ld›¤›n› var-
sayal›m. Metin tamamland›¤›nda e¤er 12 Kbyte yer tutuyorsa, bellekte 8 Kbyte yer
bofl kal›r. E¤er 25 Kbyte yer tutuyorsa ayr›lan bölge metni saklamaya yetmez. 
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Daha kötüsü de olabilir. Örne¤in metni bir gün yazd›n›z ve 12 Kbyte yer tut-
tu. Sonra günlerce metne dokunmad›n›z. Bilgisayar da kalan 8 Kbyte’l›k bölüme
baflka dosyalar yerlefltirdi. Günler sonra metni yeniden açt›n›z ve baz› eklemeler
yapt›n›z. Dolay›s›yla da metnin yard›mc› bellekte saklanmas› için gereken alan
büyüdü. Ama geride kalan bellek alan› bu büyüklü¤ü kaydetmek için yeterli de
olmad›¤› için iflleminiz tamamlanamaz.

Yard›mc› bellek birimlerinde gereksiz yere boflluklar kalmas› istenmez. Çünkü
söz konusu birimler maliyet kayna¤›d›r. Genifl bölgeleri bofl kalan bir yard›mc› bel-
lek, verimsiz yat›r›m anlam›na gelir. Bilgisayar, dosyalar› yard›mc› bellekte saklar-
ken, olabildi¤i kadar›yla belle¤in etkin kullan›m›n› sa¤lamaya çal›fl›r. E¤er bir dos-
ya, kendisi için ayr›lan yere s›¤mayacak olursa, dosyan›n fazlal›¤› yard›mc› belle-
¤in baflka bir bölgesine yaz›l›r. ‹fllem flöyle gerçekleflir: Bilgisayar bir stada giren ve
kaç kifli olduklar›n› bilmedi¤i bir kalabal›¤› yerlefltirmeye çal›flan bir memur gibi,
önce bir tahminde bulunur ve gelenleri bir tribüne yönlendirir. E¤er tribün dolar
ama geride baflkalar› kal›rsa, onlar› bambaflka bir tribüne yerlefltirir. ‹lk tribün böl-
gesine son yerlefltirdi¤i kifliye de, kendisinden sonra gelen arkadafllar›n›n yerleflti-
rildi¤i tribünün adresini verir. Böylelikle maça bir arada gelen kalabal›k, bir arada
oturamam›fl olur. Ama maç ç›k›fl›nda hepsi yine birbirlerini bulabilirler.

Görüldü¤ü gibi, bilgisayar›n yard›mc› belle¤inin yönetiminde de önemli prob-
lemler vard›r. Bu problemlerin çözümü de bilgisayar taraf›ndan üstlenilmifltir. Bir
daha hat›rlamam›zda yarar var: Bilgisayar donan›m› kendi bafl›na herhangi bir
problemi çözemez. Her problemi çözmek için mutlaka uygun bir yaz›l›m gerekir.
Demek ki ana belle¤in ya da yard›mc› belle¤in yönetimi konusundaki problemle-
ri çözmek için de bilgisayar›n uygun programlara ihtiyac› vard›r. Bu programlar›
her kullan›c›n›n kendisinin yazmad›¤›n› da biliyoruz. O halde bütün bunlar haz›r
programlard›r.

Bilgisayarlar›n ilk girifl-ç›k›fl birimleri son derece basit birimlerdi. Zamanla söz
konusu birimler ola¤anüstü çeflitlendi ve karmafl›klaflt›. Bir nokta vurufllu yaz›c›,
bugünkü renkli lazer yaz›c›lar ile k›yasland›¤›nda son derece basit bir cihazd›r.
Oysa ayn› nokta vurufllu yaz›c›, ilk girifl-ç›k›fl birimlerine k›yasla son derece kar-
mafl›kt›r ve yönetilmesi zordur. 

Ama daha önemlisi, bilgisayara nas›l bir yaz›c›n›n ba¤lanaca¤›, söz konusu ya-
z›c›n›n nas›l yönetilece¤i gibi faktörler önceden bilinemez. Birçok kullan›c› önce
bir bilgisayar edinir. Ancak aylar sonra bir de yaz›c› edinmeye karar verebilirler.
Daha ileride yaz›c›lar›n› de¤ifltirmeyi düflünebilirler. Yaz›c›lar›n her biri de farkl›
firmalar taraf›ndan gelifltirilmifl, farkl› cihazlard›r. Bilgisayardan yaz›c›ya giden ve-
rilerin, yaz›c› taraf›ndan anlafl›lacak biçimde düzenlenmesi gerekir. Di¤er bir de-
yiflle, bilgisayar›n yaz›c›n›n dilinden anlamas› gerekir, ama farkl› firmalar›n üretti-
¤i yaz›c›lar›n dilleri de farkl›d›r. Bu da karmafl›k ifllemler gerektiren bir yönetim
problemidir.

Üstelik bilgisayara ba¤l› tek çevre birimi yaz›c› da de¤ildir. Her çevre birimi
için benzer problemler vard›r. Bütün bu çevre birimleri de birer bilgisayar kayna-
¤›d›r ve yönetilmeleri gerekir. Her birinin yönetimi için de uygun programlar›n
yaz›lmas› gerekir. 

Bu kesimin bafl›ndan beri sözünü etti¤imiz türden problemlerin tümü için uy-
gun haz›r programlar olmas› da yetmez. Kullan›c› piyasadan farkl› amaçlar için
yüzlerce program seçmek zorunda kalsa, bilgisayar kullan›m› yine de çok zor
olurdu. Üstelik bir tek bilgisayar sisteminde, benzer amaçlar için birbirine uyum-
lu olmayan programlar›n çal›flmas› da s›k›nt›ya yol açabilirdi. Bu yüzden, bilgisa-
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yar›n kaynaklar›n›n yönetimini gerçeklefltiren çok say›da program bir arada paket-
lenerek pazarlan›r. Bu pakete de iflletim sistemi ad› verilir.

‹flletim sistemleri, bafllang›çta bütünüyle donan›ma ba¤›ml› idiler. Yani bir bil-
gisayar üreticisi kendi bilgisayar› için uygun iflletim sistemini de gelifltiriyor ve bil-
gisayarla birlikte pazarl›yordu. Bugün de büyük bilgisayar sistemleri için ayn› du-
rum geçerlidir. Böylelikle, bir kurulufl bilgisayar edinirken, bütün bilgisayar siste-
mini edinmifl olur. 

Kiflisel bilgisayarlar için durum bir ölçüde farkl›d›r. Çok önemli pazar pay›na
sahip olan Macintosh bilgisayarlar›, ancak kendilerine uygun olan özel iflletim sis-
temleriyle birlikte pazarlan›rlar. Piyasadaki di¤er iflletim sistemleri Macintosh bil-
gisayarlar›nda genellikle çal›flmaz. Buna karfl›l›k di¤er kiflisel bilgisayarlar için ge-
lifltirilmifl farkl› iflletim sistemleri vard›r. Günümüzde söz konusu iflletim sistemle-
ri içinde en yayg›n olan› ve bir anlamda standart olarak kabul edileni, bu kitapta
da inceleyece¤imiz, Microsoft ürünü Windows iflletim sistemidir. Günümüzde bir
çok bilgisayar, üzerinde Windows iflletim sistemi kurulmufl olarak pazarlan›r.

Windows iflletim sistemi piyasaya ç›kt›¤› y›llardan bu yana çok ciddi de¤iflim-
ler geçirmifltir. Windows’un da çok çeflitli sürümleri vard›r. Bu kitapta incelenecek
olan Windows, 2000 y›l› yaklafl›rken gelifltirildi¤i için Windows 2000 ad› verilen
sürümdür.

Günümüzün bilgisayarlar›ndan biri aç›ld›¤›nda, öncelikli olarak iflletim sistemi
belle¤e yüklenir. ‹flletim sistemi yüklendikten sonra, bütün çevre birimlerini dü-
zenli olarak kontrol eder. Çevre birimlerinden gelecek herhangi bir talebe göre
de, ihtiyaç duyulan program› yard›mc› bellekte arar bulur ve ana belle¤e tafl›r. Ör-
ne¤in farenin ekrandaki belirli bir program›n sembolünü iflaret etti¤i anda t›klan-
mas›yla, iflletim sistemi, söz konusu program›n talep edildi¤ini anlar ve onu ana
belle¤e yükler. 

Baz› durumlarda programlar belle¤e s›¤mayacak kadar büyük olabilir. Bu du-
rumda iflletim sistemi program›n uygun bölümünü ana belle¤e tafl›r. E¤er kulla-
n›m s›ras›nda, ana belle¤e tafl›nmam›fl olan komutlara ihtiyaç duyulursa, söz ko-
nusu komutlar, daha önce ana belle¤e tafl›nm›fl olan komutlar›n yerine tafl›n›r.
Kullan›c›n›n gereksinimleri tamamlan›p program kullan›c› taraf›ndan kapanana
kadar bu ifllem böyle sürer.

‹flletim sisteminin rolünü bir örnekle anlamaya çal›flal›m. Yeni kurulan bir ifl-
letmede, maliyet muhasebesini gerçeklefltirmek amac›yla MM 1.2 yaz›l›m›n›n kul-
lan›lmas›na karar verilsin. Bu amaçla da bir kiflisel bilgisayar ve bir yaz›c› edinil-
sin. ‹flletim sistemi, büyük ihtimalle, sat›n al›nan bilgisayar›n disklerinde kurulmufl
ve çal›fl›r durumda olacakt›r. Dolay›s›yla bilgisayar muhasebe servisindeki yerinde
kurulup aç›ld›¤›nda, bilgisayar›n salt okunur belle¤indeki komutlar yard›m›yla ifl-
letim sisteminin gerekli bölümleri ana belle¤e tafl›nacakt›r. 

‹flletim sisteminin söz konusu bölümleri, baflka çeflitli denetim ifllerinin yan›
s›ra, yard›mc› bellek birimleri ve yaz›c› gibi çevre birimlerini denetleyecek, söz
konusu birimlerin aras›nda bir iletiflim s›k›nt›s› olup olmad›¤›n› araflt›racakt›r. Bü-
tün bu ifller, iflletim sisteminin parçalar› olan özel programlar arac›l›¤›yla yap›la-
cakt›r. ‹flletim sistemi denetim ifllemlerini tamamlad›ktan sonra, bilgisayar› kullan›-
c›n›n komutlar›n› bekler halde tutacakt›r.

MM 1.2 program›n›n kullan›labilmesi için, öncelikle program›n bilgisayara ku-
rulmas› gerekir. Bu amaçla MM 1.2 yaz›l›m›n›n bir CD’de edinildi¤ini varsayal›m.
Söz konusu CD’nin, bilgisayar›n CD sürücüsüne tak›lmas› gerekir. Günümüzde ya-
z›l›m firmalar›, kurulum amac›yla kullan›lan CD’leri, kendiliklerinden çal›flacak bi-
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çimde haz›rlarlar. Öte yandan CD yerlefltirilir yerlefltirilmez, iflletim sistemi CD sü-
rücüye yeni bir CD yerlefltirildi¤ini alg›lar. Yeni yerlefltirilen CD’den gelen mesaj
uyar›nca, CD’deki kurulum program›n›n ana belle¤e tafl›nmas›n› ve ifllemcinin bu
program› ifllemeye bafllamas›n› sa¤lar. Program çal›flmaya bafllar bafllamaz ekrana
çeflitli mesajlar tafl›r. Kullan›c› bu mesajlara tepki vermek zorundad›r. Söz konusu
tepkiler, genellikle, fareyi uygun seçeneklerin üzerine getirip t›klamaktan ibarettir. 

‹flletim sisteminin fareyi kontrol eden bölümü sürekli aktiftir ve ana bellekte
çal›flmaktad›r. Kullan›c› fareyi masas›n›n üzerinde hareket ettirdikçe, fare imleci
de, bu parogram›n yard›m›yla ekranda hareket eder. ‹flletim sistemi farenin nere-
de oldu¤unu ve nerede t›kland›¤›n› ifllemciye iletir. Dolay›s›yla ifllemci, çal›flt›r-
makta oldu¤u kurulum program›nda hangi seçeneklerin seçilmifl oldu¤unu prog-
rama iletir. Böylelikle de program›n izleyen komutlar›na geçilir. Kullan›c› bütün
gereklilikleri yerine getirmiflse, MM 1.2 yaz›l›m› baflar›yla kurulmufl olur. Genel-
likle baflar›yla gerçeklefltirilen her kurulumun ard›ndan, bilgisayar ekran›nda ku-
rulan yaz›l›ma ait bir sembol oluflturulur.

Kullan›c› art›k, ne zaman isterse MM 1.2 yaz›l›m›n› çal›flt›rabilir. MM 1.2 yaz›-
l›m›na ait sembol bilgisayar kapan›p aç›ld›¤›nda, yine ekranda görünecektir. Kul-
lan›c›n›n bilgisayar› kapat›p bir süre sonra yeniden açt›¤›n› varsayal›m. Aç›l›flta ifl-
letim sistemi yine ayn› denetim ifllemlerini yapacak ve ifllemleri tamamlad›¤›nda
haz›r bekler duruma geçecektir. Kullan›c› fareyi hareket ettirerek, fare imlecini
MM 1.2 yaz›l›m›n› temsil eden sembolün üzerine getirip t›klad›¤›nda, iflletim sis-
temi, MM 1.2 yaz›l›m›n›n ana belle¤e yüklenmesi gerekti¤ini ifllemciye bildirecek-
tir. MM 1.2 yaz›l›m›n›n diskin hangi adresinden bafllayarak hangi bölgesine kay-
dedildi¤ini de iflletim sistemi bilmektedir. Bu bilgilerden yararlanarak ifllemci ya-
z›l›m› bulur ve ana belle¤e tafl›r. Sonra da yaz›l›m›n ilk komutundan bafllayarak
komutlar› s›rayla gerçeklefltirir.

Görüldü¤ü gibi iflletim sistemi her an devrededir ve sürekli çal›flmaktad›r. Gü-
nümüzün iflletim sistemleri son derece kullan›c› dostu programlard›r. Ö¤renil-
meleri ve kullan›lmalar› son derece kolayd›r. Kullan›c› neredeyse hiçbir komut ez-
berlemek zorunda de¤ildir. Bütün ifllerini seçenekler içinden kendisine uygun
olan› seçerek gerçeklefltirir. Bu sayede, bilgisayarlar›n bafl›na oturan çocuklar bi-
le, k›sa süre içinde, kendi gereksinimlerini karfl›layacak flekilde bilgisayar kullan-
may› ö¤renebilirler. Ancak yine bu yüzden, bilgisayar kullan›m›n›, bilgisayar bafl›-
na oturmadan ö¤renmek son derece zordur. Çünkü kullan›c›n›n karfl›labilece¤i
olas› bütün durumlar›n bilgisayar bafl›nda oturmayan bir kullan›c›ya gösterilmesi
olanaks›zd›r.

Bilgisayar sistemi donan›m ve yaz›l›m bir araya geldi¤inde ancak tamamlan›r.
Teorik olarak, herhangi bir yaz›l›m› olmayan bir bilgisayardan yararlanmak müm-
kündür. E¤er donan›m›n bütün özelliklerini biliyorsan›z, gereksinim duydu¤unuz
her türlü program› kendiniz gelifltirerek bilgisayardan yararlanabilirsiniz. Ancak
pratikte bu mümkün de¤ildir. Onbinlerce kiflinin onlarca y›lda gelifltirdi¤i haz›r
programlar›n sizin için gerçeklefltirdi¤i iflleri yapacak programlar› üretmek olacak
ifl de¤ildir. Dolay›s›yla bilgisayardan yararlanabilmek için, en ak›ll›ca yol, söz ko-
nusu haz›r programlar›n kullan›m›n› ö¤renmektir. Bu kitapta, en yayg›n olarak
kullan›lan iflletim sistemi ile, yine en yayg›n olarak kullan›lan, kiflisel verimlili¤i
art›r›c› yaz›l›mlar tan›t›lacakt›r. Baz› konular size zor görünebilir. Ancak bu durum,
e¤er bilgisayar bafl›na oturup biraz deneme yapma olana¤› bulursan›z ortadan
kalkar. Zor olan bilgisayar› kullanmak de¤il, bilgisayar kullanmadan onu kullan-
may› ö¤renmektir. 
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Özet
Bilgisayar yaz›l›m›n› tan›mlayarak ifllevlerini s›ra-

layabilece¤iz.

• Bir bilgisayar sistemi iki temel bileflenden meyda-
na gelir: Donan›m ve yaz›l›m. Donan›m bilgisayar
sisteminin elle tutulan, gözle görülen maddi unsur-
lar›, yaz›l›m ise maddi olmayan unsurlar›d›r. Bir
baflka deyiflle yaz›l›m, bilgisayar donan›m›n›n çe-
flitli iflleri gerçeklefltirmek için uymak zorunda ol-
du¤u komutlar›n tamam›na verilen genel isimdir.

• Bilgisayar›n ifllemcisi ancak ana bellekte yer alan
komutlar› iflleyerek kendisinden beklenen görevle-
ri yerine getirebilir. 

Birlefltirici diller, programlama dilleri, derleyiciler,

yorumlay›c›lar terimlerini tan›mlayabilece¤iz.

• Bilgisayar sadece kendi diliyle ifllem yapabilir. Bil-
gisayar›n bildi¤i makine dili, bizim kendi dilimiz-
den çok farkl›d›r.

• Birlefltirici diller, bilgisayar programc›lar›n›n hayat›-
n› kolaylaflt›rmak amac›yla gelifltirilmifl özel bilgisa-
yar programlar›d›r. 

• Birlefltirici dillerin ö¤renilmesi ve kullan›lmas› da
büyük ölçüde uzmanl›k gerektirir. Yorumlay›c› ve
derleyiciler, kullan›c› aç›s›ndan ö¤renilmesi daha
kolay olan ve bütün bilgisayar sistemlerinde geçer-
li olan terimlerle program yaz›m›n› sa¤larlar. T›pk›
birlefltirici dillerde oldu¤u gibi, yorumlay›c› ya da
derleyiciler de birer bilgisayar progam›d›r. Kullan›-
c›n›n yazd›¤› program›n bilgisayar›n diline tercüme
edilmesini sa¤larlar.

• Kullan›c›lar› farkl› ihtiyaçlar›n›n her biri için daha uy-
gun olan çeflitli programlama dilleri gelifltirilmifltir.

Paket program terimini tan›mlayarak, farkl› paket

program kategorilerini birbirinden ay›rdedebilece¤iz.

• Kullan›c›n›n programlama bilmeden kendi ihtiyaç-
lar›n› karfl›layabilmesini sa¤lamak amac›yla paket
programlar gelifltirilmifltir. Paket programlar, uz-
man programc›lar taraf›ndan, çeflitli ihtiyaçlar› kar-
fl›lamak üzere haz›rlanm›fl programlard›r. 

• Çok çeflitli paket programlar gelifltirilmifltir ve pa-
zarlanmaktad›r. Belirli bir problemin çözümünde
ya da belirli uzmanl›k alan›n›n desteklenmesinde
kullan›lan çok çeflitli paket program vard›r. Bunla-
ra uygulama program› ad› verilebilir.

• Farkl› uzmanl›k alanlar›nda da olsalar, bilgisayar-
dan yararlanarak kendi gündelik ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamay› amaçlayan kullan›c›lar›n ihtiyaçlar›na yöne-
lik olarak haz›rlanan programlar, bu kitab›n temel
konusudur. Bu tür programlara büro yaz›l›m› ad›n›
verece¤iz.

‹flletim sistemi terimini tan›mlayabilece¤iz.

• Bilgisayar›n en temel yaz›l›m› iflletim sistemidir. ‹fl-
letim sistemi çeflitli görevleri üstlenmifl olan çok
say›da küçük programdan oluflur. 

• Her bilgisayar aç›ld›¤›nda önce iflletim sistemi yük-
lenir. ‹flletim sisteminin uygun bileflenleri, s›ras›yla
bilgisayar donan›m›n›n bileflenlerini denetler. Bu
denetleme baflar›yla tamamlan›rsa bilgisayar kulla-
n›ma haz›r hale gelir. Bu durumda bilgisayarda ifl-
letim sistemi çal›flmakta ve kullan›c›n›n her hangi
bir uyar›da bulunup bulunmad›¤›n› her an kontrol
etmektedir.

• ‹flletim sisteminin temel görevi bilgisayar kaynakla-
r›n›n yönetimidir. Ana bellek, yard›mc› bellek gibi
temel bilgisayar kaynaklar›n›n yan›s›ra her türlü
çevre birimi de, iflletim sistemi taraf›ndan yönetilen
bilgisayar kaynaklar›d›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Yaz›l›m nedir?

a. Ana bellekte yer alan her türlü de¤er
b. Yaz›c›dan al›nan rapor
c. Klavyeden girilen veriler
d. Bilgisayar programlar›
e. ‹fllemci

2. ‹fllemcinin iflleyece¤i komutlar ana belle¤e nas›l
yerleflir?

a. ‹fllemci taraf›ndan yerlefltirilir.
b. Bilgisayar›n imalat› s›ras›nda yerlefltirilir.
c. Komutlar›n ana bellekteki yerlerini kullan›c›

belirler.
d. Komutlar›n ana bellekteki yerleri yaz›l›m taraf›ndan

belirlenir.
e. Komutlar›n ana bellekteki yerleri fare yard›m›yla

belirlenir.

3. Afla¤›dakilerden hangisi bir yaz›l›md›r?
a. Bilgi
b. Yaz›c›
c. Derleyici
d. ‹fllemci
e. Klavye

4. Derleyici nedir?
a. Bir tür yaz›l›m
b. ‹flletim sisteminin bir bilefleni
c. Ana bellek düzenleyicisi
d. ‹fllemcinin düzenleyicisi
e. Bilgisayar›n denetim birimi

5. Afla¤›dakilerden hangisi programc›n›n yazd›¤› program›
makine diline çevirir?

a. ‹flletim sistemi
b. Birlefltirici dil
c. ‹fllemci
d. Kullan›c›
e. Donan›m

6. Programlama dili bilme ihtiyac›n›n azalmas›n›n nedeni
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹fllemcilerin geliflmesi
b. Paket programlar›n yayg›nlaflmas›
c. ‹flletim sistemlerinin geliflmesi
d. Yeni çevre birimlerinin ortaya ç›kmas›
e. Pogramlama dili ö¤renmenin zor olmas›

7. Haz›r bordro programlar› ne tür bir programd›r?
a. Derleyici yaz›l›m
b. Yorumlay›c› yaz›l›m
c. Büro yaz›l›m›
d. ‹flletim sistemi
e. Uygulama yaz›l›m›

8. ‹flletim sistemi nedir?
a. Bir tür donan›m
b. Bir tür uygulama program›
c. Bir tür yaz›l›m
d. Bir tür derleyici
e. Bir tür büro yaz›l›m›

9. Afla¤›dakilerden hangisi iflletim sisteminin görev-
lerinden biridir?

a. Gerekli komutlar› ifllemciye ulaflt›rmak 
b. Programlar› bilgisayar diline tercüme etmek
c. Programlama hatalar›n› ay›klamak
d. Uygulama programlar›n› çal›flt›rmak
e. Çevre birimlerini denetlemek

10. Bilgisayar kaynaklar›n› yöneten birim afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Ana bellek
b. Büro yaz›l›m›
c. Derleyici
d. ‹flletim sistemi
e. ‹fllemci
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Yan›t Anahtar›
1.  d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Yaz›l›m Kavram›”

konusunu tekrar okuyun.
2.  a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Yaz›l›m 

Kavram›” konusunu tekrar okuyun.
3.  c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Yaz›l›m Kavram›” ve

“Bilgisayar Programlama” konular› tekrar okuyun.
4.  a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayar 

Programlama” konusunu tekrar okuyun.
5.  b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayar

Programlama” konusunu tekrar okuyun.
6.  b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Paket Programlar”

konusunu tekrar okuyun.
7.  e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Paket Programlar”

konusunu tekrar okuyun.
8.  c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Paket Programlar”

konusunu tekrar okuyun.
9.  e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Paket Programlar”

konusunu tekrar okuyun.
10. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Paket 

Programlar” konusunu tekrar okuyun.
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Sürücü K›sayol
Dosya Pano
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Girifl
Bilgisayar teknolojisinin geliflmesiyle, daha önceleri bir çok kullan›c›n›n bilgi kul-
lanmak veya ifllemek üzere kendilerinin yapmak zorunda oldu¤u ifller azalm›flt›r.
Geçmiflte her bir farkl› uygulama için yeni bafltan yap›lmas› gereken bir çok ifllem,
kullan›c›lar d›fl›nda belirli programlar taraf›ndan kendili¤inden yap›lmaktad›r.
Ancak ister eskiden kullan›c›lar›n kendileri taraf›ndan yap›ls›n, isterse belirli
programlar taraf›ndan yap›ls›n, arka planda süregelen ifllemler ayn› ifllemlerdir.
De¤iflen tek fley, art›k bir çok rutin ve karmafl›k ifli bilgisayar›n kendili¤inden ya-
p›yor olmas›d›r. Örne¤in bilgisayara eklenen yeni bir donan›m›n sisteme tan›t›l-
mas› için eskiden kullan›c›lar›n belirli ifllemler yapmas› veya program yazmas›
gerekirken, günümüzde bilgisayar bu donan›mlar› otomatik olarak alg›lamakta
ve içindeki programlarla uyumlu k›lmaktad›r.

Kiflisel bilgisayarlar›n çok yayg›n olmad›¤› zamanlarda de¤iflik üreticiler siste-
min çal›flmas› için gerekli olan programlar› ROM bellekler üzerine yüklemekteydi-
ler. Bu programlar belirli programlama dilleriyle oluflturulmaktayd›. Bunun so-
nucunda, her bilgisayar farkl› bir programlama dilini desteklemekte ve sadece ya-
z›ld›¤› bilgisayarda kullan›labilmekteydi. Bunun yan›nda, de¤iflik uygulama
programlar› da kullan›ld›klar› bilgisayarda yaz›larak çal›flt›r›lmaktayd›.

Bu s›n›rl›l›klar, kullan›c›lar› ve sonuçta üreticileri, haz›rlanan bir program›n
her bilgisayarda çal›flabilir olmas› gereklili¤i konusunda birlefltirdi. Bu durum,
daha farkl› bir program›n gelifltirilmesi gereksinimini ortaya ç›kard›. Böylece uy-
gulama programlar› ile sistemin çal›flabilmesi için gerekli olan program uyumlu
olarak çal›flabilecekti. Günümüzde kulland›¤›m›z kiflisel bilgisayarlarda, asl›nda
bizim fark›nda olmad›¤›m›z, fakat arka planda sürekli çal›flan ve gerek donan›m,
gerekse yaz›l›mlar›n koordinasyonunu ve kontrolünü sa¤layan iflletim sistemi bu
gereksinimin ürünü olarak gelifltirilmifltir.

Bu üniteyi tamamlad›¤›m›zda afla¤›daki yeterliklere sahip olaca¤›z:
1. ‹flletim sistemini tan›mlayarak ifllevlerini aç›klayabilece¤iz.
2. Verilen iflletim sisteminin türünü saptayabilece¤iz.
3. Verilen örnek oluflumun iflletim sisteminin hangi ifllevi ile ilgili oldu¤unu

belirleyebilece¤iz.
4. ‹flletim sisteminin temel bileflenlerini tan›mlayarak ifllevlerini aç›klayabilece¤iz.
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‹fiLET‹M S‹STEM‹

‹flletim sistemini tan›mlayarak ifllevlerini aç›klayabilece¤iz.

Bir bankamati¤in önünde s›ran›z› bekliyorsunuz. S›ra size geldi¤inde ekrandaki
yönlendirmelerle önce hesab›n›zdan baflka bir hesaba belirli miktarda para trans-
fer ediyorsunuz. Daha sonra hesab›n›zdan ihtiyac›n›z olan miktarda para çekiyor
ve ifllemi tamaml›yorsunuz. Bu ifllemleri yapabilmeniz için ekrandaki veriler, sizin
girdi¤iniz bilgilerin kontrolü, istedi¤iniz miktarda paran›n baflka bir hesaba transfe-
ri, diledi¤iniz miktarda paran›n verilmesi, bu s›rada güvenli¤inizin sa¤lanmas› ve
para kay›tlar›n›z›n do¤ru bir flekilde tutulmas› nas›l sa¤lan›yor hiç düflündünüz mü?

Bankamatikler, bilgisayarlar›n günlük hayat›m›zda varoldu¤unu gösteren ilk
akla gelen örneklerden biri. Ne amaçla kullan›rsak kullanal›m, bilgisayar haya-
t›m›z› kolaylaflt›rmaktad›r. Para çekmek, rapor yazmak, de¤iflik bilgilere ulafl-
mak vb. nedenlerle günlük yaflam›m›zda bilgisayar› s›kça kullanmaktay›z. Asl›n-
da bilgisayardan yararlan›rken yapt›¤›m›z ifllerin düzenli yürümesinde, istedi¤i-
miz flekilde olmas›nda bir yard›mc›m›z vard›r. Ço¤umuzun bilgisayar kullan›r-
ken fark›nda olmadan yararland›¤›m›z bu yard›mc›, iflletim sistemidir. Bilgisa-
yar› açt›¤›m›z andan kapatt›¤›m›z ana kadar iflletim sistemi görev bafl›ndad›r.
Onun temel görevi, kullan›c› olarak girdi¤imiz tüm girdileri bilgisayar›n ve kul-
land›¤›m›z programlar›n anlayaca¤› flekilde yorumlay›p istedi¤imiz sonuçlar›
üretmektir.

Bir trafik polisi ile iflletim sistemi aras›nda bir benzerlik kurabilir misiniz?

‹flletim sistemi, kullan›c›lar›n girdilerini ve komutlar›n› bilgisayar›n anlayaca¤› say›sal dil olan 1 ve
0’larla ifade ederek do¤ru sonuçlar›n üretilmesini sa¤lamaktad›r. Bu sonuç bir matematiksel iflle-
min sonucu, bir rapor ç›kt›s› ya da bir resim olabilir. ‹flletim sisteminin görevi sadece yorumlamak-
la s›n›rl› de¤ildir. Bunun yan›nda, trafik düzenini sa¤layan bir trafik polisine benzetilebilir. Günü-
müzde geliflen bilgisayar teknolojisi bir çok uygulaman›n ayn› anda yap›lmas›na olanak sa¤lamak-
tad›r. Baflka bir deyiflle, ekranda bir rapor yazarken ayn› zamanda müzik dinleyebilir, raporunuz-
da kulland›¤›n›z baz› tablolardan yararlanmak için baflka bir uygulamay› çal›flt›r›p artalanda
saklayabilir ya da o s›rada ‹nternetten de¤iflik bilgilere de ulafl›yor olabilirsiniz. Tüm bunlar eflza-
manl›, do¤ru bir flekilde devam eden veri ak›fl›n› gerektirir. Nas›l trafik belirli düzenlemeler olma-
dan k›sa sürede kar›fl›r ve kazalar meydana gelirse, bilgisayarda da bu veri trafi¤inin do¤ru ve dü-
zenli akmas› sa¤lanmal›d›r. ‹flte iflletim sisteminin bir ifllevi de bu trafi¤in do¤ru ve düzenli akma-
s›n› sa¤lamakt›r.

Tüm bunlar› yaparken iflletim sistemi bilgisayar kaynaklar›n› gözetler, de¤er-
lendirir, her uygulaman›n ana ifllemciden ihtiyaç duyaca¤› düflünme süresini be-
lirler, ayarlar ve ifllemleri aksatmadan tamamlar. Bunun yan›nda, belle¤i kontrol
ederken, ekran, modem gibi harici ö¤elerin de çal›flmalar›n› düzenler.
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‹fiLET‹M S‹STEM‹ TÜRLER‹

Verilen iflletim sisteminin türünü saptayabilece¤iz.

Günlük yaflant›m›zda kulland›¤›m›z her bilgisayar›n iflletim sistemi bulunmayabi-
lir. Örne¤in mikrodalga f›r›n› ele alal›m. Mutfaklarda mikrodalga f›r›nlar›n ifllev-
lerini kontrol eden bilgisayarlar bir iflletim sistemine gereksinim duymadan çal›-
flabilirler. Çünkü f›r›n›n yerine getirmesi beklenen ifllemler basit ve belirlidir.
Baflka bir deyiflle, girdiler ve ç›kt›lar belirlidir. F›r›n›n üzerine yerlefltirilmifl girdi-
leri sa¤layan bir tufl tak›m› ve bir s›v› kristal ekran bulunur. Bu araçtaki bilgisa-
yar her zaman belirli say›daki ayn› ifllevleri yerine getirmek için tek bir program›
ifle koflar.

Di¤er yandan, daha karmafl›k ve üst düzey ifllemlere yönelik bilgisayar sistem-
lerinin iflletim sistemleri olmaks›z›n çal›flmalar› düflünülemez. Tüm masaüstü bilgi-
sayarlar›n iflletim sistemleri bulunur. Bunlar›n en tan›d›k olanlar›, Windows grubu
(Windows 95, 98, 2000, NT, XP ve CE), Linux grubu (Linux, BSD Unix) ve Macin-
tosh iflletim sistemleridir.

‹flletim sistemleri, kontrol ettikleri bilgisayar türlerine ve destekledikleri uygu-
lama türlerine göre genel olarak dört s›n›fta toplanmaktad›rlar. Bunlar afla¤›da
aç›klanmaktad›r.

Gerçek Zamanl› ‹flletim Sistemleri
Gerçek zamanl› iflletim sistemleri de¤iflik makine birimlerini, bilimsel çal›flmalarda
kullan›lan araç-gereçleri ve endüstriyel sistemleri kontrol etmek için kullan›l›rlar.
Bu tür bir iflletim sisteminde kullan›c› arayüzü kapasitesi oldukça s›n›rl›d›r. Bura-
da iflletim sistemi, herhangi bir ifllem gerçekleflti¤inde bunun her defas›nda ayn›
sürede yap›lmas›n› sa¤lamak üzere bilgisayar kaynaklar›n› yönetmektedir. Karma-
fl›k bir makine sisteminde sistem kaynaklar› bazen uygun, bazen de meflgul ola-
bilir. Her iki durumda da belirli parçalar›n standart bir flekilde ifllemesi ya da ha-
reket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde hatal› üretim ortaya ç›kacakt›r. Bunun
olmamas›, iflletim sisteminin kaynaklar› yöneterek belirli bir standard› devam et-
tirmesine ba¤l›d›r.

Tek Kullan›c› - Tek Görev
Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi, bu tür bir iflletim sistemi, tek bir kullan›c›n›n her de-
fas›nda tek bir ifli yapabilmesine yönelik olarak tasar›mlanm›flt›r. Avuç-içi bilgisa-
yarlar›n iflletim sistemleri bunlara örnek verilebilir. 

Tek Kullan›c› - Çoklu Görev
Bu iflletim sistemleri, ço¤umuzun kulland›¤› masaüstü ya da dizüstü bilgisayar
sistemlerinde kulland›¤›m›z türdendir. Windows 2000 ve Macintosh iflletim siste-
mi bu türe örnek olarak verilebilir. Bu tür sistemlerde tek bir kullan›c› ayn› anda
bir çok ifli yerine getirebilir. Örne¤in bir Windows kullan›c›s›n›n MSWord Kelime
‹fllemcisini kullan›p raporunu yazarken, ayn› zamanda ‹nternetten bir dosyay› in-
dirmesi ve yine bu s›rada elektronik postas›ndaki bir iletinin ç›kt›s›n› almas›
mümkündür.
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Çoklu Kullan›c›
Çoklu kullan›c› iflletim sistemleri farkl› bir çok kullan›c›n›n bilgisayar›n kaynakla-
r›ndan ayn› anda yararlanmas›na olanak tan›r. Bu s›rada farkl› kullan›c›lar›n istek-
lerinin dengede tutulmas›, kulland›klar› farkl› programlar›n ve ç›kabilecek sorun-
lar›n tüm kullan›c›lar› etkilememesi sa¤lan›r. Unix ve MVS gibi sistemler bu tür
çoklu kullan›c› iflletim sistemlerine örnek olarak verilebilir.

‹fiLET‹M S‹STEM‹N‹N TEMEL ‹fiLEVLER‹

Verilen örnek oluflumun iflletim sisteminin hangi ifllevi ile ilgili
oldu¤unu belirleyebilece¤iz.

Bilgisayar›n açma dü¤mesine bast›¤›n›zda yüklenen ve çal›flan ilk program, genel-
likle bilgisayar›n Salt Okunur Belle¤inde (ROM) bulunan bir dizi bilgidir. Bu bil-
giler sistem donan›mlar›n› kontrol ederek her birinin uygun biçimde çal›flt›¤›n›
kontrol eder. Bilgisayar aç›l›r aç›lmaz gerçekleflen bu test, merkezi ifllem birimini,
belle¤i ve temel girdi-ç›kt› sistemlerini kontrol ederek sonuçlar› özel bir bellek
alan›nda depolar. Bu test tamamland›¤›nda ROM’da yüklü olan yaz›l›m disk sürü-
cülerini etkin k›lar.

Temelde iflletim sistemlerinin 2 önemli ifllevi vard›r. Bunlardan ilki, ifllemci,
bellek, disk alan› vb. gibi bilgisayar sisteminin donan›m ve yaz›l›m kaynaklar›n›
yönetmek, ikincisi de uygulamalarla donan›m aras›ndaki iletiflimi kurup düzenle-
mek ve bunu belirli, tutarl› bir flekilde devam ettirmektir. 

‹lk ifllev, bilgisayar›n sa¤l›kl› çal›flabilmesi aç›s›ndan oldukça önemlidir. Çün-
kü, de¤iflik türde programlar ve girdi birimleri, ifllemcinin dikkatini çekmek için
bir tür yar›fl içindedirler ve bunun için bellekten belirli bir pay gereksinimi duyar-
lar. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda iflletim sistemi adil bir yönetici rolünü üstlenmektedir.
Bunu yaparken talepte bulunan her program›n gerekli kayna¤› almas›n› ve siste-
min s›n›rl› kapasitesinin bu gereksinimler do¤rultusunda düzenlenmesini sa¤lar.

Tutarl› ve düzenli bir uygulama arayüzü sa¤lamak olan ikinci ifllev, özellikle ifl-
letim sisteminden yararlanan bilgisayar türünün de¤ifliklik göstermesi ya da bilgi-
sayar› oluflturan donan›mlar›n de¤iflim göstermesi durumunda önem tafl›r. Tutarl›
bir uygulama program arayüzü, yaz›l›m gelifltirenlerin yaz›l›mlar› bir bilgisayarda
yaz›p, farkl› di¤er bir bilgisayar sisteminde güvenle çal›flt›rmalar›n› olanakl› k›lar.
Bu durumda iflletim sistemi sayesinde uygulamalar ve donan›mlar de¤iflti¤inde ya
da güncellefltirildi¤inde güvenli ve tutarl› olarak çal›flmaya devam edecektir. Gü-
nümüzde iflletim sistemleri de¤iflik bir çok üreticinin bilgisayar sisteminde çal›fl-
makta, yüzlerce farkl› türde yaz›c›, disk sürücü ve di¤er özel donan›m gereçleriy-
le uyumlu çal›flabilmektedir.

Bellek ve Saklama Yönetimi
‹flletim sistemi bilgisayar›n belle¤ini yönetti¤inde iki temel görevi yerine getirir.
Bunlardan ilki her ifllemin görevini yerine getirebilmesi için yeterli oranda bellek-
ten yararlanmas› ve bu s›rada ifllemlerin birbirlerini engellememesidir. ‹kinci gö-
revi ise, sistem içindeki farkl› bellek türlerinin uygun bir flekilde kullan›lmas›d›r.
Bu sayede her bir ifllem en etkin flekilde çal›flacakt›r.

Bir bilgisayar sisteminde de¤iflik bellek türlerinden söz edilebilir. H›zlar›na gö-
re farkl›laflan bu bellek türleri flöyle s›ralanabilir:
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Yüksek h›zl› önbellek: Di¤erlerine göre daha h›zl›, daha küçük birimlerle
ifade edilen ve h›zl› ba¤lant›larla merkezi ifllem biriminin kullan›m›na yönelik
olan bellek türüdür. Önbellek kontrolünü sa¤layan mekanizmalar, merkezi ifllem
biriminin bir sonraki ad›mda hangi tür veriye ihtiyac› olaca¤›n› kestirerek, bunla-
r› ana bellekten yüksek h›zl› önbelle¤e çekerler.

Ana bellek: Bilgisayar sistemindeki temel bellektir ve “megabayt” ölçü biri-
miyle ifade edilir. Megabayt birimi “MB” olarak gösterilir.

‹kincil ya da sanal bellek: ‹flletim sisteminin kontrolü alt›nda sanal RAM ola-
rak çal›flan, uygulama ve verilerin daha sonra kullan›lmak üzere saklanmas›n› sa¤-
layan manyetik saklama ortamlar›na verilen isimdir.

‹flletim sistemi, farkl› bellek türleri sayesinde de¤iflik ifllemlerin gereksi-
nimlerini dengeler ve verilerin mevcut bellekler aras›nda düzenli ak›fl›n›
sa¤lar.

Kullan›c› Arayüzü
Kullan›c› arayüzü bilgisayar ve kullan›c› aras›ndaki etkileflimin yap›s›n› olufltur-
maktad›r. Geçmiflte kullan›lan metin tabanl› kullan›c› arayüzleri günümüzde art›k
yerini grafik tabanl› arayüzlere b›rakm›flt›r. Apple’in Macintosh ve Microsoft’un
Windows iflletim sistemleri, grafik tabanl› kullan›c› arayüzleri kullanmalar› aç›s›n-
dan popüler ve en s›k kullan›lanlar aras›ndad›r.

MSWord Kelime ‹fllemci program›yla bir belge yaz›yor ve ayn› zamanda ‹nternette ko-
nuyla ilgili tarama yap›yorsunuz. S›k s›k programlar aras›nda geziniyorsunuz. Sizce bu
iki program›n ayn› anda aksamadan çal›flmas›, iflletim sisteminin hangi ifllevi ile do¤ru-
dan ilgilidir?

Ayn› anda birden fazla uygulaman›n aksamadan çal›flmas›, programlar›n kald›¤› yerden devam et-
mesi ve uygulamalar›n ve ifllemlerin birbirini engellememesi, iflletim sisteminin bellek ve saklama iflle-
vi ile ilgilidir. Bu ifllev sayesinde, uygulamalar bellekten yeteri kadar pay al›rlar, bir di¤er uygulama-
ya geçti¤inizde kald›¤›n›z yer bellekte saklan›r, tekrar geri döndü¤ünüzde kald›¤›n›z yerden devam et-
meniz sa¤lan›r. Bir bak›ma iflletim sisteminin bu özelli¤i, ayn› anda bir çok ifllemi yapabilmek için
yapt›¤›n›z ifllemleri akl›nda tutar.

Sürücü, Dosya ve Klasörler
Bilgisayar sistemindeki tüm veriler ve programlar Dosya (file) ad› verilen bilgi
kümelerinde saklan›r. ‹ster sabit sürücüde, ister diskette, isterse de CD-ROM’da
kay›tl› olsun, tüm dosyalar ikili say› sistemi kullan›larak oluflturulur. Dosyalar,
Klasör (Directory) ad› verilen yerlerde saklan›rlar. Bilgisayarda bulunan sürücü-
ler, sabit sürücü (C:) ve disket sürücüdür (A:). Bu sürücülere standart sürücüler
diyebiliriz. Günümüzde bilgisayar sistemlerinin hemen hepsinde ikinci bir sabit
sürücü (D:) ve CD-ROM sürücüsü (E:) bulunmaktad›r. Veriler ve programlar, bu
sürücü ortamlar›nda saklan›r.
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Dosya, klasör ve sürücü kavramlar›yla, bir kitapl›¤› ve içinde bulunan dosyalar›, kitapla-
r› iliflkilendirebilir misiniz? Sizce kitapl›¤› kullanma fleklimizle bilgisayar› ve içinde bu-
lunan dosyalar› kullanma fleklimiz benzerlik tafl›yor mu?

Bilgisayar›m›zdaki dosya yap›s›n›, çal›flma odam›zdaki kitapl›¤a benzetebiliriz. Bu kitapl›¤›n, farkl›
ifllevleri olan temel bölümleri bulunur. Sürücüler asl›nda kitapl›¤›n temel bölümleridir. Dosyalar ve
veriler klasör yap›lar›nda bulunur. Sabit sürücülü sistemlerde ana klasör C: sürücüsüdür. Bu ana
klasörünün alt›nda alt klasörler de yer al›r. Bu alt klasörler kitapl›¤›n raflar› gibidir. Alt klasörler de
kendi içlerinde farkl› alt klasörlere sahip olabilirler. Bunlar› da kitapl›kta bulunan klasörlere benze-
tebiliriz. Bu klasörlerin içinde farkl› belgeleri, raporlar› sakl›yor olabiliriz. ‹flte bu belge ve raporlar da
asl›nda bilgisayar sistemindeki dosyalard›r. Sistemde dosyalar ana klasörde, alt klasörlerde veya on-
lara ait di¤er alt klasör yap›lar›nda bulunmaktad›r. Tüm bu yap›ya Dosya Yap›s› (file structure)
diyoruz.

Bilgisayar sistemindeki tüm veriler veya bilgilerin, bir bütünlü¤ü olan dosya
yap›lar›nda sakland›¤›n› ö¤rendik. Bir bilgisayar sisteminde de¤iflik dosya türleri
bulunabilir. Bunlar; bafllang›ç dosyalar›, sistem dosyalar›, program dosyalar›, uy-
gulama programlar›n› çal›flt›ran dosyalar, veri dosyalar› ve kullan›c› dosyalar› ola-
rak s›ralanabilir.

Dosyalar›n baz› özellikleri bulunur. Örne¤in her dosyan›n bir ad›, bir konumu,
uzunlu¤u ve genellikle bir de uzant›s› bulunur. Dosyalar›n uzant›lar› (extension),
dosya isimlerinin sonuna eklenen bir nokta (.) iflaretinden sonra gelir ve üç ka-
rakterden oluflur. Bu uzant› dosyan›n türü ve içeri¤i konusunda hem iflletim siste-
mine, hem de kullan›c›ya bilgi verir. Örne¤in .exe uzant›l› bir dosyan›n bir uygu-
lamay› çal›flt›ran dosya oldu¤unu veya .bmp uzant›l› dosyan›n da resim dosyas›
oldu¤unu anlayabiliriz.

Daha önceleri tüm bu dosya yap›lar›n›, klasörleri ve uzant›lar› bilmek, bilgisaya-
r› kullanmak için oldukça önemliydi. Çünkü eskiden iflletim sistemleri genellikle
metin tabanl› olduklar›ndan, komutlar›, klasörleri ve dosya bilgilerini yazmak, do¤-
ru kodlamak gerekiyordu. Oysa günümüzde, kullan›c› arayüzleri geliflmifl, grafik ta-
banl› iflletim sistemleri bizi bunlar›n ço¤unu bilmek ve uygulamaktan kurtarm›flt›r.
Art›k bir çok iflimizi daha kolay yerine getirebilmekteyiz. Bunu da bilgisayar›m›z›
açt›¤›m›z andan itibaren görev bafl›na geçen iflletim sistemi sayesinde yap›yoruz.

‹fiLET‹M S‹STEM‹N‹ KULLANMA

‹flletim Sisteminin temel bileflenlerini tan›mlayarak ifllevlerini
aç›klayabilece¤iz.

‹flletim Sistemini oluflturan temel bileflenler aras›nda Masaüstü, Bafllat menüsü,
pencereler ve Gezgin s›ralanabilir. ‹zleyen bölümlerde bunlar›n her birini ve ifllev-
lerini ö¤renece¤iz. 

Masaüstü
‹flletim sistemini kullanmak için belirli kavramlar›, ö¤eleri ve bunlar›n ifllevlerini
tan›mak gerekir. Bilgisayar›n›z› açt›¤›n›zda belirli bir süre içinde afla¤›daki gibi bir
ekranla karfl›lafl›rs›n›z. Gördü¤ünüz bu ekran masaüstü, üzerindeki simgeler de
“masaüstü simgeleri” olarak adland›r›l›r.
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Klasör, dosyalar›n ve 
programlar›n bulundu¤u
bölümler ve onlar›n alt
bölümleridir.

Dosya yap›s›, farkl› 
klasörlerde yer alan
dosyalar› ifade eder.
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Masaüstü, programlar›n
çal›flt›r›ld›¤›, k›sayollar›n,
belgelerin ve di¤er 
nesnelerin depoland›¤›
yerdir.



Masaüstü, üzerinde pek çok ifllemi yapt›¤›n›z zemin olarak adland›r›labilir. Ma-
saüstünü herhangi bir çal›flma masas›na benzetebilirsiniz. Çal›flt›¤›n›z sürece sizin
için gerekli fleyler (ka¤›t, kalem, de¤iflik notlar, kitaplar, sözlük vs.) elinizin alt›n-
da olacak flekilde masan›z›n üzerinde bulunur. ‹flte masaüstü de de¤iflik program-
lara ulaflman›z, belgeleri açman›z ve istedi¤iniz di¤er bir çok ifllemi yapman›z için
gerekli araç ve gereçlerle donat›lm›flt›r.

Baflka bir deyiflle masaüstü, üzerinde programlar›, k›sayollar› ve belgeleri de-
polad›¤›n›z yerdir. Masaüstü ayn› zamanda programlar› bafllatt›¤›n›z, belgeleri aç-
t›¤›n›z ya da Web sitelerini dolaflt›¤›n›z bir tür menüdür. Nas›l çal›flma masan›z›n
üzerini istedi¤iniz gibi düzenleyebiliyorsan›z, masaüstünü de istedi¤iniz flekilde
düzenleyebilir, kendinize göre özellefltirebilirsiniz.

fiekil 4.1’de masaüstü ö¤elerinden bafll›calar› görülmektedir.

Bilgisayar›m simgesi t›kland›¤›nda sabit diskinizde bulunan sürücüler ve dene-
tim masas›n›n yerald›¤› pencere aç›l›r.
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fiekil 4.1

Masaüstü.
‹lk kurulumda ekran›n sol kenar›nda befl sistem simgesi görülür. Bunlar; Bilgisayar›m, Belgelerim, A¤
Ba¤lant›lar›m, Internet Explorer ve Geri Dönüflüm Kutusudur. Bu nesneler genelde iflletim sisteminizin 
kurulumu s›ras›nda otomatik olarak oluflturulur. Ekran›n alt›nda görev çubu¤u bulunmaktad›r. Görev
çubu¤u üzerinde; bafllat dü¤mesi, h›zl› bafllat araç çubu¤u, görev çubu¤u dü¤meleri ve durum alan› yer
almaktad›r.



Sürücü simgelerine t›klayarak sabit disk veya disketlerinizin içeri¤ine ulaflabi-
lir, dosyalar› birinden di¤erine tafl›yabilirsiniz. Denetim Masas›nda sisteminizi
özellefltirmenize veya yap›land›rman›za yard›mc› olan iletiflim kutular›n› ve klasör-
leri içeren simgeler bulunur.

Masaüstündeki Belgelerim simgesi, sistemdeki her kullan›c› için otomatik ya-
rat›lan özel bir klasörü göstermektedir. Bu klasör, bir çok uygulaman›n belgeleri
kaydetmek için kullanaca¤› varsay›lan konum olarak tasarlanm›flt›r. Örne¤in Keli-
me ‹fllemci program›nda bir belge yaz›p kaydetmek istedi¤inizde iflletim sistemi
otomatik olarak bu belgeyi Belgelerim klasörüne kaydetmek isteyecektir. Siz de
bu belgeyi dilerseniz bu klasöre, ya da farkl› bir klasöre kaydedebilirsiniz.

Masaüstünde bofl bir alanda farenin sa¤ tuflunu t›klad›¤›n›zda, küçük bir menü
aç›lacakt›r (fiekil 4.3). Bu menünün elemanlar›n› kullanarak, masaüstünüzün fark-
l› görünmesini sa¤layabilir, ayarlar›n› de¤ifltirebilir ve yeni nesneler oluflturabilir-
siniz. Bu menüdeki önemli baz› seçenekleri birlikte inceleyelim. Simgeleri Yerlefltir
seçene¤i ile Masaüstünde bulunan nesneleri isimlerine, türlerine, boyutlar›na ve-
ya tarihlerine göre s›ralayabilirsiniz. Simgeleri Diz seçene¤i, masaüstünde da¤›n›k
duran nesnelerin otomatik olarak s›ralanmas›n› sa¤layacakt›r. Yeni seçene¤i masa-
üstüne yeni bir klasör veya k›sayol açman›z› sa¤lar. Yeni yaratt›¤›n›z bir klasöre
isim vermeniz beklenir ve daha sonra bu klasörü masaüstünde tutabilirsiniz. Her-
hangi bir klasörü yeni oluflturdu¤unuzda, iflletim sistemi bunu “Yeni Klasör” ola-
rak isimlendirir. Bu isim seçili olarak masaüstünde yer al›r. Klavyeyi kullanarak is-
tedi¤iniz bir ismi yazabilirsiniz. Bunu yapmadan önce fareyi baflka bir yerde t›k-
lad›¤›n›zda, yeni klasörün ismi “Yeni Klasör” olarak kal›r. Ancak bunu daha son-
ra de¤ifltirebilirsiniz. Bunu yapmak için, önce fare ile klasörü bir kez t›klayarak
seçmeniz, daha sonra klasörün isminin oldu¤u metin alan›n›n üzerinde yine bir
kez fareyi t›klaman›z gerekir. Bu durumda klasörün ismi seçilir, yan›p sönen im-
leç belirir. Art›k klavyeyi kullanarak istedi¤iniz bir ismi yazabilirsiniz. Yeni bir k›-
sayol yaratt›¤›n›zda, aç›lan pencerede k›sayolun çal›flt›raca¤› program› veya uygu-
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Bilgisayar›m
penceresinde
sürücüler,
dosya ve
klasörler
görüntülenir.

fiekil 4.2

K›sayol, farkl› program veya
uygulamay› masaüstünden
çal›flt›rmak üzere yarat›lan
nesnelerdir.



lamay› seçerek bu k›sayolu do¤rudan masaüstünde çal›flt›rabilirsiniz. Özellikler se-
çene¤i, Masaüstü ayarlar›n›z› de¤ifltirmenize olanak tan›r. Özellikleri seçti¤inizde
aç›lan menüde Arka Plan, Ekran Koruyucu, Görünüm, Web, Efektler ve Ayarlar
seçenekleri bulunur.

Arka Plan seçene¤i, Masaüstünün zeminini diledi¤iniz flekilde görüntülemeni-
zi sa¤lar. Verilen seçeneklerle diledi¤iniz görüntünün masaüstü zemini olarak
ayarlanmas›n› sa¤layabilirsiniz. Ekran Koruyucu seçene¤i, bilgisayar›n›zla uzun
süre herhangi bir uygulama yapmad›¤›n›zda, ekranda de¤iflik hareketli görüntüle-
rin gösterilmesini ve böylece ekran›n dura¤an görüntülerden etkilenmesini önler.
Görünüm seçene¤i ile, Masaüstü zemin rengini, pencerelerin ve di¤er nesnelerin
renk ve görünümünü de¤ifltirebilirsiniz. Web seçene¤i, etkin Masaüstünü farkl› bir
Web sayfas› görüntüsü ya da resmini ‹nternet arac›l›¤› ile de¤ifltirmenize olanak
tan›r. Efektler seçene¤i, Masaüstünde bulunan simgelerin görünümünü de¤ifltirir.
Ayarlar seçene¤i ise, de¤iflik ekran çözünürlü¤ü olanaklar› sunarak, masaüstü gö-
rünümünü de¤ifltirmenizi sa¤lar. Çözünürlükte kullan›lan birim pixeldir ve genel
olarak 640x480, 800x600 ya da 1024x768 pixel çözünürlük kullan›mlar› yayg›nd›r. 

Masaüstünüz fiekil 4.1’dekine benzer olabilece¤i gibi, tamamen farkl› da olabi-
lir. Örne¤in sistem simgeleri yan›nda sizin sonradan ekledi¤iniz bir dizi program
dü¤meleri, k›sayol dü¤meleri vb. nesneler masaüstünüzde bulunabilir. Masaüstü-
nüzün görünümü flekilde gördü¤ünüzün d›fl›nda bir resim veya farkl› duvar ka¤›-
d› ile kaplanm›fl olabilir.

Masaüstünüzü istedi¤iniz gibi donat›p, istedi¤iniz biçimde görünmesini sa¤la-
yabilirsiniz. ‹zleyen bölümde flekildeki gibi tipik bir masaüstünü örnek alarak, bu-
rada bulunan temel nesneleri tan›maya çal›flaca¤›z.
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fiekil 4.3

K›sayol ve özellikler menüsü.



Masaüstünde “‹flletim Sistemi” isimli yeni bir klasör oluflturmak için nas›l bir yol
izlemelisiniz?

Masaüstünde yeni bir klasör oluflturmak için, masaüstünde bofl bir alanda farenin sa¤ tufluna t›kla-
mal›s›n›z. Aç›lan menüde “Yeni” seçene¤ini iflaretledi¤inizde gelen di¤er menüden “Klasör”ü seçti¤i-
nizde masaüstünüzde yeni bir klasör yaratm›fl olursunuz. ‹flletim sistemi sizden bu klasöre isim ver-
menizi isteyecektir. Klasör ilk yarat›ld›¤›nda alt›nda “Yeni Klasör” ismi bulunacak ve siz yeni ismini
“‹flletim Sistemi” olarak yazd›¤›n›zda bu klasör masaüstünüze yeni ad›yla yerleflecektir.

Bafllat Dü¤mesi ve Bafllat Menüsü
Bafllat dü¤mesine t›kland›¤›nda Bafl-
lat menüsü aç›l›r. fiekil 4.4 bafllat
menüsündeki seçenekler dizisini
görtermektedir.

Bafllat menüsü ile programlar›n›z›n
ço¤una, en son kulland›¤›n›z belgeleri-
nize ve s›kça kulland›¤›n›z ‹nternet bel-
gelerinize ulaflabilirsiniz. Bunun yan›n-
da, bilgisayar›n›zda herhangi bir belge-
yi aramak, yard›m konular›na ulaflmak
gibi seçenekler de Bafllat menüsünde
bulunmaktad›r. Bafllat menüsünün bir
di¤er özelli¤i, ç›k›fl menüsü olmas›d›r.
Oturumu sonland›rmak istedi¤inizde
Bafllat menüsündeki Bilgisayar› Kapat
seçene¤ini kullan›rs›n›z.

Bafllat menüsü görüntülenmedi¤i durumlarda ya da k›sa yoldan ulaflmak istedi¤inizde,
klavyedeki Ctrl ve Esc tufllar›na ayn› anda basarak bu menüyü etkin k›labilirsiniz.

Araç Çubuklar›
Programlar› bafllatmak ya da belgeleri açmak için her zaman Bafllat menüsünü aç-
man›z gerekmez. Bunun için Araç çubuklar›ndan yararlan›r›z. Araç çubuklar›nda
basit bir fare ifllemi ile bunlar yap›labilir. fiekil 4.5’teki H›zl› Bafllat araç çubu¤un-
da Microsoft Internet Explorer ve Microsoft Outlook Express’i bafllatmak için ge-
rekli simgeler görülmektedir. Bu alana, baflka programlar› bafllatmak için gerekli
di¤er simgeler de ekleyebilirsiniz.
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Bafllat menüsü,
sabit diskteki
programlara,
en son
kullan›lan 
belgelere
ulaflman›z›
sa¤lar.
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fiekil 4.5

Araç Çubuklar›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N

H›zl› Bafllat
Araç Çubu¤u Görev Çubu¤u Dü¤meleri

Durum Alan›



Görev Çubu¤u Dü¤meleri
Bafllatt›¤›n›z her program ve açt›¤›n›z her klasör Görev çubu¤unun orta bölümün-
de dü¤me olarak gözükür. Birden fazla belge ile çal›flt›¤›n›z durumda, aç›lan her
belge için bir dü¤me göreceksiniz. Bu dü¤melere t›klayarak bir programdan di¤e-
rine ya da bir belgeden di¤erine geçebilirsiniz.

Görev çubu¤unu ekran›n›z›n istedi¤iniz kenar›na yerlefltirebilirsiniz. Bunun için farenin sol
tufluna bas›l› tutarak Görev çubu¤unu ekran›n sa¤, sol, üst ya da alt kenar›na tafl›man›z yeter-
lidir. ‹flletim sistemini ilk kurdu¤unuzda Görev çubu¤u ekran›n alt kenar›nda bulunacakt›r.

Durum Alan›
Görev çubu¤unun sa¤ köflesinde sisteminizin durumu ile ilgili bilgiler sunulur.
Örne¤in, yaz›c›y› kulland›¤›n›zda yaz›c› simgesi burada yer al›r. Durum alan›nda
gözüken simgeler sistemi kullanma fleklinize ve bilgisayar›n›zda yüklü donan›m
ve programlara göre farkl›laflabilmektedir.

Herhangi bir simgenin neyi ifade etti¤ini her zaman bilemeyebilirsiniz. Bunu
ö¤renmek için imleci simgenin üzerine getirip bir-iki saniye t›klamadan bekledi¤i-
nizde simgenin aç›klamas› üzerinde belirecektir. Durum alan›nda ayr›ca bir de sa-
at bulunmaktad›r. ‹mleci saatin üzerine getirdi¤inizde ayr›ca tarihi de görebilirsiniz.
Saati iki kez t›klayarak aç›lan iletiflim kutusunda saati ve tarihi ayarlayabilirsiniz.

Pencereler
Programlar pencereler ad› verilen çerçeveler içinde çal›fl›rlar.
fiekil 4.6 Pencereleri ve belirli özelliklerini göstermektedir. fiekilde bafllatt›¤›n›z bir
kelime ifllemci belge penceresi görmektesiniz.
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fiekil 4.6

Pencereler

Pencereler programlar›n
içinde çal›flt›¤› 
çerçevelerdir.

Araç Çubu¤u

Menü Çubu¤u

Denetim Menüsü Kutusu Bafll›k Çubu¤u Kapat Dü¤mesi

Kenarl›k

Kenarl›k

Kayd›rma
Çubuklar›

Kayd›rma
Çubuklar›



Kenarl›klar
Kenarl›klar bir pencerenin çevresini belirleyen dört s›n›r çizgisidir. Farenin
dü¤mesini t›klay›p bas›l› tutarak, ço¤u pencerenin büyüklü¤ünü de¤ifltirmek
mümkündür.

Bafll›k Çubu¤u
Üst kenarl›¤›n hemen alt›nda pencerenin ad›n›n yer ald›¤› bölge bafll›k çubu¤u-
dur. Pencereyi baflka bir yere tafl›mak için bafll›k çubu¤una t›klay›p bas›l› tutarak
hareket ettirebilirsiniz.

Menü Çubu¤u
Menü çubu¤u bafll›k çubu¤unun hemen alt›nda yer al›r. Program komutlar›n›n ço-
¤una eriflim olana¤› tan›r. 

Araç Çubu¤u
Araç çubu¤unda program›n yayg›n olarak kulland›¤› komutlar› fare t›klamas› ile
çal›flt›rmaya yönelik bir dizi dü¤me bulunur. Bunlar›n ço¤u Menü çubu¤undaki
komutlar›n k›sayollar› olabilir.

Denetim Menüsü Kutusu
Bafll›k çubu¤unun sol üst köflesinde yer al›r. Pencerenin boyutland›r›lmas› ve ko-
numland›r›lmas›na iliflkin komutlar› içeren menüyü açar.

Kapat Dü¤mesi
Bafll›k çubu¤unun sa¤ üst köflesinde yer alan [X] iflaretli karedir. Belge ya da kla-
sörü kapamak ya da bir program› sonland›rmak için bu iflareti t›klamal›s›n›z.

Herhangi bir program penceresini, klasör penceresini ya da iletiflim kutusunu kapatma-
n›n bir yolu da Alt+F4 tufllar›na basmakt›r.

Kapat dü¤mesinin solunda Ekran› kapla, Önceki boyut ve Simge durumuna
küçült dü¤meleri yer al›r. Ekran› kapla dü¤mesine t›klad›¤›n›zda pencere tüm ma-
saüstünü kaplayacakt›r. Önceki boyut dü¤mesi ise pencereyi orta büyüklükte ma-
saüstüne yerlefltirir. Bu durumda masaüstünün geri kalan k›sm›n› ve di¤er simge-
leri görebilirsiniz. Simge durumuna küçült dü¤mesine t›klad›¤›n›zda pencere kay-
bolur ve görev çubu¤unda simge olarak yer al›r. Ancak uygulama kapanmaz, ar-
ka planda aç›k olarak çal›flmaya devam eder. Bu durumda yaln›zca masaüstünde
yer kaplamayacakt›r. Görev çubu¤undaki bu simgeye t›klayarak pencereyi tekrar
eski durumuna getirebilir yani etkin k›labilirsiniz. 

Kayd›rma Çubuklar›
Bir pencere içeri¤i ekranda tamamen görüntülenemeyebilir. Bu durumda, pence-
renin sa¤ kenar›na dikey kayd›rma çubu¤u eklenir. Pencere masaüstünü kaplaya-
cak kadar genifl olmad›¤›nda da kayd›rma çubu¤u eklenir. Benzer flekilde pence-
re yeterince genifl olmad›¤›nda pencerenin alt kenar›na kayd›rma çubu¤u eklenir.
fiekil 4.6’da her iki kayd›rma çubu¤u gösterilmektedir.

Kayd›rma çubuklar› fare yard›m› ile pencere içinde dolaflmay› sa¤lar. Pencere
içinde dolaflmak amac›yla kayd›rma çubuklar›n› kullan›rken afla¤›dakilerden her-
hangi birini yapabilirsiniz.
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Bir defada bir sat›r afla¤›ya veya yukar›ya gitmek için dikey kayd›rma çubu¤u-
nun her iki ucundaki oklardan birine t›klay›n. Ayn› durum yatay kayd›rma çubu-
¤u için de geçerlidir.

Fare tuflunu kayd›rma çubu¤unun üzerinde veya alt›ndaki herhangi bir oka
t›klay›p bas›l› tutarak sürekli kayd›rmay› sa¤layabilirsiniz. Bu durumda pencerenin
istedi¤iniz bölümüne ulaflt›¤›n›zda fare tuflunu t›klamay› b›rakmal›s›n›z.

Kayd›rma çubu¤unun üzerinde fareyi t›klay›p bas›l› tutarak afla¤› veya yukar›
hareket ettirebilirsiniz. Bu durumda pencere içeri¤i daha h›zl› akacakt›r. Ayn› du-
rum alt kenardaki kayd›rma çubu¤u için de geçerlidir.

Pencereler Aras›nda Gezinmek
‹flletim sistemi ayn› anda birden fazla pencereyi aç›p çal›flman›za olanak tan›r. Bu
durumda en üstte duran pencere etkin pencere olarak adland›r›l›r. Etkin pence-
re bas›lan tufllara ya da ifllemlere yan›t veren penceredir. 

Bu s›rada di¤er pencere ya da pencereler etkin de¤ildir. Di¤er pencerelere
geçmek ya da etkin k›lmak için istedi¤iniz pencerenin üzerinde bir yere t›klama-
n›z yeterlidir. Pencereler aras›nda gezinmenin bir di¤er yolu da ALT tuflunu bas›-
l› tutarak sekme tufluna basmakt›r. Sekme tufluna basmay› istedi¤iniz pencere et-
kin olana dek sürdürürsünüz.

Gezgin
Bilgisayarda gerek sabit diskteki gerekse a¤daki dosyalar›, klasörleri ve program-
lar› incelemek, kullanmak ve de¤ifltirmek için Gezginden yararlan›r›z. Gezgin, bir
pencere ortam›nda daha önce ö¤renmifl oldu¤umuz dosya, sürücü ve klasör ya-
p›lar›n›, baflka bir deyiflle sistemdeki dosya yap›s›n› görüntülememize ve de¤iflik
ifllemler yapabilmemize olanak tan›r.

fiekil 4.7, Gezgin penceresini göstermektedir.
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Gezgini açmak için, Bafllat menüsünden önce Programlar›, daha sonra aç›lan
menüden Donat›lar› ve buradan aç›lan menüden de Gezgini seçmeniz gerekir.
Gezgin penceresi ilk aç›ld›¤›nda masaüstünüzde bulunan klasör, nesne ve prog-
ramlar listelenir. Ayr›ca bu pencere, masaüstünde bulunan Belgelerim klasörünün
içeri¤ini listeler. Bunun nedeni, Belgelerim klasörünün bilgisayar›n›zda varsay›lan
ayar olarak atanmas›d›r. Pencerenin sol kenar›nda masaüstü nesne, klasör ve
programlar› listelenir. Sa¤daki alan ise buradan seçilen herhangi bir klasör ya da
program›n içeri¤ini gösteren daha genifl bir aland›r. Gezgin penceresinde herhan-
gi bir klasörü açt›¤›n›zda, o klasörün içeri¤i görüntülenir. Farkl› klasörlere t›kla-
d›kça, o klasörlerin içeriklerini göreceksiniz.

Pencerenin sol kenar›ndaki listeden Bilgisayar›m klasörünü t›klad›¤›n›zda, bil-
gisayar›n›zdaki sürücüleri göreceksiniz. Bunlar›n herhangi birine, örne¤in “C” sü-
rücüsüne t›klad›¤›n›zda ise, sabit diskteki programlar ve dosyalar›n hiyerarflik lis-
tesine ulaflacaks›n›z. 

Gezgin penceresinde Standart Dü¤meler araç çubu¤unun sol taraf›nda üç kul-
lan›fll› gezinti arac› bulunmaktad›r. fiekil 4.8, bu araçlar› göstermektedir.

Geri dü¤mesini her t›klad›¤›n›zda daha önceden bulundu¤unuz ekranlara dö-
nersiniz. ‹leri dü¤mesi de Geri dü¤mesini kulland›ktan sonra yine ileriki ekranla-
ra gitmenizi sa¤lar. ‹leri dü¤mesinin yan›ndaki Yukar› oku, klasör hiyerarflisinde
bir düzey yukar› gitmenizi sa¤lar.

Programlar› Çal›flt›rmak, Belgeleri Açmak ve
Özelliklerini ‹ncelemek
Gezgin penceresindeki program, belge ve k›sayol simgeleri, ayn› Masaüstünde ol-
du¤u gibi, t›kland›klar›nda varsay›lan eylemleri gerçeklefltiriler. Bu nesnelere t›kla-
d›¤›n›zda programlar aç›l›r, belgelerin ana programlar› bafllar, k›sayollar›n ba¤l› ol-
du¤u nesneler etkinleflir. Gerek Masaüstünde gerekse Gezginde nesnelerin üzeri-
ne gelerek farenin sa¤ tufluna t›klad›¤›n›zda o nesnenin özelliklerini görebilirsiniz.
Bunun için aç›lan menüde Özellikler seçene¤ini seçmelisiniz. Özellikler seçene¤i
nesnenin boyut, oluflturma tarihi ve di¤er istatistiklerini ö¤renmenin kolay yoludur.
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Yeni Klasörler Yaratmak
Masaüstünde yeni bir klasör yaratmay› görmüfltük. Gezgin penceresinde istedi¤i-
niz kadar karmafl›k bir biçimde klasörleri içiçe yerlefltirmek mümkündür. Yeni bir
klasör yaratmak istedi¤inizde, bu klasörün yarat›laca¤› klasörü seçerek pencere-
nin aç›lmas›n› sa¤lay›n ve pencerenin bofl bir yerinde farenin sa¤ dü¤mesine t›k-
layarak yine Yeni seçene¤ini seçmeliyiz. 

Klasör, Dosya ve K›sayollar› Tafl›mak veya Kopyalamak
Kes, kopyala ve Yap›flt›r komutlar› ile nesneleri bir yerden baflka bir yere tafl›ya-
bilece¤imizi ö¤renmifltik. Gerek Masaüstünde, gerekse Gezginde bunu yapman›n
bir yolu da, nesneleri fare ile sürükleyerek diledi¤iniz yere tafl›makt›r. Örne¤in
masaüstünde herhangi bir klasörü, k›sayolu veya dosyay› farkl› bir klasörün içine
tafl›mak veya kopyalamak istedi¤inizde, bu nesneyi fare ile t›klayarak istedi¤iniz
klasörün üzerine sürüklemeniz ve daha sonra farenin dü¤mesini b›rakman›z gere-
kir. Bu ifllemi yapt›¤›n›zda, sürükledi¤iniz nesne veya klasör istedi¤iniz hedef kla-
sörün içerisine tafl›nacak, art›k masaüstünde yer almayacakt›r.

Nesneleri farenin sa¤ tufluna t›klayarak sürükledi¤inizde aç›lan küçük bir me-
nüde bu nesnenin istedi¤iniz hedef klasöre kopyalanmas›, tafl›nmas› veya k›sayo-
lunun yarat›lmas› seçeneklerini göreceksiniz. Örne¤in herhangi bir Kopyalad›¤›-
n›zda seçti¤iniz nesne hem Masaüstünde, hem de istedi¤iniz klasörde ayn› anda
yer alacakt›r. Tafl› seçene¤i ise nesnenin sadece seçilen hedef klasörde yer alma-
s›n› sa¤lar. K›sayol olufltur seçene¤i de nesnenin istedi¤iniz bir yerde k›sayolunun
oluflturulmas›n› sa¤layacakt›r. Gezgin penceresinde de tafl›ma ve kopyalama ifl-
lemlerini ayn› flekilde yapabilirsiniz. 

Aksi belirtilmedikçe, “farenin tuflunu t›klamak” eyleminden her zaman farenin “sol” tuflu-
nu kullanmak anlafl›lmal›d›r. 

Masaüstünde bulunan “Önemli” isimli dosyay›, yine Masaüstündeki “‹flletim Sistemi” kla-
sörüne kopyalamak için nas›l bir yol izlemelisiniz? Sizden beklenen, ayn› dosyan›n bir
kopyas›n›n da masaüstünde kalmas›d›r.

Bu ifllemi gerçeklefltirmek için, masasüstünde bulunan “Önemli” dosyas›n› fare ile bir kez t›klayarak
ve tuflu bas›l› tutarak dosyay› “‹flletim Sistemi” klasörünün üzerine sürüklemeli ve klasörün üzerinde
tuflu b›rakmal›s›n›z. Bu durumda “Önemli” dosyas› masasüstünden kaybolacak ve “‹flletim Sistemi”
dosyas› içine kopyalanacakt›r. Ancak yapman›z gereken ifllem, dosyan›n bir kopyas›n›n da masaüstün-
de kalmas›n› gerektirmektedir. Bu durumda farenin “sa¤” tufluna bas›l› tutarak sürükleme ifllemini
yapmal›s›n›z. Hedef klasörün üzerinde tuflu b›rakt›¤›n›zda aç›lacak olan menüden “Kopyala” komu-
tunu seçti¤inizde, “Önemli” dosyas› hem masaüstünde kalacak, hem de “‹flletim Sistemi” klasörünün
içine kopyalanacakt›r. Ayn› menüdeki “Kes” komutunu seçmeniz durumunda “Önemli” dosyas›n›n
masaüstünden kaybolup, sadece “‹flletim Sistemi” klasörü içinde kopyalanaca¤›n› unutmay›n›z.

Klasör ve Dosya Gruplar›n› Tafl›mak veya Kopyalamak
Birden fazla klasörü veya dosyay› ayn› anda baflka bir yere tafl›mak veya kopya-
lamak için de¤iflik ifllemler yapabilirsiniz. Bunlardan biri, istedi¤iniz ilk klasör ve-
ya dosyay› fare ile bir kez t›klayarak seçtikten sonra, daha sonra istedi¤iniz her bir
klasör veya dosyay› t›klamadan önce Shift tufluna basmakt›r. ‹stedi¤iniz nesneleri
seçtikten sonra herhangi birinin üzerinde t›klayarak tafl›mak veya kopyalamak is-
tedi¤iniz klasörün üzerinde götürüp b›rakabilirsiniz.
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Bir di¤er ifllem, Masaüstünde veya Gezginde fareyi dosya veya klasörlerin ya-
k›n bir yerinde bofllukta t›klay›p bas›l› tutarak klasör veya dosya gruplar›n› çerçe-
ve içine almakt›r. Çerçevelenen dosya veya klasörler koyu renk görünecektir.
Bunlar› tafl›mak için yine herhangi birinin üzerinde fareyi t›klay›p bas›l› tutarak is-
tedi¤iniz hedef klasöre götürebilirsiniz.

Gezginde herhangi bir nesneyi veya nesne grubunu baflka bir klasöre tafl›d›ktan sonra fik-
rinizi de¤ifltirirseniz, Düzen menüsünden Geri Al komutunu seçerek yapt›¤›n›z ifllemi ip-
tal edebilirsiniz.

Klasör, Dosya ve K›sayollar› Silmek
Bir nesneyi veya nesne grubunu silmek için önce seçmeniz ve daha sonra klavye-
den Delete tufluna basman›z yeterlidir. Ayn› ifllemi, nesnenin üzerindeyken fare-
nin sa¤ tufluna t›klad›¤›n›zda aç›lan menüden Sil seçene¤i ile yapabilirsiniz. Gez-
ginde Sil veya Delete komutu Dosya menüsünde bulunur. Ancak buradayken yi-
ne nesne veya nesneleri seçtikten sonra klavyenin Delete tuflunu kullanabilirsiniz.

Bu ifllemi nas›l yaparsan›z yap›n, ‹flletim Sistemi sizi iste¤inizi do¤rulaman›z
için uyaracakt›r. Bu nesnelerin yanl›fll›kla silinmesini önlemek için bir önlemdir.
Gelen uyar›y› onaylad›¤›n›zda nesne veya nesne grubu Geri Dönüflüm Kutusu-
na gönderilecektir.

Geri Dönüflüm Kutusu silinen bütün nesnelerin depoland›¤› bir aland›r. Bu
alan› herhangi bir çöp kutusuna benzetebilirsiniz. Nas›l çöpleriniz kutuyu boflal-
t›ncaya kadar kutuda kal›yorsa, Geridönüflüm Kutusuna silip att›¤›n›z nesneleri de
bu alan› boflaltmad›¤›n›z sürece geri getirmeniz mümkündür.

Geri Dönüflüm Kutusunu açt›¤›n›zda ‹flletim Sistemi o ana dek silmifl oldu¤u-
nuz tüm nesneleri listeleyen bir pencere açar. Herhangi bir nesneyi sisteminize
geri almak için o nesneyi fare ile t›klayarak seçip, Dosya menüsündeki Geri Yük-
le komutunu seçmelisiniz. Bu durumda nesne daha önce hangi klasör veya he-
deften silinmiflse oraya geri dönecektir.

Geri Dönüflüm Kutusunda bekleyen nesneler sisteminizin belle¤inde yer kap-
layacakt›r. Yeni nesnelere yer açmak için belirli aral›klarla Geri Dönüflüm Kutu-
nuzu temizlemelisiniz. Geri Dönüflüm kutusunu temizlemek, yani içindekileri bo-
flaltmak için, simgenin üzerine t›klayarak aç›lan pencerede Dosya menüsünde bu-
lunan Geri Dönüflüm Kutusunu Boflalt komutunu seçmelisiniz. Ayn› ifllemi pence-
reyi açmadan, Geri Dönüflüm Kutusu simgesinin üzerinde sa¤ tufla t›klad›ktan
sonra gelen menüde, yine ayn› komutu seçerek de yapabilirsiniz. Bu komut, ku-
tunun içinde bulunan tüm nesneleri tamamen silecektir. Bu durumda art›k bu
nesneler sisteminizin belle¤inde yer kaplamazlar.

Geri Dönüflüm Kutusu penceresinde bulunan nesnelerin tümünü de¤il de, bi-
rini tamamen silmek istedi¤inizde, bu nesneyi t›klayarak seçtikten sonra Dosya
menüsünden Sil komutunu kullan›rs›n›z. Ayn› ifllemi nesnenin üzerinde farenin
sa¤ tuflunu t›klayarak aç›lan menüde Sil komutunu seçerek de yapabilirsiniz.

Masaüstünde bulunan “‹flletim Sistemi” klasörünü silmek için nas›l bir yol izlemelisiniz?

Masaüstünde bulunan “‹flletim Sistemi” klasörünü silmek için iki yol izleyebilirsiniz: ‹lki, fareyi klasö-
rün üzerine t›klayarak tuflu bas›l› tutup, “Geri Dönüflüm Kutusu” üzerine sürükleyip b›rakmakt›r. Bu
durumda klasör masaüstünden kalkacak ve silinmifl olacakt›r. Di¤er bir yol, klasörün üzerinde fare-
nin “sa¤” tuflunu t›klayarak, aç›lacak olan menüden “Sil” komutunu seçmektir.
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Yeni Program Eklemek ve Kald›rmak
Sisteme yeni bir program eklemek istedi¤imizde daha önce ö¤renmifl oldu¤unuz
Denetim Masas› menüsünden yararlan›r›z. Ayn› flekilde, sistemde bulunan her-
hangi bir program› kald›rmak, de¤ifltirmek veya onarmak istedi¤imizde yine bu
menüyü kullan›r›z. Bunun için Denetim Masas›ndaki Program Ekle/Kald›r seçene-
¤ini kullanman›z gerekir.

Günümüzde bir çok yaz›l›m, kendi kurulum programlar›n› beraberinde tafl›-
makta ve program ekleme iflini otomatik yapmaktad›r. Örne¤in CD-ROM üzerin-
de bulunan bir program› eklemek üzere diski sürücüye yerlefltirdi¤inizde, disk
üzerinde bulunan kurulum program› çal›flacak ve program› kurmak üzere size
yönlendirmelerde bulunacakt›r.

Yazd›rmak
‹flletim Sisteminde herhangi bir belgeyi yazd›rmak için de¤iflik yollar› kullanabilir-
siniz. Bunlardan ilki, bir program›n içindeki Yazd›r komutudur. Örne¤in Kelime
‹fllemci program› içinde Dosya menüsünden Yazd›r komutu ile belgenizi yazd›ra-
bilirsiniz. Bir di¤er yol, Masaüstündeki veya Gezgin penceresindeki herhangi bir
belgenin üzerinde farenin sa¤ tufluna t›klay›p, aç›lan menüden Yazd›r komutunu
seçmektir. ‹flletim sistemi Yazd›r komutuyla, sisteminizde varolan yaz›c›yla iletifli-
me geçer ve istenilen belgenin yazd›r›lmas› sa¤lan›r. Sisteminizde varolan yaz›c›-
lar›n yan› s›ra, daha sonradan baflka yaz›c›lar da yüklemeniz mümkündür. Bu
yükleme iflini Masaüstündeki Bilgisayar›m menüsünden Denetim Masas› simgesi-
ni t›klay›p aç›lan pencereden Yaz›c›lar simgesini seçerek yapabilirsiniz. Yaz›c›lar
simgesi t›kland›¤›nda aç›lan pencerede varolan yaz›c›lar görüntülenir. Buradan
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Yaz›c› Ekle simgesini t›klayarak yükleme ifllemini gerçeklefltirebilirsiniz. Ayn› iflle-
mi, Masaüstündeki Bafllat dü¤mesine t›klay›p açt›¤›n›z menüden Ayarlar ve daha
sonra Denetim Masas› seçene¤ini seçerek de yapabilirsiniz.

Kelime ‹fllemci program›nda üzerinde çal›flt›¤›n›z bir belgeyi yazd›rmak istedi-
¤inizde, Dosya menüsünden Yazd›r komutunu seçmeniz gerekti¤ini ö¤renmiflti-
niz. Bu komut seçildi¤inde, yaz›c› iletiflim kutusu aç›lacakt›r. Bu pencerede kulla-
n›lacak yaz›c›n›n seçilmesi, belgenin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n yazd›r›lmas› ve
yazd›r›lacak belgenin kaç kopya olaca¤› gibi seçenekler bulunur. Bu seçeneklere
yönelik tercihlerinizi yapt›ktan sonra belgeniz yaz›c›ya gönderilerek yazd›rma ifl-
lemi tamamlanacakt›r.

Yaz› Tiplerini Yüklemek ve Kullanmak
Günümüz iflletim sistemleri genelde grafiksel iflletim ortamlar›d›r. Bu ortamlar›n
sa¤lad›¤› yararlar›n bafl›nda bir çok yaz›tipi ve stili ile çal›flabilmek gelmektedir.
Bu ortamlar›n bir di¤er özelli¤i de, baz› istisnalar d›fl›nda, ekranda gördüklerinizin
yaz›c›dan ald›¤›n›z ç›kt› ile ayn› olmas›d›r.

‹flletim Sistemini kurdu¤unuzda bir çok yaz› karakteri sisteminize otomatik
olarak yüklenecektir. Ayr›ca, sisteminize yeni yaz›tipleri ekleyebilir, varolan yaz›-
tiplerini silebilirsiniz. Sisteminizde bulunan yaz›tiplerine ek olarak, sonradan
yükledi¤iniz bir çok program ve yaz›c›lar sayesinde sisteminize ek yaz›tipleri de
yüklenebilir.

Sisteminizde bulunan yaz›tiplerini görüntülemek için Denetim Masas› menüsü-
nü açman›z gerekir. Denetim Masas› menüsüne Bilgisayar›m simgesinden veya
Bafllat menüsündeki Ayarlar seçene¤inden ulaflabilece¤inizi daha önce ö¤renmifl-
tiniz. Denetim Masas› menüsünde Yaz›tipleri seçene¤ini t›klad›¤›n›zda, sisteminiz-
de bulunan yaz›tipleri ayr› bir pencere içinde görüntülenecektir.

‹flletim sistemi, yeni yaz›tiplerini kolayca ekleyip silebilmenize olanak tan›r.
Yeni bir yaz›tipi yüklemenin kolay yolu, Windows Gezgini penceresinde, yükle-
yece¤iniz yaz›tipi kayna¤›ndan (örne¤in bir disket veya CD’den) istedi¤iniz yaz›-
tiplerini seçerek, bunlar› Yaz›tipleri klasörüne tafl›man›zd›r. Windows bu yükle-
meyi otomatik olarak güncellefltirir ve böylece uygulamalar›n›z yeni yaz›tiplerini
tan›r.

Yaz›tipi yüklemenin bir di¤er yolu da, Denetim Masas›ndan Yaz›tipleri klasö-
rünü aç›p, buradaki Dosya menüsünden Yeni Yaz›tipi Ekle komutunu seçmektir.
fiekil 4.10 Yaz›tipi Ekle iletiflim kutusunu göstermektedir.
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Yükleyece¤iniz yaz›tipinin kayna¤›n› belirtmek için bu kutudaki Sürücü ve
Klasör seçeneklerinden uygun olan›n› seçmeniz gerekir. Örne¤in A sürücüsünden
yaz›tipi yüklemek istedi¤inizde, Sürücü bölümünde A simgesini, Klasör bölümün-
de de yaz›tiplerinin bulundu¤u klasörü tan›mlaman›z gerekmektedir.

Yükleme yapaca¤›n›z kaynakta bulunan yaz›tipleri iletiflim kutusunun üst bö-
lümündeki Yaz›tipi Listesi bölümünde görüntülenir. Buradan istedi¤iniz yaz›tipini
veya yaz›tiplerini fare ile t›klay›p seçmeniz gerekir. 

Birden fazla yaz›tipi seçimi yaparken Ctrl tuflunu kullanman›z gerekti¤ini hat›rlay›n›z.

Tümünü yükleyece¤iniz durumda, Tümünü Seç dü¤mesine t›klamal›s›n›z. Ya-
z›tiplerini seçmeyi bitirdi¤inizde Tamam dü¤mesini t›klamal›s›n›z. Böylece yeni
yaz›tipleri, yaz›tipleri Klasörüne yüklenecek ve programlar›n›zda kullan›l›r hale
gelecektir.

Sisteminizden herhangi bir yaz›tipini veya yaz›tipi grubunu silmeniz gerekti-
¤inde, yaz›tipleri Klasörünü açman›z ve istedi¤iniz yaz›tiplerini seçerek silmeniz
yeterli olacakt›r. 

Silme ifllemi için klavyeden Delete tuflunu veya Dosya menüsündeki Sil seçene¤ini kullan-
man›z gerekti¤ini hat›rlay›n›z.
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Yaz› tipi ekle
iletiflim kutusu.
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Özet
‹flletim sistemini tan›mlayarak ifllevlerini aç›kla-

yabilece¤iz.

• ‹flletim sistemi kullan›c› ve bilgisayar sistemini olufl-
turan donan›m ve yaz›l›m bileflenleri aras›ndaki yo-
rumlay›c› ve düzenleyici yaz›l›md›r.

• Bunu gerçeklefltirirken, bilgisayar›n kaynaklar›n›
kontrol edip de¤erlendirir, uygulamalar›n çal›flma-
s›n› ve süreklili¤ini sa¤lar, donan›m ve uygulamala-
r›n çal›flmas›n›, iflbirli¤ini kontrol eder.

Verilen iflletim sisteminin türünü saptayabilece¤iz.

‹flletim sistemleri, kontrol ettikleri bilgisayar türle-
rine ve destekledikleri uygulama türlerine göre
genel olarak dört s›n›fta toplanmaktad›rlar:

• Gerçek zamanl› iflletim sistemleri de¤iflik makine
birimlerini, bilimsel çal›flmalarda kullan›lan araç-
gereçleri ve endüstriyel sistemleri kontrol etmek
için kullan›l›rlar.

• Tek Kullan›c›-Tek Görev iflletim sistemleri ad›ndan
da anlafl›laca¤› gibi, tek bir kullan›c›n›n her defa-
s›nda tek bir ifli yapabilmesine yönelik olarak tasa-
r›mlanm›flt›r. Avuç-içi bilgisayarlar›n iflletim sistem-
leri bunlara örnek verilebilir.

• Tek Kullan›c›-Çoklu Görev iflletim sistemleri, ço-
¤umuzun kulland›¤› masaüstü ya da dizüstü bilgi-
sayar sistemlerinde kulland›¤›m›z türdendir. Win-
dows 2000 ve Macintosh iflletim sistemi bu türe ör-
nek olarak verilebilir. Bu tür sistemlerde tek bir
kullan›c› ayn› anda bir çok ifli yerine getirebilir.

• Çoklu Kullan›c› iflletim sistemleri farkl› bir çok kul-
lan›c›n›n bilgisayar›n kaynaklar›ndan ayn› anda ya-
rarlanmas›na olanak tan›r. Bu s›rada farkl› kullan›-
c›lar›n isteklerinin dengede tutulmas›, kulland›klar›
farkl› programlar›n ve ç›kabilecek sorunlar›n tüm
kullan›c›lar› etkilememesi sa¤lan›r. Unix ve MVS gi-
bi sistemler bu tür çoklu kullan›c› iflletim sistemle-
rine örnek olarak verilebilir.

Verilen örnek oluflumun iflletim sisteminin hangi ifl-

levi ile ilgili oldu¤unu belirleyebilece¤iz.

• ‹flletim sisteminin temel ifllevleri, donan›m ve yaz›-
l›m kaynaklar›n› yönetmek ve uygulamalarla dona-
n›m aras›ndaki iletiflimi düzenlemektir.

• ‹flletim sistemi sayesinde, uygulamalar ve donan›m-
lar de¤iflti¤inde ya da güncellefltirildi¤inde güvenli
ve tutarl› olarak çal›flmaya devam eder.

• ‹flletim sisteminin bir ifllevi, bellek ve saklama yö-
netimidir. Belle¤in yönetilmesinde iki temel görev

yerine getirilir. Bunlardan ilki her ifllemin görevini
yerine getirebilmesi için yeterli oranda bellekten
yararlanmas› ve bu s›rada ifllemlerin birbirlerini en-
gellememesidir. ‹kinci görevi ise, sistem içindeki
farkl› bellek türlerinin uygun bir flekilde kullan›l-
mas›d›r. Bu sayede her bir ifllem en etkin flekilde
çal›flacakt›r.

• Bir di¤er önemli ifllev, araç yönetimidir. ‹flletim sis-
temi ile bilgisayar sistemi üzerindeki tüm donan›m-
lar, sürücü ad› verilen özel bir programla iliflkilen-
dirilir. Sürücünün temel ifllevi, donan›m alt sistem-
lerinden gelen elektrik sinyalleri ile iflletim sistemi-
nin ve uygulama programlar›n›n yüksek düzey prog-
ramlama dilleri aras›nda çevirmenlik yapmakt›r.

• Kullan›c› arayüzü de bilgisayar ve kullan›c› aras›nda-
ki etkileflimin yap›s›n› oluflturmaktad›r. Geçmiflte kul-
lan›lan metin tabanl› kullan›c› arayüzleri günümüz-
de art›k yerini grafik tabanl› arayüzlere b›rakm›flt›r.

‹flletim sisteminin temel bileflenlerini tan›mlayarak

ifllevlerini aç›klayabilece¤iz.

• ‹flletim Sisteminin temel bileflenleri aras›nda Masa-
üstü, Bafllat Menüsü, Pencereler ve Gezgin yer al›r. 

• Masaüstü; üzerinde programlar›, k›sayollar› ve bel-
geleri depolad›¤›n›z yerdir. Masaüstü ayn› zamanda
programlar› bafllatt›¤›n›z, belgeleri açt›¤›n›z ya da
Web sitelerini dolaflt›¤›n›z bir tür menüdür.

• Bafllat menüsü ile programlar›n›z›n ço¤una, en son
kulland›¤›n›z belgelerinize ve s›kça kulland›¤›n›z
‹nternet belgelerinize ulaflabilirsiniz. Bunun yan›n-
da, bilgisayar›n›zda ya da a¤ üzerinde herhangi bir
belgeyi aramak, yard›m konular›na ulaflmak gibi
seçenekler de Bafllat menüsünde bulunmaktad›r.
Bafllat menüsünün bir di¤er özelli¤i, ç›k›fl menüsü
olmas›d›r. Windows oturumunu sonland›rmak iste-
di¤inizde Bafllat menüsündeki Bilgisayar› Kapat se-
çene¤ini kullan›rs›n›z.

• Programlar pencereler ad› verilen çerçeveler içinde
çal›fl›rlar.

• Bilgisayarda gerek sabit diskteki gerekse a¤daki
dosyalar›, klasörleri ve programlar› incelemek, kul-
lanmak ve de¤ifltirmek için Gezginden yararlan›r›z.
Gezgin penceresi ilk aç›ld›¤›nda masaüstünüzde
bulunan klasör, nesne ve programlar listelenir.

• Pencerenin sol kenar›nda masaüstü nesne, klasör
ve programlar› listelenir. Sa¤daki alan ise buradan
seçilen herhangi bir klasör ya da program›n içeri¤i-
ni gösteren daha genifl bir aland›r. Gezgin pencere-
sinde herhangi bir klasörü açt›¤›n›zda, o klasörün
içeri¤i görüntülenir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Bir kitapl›¤›n raf, çekmece ve dolap gibi temel bölüm-
leri afla¤›daki bilgisayar sistemi terimlerinden hangisini
temsil eder?

a. Klasör
b. Sürücü
c. Ana klasör
d. Alt klasör
e. Dosya

2. Bir iflletmede ayn› anda birden fazla kullan›c›n›n bilgi-
sayar kaynaklar›ndan yararlanmas› için kullan›labilecek
iflletim sistemi türü afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Gerçek zamanl› iflletim sistemi
b. Tek kullan›c›-tek görev iflletim sistemi
c. Tek kullan›c›-çoklu görev iflletim sistemi
d. Çoklu kullan›c› iflletim sistemi
e. Standart ifllem iflletim sistemi

3. ‹flletim sistemlerine iliflkin afla¤›da verilen ifadelerden
hangisi do¤ru de¤ildir?

a. Bilgisayar›n donan›m ve yaz›l›m kaynaklar›n›
yönetir

b. Uygulamalarla donan›m aras›ndaki iletiflimi sa¤lar
c. Kullan›c›lar›n girdilerini bilgisayar›n ve programla-

r›n anlayaca¤› flekilde yorumlar
d. Ekran, modem gibi harici ögelerin çal›flmas›n›

düzenler
e. Say›sal verilere iliflkin hesaplamalar› kolaylaflt›r›r

4. Afla¤›dakilerden hangisi ‹flletim sisteminde standart bir
masaüstünde bulunan simgelerden biri de¤ildir?

a. Belgelerim
b. A¤ Ba¤lant›lar›m
c. Bilgisayar›m
d. Yaz›c›lar
e. Geri Dönüflüm Kutusu

5. Afla¤›dakilerden hangisi “Bilgisayar›m” simgesi t›klan-
d›¤›nda aç›lan pencerede yer almaz?

a. A sürücüsü
b. C sürücüsü
c. Dosya yönetimi
d. D sürücüsü
e. Denetim Masas›

6. Bafllat›lan programlar, aç›lan klasörler ve uygula-
malar masaüstünün hangi bölümünde dü¤me olarak
konumlan›r?

a. Görev Çubu¤unda
b. Bafllat menüsünde
c. Programlar menüsünde
d. Bilgisayar›m penceresinde
e. Belgelerim penceresinde

7. Ayn› anda farkl› uygulamalar›n çal›flt›r›ld›¤› bir masa-
üstü bilgisayarda hangi iflletim sistemi kullan›l›r?

a. Gerçek zamanl› iflletim sistemi
b. Tek kullan›c›-tek görev iflletim sistemi
c. Tek kullan›c›-çoklu görev iflletim sistemi
d. Çoklu kullan›c› iflletim sistemi
e. Standart ifllem iflletim sistemi

8. Ana bellek büyüklü¤ü ölçü birimi afla¤›dakilerden
hangisi ile ifade edilir?

a. Mhz
b. ROM
c. BPS
d. RAM
e. MB

9. Afla¤›daki Görüntü Özellikleri seçeneklerinden hangi-
si masaüstü zemininin de¤iflik resim veya desenlerle gö-
rüntülenmesini sa¤lar?

a. Arka Plan
b. Ekran Koruyucu
c. Görünüm
d. Efektler
e. Ayarlar

10. Afla¤›dakilerden hangisi aç›k olan pencereler aras›nda
gezinmeyi sa¤lar?

a. Girifl + Sekme
b. Alt + Shift
c. Girifl + F1
d. Ctrl + Alt
e. Alt + Sekme
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Yan›t Anahtar›
1. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Sürücü, Dosya ve

Dizinler” konusunu tekrar okuyun.
2. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹flletim Sistemi

Türleri” konusunu tekrar okuyun.
3. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Gezgin” konusu-

nu tekrar okuyun.
4. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Masaüstü” konu-

sunu tekrar okuyun.
5. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Masaüstü” konu-

sunu tekrar okuyun.
6. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Görev Çubu¤u

Dü¤meleri” konusunu tekrar okuyun.
7. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹flletim Sistemi

Türleri” konusunu tekrar okuyun.
8. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bellek ve Sak-

lama Yönetimi” konusunu tekrar okuyun.
9. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Masaüstü”

konusunu tekrar okuyun.
10. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Pencereler”

konusunu tekrar okuyun.





Anahtar Kavramlar
Dosya Kapama Kopyala Maddelendirme ve Numaraland›rma
Programdan Ç›kma Yap›flt›r Sözlük Denetimi
Ortak Ö¤eler Tümünü Seç Standart Araç Çubu¤u
Menü Bul Biçim Araç Çubu¤u
Aç De¤ifltir Çizim Araç Çubu¤u
Kapat Git Klavye K›sa Yolu
Ç›k›fl Araç Çubuklar› K›sa Yol Menüsü
Kaydet Yak›nlaflt›r Seçme
Yeni Adla Kaydet Resim Özel Görünümlü Yaz›
Sayfa Yap›s› Nesne Küçük Resim
Yazd›r, Geri Al Karakter Ofis Yard›mc›s›
Kes Paragraf Yeni
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Girifl
Kitab›m›z›n 3. Ünitesi’nde çeflitli yaz›l›m türleri oldu¤unu ö¤renmifltik. Bu tür-
lerden biri de büro yaz›l›mlar›yd›. Bu tür yaz›l›mlarla tan›flt›ktan k›sa bir süre
sonra, asl›nda birbirine benzeyen menüler, dü¤meler, uygulamalar içerdiklerini
görürüz.

Bu ünitede yaz›l›mlar›n hemen hepsinde -genellikle ayn› adlarla, baz›lar›nda
farkl› adlar alt›nda- yer alan ortak ö¤eleri inceleyece¤iz. Ancak, ortak ö¤elere geç-
meden önce, bir yaz›l›m› nas›l aç›p kapayabilece¤imizi hat›rlamal›y›z. Ayr›ca, or-
tak ö¤eleri inceledikten sonra, gerekti¤i anda ve yerde yard›m almam›z› sa¤layan
yard›m seçeneklerini de görece¤iz.

Bu üniteyi tamamlad›¤›m›zda afla¤›daki yeterliklere sahip olaca¤›z:
1. Bilgisayara yüklü herhangi bir büro yaz›l›m›n› açmak ve kapatmak için afl›l-

mas› zorunlu basamaklar› s›ralayabilece¤iz.
2. Verilen büro yaz›l›mlar› ortak ö¤esinin ifllevini belirleyebilece¤iz.
3. Verilen örnek durumda ihtiyaç duyulan yard›m› ya da deste¤i almak için ya-

p›lmas› gerekenleri s›ralayabilece¤iz.
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YAZILIM AÇMAK VE KAPATMAK

Bilgisayara yüklü herhangi bir büro yaz›l›m›n› açmak ve kapat-
mak için afl›lmas› zorunlu basamaklar› s›ralayabilece¤iz.

‹flletim sistemlerine iliflkin ünitemizde de iflledi¤imiz gibi önceden yüklenmifl bir
yaz›l›m› açmak için;

• öncelikle ekran›n sol alt köflesindeki Bafllat dü¤mesini t›klar›z,
• ortaya ç›kan menüden “Programlar” seçene¤i üzerine imleci getirdikten

sonra,
• çal›flt›rmak istedi¤imiz yaz›l›m›n üstüne t›klar›z.
Böylece yaz›l›m› çal›flt›rm›fl oluruz. Bu tür yaz›l›mlar asl›nda iki ayr› pencere

olmas›na ra¤men tek pencereymifl gibi görünür. Örne¤in; fiekil 5.1’de görüldü¤ü
gibi ekran›n sa¤ üst kenar›nda iki kapatma [X] dü¤mesi yeralmaktad›r. Alttaki dü¤-
meye t›klad›¤›m›zda, o an çal›fl›lmakta olan dosya kapat›l›r. Program aç›k kal›r.
Baflka bir deyiflle dosya penceresi kapat›lm›fl olur. Programdan ç›kmak için ise yu-
kardaki kapatma dü¤mesine t›klamak gerekir. Böylece programdan ç›k›l›r, prog-
ram penceresi kapat›l›r.

Böylece, aç›lm›fl olan bir program› ya da dosyay› kapatmak için ekran›n sa¤
üst köflesindeki Kapama dü¤melerini kullanabilece¤imizi ö¤renmifl olduk. Ancak
bu izleyebilece¤imiz tek yöntem de¤ildir. Menüler arac›l›¤›yla da bu ifllemi ger-
çeklefltirebiliriz. Bunun için;

• Dosya menüsü t›klan›r
• ortaya ç›kan seçeneklerden 

- dosyay› kapatmak için Kapat
- programdan ç›kmak için Ç›k›fl

üzerine t›klan›l›r. Böylece dosya ya da program kapat›lm›fl olur.

Programdan ya da dosyadan ç›karken son yapt›klar›m›z› saklamam›z gerekir.
Aksi halde bunlar› kaybederiz. Nas›l saklayaca¤›m›z› bu ünitenin devam›nda
ö¤renece¤iz.
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Herhangi bir yaz›l›m› açmak
için Bafllat dü¤mesi
t›kland›ktan sonra ortaya
ç›kan Programlar
seçene¤inin gösterdi¤i 
program menüsünden 
istenilen yaz›l›m›n üzerine
t›klamak yeterlidir. 

fiekil 5.1

Herhangi bir büro
yaz›l›m› aç›ld›¤›nda hem

program penceresi hem de
dosya penceresi aç›l›r.

Ayr› ayr›
kapat›labilecekleri gibi
yaln›zca dosyadan da
ç›k›labilir. Bunun için

Dosya Kapama dü¤mesine
(2) t›klamak yeterlidir.

Program Kapama dü¤mesi
(1) t›kland›¤›nda dosyalar

da kapan›r.

1

2

Herhangi bir yaz›l›m› ya da
dosyay› kapatmak için;
•  ekran›n sa¤ üst 
köflesindeki kapama [X]
dü¤meleri ya da
•  Dosya menüsündeki
Kapat ya da Ç›k›fl 
seçenekleri
kullan›l›r. S O R U
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ORTAK Ö⁄ELER

Verilen büro yaz›l›mlar› ortak ö¤esinin ifllevini belirleyebilece¤iz.

Hemen her yaz›l›m›n tafl›mas› gereken çeflitli ifllev ve özellikler vard›r. Bu ünite-
nin bafl›nda inceledi¤imiz dosya ya da program açmak ve kapamak bu tür ifllev-
lerden biridir. Benzer biçimde kopyalamak, yap›flt›rmak, son yap›lan ifllemi geri
almak, yaz› tipini de¤ifltirmek gibi çeflitli ifllevler ve özellikler de hemen her yaz›-
l›mda bulunur. Bu ifllev ve özelliklere ortak ö¤eler ad›n› veriyoruz.

Yaz›l›mlarda yer alan ortak ö¤eler artt›kça, yaz›l›m gelifltiren firmalar da ürün-
lerinde ortak menüler, araç çubuklar› ve uygulamalar kullanmaya bafllam›fllard›r.
Böylece; 

• genel bir standartlaflma oldu¤u için ö¤renme kolaylaflm›fl
• yaz›l›mlar›n birbirleriyle daha uyumlu çal›flmalar› sa¤lanm›fl olur.
fiimdi bu ortak ö¤eleri; menüler, araç çubuklar›, k›sa yollar ve uygulamalar

bafll›klar› alt›nda inceleyece¤iz. Burada yer alan ortak ö¤eler hemen her program-
da farkl› ya da ayn› adlarla yeral›r. Biz bu ö¤eleri tan›rken daha çok Microsoft fir-
mas›n›n ürünlerinde yer verdi¤i adlar› ö¤renece¤iz. Ancak unutmayal›m! Önemli
olan, bu ö¤elerin adlar› de¤il yerine getirdikleri ifllevlerdir. 

Menüler
Büro yaz›l›mlar›nda genellikle Dosya, Düzen, Görünüm, Ekle, Biçim, Araçlar,
Pencere ve Yard›m bafll›kl› menüler yer al›r. Bu menülerin içerdi¤i bafll›ca komut-
lar ve bunlar›n yerine getirdi¤i bafll›ca ifllevler flunlard›r:

‹flletim Sistemleri ile ilgili ünitede menünün ne oldu¤unu ve menülerle nas›l çal›fl›laca¤›-
n› ö¤renmifltik. 

Dosya menüsü, dosyalar›n yarat›lmas›, saklanmas›, yaz›c›ya gönderilmesi,
sayfa yap›s›n›n ayarlanmas› türü, dosyan›n yönetimine iliflkin komutlar› içerir. Bu
komutlardan:

• Yeni, yeni bir dosyan›n aç›lmas›n› sa¤lar. Programlar ilk aç›ld›¤›nda ge-
nellikle bir dosya zaten aç›kt›r. Aç›k bir dosya üzerinde çal›fl›rken yeni
bir tane daha açmak istedi¤imizde Yeni komutuna t›klamam›z gerekir.
Yeni komutunu t›klad›¤›m›zda o an çal›flt›¤›m›z yaz›l›ma ba¤l› olarak
program bize farkl› seçenekler sunar. Bofl belge, çal›flma, veritaban› ya
da çizim sayfas›, haz›r dosya ya da tasar›m flablonlar› bu seçeneklerden
baz›lar›d›r.
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Ortak ö¤eler: Dosya açmak,
kapatmak, kopyalamak,
yap›flt›rmak, son yap›lan›
geri almak, yaz› tipini
de¤ifltirmek gibi hemen her
büro yaz›l›m›nda bulunan
ifllevler ve özelliklerdir.
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Hemen her yaz›l›mda komutlar Dosya, Düzen, Görünüm, Ekle, Biçim, Araçlar, Pencere ve Yard›m adl› 
menüler alt›nda toplanm›fllard›r.



• Aç, daha önce yarat›lm›fl ve saklanm›fl olan bir dosyay› açmam›za yarar. Bu
komutu t›klad›¤›m›zda, açmam›z› istedi¤imiz dosyan›n yerini ve ad›n› bul-
mam›za yard›mc› olan Aç iletiflim kutusu ortaya ç›kar. Bu kutunun gerekli
yerlerini t›klayarak istedi¤imiz dosyaya ulafl›r ve açar›z.

• Kapat, aç›k olan bir dosyay› kapat›r. Yaln›zca dosyay› kapat›r ancak prog-
ramdan ç›kmay›z.

• Kaydet, genellikle daha önce yarat›lm›fl ve saklanm›fl bir dosyay› aç›p çe-
flitli de¤ifliklikler yapt›ktan sonra tekrar saklamak için kullan›l›r. Bu komut
ile, dosyaya ad vermemize ve saklanacak yeri göstermemize gerek kalmaz.
Ancak, e¤er saklamak istedi¤imiz dosya daha önce hiç kaydedilmemiflse
Kaydet komutu Yeni Adla Kaydet komutu gibi çal›fl›r.

• Yeni Adla Kaydet, daha önce yarat›larak saklanm›fl bir dosyaya yeni bir ad
vermek veya farkl› bir sürücü ya da klasöre kaydetmek için bu komut t›k-
lan›r. Bu komut, Yeni Adla Kaydet iletiflim kutusunu açar. Dosya Ad› bölü-
müne istedi¤imiz ad› yazarak ve Kay›t Yeri bölümünden istedi¤imiz klasör
ya da sürücüyü seçerek ifllemi tamamlar›z. 
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Aç iletiflim kutusunda bulunan dü¤meler flu ifllevleri yerine getirir:
1. Dosyan›n sakl› oldu¤u sabit ya da tafl›nabilir sürücüyü belirtmeye yarar.
2. Bir düzey yukar› götürür.
3. Web’de arar.
4. Seçili dosya ya da klasörü siler.
5. Yeni klasör oluflturur.
6. Dosyalar›n farkl› biçimlerde görünmesini sa¤lar.
7. Üzerine bir kez t›klanarak seçilmifl dosya ya da klasörü, açar.
8. Aç iletiflim kutusunu hiç bir yeni ifllem yapmadan kapat›r.

1 2 3 4 5 6

7 8
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• Sayfa Yap›s›, yarataca¤›m›z belge, çal›flma sayfas›, sunu, veritaban› gibi
dosyalar›n genel olarak yatay ya da dikey görünümde olmas›n›n sa¤lanma-
s›nda ve kenar boflluklar›n›n ayarlanmas›nda kullan›l›r. T›klad›¤›m›zda Say-
fa Yap›s› iletiflim kutusu ortaya ç›kar. Bu kutudaki seçenekleri kullanarak
gerekli düzenlemeleri yapar›z. 

• Yazd›r, yarat›lm›fl dosyan›n ka¤›t üzerine yazd›r›lmas›n› sa¤lar. T›klad›¤›-
m›zda Yazd›r iletiflim kutusu ortaya ç›kar. Bu kutudan istedi¤imiz yaz›c›y›
seçebilir, bask› kalitesi ya da yaz›c› ayarlar›n› de¤ifltirebilir, birden fazla
kopya alabilir, istedi¤imiz sayfa ya da sayfalar›n ç›kt›s›n› alabiliriz.
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fiekil 5.4

Yeni Adla Kaydet
iletiflim kutusunda
bulunan dü¤meler
büyük ölçüde Aç
iletiflim 
kutusundakilerle ayn›
ifllevleri yerine getirir.
Bunlara ek olarak:
1. Dosya Ad›
bölümüne
yaratt›¤›m›z dosyaya
vermek istedi¤imiz
ad› yazar›z.
2. Kay›t Türü
bölümünden
yaratt›¤›m›z dosyan›n
ne tür bir dosya
oldu¤unu ilgili
seçene¤i t›klayarak
belirtiriz.

1
2

fiekil 5.5

Yazd›r iletiflim kutusunda bulunan
dü¤meler ve bölümler flu ifllevleri yerine
getirir:
1. Bilgisayara ba¤l› yaz›c›lardan
kullan›lmak istenilen seçilir.
2. Özellikler dü¤mesi yaz›c› ayarlar›na
iliflkin iletiflim kutusunu açar ve gerekli 
düzenlemeler yap›l›r.
3. Tümü, dosyan›n tamam›n› yazd›r›r.
4. Geçerli sayfa, o an imlecin üzerinde
oldu¤u sayfa yazd›r›l›r.
5. Seçim, dosyada seçili olan alan
yazd›r›l›r.
6. Sayfa, istenen sayfalar yazd›r›l›r.
Bunun için sayfa numaralar› girilir.
Sayfa numaralar›n›n aras›na virgül (,)
konur. E¤er belirli bir sayfa aral›¤›
yazd›r›lmak isteniyorsa bafllang›ç 
sayfas› ve bitifl sayfas› numaralar›
aras›na eksi (-) iflareti konur. 
7. Dosyan›n yazd›r›lmas› için Tamam
dü¤mesine bas›l›r.
8. Yazd›rmadan Yazd›r iletiflim
kutusundan ç›kmak için ‹ptal t›klan›r. 

1 2

4
6

3
5

7 8



• Ç›k›fl, hem dosyadan hem de programdan ç›kmay› sa¤lar. Dosyay› hiç kay-
detmedi¤imizde ya da yapt›¤›m›z son de¤ifliklikleri saklamad›¤›m›zda, prog-
ram, de¤ifliklikleri kay›t etmek isteyip istemedi¤imizi sorar. Kaydetmek is-
tersek Kaydet ya da Yeni Adla Kaydet komutu kendili¤inden iflletilir. Kay-
detmek istemezsek, programdan ç›k›larak iflletim sistemine geri dönülür. 

Düzen menüsü, dosya içinde kopyalama, yap›flt›rma, hepsini seçme, aranan
veriyi bulma ve de¤ifltirme gibi düzenlemeleri kolayca yapmam›za yarayan ko-
mutlar› içerir. Bu komutlardan bafll›calar› flunlard›r: 

• Geri Al, son yap›lan ifllemden bafllayarak yap›lan ifllem(ler)i s›ras›yla geri
al›r ve dosyay› ifllemden önceki durumuna döndürür. Oldukça yararl› bir
komuttur. Örne¤in hata sonucu yapt›¤›m›z de¤iflikli¤i bir komutla hemen
geri almam›z› sa¤lar.

• Kes, Kopyala, Yap›flt›r, birbirleriyle iliflkili komutlard›r. ‹flletim Sistemi ile
ilgili ünitede bu komutlar›n dosya ya da klasörleri tafl›ma, kopyalama ve sil-
me ifllemlerinde nas›l kullan›ld›¤›n› ifllemifltik. Yaz›l›mlar›n içinde de benzer
görevleri yerine getirirler. Aralar›ndaki fark burada dosya ya da klasörler
de¤il, metin, veri, sat›r, sütun, grafik, çizim, nesne gibi dosya içindeki un-
surlarla ilgili olmalar›d›r. Kes, seçilmifl dosya unsurlar›n›n dosyadan kesilip,
silinmesi ve Panoya al›nmas›n› sa¤lar. Kopyala, seçilmifl dosya unsurlar›n›n
dosyadan silinmeden Panoya al›nmas›n› sa¤lar. Baflka bir deyiflle seçili un-
surlar›n kopyas›n› al›r. Yap›flt›r, Kes ya da Kopyala komutlar› ile Panoya
al›nm›fl unsurun istenen yere tafl›nmas›n› ya da kopyalanmas›n› sa¤lar. Ör-
ne¤in, yazd›¤›m›z bir metinde paragraf›n bafl›nda yer verdi¤imiz bir cümle-
nin daha sonra gelmesi gerekti¤ine karar verdi¤imizi düflünelim. Yapmam›z
gereken ilk ifl bu cümleyi seçmektir. Daha sonra Kes komutuna t›klayarak
cümleyi dosyadan kesip siler, panoya kopyalar›z. Daha sonra cümleyi ge-
tirmek istedi¤imiz yeri, imlece bir kez t›klayarak belirtiriz. Yap›flt›r komutu-
na t›klad›¤›m›zda, cümle yeni yerine tafl›nm›fl olur. 

E¤er Kes yerine Kopyala komutunu kullansayd›k nas›l bir de¤ifliklik olurdu?

• Tümünü Seç, bir defada dosya ya da sayfadaki tüm unsurlar› seçmeye ya-
rayan bir komuttur. Seçme kavram›n› ve farkl› seçme biçimlerini bu ünite
içinde ayr›nt›s› ile iflleyece¤iz.

• Bul, De¤ifltir, Git de birbirleriyle iliflkili komutlard›r. Bul, dosya içindeki
herhangi bir kavram›, ifadeyi, veriyi, özelli¤i, nesneyi tarayarak bulmaya
yarar. De¤ifltir, dosya içinde de¤ifltirilmesi istenen unsurlar›n tümünün bir
kerede kendili¤inden de¤ifltirilmesini sa¤lar. Git, bir dosya içindeki istenen
sayfaya, bölüme, sat›ra, dipnota, kayna¤a, tabloya, bafll›¤a, nesneye kolay
eriflilmesinde kullan›l›r. Özellikle çok yo¤un içeri¤i olan dosyalarda büyük
kolayl›k sa¤lar. Örne¤in, onlarca sayfal›k bir doküman haz›rland›ktan son-
ra, bu belgede kullan›lan “Kenan” isminin asl›nda “Kamil” olmas› gerekti¤i-
nin belirlendi¤ini düflünelim. Bunun için bu belgenin tamam›n›n okunma-
s›na gerek yoktur. Yapmam›z gereken Bul komutunu seçip Aranacak bölü-
müne “Kenan” kelimesini yazmakt›r. Yaz›l›m kendili¤inden Kenan yazan
yeri görüntüleyecektir. De¤ifltir bölümüne Kamil yaz›ld›ktan sonra Tümünü
De¤ifltir dü¤mesi t›klan›rsa program kendili¤inden dosya içindeki tüm “Ke-
nan"lar› “Kamil” olarak de¤ifltirecektir.

Ortak Ö¤eler 87

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N

•  Dosya, dosyalar›n yarat›lmas›,
saklanmas›, yaz›c›ya gönderilmesi,
sayfa yap›s›n›n ayarlanmas› türü
dosyan›n yönetimine iliflkin, 
•  Düzen, dosya içinde 
kopyalama, yap›flt›rma, hepsini
seçme, aranan veriyi bulma ve
de¤ifltirme gibi kolay düzenlemeler
yapmam›za yarayan, 
•  Görünüm, dosyay›
yak›nlaflt›rmak ve uzaklaflt›rmak,
farkl› biçimlerde göstermek, araç
çubuklar›n› aç›¤a ç›karmak ya da
gizlemek gibi ekran görünümünü
ayarlamaya iliflkin, 
•  Ekle, dosya içine resim, özel
biçimde yaz›, haz›r flekil, ses,
hareketli görüntü gibi farkl› 
nesneler eklememizi sa¤layan, 
•  Biçim, dosya içinde 
karakterlere, paragraflara,
sat›rlara, sütunlara, sayfalara
istedi¤imiz biçimi vermemize
yard›mc› olan, 
•  Araçlar, dosyada yaz›m 
denetimi yapma, menülerin ve araç
çubuklar›n›n içerdi¤i komutlar›
kendimize göre ayarlama,
yaz›l›mlar›n temel baz› özellik-
lerinde kendimize göre de¤ifliklikler
yapma, makrolar ekleme gibi farkl›
araçlar› program içinde
çal›flt›rmam›za olanak tan›yan, 
•  Pencere, ayn› anda aç›k farkl›
dosyalara kolay ulaflmam›z›, dosya
ya da program pencerelerini  
istedi¤imiz gibi ayarlamam›z› 
kolaylaflt›ran,
•  Yard›m, o an yapt›¤›m›z ifle ya
da genel olarak yaz›l›m›n
kullan›m›na iliflkin destek bilgilere
ulaflmam›za yard›mc› olan, 
komutlar› içerir.
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Pano, dosya, klasör ya da dosya unsuru tafl›mada ve kopyalamada yararlan›lan kullan›fll› bir uygulamad›r.
Özellikle bir dosyada üretilen bir unsurun ayn› tür ya da farkl› yaz›l›mlarda üretilmifl dosyalara 
eklenmesinde büyük kolayl›k sa¤lar. Örne¤in, herhangi bir çizim program›nda yarat›lan resim, kelime 
ifllemcide yaz›lan bir metine kolayca tafl›nabilir. Bunun için resim seçildikten sonra Kopyala t›klan›r. Daha
sonra kelime ifllemci yaz›l›mda üretilen metin içinde istenen yer belirtilerek Yap›flt›r komutu seçilir.
Herhangi bir yaz›l›mda bir unsur üst üste iki kez kopyalan›nca Pano iletiflim kutusu ortaya ç›kar. Bir baflka
yöntem ise Görünüm bölümündeki araç çubuklar› komutunu kullanmakt›r. Pano içine en fazla 12 farkl›
unsur kopyalanabilir. Bu unsurlardan herhangi biri ya da hepsi istenen yere yap›flt›r›labilir. 
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Görünüm menüsü, dosyay› yak›nlaflt›rmak ve uzaklaflt›rmak, farkl› biçimler-
de göstermek, araç çubuklar›n› aç›¤a ç›karmak ya da gizlemek gibi ekran görü-
nümünü ayarlamaya iliflkin komutlar› içerir. Bu menünün ilk bölümünde, üze-
rinde çal›flt›¤›m›z dosyan›n farkl› biçimlerde ekranda görünmesini sa¤layacak se-
çenekler bulunur. Bu seçenekler kullan›lan yaz›l›ma göre de¤iflir. Örne¤in, kelime
ifllemcilerde haz›rlad›¤›m›z dosyay› ekranda, normal, Web sayfas› biçiminde ya da
yaz›c›dan ç›kaca¤› gibi görünmesini sa¤layabiliriz. Bu seçenekler ifllem tablosu,
veritaban›, sunum ya da çizim programlar›nda de¤iflir. Öte yandan Görünüm me-
nüsünde yer alan di¤er ortak komutlar flunlard›r:

• Araç Çubuklar›, yaz›l›m ilk aç›ld›¤›nda görünmeyen, iste¤e ba¤l› olarak gö-
rünür hale getirilebilecek araç çubuklar›n›n listesini göstererek bunlar›n gö-
rünür olmas›n› sa¤lar. Bir çok yaz›l›m ilk aç›ld›¤›nda yaln›zca standart, biçim
ve çizim araç çubuklar› görünür. Oysa yaz›l›ma ba¤l› olarak daha birçok
araç çubu¤u görünür hale getirilebilir. Araç Çubuklar› komutu yard›m›yla,
ayr›ca, kendi istedi¤imiz dü¤meleri içeren araç çubuklar› da oluflturabiliriz.

• Yak›nlaflt›r, oluflturdu¤umuz dosyan›n ekrandaki görüntü boyutunu de¤ifltir-
mede kullan›l›r. Yak›nlaflt›r komutu t›kland›¤›nda Yak›nlaflt›r iletiflim kutusu or-
taya ç›kar. Yaz›l›mdan yaz›l›ma de¤iflmekle birlikte bu kutu arac›l›¤›yla, görün-
tüyü önceden belirlenen oranlarda büyütebilir ya da küçültebilir, birden fazla
sayfay› görüntüleyebilir, özel bir oranda küçülme ya da büyüme sa¤layabiliriz.

Ekle menüsü, yarat›lan dosya içine yaz›l›ma ba¤l› olarak farkl› nesneler ekle-
memizi sa¤layan komutlar› içerir. Farkl› yaz›l›mlar›n Ekle menüleri içinde yer alan
ortak ö¤eler flunlard›r:

• Resim, dosya içine yaz›l›mla birlikte gelen küçük resimler (clipart) ya da
dosya uzant›s› jpg, gif, tiff, bmp olan resim dosyalar› eklemeye yarar. Re-
simlerin yan› s›ra bu komut ile ortaya ç›kan listeden -yaz›l›ma ba¤l› olarak-
haz›r flekiller, WordArt, taray›c› ba¤lant›s›, grafik gibi di¤er baz› uygulama-
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Araç Çubuklar›
t›kland›¤›nda ortaya
ç›kan listeden istenilenin
üstüne t›klayarak
görünür hale getirilebilir.
Gizlemek için yine 
üzerlerine t›klamak
yeterli olacakt›r.
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lara da eriflilebilir ve buralarda yarat›lan nesneler dosya içine eklenebilir.
Bu uygulamalar› daha sonra ayr›nt›s›yla inceleyece¤iz.

• Nesne, dosya içine bilgisayarda bulunan di¤er yaz›l›mlarla üretilmifl farkl›
türde dosyalar› eklemede kullan›l›r. T›kland›¤›nda ortaya ç›kan Nesne ileti-
flim kutusunda eklenmesi mümkün program ve nesnelerin listesi görülür.
Buradan istenen seçilerek ekleme gerçeklefltirilir. 

Biçim menüsü, dosya içinde karakterlere, paragraflara, sat›rlara, sütunlara,
sayfalara, nesnelere istedi¤imiz biçimi vermemize yard›mc› olan komutlar› içerir.
Genellikle farkl› isimler almalar›na ra¤men oluflturdu¤umuz dosyalara belirli bir
biçim kazand›racak tüm komutlar Biçim menüsü alt›nda yer al›rlar. Bu komutlar-
dan baz›lar› flunlard›r: 

• Karakter, dosyaya girilmifl karakterlerin türünü, biçimini, boyutunu, rengini
ve sahip olaca¤› etkileri belirlemede kullan›l›r. T›kland›¤›nda orataya ç›kan
Karakter iletiflim kutusu ile istenen de¤ifliklik gerçeklefltirilir. Baz› yaz›l›mlar-
da Karakter iletiflim kutusu farkl› iletiflim kutular› içinde yer alabilir. Örne¤in
ifllem tablosu yaz›l›mlar›nda Hücre iletiflim kutusunun içinde yer almaktad›r.

• Paragraf, her yaz›l›mda bu adla yer almaz. Ancak sat›r aral›klar›, yaz›lar›n
sa¤a sola dayal› olmas›, bir yaz›n›n hemen öncesinde ya da sonras›nda bofl-
luklar b›rak›lmas› bu komut ya da yerine geçenler ile gerçeklefltirilir.

• Maddelendirme ve numaraland›rma, yaz›lar›n madde madde sunulmas›
s›ras›nda, maddelerin bafl›na gelecek flekli ya da numaraland›rma biçimini
belirlemede, maddeler aras›ndaki boflluklar› ayarlamada kullan›l›r.

Karakter, paragraf, maddelendirme gibi konular› Ünite 6’da Kelime ‹fllemcileri inceler-
ken ayr›nt›s›yla iflleyece¤iz.
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Karakter iletiflim kutusu,
seçili karakterlerin türlerini,
biçimlerini, büyüklüklerini
ve etkilerini kolayca
de¤ifltirmeye yarar. 



Araçlar menüsü, dosyada yaz›m denetimi yapma, menülerin ve araç çubuk-
lar›n›n içerdi¤i komutlar› kendimize göre ayarlama, yaz›l›mlar›n temel baz› özel-
liklerinde kendimize göre de¤ifliklikler yapma, makrolar ekleme gibi farkl› araç-
lar› program içinde çal›flt›rmam›za olanak tan›yan komutlar› içerir. Bu araçlardan
en s›k kullan›lan› Sözlük Denetimidir.

• Sözlük Denetimi, girilen metni tarayarak istenen dil seçene¤ine göre keli-
melerin do¤ru yaz›l›p yaz›lmad›¤›n› kontrol eder. Yanl›fl yaz›lanlar ya da
sözlükte olmayan için bizi uyar›r ve hatta önerilerde bulunur. Ayr›ca gerek-
li düzenlemeleri yapmam›za olanak tan›r. 

Pencere menüsü, ayn› anda aç›k olan farkl› dosyalara kolay ulaflmam›z›,
dosya ya da program pencerelerini istedi¤imiz gibi ayarlamam›z› kolaylaflt›ran
komutlar› içerir. Bu menünün bize sa¤lad›¤› en önemli kolayl›k ayn› anda aç›k
olan farkl› dosyalara kolay eriflebilmektir. Örne¤in, bir dosyadaki bir nesneyi bir
di¤erine kopyalamak ya da tafl›mak gibi ifllemleri kolaylaflt›r›r.

Yard›m menüsü, o an yapt›¤›m›z ifle ya da genel olarak yaz›l›m›n kullan›m›-
na iliflkin destek bilgilere ulaflmam›za yard›mc› olan komutlar› içerir. Bu menünün
içeri¤ini ve yaz›l›mlar› kullan›rken nas›l yard›m alabilece¤imizi bu ünitenin ilerle-
yen bölümlerinde ayr›nt›l› biçimde inceleyece¤iz.

Herhangi bir dosyadaki karakter biçimini de¤ifltirmek için hangi menüdeki hangi komu-
tu kullan›r›z? 
a. Ekle menüsündeki Nesne komutunu 
b. Biçim menüsündeki Karakter komutunu
c. Düzen menüsündeki Karakter komutunu
d. Araçlar menüsündeki Sözlük Denetimi ve Dilbilgisi komutunu
e. Görünüm menüsündeki Sözlük Denetimi ve Dilbilgisi komutunu

Do¤ru cevap b seçene¤idir. Karakter biçimlerini Karakter komutu ile de¤ifltiririz. Bu komut Biçim me-
nüsü alt›nda yer al›r.
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Pencere menüsü
t›kland›¤›nda o an
aç›k olan di¤er
dosyalar›n listesi
görülür. Bu listede
üzerinde çal›fl›lan
dosyan›n ad›
yan›nda tamam [√]
sembolü görülür.
Dosya ad› üzerine
t›klanarak 
istenilen dosya
aktif hale getirilir. 
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Araç Çubuklar›

Burada sözü edilenler Microsoft firmas› yaz›l›mlar›nda kullan›lan araç çubuklar›d›r. An-
cak unutmayal›m! Önemli olan, bu araç çubuklar›n›n adlar› de¤il yerine getirdikleri ifllev-
lerdir. Di¤er firmalar›n yaz›l›mlar›nda da -her zaman ayn› tafl›masa da- ayn› ifllevleri ye-
rine getiren araç çubuklar› vard›r.

Büro yaz›l›mlar›, ortak menülerin yan› s›ra çeflitli ortak araç çubuklar› da içermek-
tedirler. Bir araç çubu¤unun, çeflitli ifllevleri gerçeklefltiren dü¤melerle dolu bir
kutucuk oldu¤unu biliyoruz.

‹flletim Sistemleri ile ilgili ünitede araç çubu¤unun ne oldu¤unu ve araç çubuklar› ile na-
s›l çal›fl›laca¤›n› ö¤renmifltik. 

Herhangi bir yaz›l›m› ilk açt›¤›m›zda karfl›m›za ç›kan ortak araç çubuklar› Stan-
dart ve Biçimlendirme araç çubuklar›d›r.
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Standart araç çubu¤u daha çok Dosya ve Düzen menülerine iliflkin ortak dü¤meleri içerir.

1. Yeni Dosya: Yeni bir bofl dosya yarat›r.
2. Dosya Aç: Aç iletiflim kutusunun görünmesini sa¤lar. 
3. Kaydet: Aç›k olan dosyada yap›lan de¤ifliklikleri saklar. E¤er dosya daha önce hiç kaydedilmemiflse Yeni
Adla Kaydet iletiflim kutusunun aç›lmas›n› sa¤lar. 
4. Yazd›r: Yazd›r iletiflim kutusunun görünmesini sa¤lar.
5. Önizleme: Dosyan›n yaz›c›dan ç›kt›¤›nda nas›l görünece¤ini gösterir. Kapat dü¤mesine t›klanana kadar
dosya bu görüntüde kal›r. 
6. Sözlük Denetimi: Metinlerin belirtilen dile uygun biçimde yaz›l›p yaz›lmad›¤›n› kontrol eden Sözlük
Denetimi ve Dilbilgisi iletiflim kutusunu açar.
7. Kes: Seçili ö¤eyi dosyadan silerek daha sonra yap›flt›r›lmak üzere Panoya atar.
8. Kopyala: Seçili ö¤enin bir kopyas›n› daha sonra yap›flt›r›lmak üzere Panoya atar.
9. Yap›flt›r: Panodaki dosya ö¤elerinin dosyada istenen yere yerlefltirilmesini sa¤lar.
10. Geri Al: Son yap›lan ifllemin iptal edilip, dosyan›n son ifllem öncesi haline dönmesini sa¤lar. 
11. Yinele: Geri al komutu ile iptal edilen iflin yeniden yap›lmas›n› sa¤lar.
12. Ba¤lant› Ekle: Ayn› dosya içindeki baflka bir bölüme, farkl› bir dosyaya ya da ‹nternet adresine ba¤lant›
kurulmas›n› sa¤lar.
13. Yak›nlaflt›r: Dosyan›n ekranda görünme boyutunu gösterir. Yandaki ok t›kland›¤›nda ortaya ç›kan
seçeneklerden biri seçilerek görünüm boyutu de¤ifltirilebilir. Kutu içine bir kez t›klan›l›p istenen büyüklük
de¤eri klavyeden girildikten sonra Enter tufluna bas›ld›¤›nda da büyüklük de¤iflir.
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Standart ve Biçimlendirme araç çubuklar› menülerin hemen alt›nda, alt alta yer
al›rlar. Ancak bunlar›n yerlerini biz de¤ifltirebiliriz. Bunun için yapmam›z gereken;

1. yerini de¤ifltirmek istedi¤imiz araç çubu¤unun sol kenarlar›nda bulunan ka-
bartma biçimindeki çizgi üzerine imleci getirerek,

2. imlecin dört yana ok iflareti biçimini almas›n› sa¤lamak,
3. imleç bu biçimdeyken t›klay›p,
4. bas›l› tutarak afla¤›ya yukar›ya, sa¤a sola kayd›rmakt›r.

Böylece,
• di¤er araç çubuklar›n›n alt›na, üstüne ya da yan›na getirilebilece¤i gibi
• yüzer konumda,
• ekran›n alt›nda ya da
• sa¤›nda veya solunda yukar›dan afla¤›ya do¤ru da

yerlefltirilebilir. Yüzer konumdayken araç çubu¤unun ad› görülebilir.
Menüleri anlat›rken Görünüm menüsünden Araç Çubuklar› komutu ile bu çu-

buklar›n say›s›n› art›rabilece¤imizi ö¤renmifltik. Ayn› amaçla izleyebilece¤imiz di-
¤er bir yol da; 

1. imleci herhangi bir araç çubu¤unun üzerindeyken 
2. sa¤ tufla basarak 
3. araç çubuklar› listesini elde etmek ve
4. istedi¤imiz araç çubu¤u ad› üzerine t›klayarak

ekranda görünmesini sa¤lamakt›r. Bu iki yöntemin yan› s›ra, dosyam›za ekledi¤i-
miz resim, grafik gibi baz› nesneler üzerine t›klanarak seçildi¤inde de bu nesne-

Ortak Ö¤eler 93

Biçimlendirme araç çubu¤u daha çok Biçim menüsüne iliflkin ortak dü¤meleri içerir.

1. Karakter Türü: Seçilen ya da kullan›lan yaz›lar›n karakter türününün de¤ifltirilmesini sa¤lar. Karakter ad›-
n›n yan›ndaki küçük ok t›kland›¤›nda bilgisayarda yüklü konumda bulunan karakter türlerinin listesi gelir.
Bunlardan istenen bir tanesi, üzerine t›klanarak seçilebilir.
2. Karakter Boyutu: Seçilen yaz›lardaki karakter boyutunun de¤ifltirilmesini sa¤lar. Bunun için ok t›klanarak
haz›r karakter büyüklüklerinden biri seçilebilir. Karakter boyutu yaz›l› alanda bir kez t›klan›p klavyeden 
istenen büyüklük de¤eri girildikten sonra Enter tufluna bas›ld›¤›nda da karakter boyutu de¤iflir.
3. Kal›n: Seçilen metnin daha koyu biçimde görünmesini sa¤lar. 
4. Yana Yat›k: Seçilen metnin yana yat›k biçimde görünmesini sa¤lar.
5. Alt› Çizili: Seçilen metnin alt› çizili biçimde görünmesini sa¤lar.
6. Sola Dayal›: Seçilen metinlerin, say›lar›n, kutu içindeki nesnelerin sola dayal› ve sa¤da girintili ç›k›nt›l› 
biçimde yaz›lmas›n› sa¤lar.
7. Ortal›: Seçilen metinlerin, say›lar›n, kutu içindeki nesnelerin ortalanm›fl biçimde yaz›lmas›n› sa¤lar.
8. Sa¤a Dayal›: Seçilen metinlerin, say›lar›n, kutu içindeki nesnelerin sa¤a dayal› ve solda girintili ç›k›nt›l› 
biçimde yaz›lmas›n› sa¤lar.
9. ‹ki Yana Dayal›: Seçilen metinlerin, say›lar›n, kutu içindeki nesnelerin iki tarafa dayal›, yani bloklanm›fl 
biçimde yaz›lmas›n› sa¤lar.
10. Numaraland›rma: Seçili paragrafta her Enter vuruflu ile ayr›lm›fl paragraflar› bir madde olarak ele al›r ve
bafl›na kendili¤inden bir say› verir.
11. Madde: Seçili paragrafta her Enter vuruflu ile ayr›lm›fl paragraflar› bir madde olarak ele al›r ve bafl›na 
kendili¤inden bir madde belirteci (imi=flekli) verir.
12. Vuruflu Düflür (Decrease Indent): Seçili metinleri ve say›lar› sola do¤ru bir vurufl (Tab) kayd›r›r.
13. Vuruflu Art›r (increase Indent): Seçili metinleri ve say›lar› sa¤a do¤ru bir vurufl (Tab) kayd›r›r.
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Yüzer konum, araç
çubuklar›n›n ekranda 
menülerin hemen alt›nda ya
da yaz›l›m penceresinin
kenarlar›nda sabitlenmifl
durumda olmay›p, pencere
içinde istenilen yere
tafl›nabilir konumda
olmas›d›r.



ye iliflkin araç çubuklar› kendili¤inden ortaya ç›kar. O nesnenin seçili olma duru-
mu ortadan kalk›nca araç çubu¤u da kendili¤inden kaybolur. Örne¤in, bir haz›r
resmi üzerine t›klayarak seçti¤imizde Resim Araç Çubu¤u ortaya ç›kar.

Standart ve Biçimlendirme araç çubuklar› kadar s›k kullan›lan bir baflka araç
çubu¤u da Çizim araç çubu¤udur. Bu çubuktaki dü¤meler özellikle resim, grafik,
flekil gibi çizimleri dosyaya eklememize ve düzenlememize yard›mc› olurlar. Ya-
z›l›mlar›n genellikle alt k›s›mlar›nda yer al›r.
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fiekil 5.12

Baz› araç 
çubuklar›, 
nesnelerin 
dosyaya 
eklendikten
sonra 
seçilmesiyle 
kendili¤inden 
görünür hale
gelir. fiekildeki 
Resim araç 
çubu¤u  yüzer 
konumdad›r.

fiekil 5.13

Çizim Araç Çubu¤u daha çok Ekle menüsüne iliflkin ortak dü¤meleri ve basit çizim yapmam›z› sa¤layan
dü¤meleri içerir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 1310 11 14

15 18

19

16 17



K›sa Yollar
Bir çok yaz›l›m, menülerde yer verilmifl komutlarla yap›lan ifllemleri daha h›zl›
gerçeklefltirebilmemize olanak tan›yan k›sa yollar sunmaktad›r. K›sa yollar›, fare
ve klavyeden olmak üzere iki biçimde ele alabiliriz.

Daha önce araç çubuklar› üzerinde iken farenin sa¤ tufluna t›klayarak araç çu-
bu¤u seçeneklerine ulaflt›¤›m›z› hat›rlay›n. Sa¤ tufl ço¤u zaman bize ayn› k›sa yol
olana¤›n› sunmaktad›r. Örne¤in bir metin üzerindeyken sa¤ tufla t›klad›¤›m›zda,
Kes, Kopyala, Yap›flt›r, Karakter, Paragraf, Ba¤lant› gibi komutlar›n oldu¤u bir K›-
sa Yol Menüsü ç›kar.

K›sa yol dendi¤inde akla genellikle klavyeden gerçeklefltirilen ifllemler gelir.
Hangi menü komutlar›n›n klavyeden nas›l kolayca gerçeklefltirilece¤i (k›sa yolla-
r›) menülerde belirtilmektedir. Bunlar aras›nda en s›k kullan›lanlar› afla¤›daki tab-
loda verilmifltir. 
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1. Çiz Menüsü: Seçilen nesnelerin bir nesne gibi hareket etmesini sa¤layacak Grupla, Grubu Çöz, Yeniden
Grupla; üst üste geldiklerinde görünüm s›ras›n› ayarlamay› sa¤layan Öne Getir, En Arkaya Götür; farkl› 
yönlerde döndürülmesini sa¤layan Sa¤a Çevir, Sola Döndür gibi çizime iliflkin komutlar› içeren menüdür.
2. Nesne Seç: Nesne seçmek için öncelikle bu dü¤me t›klan›r. Daha sonra, seçilmek istenen nesnenin üstüne 
t›klan›r.
3. Serbest Döndür: Seçilen bir nesnenin köflelerine t›klan›larak, olduklar› yerde, 360 dereceye kadar 
döndürülmelerini sa¤lar.
4. Otomatik fiekiller: Çeflitli geometrik flekillerin seçilerek dosyaya eklenmesini sa¤lar. Tüm yap›lmas› gereken 
istenen fleklin üzerine t›klamakt›r.
5. Çizgi: Düz çizgiler çizilmesini sa¤lar.
6. Ok: Ba¤lant› oklar› çizilmesini sa¤lar.
7. Dikdörtgen: ‹stenilen boyutta dikdörtgen çizilmesini sa¤lar.
8. Yuvarlak: ‹stenilen boyutta ve biçimde oval-yuvarlak flekiller çizilmesini sa¤lar.
9. Metin Kutusu: Dosyalara metin kutular› yaratmaya yarar.
10. WordArt: Özel görünümlü yaz›lar oluflturmak için kullan›l›r. T›kland›¤›nda WordArt Galerisi iletiflim
kutusu aç›l›r.
11. Haz›r Resim: Yaz›l›mlarla birlikte gelen haz›r küçük resimlerin dosyaya eklenmesinde kullan›l›r.
T›kland›¤›nda Küçük Resim Ekle iletiflim kutusu ortaya ç›kar.
12. Dolgu Rengi: Seçili çizimlerin, hücrelerin, flekillerin içini boyar. Dolgu rengini de¤ifltirmek için yandaki
küçük ok t›klan›r. Ortaya ç›kan seçeneklerden biri seçilerek renk de¤ifltirilir.
13. Çizgi Rengi: Seçili çizimlerin, flekillerin çizgi rengini de¤ifltirir. Çizgi rengini de¤ifltirmek için yandaki 
küçük ok t›klan›r. Ortaya ç›kan seçeneklerden biri seçilerek renk de¤ifltirilir.
14. Karakter Rengi: Seçili karakterlerin rengini de¤ifltirir. Karakter rengini de¤ifltirmek için yandaki küçük ok
t›klan›r. Ortaya ç›kan seçeneklerden biri seçilerek renk de¤ifltirilir.
15. Çizgi Kal›nl›¤›: Seçili çizgilerin, çizimlerin, flekillerin çizgi kal›nl›¤›n› de¤ifltirir. T›kland›¤›nda ortaya ç›kan
seçeneklerden biri seçilerek istenen çizgi kal›nl›¤› elde edilir.
16. Çizgi Türü (Dash Style): Seçili çizgilerin, çizimlerin, flekillerin çizgi türünü de¤ifltirir. Çizginin farkl› 
biçimlerde kesikli olmas›n› sa¤lar. T›kland›¤›nda ortaya ç›kan seçeneklerden biri seçilerek istenen kesikli çizgi
türü elde edilir.
17. Ok Türü: Seçili çizgilerin ok biçimine gelmesine, oklar›n yönünü belirtmeye ve ok biçimlerini belirlemeye
yarar. T›kland›¤›nda ortaya ç›kan seçeneklerden biri seçilerek istenen ok biçimi elde edilir.
18. Gölge: Seçili nesnelere, hücrelere gölge verilmesini sa¤lar.
19. 3. Boyut: Seçili nesnelere, hücrelere 3. boyut kazand›r›lmas›n› sa¤lar. 



Uygulamalar
Yaz›l›mlarda, menüler, araç çubuklar› ve k›sa yollar d›fl›nda da baz› ortak ö¤eler
vard›r.

Oluflturdu¤umuz dosyalardaki bir ya da birden fazla karakterde, metinde, hüc-
rede, alanda, nesnede, çizimde, flekilde, resimde de¤ifliklik yapabilmek için önce-
likle onu seçmemiz gerekir. Seçme ifllemini klavye ve fare yard›m›yla yapabiliriz.
Klavye ile;

1. seçmek istedi¤imiz karakter serisinin bafl›na imleci getiririz
2. ya da hücreyi aktif hale getirdikten sonra 
3. Shift tuflunu bas›l› tutarak 
4. yön tufllar› arac›l›¤›yla istedi¤imiz kadar karakteri ya da hücreyi seçebiliriz.

Fare ile de benzer biçimde;
1. seçmek istedi¤imiz karakter serisinin bafl›na imleci getiririz
2. ya da hücreyi aktif hale getirdikten sonra 
3. farenin sol tuflunu bas›l› tutarak 
4. fareyi sa¤a sola, yukar› afla¤› kayd›rd›¤›m›zda

istedi¤imiz kadar karakteri ya da hücreyi seçebiliriz. Bir karakter ya da hücrenin
seçili oldu¤u dolgu renginin ve karakter renginin de¤iflmesi ile anlafl›labilir.
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Tablo 6.1: S›k 
kullan›lan klavye
k›sa yollar› ve ilgili
olduklar› menü
komutlar›

Menü Komut K›sa Yol

Dosya Yeni Crtl+N

Dosya Aç Crtl+O

Dosya Sakla Crtl+S

Dosya Yazd›r Crtl+P

Düzen Geri Al Crtl+Z

Düzen Kes Crtl+X

Düzen Kopyala Crtl+C

Düzen Yap›flt›r Crtl+V

Düzen Tümünü Seç Crtl+A

Araçlar Sözlük Denetimi ve Dilbilgisi F7

Yard›m Yard›m F1

fiekil 5.14

Herhangi bir metin, hücre, veri, grafik, çizim, resim, flekil üzerindeyken sa¤ tufla t›kland›¤›nda o unsur ile
ilgili s›k yap›lan ifllemlerin komutlar› tek bir menü biçiminde sunulur. Buradan istedi¤imiz komutu seçerek
ifllemi  gerçeklefltiririz. Böylece yukar›daki menülere giderek oradan komutlar› seçmemize gerek kalmaz.

Seçme, bir yaz›l›m ö¤esinin
de¤iflikli¤e haz›r hale 
getirilmesi ifllemidir.



Benzer biçimde sunum ya da çizim programlar›nda seçilmek istenen birden
fazla nesne kolayl›kla seçilebilir. Bunun için;

1. Olabildi¤ince üstte bir noktaya imleç getirilir
2. Sol tufl bas›l› tutularak fare kayd›r›l›r
3. Bu s›rada ortaya kesikli çizgilerden oluflan sanal bir dikdörtgen ç›kar
4. Bu sanal dikdörtgen seçilmek istenen tüm nesneleri içine alacak biçimde

büyütülür 
5. Farenin sol tuflu b›rak›ld›¤›nda nesnelerin kenar›nda küçük kareler ya da

etraf›nda kesik çizgiler oluflur
Bu kare ve çizgiler nesnelerin seçildi¤ini gösterir. Herhangi bir nesne üzerine

bir kez t›kland›¤›nda da nesne seçilmifl olur. Ancak ikinci bir nesne üzerine t›k-
land›¤›nda daha önce seçilen nesne seçili olma konumundan ç›kar. E¤er iki ya da
daha fazla nesnenin ayn› anda seçili olmas› isteniyorsa Shift bas›l› iken nesneler
üzerine t›klanabilir. Böylece nesneler seçilebilir ya da seçili olma konumundan
ç›karlar.

Özel Görünümlü Yaz›lar (WordArt) eklemek de ortak uygulamalardan biri-
dir. Herhangi bir yaz›l›ma farkl› renk ve boyut gibi özelliklere sahip metinler ek-
lemek için WordArt ad› verilen bir yan uygulama program›ndan yararlan›l›r. Bu-
nun için;

• Ekle Menüsündeki Resim komutundan WordArt seçene¤ine ya da Çizim
Araç Çubu¤u’ndan WordArt dü¤mesine t›klan›r

• Ortaya ç›kan WordArt Galerisi iletiflim kutusundaki haz›r biçimlerden biri,
üzerine t›klanarak seçilir 

• Tamam dü¤mesine bas›l›r
• Ortaya WordArt Metni Düzenle iletiflim kutusu ç›kar
• Buraya istenen yaz› klavyeden yaz›l›r
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Bir karakter ya da hücrenin seçili oldu¤u
dolgu renginin ve karakter renginin
de¤iflmesi ile anlafl›labilir.
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• Gerekirse karakter türü, biçimi ve boyutu bu kutu içinde ayarlan›r
• Tamam dü¤mesi t›kland›¤›nda metin seçilen biçimi ile dosyaya eklenir.
Bu arada ortaya ç›kan WordArt iletiflim kutusundaki dü¤meleri kullanarak ge-

rekli düzenlemeler yap›labilir.

Oluflturdu¤umuz dosyalara özel görünümlü yaz›lar›n yan› s›ra haz›r küçük
resimler (cliparts) de ekleyebiliriz. Daha önce de¤inildi¤i gibi yaz›l›mlarla birlik-
te, kullan›ma haz›r bir dizi küçük resim de gelir. Bunlar aras›ndan istedi¤imizi
farkl› yaz›l›mlarda yaratt›¤›m›z dosyalar›m›za ekleyebiliriz. Bunun için;

1. Ekle Menüsündeki Resim komutundan Küçük Resim seçene¤ine ya da
2. Çizim Araç Çubu¤u’ndan Küçük Resim dü¤mesine t›klan›r
3. Ortaya Küçük Resim Ekle iletiflim kutusu ç›kar
4. Buradaki kategorilere t›klayarak istedi¤imiz resmi arar›z
5. Buldu¤umuzda üzerine t›klar›z
6. Karfl›m›za ç›kan dü¤melerden en üstekine t›klad›¤›m›zda küçük resim dos-

yam›zda istedi¤imiz yere eklenir
7. Daha sonra Küçük Resim Ekle iletiflim kutusu kapat›larak dosyaya geri dönülür
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Özel görünümlü yaz›lar
WordArt uygulamas› ile
dosyam›za eklenebilir.



Standart araç çubu¤u üzerindeki Makas [ ] flekli tafl›yan dü¤me afla¤›daki hangi ifllevi
yerine getirir?
a. Seçili ö¤eyi dosyadan silerek Panoya atar 
b. Seçili ö¤enin bir kopyas›n› Panoya atar 
c. Seçili ö¤enin bir kopyas› ç›kar›r 
d. Seçili ö¤eyi dosyaya yap›flt›r›r
e. Seçili ö¤eyi dosyadan siler 

Do¤ru cevap a seçene¤idir. Kes dü¤mesi seçili ö¤eyi dosyadan silerken daha sonra yap›flt›r›lmak üzere
Panoya yerlefltirir.
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Yaz›l›mlarla birlikte gelen kullan›ma haz›r resimler Küçük Resim Ekle uygulamas› ile dosyam›za eklenebilir. 

1. Önceki ve ‹lerideki: Kategoriler penceresinde gösterilen haz›r resim dizilerinin bir öncekine dönmeye ve bir
sonrakine gitmeye yarar.
2. Kategoriler: Küçük Resim Ekle iletiflim kutusu ilk aç›ld›¤›ndaki gibi sadece Kategorilerin görünmesini sa¤lar.
3. Resim Al: Farkl› çizim ve resim yaz›l›mlar›nda üretilen haz›r resimlerin Küçük Resim Ekle kategorileri
içinde yer almas›n› sa¤lar.
4. Çevrimiçi Resimler: Firman›n ‹nternet sitesinde yer alan haz›r resimlere eriflimi sa¤lar. 
5. Aranacak Resimler: Anahtar kavram yaz›larak ilgili haz›r resimlerin Kategoriler penceresinde sunulmas›n›
sa¤lar. Böylece kategorileri tek tek aramaktan kurtulmufl olunur. ‹stenen haz›r resimlere kolay ulaflmaya
yarar.
6. Resimler, Sesler, Hareketli Resimler: Haz›r dura¤an resimler, sesler ve hareketli resimler ayr›
grupland›r›lm›flt›r. Böylece istenilen unsura eriflmek kolaylaflt›r›lm›flt›r.
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YARDIM ALMAK

Verilen örnek durumda ihtiyaç duyulan yard›m› ya da deste¤i al-
mak için yap›lmas› gerekenleri s›ralayabilece¤iz.

Bazen hiç bilmedi¤imiz bir yaz›l›m kullanmak zorunda kalabiliriz. Bazen de sü-
rekli kullanmam›za ra¤men, yaz›l›m›n bilmedi¤imiz bir özelli¤ine ihtiyaç duyabili-
riz. Daha karmafl›k bir ifllemi gerçeklefltirmeyi ö¤renmek isteyebiliriz. Böyle bir
durumda ne yapars›n›z? Kimden ya da nereden yard›m al›rs›n›z?

Do¤al olarak akl›m›za 
• yaz›l›m› tan›tan kitaplar, 
• yaz›l›mla birlikte verilen kullan›m k›lavuzlar› ya da 
• program› bilen bir arkadafl›m›z, tan›d›¤›m›z 

gelir. Ancak ço¤unlukla yard›ma gereksinim duydu¤umuz anda ve yerde ne kitap
ne de bir bilen bulabiliriz.

Yaz›l›m gelifltiren firmalar, gerekti¤i anda ve yerde yard›mc› olman›n sa¤lad›¤›
üstünlü¤ü fark etmifllerdir. Bu nedenle hemen tüm yaz›l›mlarda Yard›m Menüsü
ya da olana¤› ortak bir ö¤e olarak yer edinmifltir. 

Önceleri Yard›m olana¤›, yaln›zca elektronik kitap benzeri uygulamalarla s›n›r-
l›yd›. Ancak zamanla, 

• do¤rudan o an yap›lan iflle ilgili yard›m almay› sa¤layan ak›ll›, 
• gereksinim duyuldu¤u kadar ayr›nt›ya inebilen,
• çeflitli karakterlerle canland›r›lan,
• istenen yard›m konusuna ulaflmak için tarama olana¤› tan›yan,
• bilgisayar a¤lar› arac›l›¤›yla uzman kiflilerden an›nda ya da gecikmeli yar-

d›m almay› sa¤layan
yard›m sistemleri gelifltirilmifltir. Bugün bu sistemler yo¤un olarak kullan›lmaktad›r.

Yard›m, genellikle yaz›l›mlar›n içine yerlefltirilmifl özel bir programd›r. ‹stendi-
¤inde bu program yaz›l›m›n içinde ayr› bir pencere olarak aç›l›r. 

Yard›m penceresini açmak için izleyebilece¤imiz üç yol vard›r:
1. Yard›m menüsünden Yard›m seçene¤ini seçmek
2. Standart araç çubu¤unun en sonunda yer alan Yard›m dü¤mesini t›klamak
3. Klavyenin F1 tufluna basmak
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Yard›m penceresini açmak için (1) Yard›m menüsünden Yard›m seçene¤i seçilebilir, (2) Standart araç
çubu¤unun en sonunda yer alan Yard›m dü¤mesi t›klanabilir ya da (3) klavyenin F1 tufluna bas›labilir.
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Yard›m penceresi, yard›m bafll›klar›n› ve metinleri gösterir. Ayr›ca bunlar› ara-
mak için çeflitli yollar sunar. Ulaflmak istedi¤imiz yard›m›,

• ya konular listesine göz atarak
• ya da arama alan›na anahtar kavram yazd›ktan sonra program içinde taratarak

alabiliriz. Konular listesini kullanarak yard›m alabilmek için;
1. Yard›m penceresi aç›l›r
2. E¤er ‹çindekiler ve Ara seçeneklerini gösteren sa¤ bölüm Yard›m pencere-

sinde görünmüyorsa pencerenin en sa¤ üst bölümündeki Gizle/Göster dü¤-
mesine bas›larak içindekilerin görünmesi sa¤lan›r

3. ‹stenen konuyu görüntülemek için üzerine t›klan›r
4. Konunun alt bafll›klar› hemen alt›nda görülür
5. E¤er alt bafll›klar›n yan›nda kitap resmi varsa bunlar›n da alt bafll›klar› vard›r 
6. E¤er alt bafll›klar›n yan›nda soru iflaretli bir dikdörtgen varsa bunlar istedi-

¤imiz bilgileri içeren bilgi sayfalar›d›r anlam›na gelir 
7. Bilgi sayfalar›n›n üzerine t›kland›¤›nda istenen yard›m metni pencerenin sa-

¤›nda görülür
Baz› bilgi sayfalar› ilgili di¤er sayfalara ya da bölümlere ba¤lant›lar ve dü¤me-

ler içerebilir. Bunlara t›klayarak o sayfalara eriflebiliriz.
Arama alan›na anahtar kavram yazarak yard›m alabilmek için ise; 
1. Ara seçene¤i t›klan›r
2. ‹lgili yere bir ya da birkaç anahtar sözcük yaz›l›r
3. Bafll›klar› Listele dü¤mesine t›klan›r
4. Görüntülemek için bafll›k seçin bölgesinde çeflitli konu bafll›klar› listelenir
5. Bu listeden istenen konu üzerine çift t›klan›r ya da tek t›kland›ktan sonra

Görüntüle dü¤mesine t›klan›r
6. Yard›m metni sa¤daki alanda görünür
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Klavyedeki F1 tuflunun
yard›m amac›yla
kullan›lmas› en yayg›n 
standartlardan biridir.

Ara seçene¤i ile istedi¤imiz konuda
ayr›nt›l› aç›klamaya k›sa sürede
eriflebiliriz.
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Yard›m penceresinin yan› s›ra baz› yaz›l›mlarda daha kullan›c› dostu yard›m
uygulamalar›na da yer verilmektedir. Örne¤i Microsoft Ofis programlar›nda Ofis
Yard›mc›s› ad› verilen bir canland›rma ö¤esine yer verilmektedir. Bazen ekranda
bir ataç, köpek yavrusu ya da kedi görebiliriz. Bu Ofis Yard›mc›lar›, hareket et-
mekte, bizimle balonlar arac›l›¤›yla konuflmakta ve bizi uyar›c› bilgiler sunmakta-
d›rlar. Ofis Yard›mc›s›n› kullanarak yard›m almak için;

1. Yard›mc› t›klan›r
2. Yard›mc›’n›n balonunda listelenen konulardan biri için yard›m almak için

üzerine t›klan›r
3. Yard›m Penceresi aç›larak ilgili metin görülür
Yard›m Penceresi’ndeki ‹çindekiler ve Ara seçenekleri kullan›ld›¤›nda Yard›m-

c›’n›n balonundaki seçenekler de de¤iflir. Böylece farkl› konularda istedi¤imiz yar-
d›m› alabiliriz.

Bazen Ofis Yard›mc›s› etraf›nda yanan bir ampul görülür. Bu ampul üzerine
t›kland›¤›nda Yard›mc› bize yaz›l›ma iliflkin bir ipucu verir. 

Yard›mc›’y› gizlemenin iki yolu vard›r:
• Yard›mc› üzerindeyken farenin sa¤ tufluna t›klayarak ortaya ç›kan k›sa yol

menüsünden Gizle komutu seçilir.
• Yard›m menüsünden Ofis Yard›mc›s›’n› Gizle komutu seçilir.
Gizli bir yard›mc›y›, Yard›m menüsünden Ofis Yard›mc›s›’n› Göster komutunu

t›klayarak görünür hale getirebiliriz.

Baz› yaz›l›mlarda s›k görülen bir baflka ortak yard›m biçimi de Bu Nedir? ko-
mutu ve dü¤mesidir. “Bu Nedir?” herhangi bir menü komutunun, pencere özelli-
¤inin, belge biçiminin, iletiflim kutusunun ya da dü¤menin k›sa tan›m›n› sunar. 
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Ofis Yard›mc›s› gibi
uygulamalar daha
kullan›c› dostu bir
yard›m olana¤› sunar. 



Bu Nedir? ile yard›m almak için;
1. Yard›m nenüsünde Bu Nedir? komutu seçilir
2. Ya da baz› durumlarda dü¤mesine t›klan›r
3. ‹mlecinin yan›nda bir soru iflareti görülür
4. Hakk›nda bilgi almak istedi¤imiz ö¤enin üzerine t›klan›r
5. Ö¤e hakk›ndaki k›sa tan›m gölgeli bir kutu içinde görülür
6. Bu kutuyu kapatmak için kutu d›fl›nda herhangi bir yerde t›klan›r.

Bunlar›n yan› s›ra, bir çok yaz›l›m, bilgisayar a¤lar› arac›l›¤›yla uzman kifliler-
den an›nda ya da gecikmeli yard›m almay› sa¤layan yard›m olanaklar› da tan›-
maktad›r. E¤er ‹nternet ba¤lant›s› varsa, genellikle Yard›m menüsünde yer alan
bir komutu t›klad›¤›m›zda firman›n ‹nternet safyas› aç›l›r. Buradan, firma hakk›n-
da genel bilgiler, yaz›l›m› kullanmada yararlanabilece¤imiz ipuçlar›, teknik destek
ve hatta yaz›l›mlara iliflkin ücretsiz yan programlar› alabiliriz. Gerekirse yetkililere
mesaj yazarak sorunlar›m›z› aktarabiliriz. 

Sevim y›llard›r kulland›¤› yaz›l›m›n sa¤ alt köflesindeki bir dü¤meyi yeni farketmifltir.
Uzun uzun bilgiler almak için zaman› olmad›¤›ndan bu dü¤menin ifllevini k›saca aç›kla-
yan bir tan›ma gereksinim duymaktad›r.
Sevim’in istedi¤i türde bir yard›m› almas› için yapmas› gerekenleri s›ras›yla yazabilir
misiniz? 

Uzun aç›klamalar yerine k›sa bir tan›ma gereksinim duyulmaktad›r. Bu nedenle Bu Nedir? komutu-
nun kullan›lmas› uygun olacakt›r. Bunun için;
• Yard›m menüsünden Bu Nedir? komutu üzerine t›klan›r
• ‹mlecin yan›nda soru iflareti görününce, imleç dü¤me üzerine getirilerek t›klan›r
• Dü¤meyi tan›tan k›sa aç›klama kutusu görünür
• Bu kutu d›fl›nda herhangi bir yerde t›kland›¤›nda Bu nedir? komutu ifllevi sona erer
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Microsoft firmas›n›n ürünleri
hakk›nda bilgi almak için
herhangi bir Microsoft
yaz›l›m›n Yard›m 
menüsünden Web’de Office
komutu seçilebilir. 
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Özet
Bilgisayara yüklü herhangi bir büro yaz›l›m›n› aç-

mak ve kapatmak için afl›lmas› zorunlu basamak-

lar› s›ralayabilece¤iz.

• Herhangi bir yaz›l›m› açmak için Bafllat dü¤mesi
t›kland›ktan sonra ortaya ç›kan Programlar seçene-
¤inin gösterdi¤i program menüsünden istenilen ya-
z›l›m›n üzerine t›klamak yeterlidir. 

• Herhangi bir yaz›l›m› ya da dosyay› kapatmak için;
- ekran›n sa¤ üst köflesindeki kapama [X] dü¤me-

leri ya da
- Dosya menüsündeki Kapat ya da Ç›k›fl seçenek-

leri kullan›l›r. 

Verilen büro yaz›l›mlar› ortak ö¤esinin ifllevini

belirleyebilece¤iz.

• Kiflisel verimlili¤i art›r›c› yaz›l›mlarda genellikle Dos-
ya, Düzen, Görünüm, Ekle, Biçim, Araçlar, Pence-
re ve Yard›m bafll›kl› menüler yer al›r. 
- Dosya, dosyalar›n yarat›lmas›, saklanmas›, yaz›-

c›ya gönderilmesi, sayfa yap›s›n›n ayarlanmas›
türü dosyan›n yönetimine iliflkin, 

- Düzen, dosya içinde kopyalama, yap›flt›rma, hep-
sini seçme, aranan veriyi bulma ve de¤ifltirme
gibi kolay düzenlemeler yapmam›za yarayan, 

- Görünüm, dosyay› yak›nlaflt›rmak ve uzaklaflt›r-
mak, farkl› biçimlerde göstermek, araç çubukla-
r›n› aç›¤a ç›karmak ya da gizlemek gibi ekran
görünümünü ayarlamaya iliflkin, 

- Ekle, dosya içine resim, özel biçimde yaz›, haz›r
flekil, ses, hareketli görüntü gibi farkl› nesneler
eklememizi sa¤layan, 

- Biçim, dosya içinde karakterlere, paragraflara,
sat›rlara, sütunlara, sayfalara istedi¤imiz biçimi
vermemize yard›mc› olan, 

- Araçlar, dosyada yaz›m denetimi yapma, menü-
lerin ve araç çubuklar›n›n içerdi¤i komutlar› ken-
dimize göre ayarlama, yaz›l›mlar›n temel baz›
özelliklerinde kendimize göre de¤ifliklikler yap-
ma, makrolar ekleme gibi farkl› araçlar› prog-
ram içinde çal›flt›rmam›za olanak tan›yan, 

- Pencere, ayn› anda aç›k farkl› dosyalara kolay
ulaflmam›z›, dosya ya da program pencerelerini
istedi¤imiz gibi ayarlamam›z› kolaylaflt›ran,

- Yard›m, o an yapt›¤›m›z ifle ya da genel olarak
yaz›l›m›n kullan›m›na iliflkin destek bilgilere
ulaflmam›za yard›mc› olan komutlar› içerir. 

• Herhangi bir yaz›l›m› ilk açt›¤›m›zda karfl›m›za ç›-
kan ortak araç çubuklar› Standart, Biçimlendirme
ve Çizim araç çubuklar›d›r.
- Standart araç çubu¤u daha çok Dosya ve Düzen

menülerine iliflkin ortak dü¤meleri içerir.
- Biçimlendirme araç çubu¤u daha çok Biçim me-

nüsüne iliflkin ortak dü¤meleri içerir. 
- Çizim Araç Çubu¤u daha çok Ekle menüsüne

iliflkin ortak dü¤meleri içerir.
• Menülerde yer verilmifl komutlarla yap›lan ifllemle-

ri daha h›zl› gerçeklefltirebilmemize olanak tan›yan
k›sa yollar vard›r.
- Herhangi bir ö¤enin üzerindeyken sa¤ tufla t›k-

lad›¤›m›zda bir k›sa yol menüsü ç›kar.
- Klavyedeki Ctrl tuflu ile birlikte baz› harflere ba-

s›ld›¤›nda çeflitli menü komutlar› çal›fl›r. Örne-
¤in, Crtl tuflu ile birlikte C tufluna bas›ld›¤›nda
seçili alan ya da nesne kopyalan›r.

• Yaratt›¤›m›z dosyalardaki bir ya da birden fazla ka-
rakterde, metinde, hücrede, alanda, nesnede, çi-
zimde, flekilde, resimde de¤ifliklik yapabilmek için
öncelikle onu seçmemiz gerekir. Seçme, fare ve
klavye ile gerçeklefltirilebilir.

• Farkl› renk ve boyut gibi özelliklere sahip metinler
eklemek için WordArt ad› verilen bir yan uygulama
program›ndan yararlan›l›r. Ekle menüsü içindeki
Resim komutundan ya da çizim araç çubu¤u üze-
rinden eriflilebilir.

• Dosyalara, yaz›l›mla birlikte gelen haz›r küçük re-
simler (cliparts) de eklenebilir. Ekle menüsü için-
deki Resim komutundan ya da çizim araç çubu¤u
üzerinden eriflilebilir.

Verilen örnek durumda ihtiyaç duyulan yard›m›

ya da deste¤i almak için yap›lmas› gerekenleri

s›ralayabilece¤iz.

• Yard›m alabilmek için Yard›m menüsünden;
- Yard›m komutunu t›klayarak Yard›m Penceresi

aç›labilir
- Yard›mc› görünür hale getirilebilir
- Bu Nedir? komutunu t›klayarak k›sa tan›mlar al-

mada kullan›labilir
- Web’de Office komutunu kullanarak çevrimiçi

destek al›nabilir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Herhangi bir Büro Yaz›l›m›ndan ç›kmak için afla¤›da-
kilerden hangisi yap›labilir?

a. Dosya menüsünden Kapat komutu seçilir.
b. Pencere menüsünden Ç›k›fl komutu seçilir.
c. Pencere menüsünden Kapat komutu seçilir.
d. Dosya penceresinin sa¤ üst k›s›m›ndaki [X] biçim-

li dü¤meye t›klan›r.
e. Program penceresinin sa¤ üst k›s›m›ndaki [X] bi-

çimli dü¤meye t›klan›r.

2. Standart Araç Çubu¤u üzerinde bulunan Disket [ ]
fleklindeki dü¤menin ifllevi nedir?

a. Dosyay› saklamak
b. Disketteki bir dosyay› açmak
c. Seçili ö¤eyi dosyaya yap›flt›rmak 
d. Program penceresini kapatmak
e. Disketteki dosyay› silmek

3. Biçim Araç Çubu¤u üzerinde bulunan [K] fleklindeki
dü¤menin ifllevi nedir?

a. Seçilen yaz›lardaki karakterlerin daha koyu biçim-
de görünmesini sa¤lamak 

b. Seçilen yaz›lardaki karakterlerin yana yat›k biçim-
de görünmesini sa¤lamak 

c. Seçilen yaz›lardaki karakterlerin alt› çizili biçimde
görünmesini sa¤lamak 

d. Seçilen yaz›lardaki karakterlerin kabartma biçimin-
de görünmesini sa¤lamak

e. Seçilen yaz›lardaki karakterlerin büyük harf biçi-
minde görünmesini sa¤lamak 

4. Seçili bir kutu içindeki yaz›lar›n ortalanm›fl görünebil-
mesi için afla¤›daki dü¤melerden hangisi kullan›l›r?

a.

b.

c.

d.

e.

5. Sözlük Denetimi komutu hangi menüde yer al›r?
a. Araçlar
b. Biçim
c. Dosya
d. Düzen 
e Görünüm

6. Kes, Kopyala, Yap›flt›r komutlar› hangi menüde yer
al›r?

a. Araçlar
b. Biçim
c. Dosya
d. Düzen 
e. Görünüm

7. Çizim Araç Çubu¤u görünmüyorsa, bu araç çubu¤unu
görünür hale getirmek için yap›lmas› gereken ifllemler
aras›nda afla¤›dakilerden hangisi yer al›r?

a. Araçlar menüsünden Araç Çubuklar› komutunu
t›klamak

b. Biçim menüsünden Göster komutunu t›klamak
c. Dosya menüsünden Sayfa Yap›s› komutunu

t›klamak
d. Düzen menüsünden Göster komutunu t›klamak
e. Görünüm menüsünden Araç Çubuklar› komutunu

t›klamak

8. Farenin çal›flmamas› durumunda yard›m almak için
yap›lmas› gereken ifllem afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Klavyedeki F1 tufluna basmak
b. Klavyedeki F10 tufluna basmak
c. Yard›m menüsünden Bu Nedir? komutunu

t›klamak
d. Yard›m menüsünden Ofis Yard›mc›s› komutunu

t›klamak
e. Yard›m menüsünden Ofis Yard›mc›s›n› Göster ko-

mutunu t›klamak

9. Ekranda sürekli görünen ve çal›fl›rken bazen kul-
lan›c›y› rahats›z eden ataç fleklindeki animasyonun gö-
rünmemesi için yap›lmas› gereken ifllem afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Araçlar menüsünden Seçenekler komutunu t›klamak
b. Biçim menüsünden Karakter komutunu t›klamak
c. Ekle menüsünden Nesne komutunu t›klamak
d. Görünüm menüsünden Animasyonu Gizle komu-

tunu t›klamak
e. Yard›m menüsünden Ofis Yard›mc›s›n› Gizle ko-

mutunu t›klamak

10. Seçili bir metni klavyeden kopyalayabilmek için afla-
¤›daki k›sa yollardan hangisi kullan›l›r? 

a. Crtl+A 
b. Crtl+C
c. Crtl+N
d. Crtl+S
e. Crtl+X
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Yan›t Anahtar›
1. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Yaz›l›m Açmak

ve Kapatmak” konusunu tekrar okuyun.
2. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse “Araç Çubuklar›”

konusunu tekrar okuyun.
3. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Araç Çubuklar›”

konusunu tekrar okuyun.
4. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Araç Çubuklar›”

konusunu tekrar okuyun.
5. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Menüler”

konusunu tekrar okuyun.
6. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Menüler”

konusunu tekrar okuyun.
7. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Menüler”

konusunu tekrar okuyun.
8. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Yard›m Almak”

konusunu tekrar okuyun.
9. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Yard›m Almak”

konusunu tekrar okuyun.
10. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “K›sa Yollar”

konusunu tekrar okuyun.
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Anahtar Kavramlar
Sayfa
Paragraf
Karakter 
Kelime ‹flleme
Kelime ‹fllemci
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Girifl
‹fl yerlerinde baz› mesajlar› not etmek, raporlar, ifl mektuplar› yazmak; evde al›fl-
verifl ve harcama listesi haz›rlamak; okulda ders çal›fl›rken notlar ç›karmak, ç›ka-
r›lan notlar› düzenlemek günlük yaflamda s›k yapt›¤›m›z ifllemlerdir. Bu ifllemle-
rin ortak noktas› ise yazmakt›r. Fark›nda olsak da olmasak da yaz› günlük ya-
flant›m›z›n vazgeçilmez unsurlar›ndan biridir. 

Y›llarca yaln›z yazmakla kalmam›fl yaz›n›n ka¤›t üzerinde daha düzgün dur-
mas› ya da daha h›zl› yaz›lmas› için çesitli araçlar gelifltirmifliz; gelifltirmeye de-
vam ediyoruz. Örne¤in, yak›n bir geçmifle kadar yo¤un olarak kullan›lan dakti-
lo, günümüzde yerini bilgisayara b›rakm›flt›r.

Bu ünitede, bilgisayar ortam›nda yaz› yazmak ve yaz›lar› düzenlemek için
kulland›¤›m›z kelime ifllemci yaz›l›mlar›n ne ifle yarad›klar›n›, nerelerde, nas›l
kullan›labilece¤ini ve belirgin üstünlüklerini tan›yaca¤›z. 

Bu üniteyi tamamlad›¤›m›zda afla¤›daki yeterliklere sahip olaca¤›z:
1. “Kelime ‹fllem” ve kelime ifllemcilerde kullan›lan di¤er temel kavramlar›

tan›mlayabilece¤iz.
2. Metin oluflturuken kelime ifllemci kullanma ile daktilo kullanma aras›ndaki fark-

lar›, kelime ifllemcilerin genel özelliklerini göz önüne alarak s›ralayabilece¤iz.
3. Kelime ifllemcilere iliflkin kavramlar›n hangi ifllevleri yerine getirdi¤ini

aç›klayabilece¤iz.
4. Bir belge yaratmak ya da yarat›lm›fl bir belgeyi düzenlemek için afl›lmas› gere-

ken ifllem basamaklar›n› s›ralayabilece¤iz.
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KEL‹ME ‹fiLEMC‹LER‹ TANIYALIM

“Kelime ‹fllem” ve kelime ifllemcilerde kullan›lan di¤er temel kav-
ramlar› tan›mlayabilece¤iz.

Bir arkadafl›n›za mektup yazmak istedi¤inizi düflünelim. Öyle bir mektup
düflünelim ki, yazd›¤›m›z harfler ayn› büyüklükte olsun, baz› kelimeleri vurgu-
lamak için daha koyu, alt› çizili ya da renkli yazal›m, sat›rlar aras›ndaki boflluk-
lar eflit olsun, sat›rlar ayn› hizadan bafllas›n ve bitsin, yazd›klar›m›za biraz da
görsellik katmak için resim ya da çizim ekleyelim. Ne dersiniz güzel bir mek-
tup olur, de¤il mi?

Bu tür bir mektubu, e¤er düzgün yaz› yazma ve çizim yapma konusunda ye-
tenekliysek rahatl›kla haz›rlayabiliriz. Ancak, ço¤umuzu epey u¤raflt›r›r. Oysa, k›-
saca kelime iflleme biçiminde de adland›r›lan bu ifllemleri, bilgisayarla kolayca
gerçeklefltirebiliriz.

Bilgisayarlarda mektup, rapor, ödev, günlük, makale k›saca her tür metni ya-
ratmam›za yard›mc› olan yaz›l›mlara kelime ifllemciler ad› verilir.

Kelime ifllemcilerin ifllevleri metin yaratmak (yaz› yazmak) ile s›n›rl› de¤ildir.
Mektup örne¤imize geri dönelim: Düflünün ki, mektubu yazarken dolma kalem-
den ka¤›t üzerine mürekkep damlad› ya da yazd›¤›n›z bir cümleyi be¤enmediniz
ya da iki sütuna yazmak isteniz. Yeniden yazmaya bafllamaktan baflka çareniz
var m›? Yok gibi. Oysa, kelime ifllemciler metin yaratman›n yan› s›ra yarat›lm›fl
metinleri istedi¤imiz gibi de¤ifltirmemize ve düzenlememize olanak sa¤lar. Örne-
¤in; be¤enmedi¤iniz cümleyi silmek, metini iki sütuna yazmak, baz› kelime ya da
cümleleri daha kal›n, alt› çizili, farkl› renkte ya da biçimde yazmak, sat›rlar›n ay-
n› hizada bafllamas›n› ve bitmesini sa¤lamak, kelime ifllemcilerle kolayl›kla ger-
çeklefltirilebilir.

Bazen, daha önce bir arkadafl›m›za yazd›¤›m›z bir mektubun hemen hemen
ayn›s›n›, daha sonra bir baflka arkadafl›m›za da yazma ihtiyac› duyabiliriz. Ke-
lime ifllemciler bu durumda da yard›mc› olur. Yazd›¤›m›z bir metni, örne¤in,
mektubu, bilgisayar›n sabit diskine ya da diskete bir kelime ifllem dosyas› bi-
çiminde saklayabiliriz. ‹stedi¤imiz zaman dosyay› açarak gerekli de¤ifliklikleri
yapabiliriz.

Benzer biçimde, bazen de ayn› mektubun birden fazla kopyas›na gereksinim
duyabiliriz. Örne¤in, daha sonra yazaca¤›m›z mektuplara örnek olmas› için bir
kopyay› saklamak isteyebiliriz. Bu durumda, yazd›¤›m›z mektubun fotokopisini
almam›z gerekir. Oysa, kelime ifllemcilerle yarattt›¤›m›z ve düzenledi¤imiz bir
metnin onlarca, yüzlerce, binlerce kopyas›n› yaz›c›dan alabiliriz.

K›saca kelime ifllemci yaz›l›mlar metin yaratma, düzeltme, düzenleme, saklama
ve yazd›rma ifllemlerini kolaylaflt›racak özelliklere sahiptir.
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Evlerde, iflyerlerinde, okullarda çeflitli kelime ifllemci yaz›l›mlar kullan›l-
maktad›r. Bu yaz›l›mlar tek bafllar›na paketlenmifl olabilece¤i gibi (örne¤in;
WordPerfect, Microsoft Word) birden fazla uygulama yaz›l›m›n›n bir araya ge-
tirilmesi ile oluflturulmufl paketler içinde de (örne¤in; Microsoft Office, Star Of-
fice) yer alabilmektedir. Ayr›ca çok özel amaçlar için üretilmifl özel kelime ifl-
lemci yaz›l›mlar da bulunmaktad›r. Örne¤in; Kidwriter Gold ilkö¤retimin ilk
aflamalar›ndaki ö¤rencilere, Research Paper Writer ise orta ö¤retim düzeyinde-
ki gençlerin bilgisayarda metin yazmalar›na yard›mc› olmak amac›yla gelifltiril-
mifl yaz›l›mlard›r.

Hiç kelime ifllemci kulland›n›z m›? Neden kulland›n›z? Hangi yaz›l›m› kulland›n›z?

Kelime ‹fllemcilere ‹liflkin Temel Kavramlar
Kelime ifllemcileri kullan›rken ço¤unlukla sayfa, paragraf ve karakter kavramlar›
ile karfl›lafl›r›z. Sayfa metinleri yazd›¤›m›z ve düzenledi¤imiz aland›r. Kelime ifl-
lemcilerin hemen hepsi sayfa boyutlar›n› de¤ifltirmemize izin verir. Böylece, A4
ka¤›d› büyüklü¤ünde ve ondan daha küçük ya da daha büyük sayfalar için me-
tinler yaratabiliriz. 

Kelime ifllemciler için kulland›¤›m›z paragraf kavram›, bildi¤imiz paragraf-
tan biraz farkl›d›r. Örne¤in; bu kitaptaki bölüm bafll›klar›n›n her biri birer pa-
ragraf olarak tan›mlan›r. Bir kelime ifllemciyi kullan›rken klavyeden Enter dü¤-
mesini tufllad›¤›m›zda bir paragraf tamamlam›fl ve yeni bir paragrafa bafllam›fl
oluruz.
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TBT.06.03 fiekil 6.2: 

Asl›nda bilgisayar ne sayfalar› ne paragraflar› ne de paragraflar› oluflturan cüm-
leleri ve kelimeleri tan›r. Bilgisayarlar en küçük birim olan karakterleri tan›r. Bir
metni oluflturan harflerin, noktalama iflaretlerinin, rakamlar›n ve di¤er sembollerin
her biri bilgisayarlar için birer karakterdir. Örne¤in; K, e, l, i, m, e harfleri ve on-
lar› izleyen boflluk birer karakterdir. 

Afla¤›daki boflluklar› doldurabilir misiniz?
Kelime ifllemci programlarda metinlerin yaz›ld›¤› ve düzenlendi¤i alana ________ denir.
Her sayfada çok say›da bulunan paragraflar, ___________ vurufllar›nda tamamlanan yaz›
bütünüdür. Paragraflardaki metinler, harf, rakam, sembol ve boflluklar› içeren
_____________lerden oluflur. 

Kelime ifllemci programlar›nda metinlerin yaz›ld›¤› ve düzenlendi¤i alana sayfa denir. Her sayfada
çok say›da bulunan paragraf, Enter vurufllar›nda tamamlanan yaz› bütünüdür. Paragraflardaki
metinler, harf, rakam, sembol ve boflluklar› içeren karakterlerden oluflur.

KEL‹ME ‹fiLEMC‹LER‹N GENEL ÖZELL‹KLER‹

Metin olufltururken kelime ifllemci kullanma ile daktilo kullanma
aras›ndaki farklar›, kelime ifllemcilerin genel özelliklerini göz
önüne alarak s›ralayabilece¤iz.

Son y›llarda daktilo teknolojisinde çok önemli geliflmeler görülmesine karfl›n bil-
gisayarla metin yazman›n daktiloyla yazmaya göre üstünlükleri vard›r. Bu üstün-
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lükleri anlayabilmek için kelime ifllemci yaz›l›mlar›n genel özelliklerini inceleme-
liyiz. Her ne kadar piyasada farkl› kelime ifllemci programlar› bulunsa da pek ço-
¤unda ortak olan özellikler flunlard›r:

Daha sonra kullanmak amac›yla belgeleri saklama: Kelime ifllemcinin
daktiloya karfl› en önemli üstünlüklerinden biri, oluflturulan belgeleri yard›mc›
bellek birimlerinde saklayarak daha sonraki kullan›mlara olanak sa¤lamas›d›r.
Saklanan belgeler sabit diskten, disketten ya da CD-ROM’dan geri ça¤r›larak ye-
niden kullan›ma sunulur. Oysa daktiloda kullan›c› ayn› belgeyi tekrar yazmak zo-
runda kalmaktad›r.

Metin ekleme ve silme: Daktilo ile yaz›lm›fl yaz›l› bir metin üzerinde bir fley-
ler silmek ve eklemek oldukça zor hatta olanaks›zd›r. Kelime ifllemciler ile yarat›-
lan bir belgeye ise metin, flekil ve foto¤raf eklenebilir. Ayr›ca, var olanlar siline-
rek yeni bir düzenleme yap›labilir, baz› alanlar bofl b›rak›labilir, çizgiler, yeni pa-
ragraflar eklenebilir.

Arama ve de¤ifltirme: Bazen belge boyunca yap›lan baz› yaz›m hatalar› ola-
bilir (örne¤in; bilgisayar yerine bilgiyasar gibi). Ço¤u kelime ifllemci bu tür hata-
lar› tüm metin boyunca tarayarak yerine do¤ru kelimeyi yerlefltirmede yard›mc›
olur.

Metni kopyalama ve baflka yere aktarma: Baz› yaz›larda bir ya da bir
kaç paragraf›n yeri de¤ifltirilmek istenebilir. Kelime ifllemciler, bu de¤ifltirme ifl-
lemine olanak sa¤lar. ‹stenirse metnin içindeki tüm paragraflar›n yeri bafltan
afla¤›ya de¤ifltirilebilir. Metnin bir bölümü kopyalanarak baflka bir belgeye de
aktar›labilir.

Kelime kayd›rma: Kelime ifllemci programlar›nda metin içindeki herhangi bir
kelime istenilen her yere tafl›nabilir.

Karakter ve görünüm de¤ifltirme: Kelime ifllemciler kullan›c›ya çok çesitli
karakter türleri, sayfa ayarlar›, sat›r aral›klar› ve paragraf olanaklar› sunar. 

Sa¤a sola dayal›: Kelime ifllemciler istenildi¤i zaman yaz›lar›n blok halinde
sa¤a ve sola yaslanmas›n› sa¤lar. 
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fiekil 6.3

Kelime ifllemciler çok çeflitli karakter türleri ve biçimleri ile çal›fl›lmas›na izin verir.

Karakter Türü Karakter Biçimi

Bu cümle Times New Roman karakterine örnektir Bu cümle Times New Roman yana yatık (italik) biçimindedir
Bu cümle Times New Roman vurgulu (kalın) biçimindedir
Bu cümle Times New Roman altı çizili biçimindedir

Bu cümle Arial karakterine örnektir Bu cümle Arial yana yat›k (italik) biçimindedir
BBuu ccüümmllee AArriiaall vvuurrgguulluu ((kkaall››nn)) bbiiççiimmiinnddeeddiirr

Bu cümle Arial alt› çizili biçimindedir



Otomatik altbilgi, üstbilgi ve sayfaland›rma: Kelime ifllemciler, kendili¤in-
den sayfan›n üst bölümüne (üstbilgi) ve alt bölümüne (altbilgi) her sayfada gö-
rünmesi istenebilecek yaz› ya da çizimlerin yer alabilece¤i alanlar açar. ‹stenirse
sayfalar› kendili¤inden numaraland›r›r.

Baflka bir kelime ifllemcide haz›rlanan metni eklemek: Pek çok keli-
me ifllemci program› yaz›lanlar› metin belgesi (doküman) biçiminde saklar. Bu
nedenle bir kelime ifllemci program›nda yaz›lan metin di¤erleri taraf›ndan da
kullan›labilir.

Kelimelerin yaz›l›fl›n› denetleme ve düzeltme: fiu anda Türkçe sürümü de
bulunan bu özellik yanl›fl yaz›lm›fl kelimeleri iflaretleyerek yazan› uyar›r. ‹stenildi-
¤inde cümlenin dilbilgisi aç›s›ndan düzeltilmesini sa¤lar. Ayn› kelimeyi defalarca
metin içinde kullanmak yerine, kelime ifllemci taraf›ndan sunulan ve benzer anla-
m› veren kelimeler de seçilerek kullan›labilir.

Grafik eklemeye izin verme: Kelime ifllemciler kullan›c›n›n, baflka program-
larda haz›rlanm›fl resim ve çizimleri (örne¤in; küçük resimleri) belgelerine ekleme-
lerine izin verir. Ayn› zamanda basit çizimler de ayn› program içinde yap›labilir.

Posta ekleme: Haz›rlad›¤›m›z bir metni, baflka birine internet arac›l›¤›yla gön-
dermemizi sa¤lar. Metni gönderebilmek için ayr›ca bir elektronik posta yaz›l›m›na
gereksinim oldu¤u unutulmamal›d›r. 

‹nternet’in Kullan›m› ünitesinde elektronik posta ayr›nt›s›yla ifllenecektir. 

Klasör ve içindekiler sayfas› oluflturma: Baz› kelime ifllemciler, kullan›c›lar
taraf›ndan belirtilen kelimeleri içeren bir klasörler sözlü¤ü oluflturarak belgenin
sonuna yerlefltirir. Ayr›ca, kullan›c› metnin içinde belirli sözcükleri iflaretleyerek,
içindekiler bölümünün kendili¤inden oluflmas›n› sa¤layabilir.

Metni ka¤›da dökmeden önce ekranda izleme: Tüm kelime ifllemci yaz›-
l›mlar metni yazd›rmadan önce kullan›c›ya, metnin ka¤›t üzerinde nas›l göründü-
¤ünü gösteren önizleme özelli¤ini içerir. Geliflmifl yaz›l›mlar, önizleme s›ras›nda
da kullan›c›n›n metni düzeltmesine olanak tan›r.
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fiekil 6.4

Kelime ifllemcilerle sat›rlar› ayn› hizada bafllatmak ve bitirmek oldukça kolayd›r. ‹stenirse yaln›zca
sat›rlar iki yana dayal›, ortal› ya da tek yana dayal› biçimde düzenlenebilir.

‹ki Yana Dayal›Sola Dayal› Ortal› Sa¤a Dayal›
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Stil oluflturma: Stil, bir dizi belirlenmifl biçim özelli¤ini içeren (sola dayal›,
10 punto, Times, ilk sat›r 0.5 santim içeriden bafll›yor gibi) ve yaz›lan metne ek-
lenebilecek olgulard›r. Örne¤in, bafll›klar›n, düz metnin, flekil yaz›lar›n›n nas›l
olaca¤›na iliflkin yazmaya bafllamadan önce bir stil oluflturulabilir. Metni yazar-
ken bafll›k stili seçildi¤inde o metin bafll›k biçiminde yaz›l›r. Bir metni yazmaya
bafllamadan önce belirli bir stilde karar k›l›p seçmek, ço¤unlukla zaman kazan-
d›ran bir olanakt›r.

Anlat›lan özelliklerini de dikkate alarak, metin oluflturmak için kelime ifllemci yaz›l›mla-
r› kullanman›n daktilo kullanmaya göre en az üç tane üstünlü¤ünü s›ralay›n›z.

E¤er cevaplar›n›z afla¤›dakilere benziyor ise soruyu do¤ru cevaplad›n›z ve devam edebilirsiniz. E¤er
benzemiyorsa genel özellikleri bafll›¤›n› yeniden okumal›s›n›z.
1. Daktilo ka¤›t üzerine yazar, bilgisayar bellekte saklar.
2. Kelime ifllemciler ayn› metni yeniden yazmadan kolayca de¤ifliklik yapmam›z› sa¤lar.
3. Kelime ifllemciler grafik ve resim gibi farkl› unsurlar› metin içine yerlefltirmemize yard›mc› olur.
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fiekil 6.5

Kelime ifllemcilerin,
yaz›lan metinlere etkili
ve çekici bir görünüm
verilmesini sa¤layan
birçok özellikleri vard›r.
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KEL‹ME ‹fiLEMC‹LER‹ KULLANMAK

Kelime ifllemcilere iliflkin kavramlar›n hangi ifllevleri yerine getir-
di¤ini aç›klayabilece¤iz.

Piyasada çesitli kelime ifllemcilerin bulundu¤unu belirtmifltik. Bunlar aras›nda en
yayg›n kullan›lan› Microsoft firmas›n›n ürettigi Word yaz›l›m›d›r. Bu nedenle, bir
belgenin nas›l yarat›labilece¤ini ve düzenlenebilece¤ini anlat›rken MS Word keli-
me ifllemci yaz›l›mdan yararlan›lm›flt›r. Ancak, karfl›laflabilece¤imiz birçok kelime
ifllemci hemen hemen ayn› ya da benzeri ö¤elere ve ifllevlere sahiptir. Bu aç›dan,
birazdan görece¤imiz belge yaratma ve düzenleme süreci hemen tüm kelime ifl-
lemcilerde ayn› ya da benzer biçimde gerçekleflmektedir.

Word program›n› açmak için, masaüstü penceresinde “Bafllat” dü¤mesine t›k-
land›ktan sonra “Programlar” seçilir. Ortaya ç›kan menüden “Microsoft Word” ko-
mutu seçilerek program aç›l›r.

Word program›n› kullanarak nas›l metin yaratabilece¤imizi, yarat›lm›fl bir met-
ni nas›l düzenleyebilece¤imizi ve ç›kt›s›n› yaz›c›dan nas›l alabilece¤imizi ö¤ren-
meye bafllamadan önce, yaz›l›m› açt›¤›m›zda karfl›m›za ç›kacak menü ve dü¤me-
leri inceleyelim.

Kelime ‹fllemcileri Kullanma 115

3
A M A Ç
N

fiekil 6.6

Word penceresi aç›ld›¤›nda menüler ile birlikte genellikle standart, biçimleme ve çizim araç çubuklar› 
ekranda görülür.

1. Word menüleri: Word’de Dosya, Düzen gibi genel menülerin yan› s›ra Tablo adl› Word’e özgü bir menü
vard›r. Herhangi bir menü üzerine t›klayarak çeflitli komutlar›n listesine ulaflabilirsiniz.
2. Ekleme noktas›: Metin yaz›lmaya haz›r olundu¤unu gösterir. Metin daima ekleme noktas›n›n yerinde
görülür. Klavyedeki yön tufllar› ya da fare yard›m›yla iki kelime aras›na getirilerek yeni metin eklenebilir. Bu
durumda sa¤daki kelime kayarak yeni metne yer açar.
3. Standart araç çubu¤u: Genel komut dü¤melerinin yan› s›ra Tablo Ekle ve Sütunlar dü¤meleri de standart
araç çubu¤u üzerindedir. 
4. Biçimlendir araç çubu¤u: Genel komut dü¤melerinin yan› s›ra Stil sekmesini de içerir. 
5. Kayd›rma çubu¤u: Belge boyunca yukar› afla¤› ya da sa¤a sola hareket ettirirler. 
6. Önceki Sayfa: Bir önceki  sayfay› görüntüler.

2

1
3
4

5

6



Bu ünitede yaln›zca Word’e özgü menü seçenekleri tan›t›lmaktad›r. Daha önce aç›klanan
Aç, Kapat, Kes, Kopyala, Yap›flt›r türü komutlar›n aç›klamalar›na yer verilmemifltir. Word’e
özgü menü ve dü¤melerden de yaln›zca en s›k kullan›lanlar tan›t›lm›flt›r.

Dosya menüsü içinde, di¤er programlardan farkl› olarak “Web Sayfas› Olarak
Kaydet” ve “Gönder” komutlar› dikkati çekmektedir. Web Sayfas› Olarak Kaydet ko-
mutu, yarattt›¤›m›z bir belgeyi bir kelime ifllemci belge (doc) olarak de¤il de, bir Web
sayfas› (html) olarak saklamam›z› sa¤lar. Gönder ise, yaratt›¤›m›z belgeyi bir elektro-
nik posta, bu tür bir postaya ek ya da fax olarak bir baflkas›na göndermemizi sa¤lar.

Kitab›m›z›n 11, 12 ve 13 numaral› ünitelerinde Web, elektronik posta ve ‹nternet konusu
ayr›nt›l› ifllenecektir. 

Düzen menüsü içindeki komutlar›n hemen hemen tamam›n› Büro Yaz›l›mla-
r›nda Ortak Ö¤eler ünitesinde ifllemifltik. O ünitede ifllenenler d›fl›nda “Temizle”
komutu dikkati çekmektedir. Temizle komutu, seçili metinlere uygulanan tüm stil
ya da biçimlerin iptal edilerek metnin eski durumuna dönmesini sa¤lar.

Görünüm menüsü içinde Araç Çubuklar› ve Yak›nlaflt›r d›fl›nda dosyay› ek-
randa, normal, Web sayfas› biçiminde, yaz›c›dan ç›kaca¤› gibi ya da anahatlar bi-
çimlerinde görünmesini sa¤layan komutlar yer al›r.

Ekle menüsü içinde ise “Sayfa Numaras›”, “Dipnot” ve “Metin Kutusu” komut-
lar› dikkat çekmektedir. Her iki komut da ayn› adlar› tafl›yan iletiflim kutular› açar.
Sayfa Numaras› iletiflim kutusu belgeye sayfa numaras› vermemize yard›mc› olur.
Dipnot iletiflim kutusu ise belgeye dipnot ve belge sonuna ekleyece¤imiz sonnotla-
r› yerlefltirmemize yard›mc› olur. Metin Kutusu, asl›nda içine metin yazmam›za yar-
d›mc› olan bir çizim unsurudur. “Kelime ifllemcide neden bir metin kutusuna ihti-
yaç olsun ki?” diye düflünebilirsiniz. Ancak zaman zaman, düz akarak gelen metin-
lerin aras›na, farkl› biçim ve özellikte, kolayca sayfada istedi¤iniz yere yerlefltirebi-
lece¤iniz metinler eklemek isteriz. Metin kutusu bu konuda büyük kolayl›k sa¤lar.

Biçim menüsü, yazd›¤›m›z metnin çeflitli bölümlerine, paragraflar›na ve sayfala-
r›na de¤iflik biçimler vermemizi sa¤layan seçenekleri içerir. Büro Yaz›l›mlar›nda Or-
tak Ö¤eler ünitesinde gördü¤ümüz Karakter, Paragraf, Maddelendirme ve Numara-
land›rma seçeneklerinin yan› s›ra metin düzenlemede s›k yararland›¤›m›z “Kenarl›k-
lar ve Gölgelendirme”, “Sütunlar”, “Sekmeler”, “Büyük/Küçük Harf De¤ifltir” ve “Stil”
komutlar›n› da içermektedir. Bu komutlar›n herbiri ayn› ad› tafl›yan iletiflim kutular›-
n›n aç›lmas›n› sa¤lar. Kenarl›klar ve Gölgelendirme iletiflim kutusu, belirli bir metin
bölümünün ya da görsel ö¤enin etraf›na çerçeve çizdirmemize yarar. Çerçevenin seç-
ti¤imiz metnin çevresinde ne kadar boflluk b›rakaca¤›n›, çizgi kal›nl›¤›n›n ne kadar
olaca¤›n› ve benzeri özellikleri Kenarl›klar ve Gölgelendirme iletiflim kutusundan be-
lirleriz. Sütunlar iletiflim kutusunu, metinin kaç sütunda sunulanaca¤›n›, genifllikleri-
nin ne olaca¤›n› ve sütun aralar› belirlemek için kullan›r›z. Sekme, en yal›n biçimde,
klavyedeki Tab tufluna her vuruflta ekleme noktas›n› belirli bir ileri noktaya tafl›ma ifli-
dir. Örne¤in, paragraf bafl› yapmak için sat›r bafl›ndayken klavyeden Tab tufluna bas-
t›¤›m›zda ekleme noktas›n›n bir miktar sa¤a kayd›¤›n› görürüz. Bu kayma mesafesini
Sekmeler iletiflim kutusu arac›l›¤›yla belirleyebiliriz. Büyük/Küçük Harf De¤ifltir ileti-
flim kutusu ise seçili bir metnin büyük ya da küçük harflerle yaz›lmas›n› sa¤lar. Ör-
ne¤in hep küçük harflerle yazd›¤›m›z bir cümlede, kelimelerin ilk harflerinin büyük
harfle yaz›lmas› bu iletiflim kutusu arac›l›¤›yla kolayl›kla sa¤lan›r. Stil seçene¤i, belirli
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bir paragraf yap›s›na isim vermemizi ve saklamam›z› sa¤lar. Metnimizi yazarken, olufl-
turdu¤umuz bir paragraf› yaz› tipi, biçimi ve di¤er ayarlar› ile isimlendirip, daha son-
ra yazd›¤›m›z bir metni bu stilde tan›mlad›¤›m›zda tüm ayarlar› kendili¤inden
yap›lacakt›r. Örne¤in; normal metinleri iki tarafa bloklu ve 10 punto ince karakterle
yaz›yor olabiliriz. Buna karfl›l›k, metnin içindeki baz› özel bölümleri, baflka bir stil ola-
rak adland›r›p, sola dayal›, 12 punto kal›n karakterle yazabiliriz. Daha sonra metnimi-
zin içindeki herhangi bir paragraf› seçip, bu stile t›klad›¤›m›zda, metin biçimi ne olur-
sa olsun, seçti¤imiz yeni stilin özelliklerini otomatik olarak alacakt›r.
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fiekil 6.7

Word program›n›n menülerindeki
komutlar›n ço¤u, kendileriyle ayn›
ad› tafl›yan iletiflim 
kutular›n›n aç›lmas›n› sa¤lar.
Bunlardan baz›lar› flunlard›r:
a. Sayfa Numaras›
b. Kenarl›klar ve Gölgelendirme
c. Sütunlar
d. Dil Ayarla
e. Tablo Ekle

(a)

(b)

(c)

(d) (e)



Araçlar menüsü, sözcük denetimi yapmam›z› sa¤layan Yaz›m ve Dilbilgisi ko-
mutunun yan› s›ra birçok arac› çal›flt›ran komutlar› içerir. Ancak kelime ifllemcileri
kullanmaya yeni bafllayanlar olarak, bunlar aras›nda en s›k “Dil” ve “Sözcük Say›-
m›” komutlar›ndan yararlan›r›z. Dil komutuna t›klad›¤›m›zda ortaya ç›kan menü-
den Dili Ayarla seçene¤ini seçmemiz gerekir. Ortaya ç›kan Dil iletiflim kutusundan
istedi¤imiz dili seçerek metnimizi bu dilde yazabiliriz. Dil komutuyla ortaya ç›kan
menüdeki di¤er bir seçenek de “Heceleme”dir. Heceleme komutu, metni yazarken,
sat›r sonlar›nda kelimelerin bölünmesine izin verip vermeyece¤imizi belirlememi-
ze yard›mc› olan heceleme iletiflim kutusunun ortaya ç›kmas›n› sa¤lar.

Tablo menüsü, yazd›¤›m›z metne tablo eklememize ve bu tablolar› düzenle-
memize yard›mc› olan komutlar› ve seçenekleri içerir. Bunlar aras›nda özellikle
“Ekle” ve “Sil” en s›k kullan›lan seçeneklerdir. Ekle seçene¤i ve sonras›nda Tablo
t›kland›¤›nda, metne tablo eklememize yard›mc› olan Tablo Ekleme iletiflim kutu-
su görünür. Bu kutu arac›l›¤›yla istedi¤imiz say›da sütun ve sat›rdan oluflan bir
tablo yaratabiliriz. Ekle seçene¤iyle, ayr›ca, yarat›lm›fl bir tabloya sat›r, sütun ya da
hücre ekleyebiliriz. Sil seçene¤i ise bir tabloyu, ya da tablo içindeki sat›rlar›, sü-
tunlar›, hücreleri silmeye yarar. 

Tablolar› ve “hücre” kavram›n› 7 numaral› ‹fllem Tablolar› ünitesinde ayr›nt›l› inceleyece¤iz.

Bu menülerin yan› s›ra Standart ve Biçimlendirme araç çubuklar›nda da Büro
Yaz›l›mlar›nda Ortak Ö¤eler ünitesinde gördü¤ümüz dü¤melerin d›fl›nda Word
program›na özgü baz› dü¤meler bulunmaktad›r. Örne¤in, Word program›nda
Standart araç çubu¤una “Kenarl›k”, “Tablo Ekle” ve “Sütunlar” dü¤meleri bulun-
maktad›r. Benzer biçimde Biçimlendir araç çubu¤unda ise “Stil” alan› bulunmak-
tad›r. Seçilen ya da kullan›lan yaz›lar›n stilinin de¤ifltirilmesini sa¤lar. Stil ad›n›n
yan›ndaki küçük ok t›kland›¤›nda stil türlerinin listesi gelir. Bunlardan istenen bir
tanesi, üzerine t›klanarak seçilebilir.

Bir metnin dilbilgisi kurallar›na uygun yaz›l›p yaz›lmad›¤›n›n denetlenmesi için hangi me-
nüyü ve komutu kullan›r›z?

Araçlar menüsü alt›ndaki Dilbilgisi ve Yaz›m komutunu kullan›r›z.
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fiekil 6.8

Word program›ndaki Standart ve Biçimlendirme araç çubuklar›nda, Word’e özgü birkaç dü¤me bulunmaktad›r.
1. Kenarl›k
2. Tablo Ekle
3. Sütunlar
4. Stil
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Belge Yaratmak ve Düzenlemek

Bir belge yaratmak ya da yarat›lm›fl bir belgeyi düzenlemek için
afl›lmas› gereken ifllem basamaklar›n› s›ralayabilece¤iz.

Word program›n› kullanarak nas›l metin yaratabilece¤imizi, yarat›lm›fl bir metni
nas›l düzenleyebilece¤imizi ve ç›kt›s›n› yaz›c›dan nas›l alabilece¤imizi bir örnek
üzerinde görebilmek için birlikte fiekil 6.5 gibi bir belge haz›rlayal›m.

Metni klavyeyi kullanarak yazmak belgeyi yaratman›n ilk aflamas›d›r. Word ya-
z›l›m› ilk girildi¤inde, genellikle yazd›¤›m›z metinleri Times New Roman karakter
türünde, 12 karakter boyutunda ve normal biçimde oluflturur. 

Yaz› ifli biter bitmez, hatta yazmaya bafllad›¤›m›zda belgemizi bilgisayar›n sa-
bit diskine saklamak yararl› olur. Bunun için Dosya menüsünden Kaydet ya da
Farkl› Kaydet seçeneklerini kullanarak, Farkl› Kaydet iletiflim kutusunu açar›z. Da-
ha sonra Dosya Ad› alan›na fazla uzun olmayan, ak›lda kal›c› bir isim yazar›z. Sak-
la dü¤mesine t›klad›¤›m›zda, belgemiz bilgisayar›m›z›n Dökümanlar›m klasörü içi-
ne kaydedilmifl olur.

fiimdi bu belgemizi biraz düzenleyelim. Örne¤in; öncelikle, ilk cümleyi, tama-
m› büyük harflerden oluflmufl, farkl› bir karakter türünde, boyutunda, daha kal›n
biçiminde ve sat›r›n ortas›nda yer alan bir bafll›k haline dönüfltürelim. Bu düzen-
leme için ilk cümle fare yard›m›yla seçildikten sonra flu aflamalar›n yerine getiril-
mesi gerekir:

• Biçim menüsünden Büyük/Küçük Harf De¤ifltir seçene¤ine t›klan›r.
• Büyük/Küçük Harf De¤ifltir iletiflim kutusundan TÜMÜ BÜYÜK HARF seçe-

ne¤i iflaretlenir ve Tamam dü¤mesine bas›l›r.
• Biçimlendirme araç çubu¤undaki Karakter Türü alan›n yan›ndaki ok t›kla-

narak bilgisayarda yüklü karakter türleri görülür.
• Bunlar aras›ndan biri, örne¤in Book Antiqua karakteri üzerine t›klanarak

seçilir.
• Biçimlendirme araç çubu¤undaki Karakter Boyutu alan›n yan›ndaki ok t›k-

lanarak karakter boyutlar›n› gösteren rakamlar listesine ulafl›l›r.
• Karakter boyutlar›ndan biri, örne¤in 14 seçilir.
• Biçimlendirme araç çubu¤undaki Kal›n ve Ortala dü¤melerine t›klan›r.

Bu ifllemler belirli bir s›rada yap›lmay› gerektirmez, istedi¤iniz s›rada yapabilirsiniz. 

Bafll›¤›m›z› düzenledikten sonra metnin baz› bölümlerini yana yat›k ya da alt›
çizili yazma, maddelendirme ya da numaraland›rma, sekme ayarlar›n› yaparak pa-
ragraf bafllar›n› düzenleme ve metindeki bir paragraf›n di¤erlerinden farkl› olarak
iki yana dayal› ve iki sütun halinde görünmesini sa¤lama, di¤er paragraflar›n sa-
t›r aras›n› geniflletme gibi düzenlemeler yapal›m. Öncelikle, vurgu yapmak istedi-
¤imiz kelimeleri seçerek yana yat›k ya da alt› çizli yaz›lmalar›n› sa¤layal›m. Bunun
için:

• Kelimeler seçiliyken (örne¤in; “yeni medya” ve “zanaat (meslek) lojalar›”
kavramlar›) Biçimlendirme araç çubu¤undaki Kal›n dü¤mesine t›klar›z. Böy-
lece bu kelimeler Kal›n biçimde görülür.

• Di¤er baz› kelimelerin alt›n› çizmek için ise seçili konumdayken, Biçimlen-
dirme araç çubu¤undaki altçizgi dü¤mesine t›klan›r.
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fiekil 6.9

Bafll›¤› düzenlemek için
ço¤unlukla
Biçimlendirme araç
çubu¤undaki dü¤meleri
kullan›r›z.



‹stedi¤imiz vurgular› verdikten sonra metnin Zanaattan Teknolojiye bafll›¤›
alt›ndaki ilk paragraf sonundaki iki soruyu maddelendirerek alt alta yazal›m:

1. Ekleme Noktas› (imleç), “Kurumlar ...” kelimesinin önüne getirilerek klav-
yeden Enter tufluna bas›l›r. 

2. Bir sonraki cümle için de ayn› ifllem tekrarlan›r.
3. Her iki yeni sat›r seçilir ve Biçimlendirme araç çubu¤undan Numaraland›r

dü¤mesine t›klan›r.

Paragraf bafllar›n› içeri kayd›rabilmek için önce sekme ayarlar›n› yapmam›z ge-
rekir. Bunun için flu s›ray› izleriz:

1. Biçim menüsünden Sekmeler seçene¤i t›klan›r.
2. Sekmeler iletiflim kutusunda Sekme Noktalar› alan›na 0,5 yaz›larak Tamam

dü¤mesine t›klan›r.
3. Ekleme noktas› (imleç) ilk paragraf bafl›na getirilir.
4. Klavyeden bir kez Tab tufluna bas›l›r.
5. Ayn› ifllem di¤er paragraflar için tekarlan›r.

Metin içindeki bir paragraf›n di¤erlerinden farkl› iki yana dayal› ve iki sütun
halinde görünmesini sa¤lamak için;

1. Öncelikle istenilen paragraf seçilir ve
2. Biçimlendirme araç çubu¤undan ‹ki Yana Daya dü¤mesi t›klan›r.
3. Daha sonra, paragraf seçiliyken, Standart araç çubu¤undaki Sütunlar dü¤-

mesine t›klan›r.
4. Ortaya ç›kan kutu üzerindeki sütunlardan ilk ikisi üzerinde fare gezdirile-

rek seçilir.

Di¤er paragraflarda sat›r aralar›n› geniflletebilmek için bu de¤iflikli¤i yapmak
istedi¤imiz paragraflar› seçmemiz gerekir. Hepsini ayn› anda seçmeyebilir, teker
teker yapmak zorunda kalabiliriz. Paragraf› seçtikten sonra;

1. Biçim menüsünden Paragraf komutuna t›klan›r.
2. Ortaya ç›kan Paragraf iletiflim kutusundan Sat›r Aral›¤› alan›ndaki afla¤›da-

ya do¤ru ok t›klanarak seçeneklerin görünmesi sa¤lan›r.
3. Bu seçeneklerden örne¤in 1,5 Sat›r üzerine t›klanarak seçilir.
4. Tamam dü¤mesine bas›larak istenen de¤ifliklik gerçeklefltirilir.

Metine iliflkin yapt›¤›m›z bu de¤iflikliklerin d›fl›nda belgemize sayfa numaras›
ve resim ya da çizim eklemek gibi düzenlemeler de yapabiliriz. Sayfa numaras›
ekleyebilmek için:

1. Ekle menüsündeki Sayfa Ekle komutuna t›klan›r.
2. Sayfa Ekle iletiflim kutusu, numaran›n, sayfan›n üstünde ya da alt›nda gö-

rünmesini ve sat›r›n sa¤ bafl›nda, sol bafl›nda ya da ortas›nda yer almas›n›
sa¤layan seçenekleri sunar. ‹stenen biçim seçeneklerden t›klanarak seçilir.

3. Tamam dü¤mesine t›kland›¤›nda sayfa numaras› belirir.
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fiekil 6.10

De¤ifliklik yapmak istedi¤imiz metin bölümlerini seçtikten sonra araç çubuklar›ndaki dü¤meleri kullanarak
maddelendirme, numaraland›rma, yana yat›rma ya da alt›n› çizme, iki yana dayama, birden fazla 
sütunda sunma gibi düzenlemeleri kolayl›kla yapabiliriz.



Resim eklemek için de Ekle menüsü komutlar›ndan yararlan›r›z. Bunun için
öncelikle resimi ya da çizimi nereye yerlefltirmek istedi¤imizi belirleyerek ekleme
noktas›n› (imleci) oraya götürmeliyiz. Daha sonra;

1. Ekle menüsünden Resim seçilir.
2. Ortaya ç›kan menüden e¤er özel olarak kullan›lmak istenen ve bunun için

çizilmifl ya da bilgisayara aktar›lm›fl bir resim ya da çizim varsa Dosyadan
komutu kullan›l›r. E¤er Word ile birlikte gelen haz›r resimler ya da çizimler
kullan›lmak isteniyorsa Küçük Resim komutuna t›klan›r.

3. Küçük Resim Galerisi’nde resim ve çizimler kataloglar halinde gruplanm›flt›r.
Metne uygun olmas› amac›yla Bilim ve Teknoloji grubu bulunarak t›klan›r.

4. Ortaya ç›kan resim ya da çizimlerden konuya uygun olan üzerine t›kland›-
¤›nda ortaya ç›kan menüden Küçük Resim Ekle dü¤mesine t›klan›r.

Küçük Resim Galerisi iletiflim kutusu kapat›ld›¤›nda seçilen resim ya da çizim
metin içinde belirlenen yerde görülür. Ancak bu resim ya da çizim istedi¤imiz bü-
yüklükte olmayabilir. ‹stedi¤imiz boyuta getirebilmek için:

1. Resim ya da çizim üzerine bir kez t›klanarak seçilir.
2. Ortaya ç›kan dikdörtgenin kenarlar›ndaki kareler üzerine t›klanarak, bas›l›

durumda fare oynat›l›r.
3. ‹stenen büyüklü¤e gelince farenin tuflu b›rak›l›r.

Tüm bu düzenlemelere ra¤men, resim ya da çizim, metin içinde istedi¤imiz
gibi yer almayabilir. Metnin, resim ya da çizimlerin alt›ndan, üstünden, yan›ndan
ve hatta üzerlerinden akmas›n› sa¤layabiliriz. Bunun için Resim araç çubu¤una
gereksinimimiz vard›r. Genelde, bir resim ya da çizim üzerine t›kland›¤›nda Re-
sim araç çubu¤u kendili¤inden ortaya ç›kar. Ç›kmad›¤› durumlarda Görünüm me-
nüsündeki “Araç Çubuklar›” komutu yard›m›yla Resim araç çubu¤unu görünür
yapabiliriz.
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fiekil 6.11

Bir belgeye sayfa numaras› ve
resim eklemek için Ekle
menüsündeki komutlar› 
kullan›r›z. 



Resim araç çubu¤u ortaya ç›kt›ktan sonra;
1. Metin Kayd›rma dü¤mesine t›klan›r.
2. Ortaya ç›kan menüden s›k› seçilir.
Böylece metnin, resim ya da çizimin yan›ndan akmas› sa¤lan›r.

Buraya kadar anlat›lanlar asl›nda kelime ifllemcilerle yapabileceklerimizin kü-
çük bir ks›m›n› oluflturmaktad›r. Ancak geriye kalan ifllemlerin ço¤u burada anla-
t›lan ifllem basamaklar› izlenerek gerçeklefltirilmektedir. Deneyerek rahatl›kla bu
ifllemleri gerçeklefltirebilirsiniz. 

Bir belgeye metin kutusu eklemek için yap›lmas› gereken ilk ifllem nedir?

Bir belgeye herhangi bir unsur eklemek için ilk yap›lmas› gereken, o unsurun yerlefltirilmek istenen ye-
rini belirlemektir. Bunun için fare yard›m›yla ekleme noktas› (imleç) istenen noktaya tafl›n›r.
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fiekil 6.12

Resim araç çubu¤u metne eklenen resim ve çizimlerin biçimlendirilmesinde yard›mc› olan dü¤meleri içerir.

1. Resim Ekle: Resim Ekle iletiflim kutusunu açar.
2. Görüntü Denetimi: Resmin gri tonlarda, siyah beyaz ve filigran biçiminde de¤iflitirilmesini sa¤lar.
3. Daha Fazla/Az Karfl›tl›k: Resmin renkleri aras›ndaki kontrast› art›r›r ve azalt›r.
4. Daha Fazla/Az Parlakl›k: Resimdeki renklerin parlakl›¤›n› art›r›r ve azalt›r.
5. K›rp: Metnin yaln›zca istenen bölümlerinin görünmesi için kullan›l›r.
6. Çizgi Kal›nl›¤›: Resimdeki çizgilerin kal›nl›¤›n› ayarlamaya yarar.
7. Metin Kayd›rma: Metnin, üstten ve alttan, yanlardan, zeminden ya da resmin üzerinden akmas›n› sa¤lar.
8. Resim Biçimlendirme: Resim Biçimlendirme iletiflim kutusunu açar.
9. Saydam Renkleri Olufltur: Resmin saydam görünmesini için kullan›l›r.
10. Resmi ‹lk Haline Döndür: Resmi, metine eklendi¤i ilk haline geri döndürür.

fiekil 6.13

Resim araç çubu¤undaki Metin Kayd›rma dü¤mesi, metni, resim ve çizimlerin üst ya da
alt›ndan, yanlar›ndan, zemininden ve üzerinden ak›tmay› sa¤layacak seçenekler sunar.
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Özet
“Kelime ‹fllem” ve kelime ‹fllemcilerde kullan›lan di-

¤er temel kavramlar› tan›mlayabilece¤iz.

• Kelime ifllemci, bilgisayar ortam›nda metin ya-
ratma, düzeltme, biçimlendirme, saklama ve ka-
¤›t üzerine yazd›rma ifllemlerini kolaylaflt›ran
yaz›l›mlard›r.

• Kelime ifllemci programlar›nda metinlerin yaz›ld›¤›
ve düzenlendi¤i alana sayfa denir. 

• Kelime ifllemcilerde paragraf farkl› anlamdad›r.
Enter vurufllar›nda tamamlanan yaz› bütününe pa-
ragraf denir.

• Metni oluflturan harf, rakam, sembol ve boflluklar
kelime ifllemciler için birer karakterdir. Bilgisayar-
lar sayfa ya da paragraflar› de¤il karakterleri tan›r. 

Metin olufltururken kelime ifllemci kullanma ile

daktilo kullanma aras›ndaki farklar›, kelime ifl-

lemcilerin genel özelliklerini göz önüne alarak

s›ralayabilece¤iz.

• Kelime ifllemcilerin en belirgin üstünlü¤ü, metin-
lerin daktiloda oldu¤u gibi do¤rudan ka¤›t üzeri-
ne yaz›lmas›ndan öte, bilgisayar belle¤inde sak-
lanmas›d›r. Daha sonra saklanan bu metin belge-
leri geri ça¤›r›l›p tekrar kullan›labilir, de¤ifltirilebi-
lir ve yazd›r›labilir.

• Kelime ifllemciler yaz›lan metin içinde birçok dü-
zenleme seçeneklerine sahiptir. Metin içinde belir-
li sözcüklerin taran›p bulunmas›, de¤ifltirilmesi,
görsel ö¤elerin eklenebilmesi bu seçeneklerden
baz›lar›d›r.

• Öte yandan sözlük kontrol gibi seçenekler, do¤-
ru dil ve sözcük kullan›m› için oldukça önemli
üstünlüklerdendir.

Kelime ifllemcilere iliflkin kavramlar›n hangi ifllevle-

ri yerine getirdi¤ini aç›klayabilece¤iz.

• MS Word kelime ifllemci program›nda Dosya, Dü-
zen, Ekle, Biçim, Araçlar, Tablo, Pencere ve Yar-
d›m menüleri bulunur.

• Dosya menüsü yarat›lan belgenin, yani dosyan›n
yönetimine iliflkin kaydetme, açma gibi komutlar›
içerir.

• Düzen menüsü yarat›lan metnin düzenlenmesine
iliflkin kopyalama, yap›flt›rma, arama ve de¤ifltirme
gibi komutlar› içerir.

• Ekle menüsü ana metne farkl› unsurlar› eklememi-
ze yard›mc› olan resim, grafik, sayfa numaras› gibi
komutlar› çerir.

• Araçlar menüsü program›n kullan›m›n› kolaylaflt›ra-
cak sözlük kontrol, heceleme ve benzeri araçlar›
çal›flt›rmaya yönelik komutlar› içerir.

Bir belge yaratmak ya da yarat›lm›fl bir belgeyi dü-

zenlemek için afl›lmas› gereken ifllem basamaklar›-

n› s›ralayabilece¤iz.

• Bir belge yaratmak kelime ifllemci yaz›l›m› açt›ktan
sonra klavyeden metnin yaz›lmas› ve daha sonra
bunun bilgisayar belle¤inde saklanmas›n› içerir.

• Bir belgede karakter türünü, boyutunu, biçimini,
yerini de¤ifltirmek, paragraf bafllar› için sekmeleri
ayarlamak, sat›rlar› numaraland›rmak ya da madde-
lendirmek, birden fazla sütunda göstermek, iki ya-
na yaslamak, resim, sayfa numaras› eklemek gibi
çok çeflitli düzenlemeler yap›labilir. 

• Bir belgedeki metin ve di¤er unsurlar›n biçimlen-
dirilmesi için öncelikle seçilmifl olmalar› gerekir.
Daha sonra menü komutlar› ya da araç çubukla-
r›ndaki dü¤melere t›klanarak gerekli de¤ifliklikler
yap›labilir.

• Bir belgeye resim, çizim, metin kutusu, nesne gibi
unsurlar ekleyebilmek için öncelikle belgenin ne-
resine eklenmek istendi¤i belirtilmelidir. Bunun için
fare yard›m›yla eklem noktas› (imleç) istenen nok-
taya tafl›n›r. 
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Kendimizi S›nayal›m
1. Bilgisayar afla¤›daki unsurlardan hangisini tan›r?

a. Paragraf
b. Sayfa
c. Cümle
d. Kelime
e. Karakter

2. Daha önce yarat›lan bir metni geri ça¤›r›p üzerin-
de ifllem yapmak için Word program›nda hangi menü
kullan›l›r?

a. Dosya
b. Düzen
c. Ekle
d. Biçim
e. Araçlar

3. Yaz›lan metindeki karakter ve paragraf özellikleri
kelime ifllemcinin hangi menü eleman› kullan›larak
düzenlenir?

a. Dosya
b. Düzen
c. Ekle
d. Biçim
e. Araçlar

4. Afla¤›dakilerden hangisi kelime ifllemcilerin daktiloya
göre üstünlüklerinden biri de¤ildir?

a. Metinleri sonradan kullanabilmek için saklamak
b. Sayfalar üzerine numara yazmak
c. Yarat›lan belgeye metin eklemek 
d. Yaz›lar› blok halinde sa¤a sola yaslamak
e. Karakterleri ve görünümlerini de¤ifltirebilmek

5. Kelime ifllemci programlar› yarat›lan belgeleri genel
olarak hangi biçimde saklar?

a. Döküman
b. Resim
c. Animasyon 
d. Grafik
e. Tablo

6. “Yeni Adla Kaydet” penceresi hangi durumlarda
kullan›lmaz?

a. Belge ilk defa kaydedildi¤inde
b. Belge daha önceden kaydedildi¤inde
c. Belge farkl› bir sürücüye kaydedildi¤inde
d. Belgeye yeni bir isim verildi¤inde
e. Belge farkl› bir klasöre kaydedildi¤inde

7. Afla¤›dakilerden hangisi kelime ifllemcilerle yap›lamaz?
a. Metin saklama
b. Metin yazd›rma
c. Metin düzenleme
d. Metin biçimlendirme
e. Metin karakteri oluflturma

8. Kelimeleri bölmeden, sat›r sonundan otomatik olarak
di¤er sat›ra geçifl özelli¤ine ne ad verilir?

a. Karakter ve görünüm de¤ifltirme
b. Kelimelerin yaz›l›fl›n› denetleme ve düzeltme
c. Kelime kayd›rma
d. Arama ve de¤ifltirme
e. Metin ekleme ve silme

9. Afla¤›dakilerden hangisi “kelime ifllemci” kavram›n› en
iyi tan›mlar?

a. Metin yaratmay›, düzeltmeyi ve saklamay› kolay-
laflt›ran yaz›l›m

b. Metin yazmaya yarayan araç
c. Belgeleri saklamaya ve geri ça¤›rmaya yarayan

program 
d. Belgeleri bilgisayarda istenilen klasöre kopyala-

yan yaz›l›m
e. Bilgisayarda dosya yaratmay› sa¤layan program 

10. Kelime ifllemcilerde metinlerin yaz›ld›¤› ve düzenlen-
di¤i alana ne ad verilir?

a. Paragraf
b. Sayfa
c. Cümle
d. Kelime
e. Karakter
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Yan›t Anahtar›
1. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar

ve Tan›mlar” konusunu tekrar okuyun. 
2. a Yan›t›n›z farkl› ise “Kelime ‹fllemcileri Kullanma”

konusunu tekrar okuyun. 
3. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Kelime ‹fllemci-

leri Kullanma” konusunu tekrar okuyun. 
4. b Yan›t›n›z farkl› ise “Kelime ‹fllemcilerin Genel

Özellikleri” konusunu tekrar okuyun.
5. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar

ve Tan›mlar” konusunu tekrar okuyun. 
6. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Kelime ‹fllemci-

leri Kullanma” konusunu tekrar okuyun. 
7. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar

ve Tan›mlar” ve “Kelime ‹fllemcilerin Genel Özel-
likleri” konular›n› tekrar okuyun. 

8. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Kelime ‹fllemci-
lerin Genel Özellikleri” konusunu tekrar okuyun.

9. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar
ve Tan›mlar” konusunu tekrar okuyun. 

10. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar
ve Tan›mlar” konusunu tekrar okuyun. 



Anahtar Kavramlar
Aktif Hücre Sat›r
De¤er Sütun
Etiket Ortala
Formül Oran Birimi
Fonksiyon Para Birimi
Grafik Sihirbaz› Topla
Hücre Virgül Birimi 
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Girifl
Birçoklar› için bilgisayar, yazmada ve yaz›lanlar› saklamada kullan›lan bir
araçt›r. Oysa bilgisayar›n sahip oldu¤u gizil gücün en iyi görülebilece¤i uygula-
malar ifllem tablolar›d›r.

Asl›nda her gün karfl› karfl›ya kald›¤›m›z birçok sorunu ifllem tablosu yaz›l›m-
lar› ile kolayca çözebiliriz. Örne¤in; ayl›k harcamalar›m›z› takip etmek için he-
men hepimiz aybafllar›nda listeler haz›rlar›z. Bazen “evdeki hesap çarfl›ya uy-
maz” ve bu listeleri yeni bafltan haz›rlamak ya da üzerlerinde karalamalar yap-
mak zorunda kal›r›z. Bazen de geçen aylarda yapt›¤›m›z harcamalarla içinde ol-
du¤umuz ayki harcamalar›m›z› karfl›laflt›rmak isteriz. Bunun için eski defterleri
kar›flt›r›r, ka¤›t parçalar›n› bulmaya çal›fl›r›z. 

Nas›l? Bu anlat›lanlar tan›d›k geldi mi? E¤er tan›t›k gelmediyse flu örneklere
bakal›m: Ö¤rencilik hayat›m›z›n tamam›nda ya da en az›ndan baz› dönemlerin-
de, derslerde ald›¤›m›z puanlara iliflkin not tablosu oluflturmufluzdur. Böylece dö-
nem sonunda hangi dersi kaç puanla bitirece¤imizi ya da dönem sonu genel ba-
flar›m›z› ö¤renmeye çal›flm›fl›zd›r. Ya da haftal›k ders program›m›z› gösteren çi-
zelge oluflturmufl, sahip oldu¤umuz kitap, CD ya da kasetlerimizin listesini tut-
mufl, taraftar› oldu¤umuz futbol tak›m›n›n haftalara göre puan durumunu gös-
teren tablolar haz›rlam›fl›zd›r. 

Asl›nda kalem ve ka¤›tla yap›labilecek olan bu ifllemler, ayl›k harcamalara
iliflkin örnekte oldu¤u gibi bir de¤ifliklik gerektirdi¤inde zaman al›c› ve s›k›nt›
verici olabilmektedir. ‹fllem tablosu yaz›l›mlar›; bu tür çizelge, liste, tablo ve gra-
fikleri haz›rlamada, gerekli de¤ifliklikleri kolayl›kla gerçeklefltirmede ve gerekti-
¤inde bu tablo ve listeleri ifllemede, karfl›laflt›rmada bizlere büyük kolayl›klar
sa¤lamaktad›r. 

Bu ünitede ifllem tablolar›n›n hayat›m›z› nas›l kolaylaflt›rabilece¤ini ö¤renme-
ye çal›flaca¤›z.

Bu üniteyi tamamlad›¤›m›zda afla¤›daki yeterliklere sahip olaca¤›z:
1. “‹fllem tablosu” kavram›n› tan›mlayarak, karfl›lafl›lan örneklerde ifllem tablola-

r›n›n üstlendi¤i ifllevleri saptayabilece¤iz.
2. ‹fllem tablosu yaz›l›mlar›nda kullan›lan temel kavramlar› tan›mlayabilece¤iz.
3. Yerine getirilmesi istenen bir ifllemin, ifllem tablosu yaz›l›m› ile gerçeklefltirile-

bilmesi için afl›lmas› gereken basamaklar› s›ralayabilece¤iz.
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‹fiLEM TABLOSUNU TANIYALIM 

"‹fllem tablosu” kavram›n› tan›mlayarak, karfl›lafl›lan örneklerde
ifllem tablolar›n›n üstlendi¤i ifllevleri saptayabilece¤iz.

Girifl bölümünde s›ralanan türde ifllemlerle hemen hepimiz karfl›laflabilmekteyiz:
Ayl›k harcamalar›m›z› takip etmek, kredi kart› faizlerimizi hesap etmek, tan›d›kla-
r›m›z›n adres ve telefonlar›n› saklamak, futbol tak›m›m›z›n haftalara göre puan
durumunu gösteren tablolar haz›rlamak, dersde ald›¤›m›z notlara göre ders so-
nundaki baflar›m›z› ya da dönem ve genel baflar› puanlar›m›z› hesaplamak, kitap,
CD ya da kasetlerimizin listesini yapmak günlük hayat›m›zda gerçeklefltirdi¤imiz
etkinliklerdir.

Tüm bu iflleri yaparken, haz›rlad›¤›m›z tablolardaki ve listelerdeki de¤erleri
de¤ifltirmek, düzenlemek ve ifllemek zorunda kal›r›z. Örne¤in; ayl›k toptan al›nan
yiyecekler için siz 100 milyon ay›rm›fl olman›za karfl›n 150 milyon harcayabilirsi-
niz; kardefliniz ev de¤ifltirdi¤i için adres ve telefon numaras› da de¤iflmifl olabilir;
sahip oldu¤unuz müzik CD’lerini gösteren listeyi sanatç› adlar›na göre düzenle-
mek isteyebilirsiniz; dersi baflar›yla tamamlamak için bir sonraki s›navda en az kaç
puan alman›z gerekti¤ini belirlemek zorunda kalabilir; iki hafta önceki maçta ta-
k›m›n›z yenilmeseydi flu an s›ralamada hangi yerde olabilece¤ini görmek isteyebi-
lirsiniz; aylara göre dolar›n Türk liras› karfl›nda de¤iflimini (genellikle art›fl›n›!) bir
grafikle izleyicilere sunma durumunda kalabilirsiniz. Tüm bu düzenleme, iflleme
ve de¤ifltirme ifllemleri kalem, ka¤›t ve hesap makinas› gibi yard›mc› gereçlerle
yap›labilir. Ancak, her defas›nda tablolar› ve listeleri bafltan haz›rlamak gerekir.
Bu da, oldukça emek ve zaman al›c›, motivasyonu k›r›c› bir durumdur.

Oysa, ifllem tablosu yaz›l›mlar› ile bu ifllemler kolayl›kla yerine getirilebilir. ‹fl-
lem tablosu, asl›nda, bilgisayar ortam›nda yarat›lan elektronik bir çal›flma sayfas›-
d›r. Verilerin sunulmas›, düzenlenmesi, ifllenmesi ve grafik biçiminde sunulmas›-
na yard›mc› olur. Önceleri mali tablolar haz›rlamada yo¤un kullan›lan ifllem tab-
lolar› kiflisel bilgisayar kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›yla toplumun hemen her kesi-
minde s›k kullan›lmaya bafllanm›flt›r. 

Muhasebeciler ve mali tablo yaratmakla yükümlü kifliler, eskiden, yeflil, k›rm›-
z› renkteki çizgilerden oluflmufl sütun ve sat›rlarla dolu büyük sayfalar üzerine bir
çok rakam s›ralamaktayd›. Bunlarla ilgili çarpma, bölme, ç›karma, toplama ifllem-
leri genellikle bir hesap makinas› yard›m›yla ya da hiçbir araç kullan›lmadan ger-
çeklefltiriliyordu. Sonra, elde edilen sonuçlar bu çarflaf› and›ran ka¤›tlar üzerinde-
ki ayr›lan yerlere yaz›larak mali tablolar elde ediliyordu. Mali tablolar›n›n bu yön-
temle haz›rlan›fl›, oldukça zahmetli, zaman al›c› ve hata yapmaya olanak tan›yan
bir süreçti. 

Bilgisayarlar›n ortaya ç›kmas› ile birlikte yo¤un miktardaki veriler çok daha
kolay ve az hatal› haz›rlanmaya bafllanm›flt›r. 

Asl›nda bilgisayarlar -özellikle kiflisel bilgisayarlar- ve ifllem tablosu yaz›l›mlar›
birbirlerinin geliflimine katk›da bulunmufllard›r. Kiflisel bilgisayar donan›m ve ya-
z›l›mlar› gelifltikçe, daha fazla özelli¤i içeren, daha kolay kullan›labilen ifllem tab-
losu yaz›l›mlar› gelifltirilmifltir. 

Öte yanda, ifllem tablosu yaz›l›mlar› da kiflisel bilgisayarlar›n yayg›nlaflmas›nda
itici güç olmufltur. ‹lk kez ifllem tablosu yaz›l›mlar› ile insanlar bilgisayarlar› gün-
lük yaflamdaki sorunlar›n› çözmede kullanabileceklerini görmüfllerdir. Böylece ki-
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flisel bilgisayarlar›n kullan›m› yayg›nlaflm›flt›r. Ayr›ca, birçok yaz›l›m ifllem tablosu
yaz›l›mlar›n›n çal›flma ilkelerine dayand›r›larak gelifltirilmifltir. Ayn› anda farkl›
pencerelerle (tablolarla) çal›flmak, grafik ve metin gibi farkl› uygulamalar› tablola-
r›n içine getirmek gibi özellikler di¤er baz› yaz›l›mlar›n gelifltirilmesine dayanak
oluflturmufltur.

fiimdi ifllem tablosunun ne oldu¤unu ve ne ifle yarad›¤›n› inceleyelim.

‹fllem Tablolar›n›n Genel Özellikleri
‹fllem tablolar›, özellikle rakamlar› içeren çeflitli bilgileri, anlaml› parçalara ay›rma-
m›za, bu parçalar› kolay anlafl›labilir biçimde ve istedi¤imiz düzende sunmam›za,
gerekti¤inde bu bilgilerle hesaplamalar yapmam›za, yap›lan hesaplamalardaki de-
¤iflimleri kolay gerçeklefltirmemize, geçmiflte farkl› davran›lsayd› bugün ne ko-
nunda olunabilece¤ini görmemize ya da ileride bizi nelerin bekledi¤ini kestirme-
mize yard›mc› olmak için tasarlanm›fl yaz›l›mlard›r. Bu yaz›l›mlar, oluflturulan tab-
lolardaki verileri, bu veriler aras›ndaki iliflkileri kolay kavrayabilmemize ve yo-
rumlayabilmemize yard›mc› olur. Futbol tak›mlar›n›n ligdeki durumlar›n› yans›tan
çizelge ifllem tablolar›na güzel bir örnektir. Bu çizelgede tak›mlar, toplad›klar› pu-
an ve att›klar› gollere göre s›ralan›r. Bu s›ralama her hafta de¤ifliklik gösterebil-
mektedir. Di¤erlerine göre daha fazla gol atarak galip gelen bir tak›m›n s›ralama-
daki yeri, ald›¤› puanlar, gol fazlal›¤›ndan dolay› kazand›¤› üstünlük ve di¤er ta-
k›mlar›n o haftaki ald›¤› sonuçlara ba¤l› olarak de¤iflebilmektedir. Baflka bir de-
yiflle, tak›mlar›n s›ralamadaki yeri fakl› rakamlara iliflkin verilere ba¤l› olarak
belirlenmektedir.
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‹fllem tablolar›, birbirleriyle yak›n iliflki içinde olan veriler aras›ndaki iliflkileri
kolayca görmemizi sa¤laman›n yan› s›ra bu verilerin birinde oluflan de¤iflimin di-
¤erlerine yans›t›labilmesi için gerekli matematiksel, istatistiksel, mant›ksal ifllemle-
ri de -hesaplamalar›- kolayca gerçeklefltirir. Örne¤in; Galatasaray’›n 56 puan ve
+15 averajla birinci, Fenerbahçe’nin 55 puan ve +13 ile ikinci, Befliktafl’›n 53 pu-
an ve +14 ile üçüncü olarak bafllayan hafta sonu Galatasaray’›n Ankaragücü’ne 2-
0 yenildi¤ini, Fenerbahçe’nin Gaziantep ile 3-3 beraber kald›¤›n› ve Befliktafl’›n
Samsun’u 3-0 yendi¤ini düflünelim. Bu durumda oluflacak s›ralama yaln›zca ifllem
tablosuna sonuçlar›n girilmesiyle, hiçbir matematiksel ifllem yapmam›za gerek
kalmadan kolayca oluflturulabilir. 

Futbol ligi puan durumu asl›nda fazla hesap içermedi¤i için ifllem tablolar›na
iliflkin basit bir örnektir. ‹fllem tablolar›n›n gücü ve üstünlü¤ü hesaplamalar›n, ifl-
lemlerin ve veriler aras›ndaki iliflkilerin karmafl›k oldu¤u durumlarda daha aç›k
fark edilebilir. Örne¤in; günümüzde birçok mal›n fiyat› farkl› alanlardaki ya da di-
¤er mallar›n fiyatlar›ndaki de¤iflimlere ba¤l› olarak karmafl›k hesaplamalar sonu-
cunda belirlenmektedir. Otomobili ele alal›m. Bir otomobilin fiyat›, iflgücünün
maliyeti, çeli¤in fiyat›, devletin koydu¤u vergi oran›, üreticinin ve sat›c›lar›n elde
etmek istedikleri kâr pay›, otomobilde istedi¤imiz özellikler gibi farkl› etkenlere
ba¤l› olarak belirlenir. ‹fllem tablolar› tüm bu etkenlerin birbiriyle olan karmafl›k
iliflkilerini görmemize ve ayr›ca gerekli karmafl›k hesaplamalar›n ya da ifllemlerin
yap›larak kolayca sonucu elde etmemize -araba fiyat›n›n belirlenmesine- yard›m-
c› olur. 

‹fllem tablolar›ndaki hesaplamalar ve ifllemler, formül ve fonksiyonlar arac›l›¤›yla yap›l›r.
Formül ve fonksiyon gibi temel ifllem tablosu kavramlar›n› bu ünitenin ilerleyen bölümle-
rinde ayr›nt›l› inceleyece¤iz.

Bu noktada diyebilirsiniz ki; “Bu tür verileri sunmay› ve bunlar›n birbirleriyle
olan iliflkilerini bir hesap makinas› ve ka¤›t-kalem ile de gösterebilirim!”. Do¤ru,
yapabilirsiniz. Ancak, elle ya da hesap makinas› ile yaln›zca bir soruna çözüm
bulmufl olursunuz. Oysa ifllem tablolar› ile daha fazlas›n›, genel çözümleri bulu-
ruz. Genel çözümler ile ne ifade edilmek istendi¤ini anlayabilmek için önce afla-
¤›dakilere benzer sorular› kendimize sormal›y›z:

• E¤er devlet otomobili lüks tüketim mallar› s›n›f›ndan ç›kar›rsa otomobil fi-
yatlar›nda ortalama ne kadarl›k bir düflüfl olur?

• E¤er ifllenmifl çelik sat›fl fiyat›n›n önümüzdeki y›l %1 oran›nda artaca¤› tah-
min ediliyorsa ve topluifl sözleflmesi gere¤i iflçilere %35 maafl art›fl› öngö-
rülmüflse otomobiller kaça sat›l›r?

• E¤er bir Türk firmas› %100 yerli bir otomobil üretirse di¤er otomobillerin fi-
yatlar› nas›l etkilenir?

Araba fiyatlar›na iliflkin sorulardan ilk ikisini cevaplamak ifllem tablolar›n› kul-
lananlar için oldukça basit, kullanmayanlar için ise biraz zahmetli bir ifltir. Önce-
likle, bir kez girilmifl ve çeflitli hesaplamalar ya da ifllemler yap›lm›fl olan rakam-
lar›n herhangi birinde de¤ifliklik oldu¤unda, ifllem tablolar› tüm hesaplama ve ifl-
lemleri bu de¤iklik do¤rultusunda kendili¤inden güncellefltirir. 

‹fllem tablolar›n›n kendili¤inden güncelleme özelli¤i, bize “e¤er” türü sorular
sorma olana¤› verir. Baflka bir deyiflle, geçmiflte farkl› davran›lsayd› nas›l bir so-
nuçla karfl›lafl›labilece¤ine iliflkin bilgi sahibi olmam›z› – “Ne olurdu?” sorusunu
cevaplamam›z›- sa¤lar. Benzer biçimde verece¤imiz kararlara ya da karfl›laflabile-
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ce¤imiz durumlara ba¤l› olarak ileride ne tür sonuçlarla karfl›laflabilece¤imizi kes-
tirmemize de -“Ne olabilir?” sorusunu cevaplamam›za da- yard›mc› olur. 

Bir kez ifllem tablosunu haz›rlad›ktan sonra bu tablodaki herhangi bir veriyi
de¤ifltirerek, bu de¤iflikli¤in sonuca olan etkisini gözlemleyebiliriz. Çeflitli gelifl-
melerin otomobil fiyatlar›n› nas›l de¤ifltirebilece¤ini kestirebiliriz. K›saca ifllem
tablolar›, farkl› seçenekleri kolayca s›namam›za ve sonuçlar› karfl›laflt›rarak sa¤l›k-
l› kararlar almam›za da yard›mc› olurlar.

Araba fiyatlar›na iliflkin sorulardan sonuncusu ise ifllem tablolar› ile cevaplan-
mayacak türdendir.

Öte yanda, ifllem tablosuna girilmifl bilgileri ve hesaplama ya da ifllem sonuç-
lar›n›, tablo biçiminde sunulabilece¤imiz gibi farkl› grafikler halinde de sunulabi-
liriz. Hemen tüm ifllem tablosu yaz›l›mlar› bilgilerin, hesaplar›n veya ifllemlerin bir
komutla grafik haline dönüfltürülmesini sa¤lar. Grafik biçiminde görselleflen ra-
kamlara iliflkin bilgiler daha kolay alg›lanabilir.

K›saca, ifllem tablolar›; 
• farkl› türdeki verileri anlaml› parçalara ay›rmam›za (düzenlememize), 
• birbirleriyle olan iliflkilerini tablo ya da grafik halinde sunmam›za, 
• bu verileri farkl› biçimlerde iflleyerek (farkl› seçenekleri deneyerek) 
• sonuçlar› yorumlamam›za ve böylece
• do¤ru kararlar almam›za yard›mc› olan yaz›l›mlard›r. 

‹fllem tablolar›n›n sabip oldu¤u özellikler ve biz kullan›c›lara sa¤lad›¤› kolay-
l›klar nedeniyle hemen her alanda kullan›m› yayg›nlaflm›flt›r. Bugün, ö¤retmenler
ö¤rencilerin notlar›n› tutmak için, ö¤renciler ise derslerde ald›klar› puanlar› kay-
detmek ve dönem sonu baflar›lar›n› hesaplamak için ifllem tablolar›n› kullanmak-
tad›rlar. Finansal analistler yat›r›m araçlar›ndaki de¤iflim ve e¤ilimleri de¤erlendir-
mede, pazarlama uzmanlar› piyasadaki e¤ilimleri belirlemede, sa¤l›kl› zay›flama
uzmanlar› müflterilerinin günlük kalori harcamalar›n› takip etmede ifllem tablola-
r›ndan yo¤un biçimde yararlanmaktad›rlar. Ve bizler en az›ndan ayl›k harcamala-
r›m›z› görmede ifllem tablolar›n› kullanmaktay›z.
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‹fllem tablolar›n›n genel
özellikleri say›sal verileri;
• sunmak,
• yorumlamaya yard›mc›

olmak,
• karmafl›k hesaplamalar

ve ifllemler yapmak,
• de¤ifliklikleri

kendili¤inden güncelle-
mek ve 

• "e¤er" türü sorular sor-
maya olanak tan›mak

biçiminde s›ralanabilir.

fiekil 7.2

‹fllem tablolar› rakamlar› içeren bilgileri grafikler biçiminde de sunmada bize yard›mc› olur.

Kaynak: Hazine Müsteflarl›¤› (2002). Merkez bankas› ayl›k ortalama döviz sat›fl kurlar›. 10 Nisan 2002 tarihinde
http://www.hazine.gov.tr/stat/egosterge/Tablo-03.htm adresinde eriflilmifltir.
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AYLAR Dolar Kuru De¤iflim %
Ocak 763,857.60 -1
fiubat 741,668.90 10.1
Mart 970,628.40 30.9
Nisan 1,212,775.70 24.9
May›s 1,135,234.50 -6.4
Hazarin 1,218,529.50 7.3
Temmuz 1,323,682.60 8.6
A¤ustos 1,404,316.80 6.1
Eylül 1,473,394.20 4.9
Ekim 1,604,007.00 8.9
Kas›m 1,524,867.40 -4.9
Aral›k 1,455,691.70 4.5

O
ca

k

fiu
ba

t

M
ar

t

N
is

an

M
ay

›s

H
az

ir
an

T
em

m
uz

A
¤u

st
os

Ey
lü

l

Ek
im

K
as

›m

A
ra

l›k

67
3,

85
8

74
1,

66
9 97
0,

62
8

1,
21

2,
72

6

1,
13

5,
23

5

1,
21

8,
53

0

1,
32

3,
68

3

1,
40

4,
31

7

1,
47

3,
39

4

1,
60

4,
00

7

1,
52

4,
86

7

1,
45

5,
69

2

D
o

la
r 

K
u

ru
 (

T
L

)

Aylar



Kendi yaflam›n›zda ifllem tablolar›n› hangi iflleri yapmak için ve nas›l kullanabilirsiniz?
Bir düflünün!

Kiflisel bilgisayarlarda kullan›lan ilk ifllem tablosu VisiCalc’dan bugüne ifllem
tablolar› da oldukça geliflmifltir. VisiCalc bugün yerini Microsoft Excel, Corel Qu-
attro Pro ve Lotus 1-2-3 gibi geliflmifl türdefllerine b›rakm›flt›r. 

Tüm bu yaz›l›mlarda -baz› küçük de¤ifliklikler gözlemlenmesine karfl›n- ortak
kavramlar kullan›l›r. 

Ünitenin devam›nda öncelikle ifllem tablosu yaz›l›mlar›n›n temelini oluflturan
bu temel kavramlar› tan›yacak; daha sonra da günümüzde en yo¤un kullan›lan
yaz›l›mlardan biri olan Excel program›n› genel hatlar› ile inceleyece¤iz. 

‹fllem Tablosuna ‹liflkin Temel Kavramlar

‹fllem tablosu yaz›l›mlar›nda kullan›lan temel kavramlar› tan›m-
layabilece¤iz.

Herhangi bir ifllem tablosunu açt›¤›n›zda karfl›n›za sat›r ve sütunlar›n oluflturdu¤u
bir tablo gelir. Bu tablonun sütunlar› alfabenin harfleri ile (A, B, C, DF, GF, CDF,
...) adland›r›l›r. Sat›rlar ise 1’den bafllayarak numaraland›r›l›r. 

Bu sat›r ve sütunlar›n kesiflmesi ile oluflan dikdörtgen kutucuklara ise hücre
ad› verilir. Her hücre kendisini oluflturan sütun ve sat›ra ba¤l› olarak bir adres
al›r. Örne¤in; ilk sütun ve ilk sat›r›n olusturdu¤u hücrenin adresi A1; üçüncü sü-
tun ve dördüncü sat›r›n oluflturdu¤u hücreninki ise C4 olur.

‹fllem tablosuna girmek istedi¤imiz bilgileri hücrelere yazar›z. Ancak öncelikle
bilgileri yazmak istedi¤imiz hücreyi aktif hale getirmeliyiz. Asl›nda bir ifllem tab-
losu açt›¤›m›zda ilk hücre olan A1 aktif halde gelir. Aktif oldu¤unu di¤er hücrele-
re göre daha kal›n çizgilerle belirlenmifl oldu¤undan anlayabiliriz. Aktif hücreyi
de¤ifltirmek için klavyedeki oklar› kullanabiliriz. Fare yard›m›yla  imleci  istedi¤i-
miz  hücre  üstüne  getirerek t›klad›¤›m›zda da hücreyi aktif hale getirebiliriz.

‹fllem tablolar›nda hücrelere üç ayr› veri girilebilir. Bunlar›n birincisi de¤erler-
dir. Örne¤in; hücreye herhangi bir say›sal de¤er (rakam, tarih vb) girilebilir. Bu-
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‹fllem tablolar›
hücrelerden
oluflur

Sütun

Sat›r

Hücre

Aktif
Hücre

Hücre, ifllem tablosuna 
girilmek istenen verilerin
yaz›ld›¤› küçük kutucuklar›n
her biridir.

Hücre, ifllem tablosuna 
girilmek istenen verilerin
yaz›ld›¤› küçük kutucuklar›n
her biridir.

Aktif Hücre, veri girilmeye
haz›r hücredir. 



nun için bir hücreyi aktif hale getirmek, girilmek istenen de¤eri klavyeden yaz-
mak ve Enter tufluna basmak yeterlidir.  

Hücrelere girilebilecek ikinci veri türü etiketlerdir. Örnek olarak, fiekil 7.2’de
“Aylar”, “Dolar Kuru”, “De¤iflim %” kavramlar› ve A sütununda s›ralanan ay adla-
r› birer etikettir.  

‹fllem tablolar›n› son derece kullan›fll› bilgi iflleme araçlar› yapan yetenek, hüc-
relere girebilece¤imiz formüllerdir. Formüller arac›l›¤›yla, tabloya girdi¤imiz say›-
sal verilere iliflkin hesaplamalar yapabiliriz. Örne¤in; yapmak istedi¤imiz ifllemler
s›ras›yla flunlard›r: 

1. ‹fllem tablomuzun A3 hücresinden bafllayarak 5, 10, 15, 20, 25, 30 de¤erle-
rin A sütununa girilmesi

2. B sütununa, A sütununa girilen de¤erlerin 5 ile toplamlar›n›n yaz›lmas›
Bu ifllemleri yapmak için ise yapmam›z gerekenleri flöyle s›ralayabiliriz:

1. A3 hücresini aktif hale getiririz.
2. Klavyeden 5 rakam›n› bu hücreye yazar›z ve Enter tufluna basar›z.
3. A4 hücresi kendili¤inden aktif hale gelir.
4. Buraya 10 rakam›n› yazarak tekrar Enter tufluna basar›z.
5. Ayn› ifllemi di¤er say›lar› girmek için tekrarlar›z.
6. B3 hücresini aktif hale getiririz.
7. Bu hücreye = A3+5 formülünü yazarak Enter tufluna basar›z. Formülde

A3’ün hemen önüne eflit (=) iflareti koymam›z›n nedeni girilen verinin bir
formül oldu¤unu programa tan›tmakt›r. Aksi halde program A3+5 ifadesini
bir de¤er ya da etiket olarak alg›layacakt›r. 

8. B3 hücresinde 10 say›s›n› görürüz. ‹fllem tablosu A3 hücresindeki de¤erle 5
rakam›n› hesaplam›fl ve sonucu B3 hücresine yazm›flt›r.

9. Daha sonra di¤er say›lar›n 5 ile toplamlar›n›n hesaplanmas› gerekmektedir.
Bunu, her say›n›n yan›ndaki hücreye ayn› formülü tekrar yazarak yapabili-
riz. Ancak ifllem tablosu programlar›n›n bilgi, hesap ya da ifllemi kopyala-
ma özelli¤inden yararlanarak bir kez yazd›¤›m›z formülü istedi¤imiz kadar
hücreye kopyalayabiliriz. Bunun için;
• öncelikle formülün yaz›l› oldu¤u hücre aktif hale getirilir,
• hücre aktif haldeyken kopyala komutuna t›klan›r,
• daha sonra formülün yap›flt›r›laca¤› hücrelerin hepsi seçilir ve
• yap›flt›r komutuna t›klan›r.

‹fllem tablosunun kendili¤inden güncelleme özelli¤i gere¤ince e¤er girilen de-
¤erlerde herhangi bir de¤ifliklik yap›ld›¤›nda program formülle yap›lmas› isteneni
kendili¤inden gerçeklefltirir. Örne¤imiz ile aç›klamak gerekirse: Diyelim ki A5
hücresine 15 de¤il de 17 de¤erini girmemiz gerekti¤ini fark ettik. Bu hücreyi ak-
tif hale getirdikten sonra 17 de¤erini buraya girebiliriz. Enter tufluna bast›¤›m›z an-
da program B5 hücresindeki de¤eri 22 olarak güncelleyecektir.

Fomüllerde toplama iflleminden çok daha karmafl›k hesaplamalara ve ifllemle-
re yer verilebilir. Örne¤in, ifllem tablomuzdaki C9 hücresine 

= ((A3+A4+A5+A6+A7+A8)*5)-((B3+B4+B5+B6+B7+B8)/6)
gibi bir formül de girilebilir. Bu formülle elde edilmek istenen A sütunundaki tüm
de¤erlerin toplamlar›n›n 5 ile çarp›m› sonucu elde edilen de¤erden, B sütununda-
ki tüm de¤erlerin toplam›n›n 6’ya bölünmesi ile elde edilecek de¤erin ç›kar›lma-
s›yla bulunacak say›d›r. Bu ifli elle ya da hesap makinesi ile yap›yor olsayd›k bi-
raz u¤raflmam›z gerekecekti; ancak ifllem tablosu için bir kez formülü girdikten
sonra bu birkaç saniyelik bir ifllemdir. 

‹fllem Tablosunu Tan›yal›m136



Hep böyle uzun formüller girmemiz gerekiyor mu?
Hay›r. ‹fllem tablolar›ndaki formüllerde çeflitli fonksiyonlar da yer alabilir. Ör-

ne¤in, “A3+A4+A5+A6+A7+A8” gibi uzun bir ifade yerine “TOPLA(A3:A8)” yaz›la-
bilir. Bu fonksiyon, programa A3 ile A8 dahil aradaki tüm de¤erleri toplama ko-
mutu verir. Bu tür fonksiyonlar özellikle çok say›da de¤erin yer ald›¤› tablolarda
önemli kolayl›klar sa¤lar. 

‹fllem tablolar›nda çok çeflitli fonksiyonlar bulunur. Sinüs, kosinüs, tanjant gibi
trigonometrik, logaritma gibi matematiksel, ortalama, standart sapma gibi istatis-
tiksel fonksiyonlar›n yan› s›ra bir karakter serisinin en bafl›ndaki, en sonundaki ya
da ortas›ndaki karakterleri veren fonksiyonlar da kullan›l›r. Bir serinin en küçük
ya da en büyük de¤eri, serideki say›lar›n toplam›, s›f›rdan farkl› say›lar›n toplam›,
ondal›kl› say›lar›n istenen basamaklara yuvarlanm›fl hali ya da mutlak de¤eri gibi
çok çeflitli fonksiyonlar vard›r. 

‹fllem tablolar›nda bir hücrenin de¤eri hesaplan›rken bir fonksiyon, çeflitli ma-
tematiksel ifllemlerle bir arada kullan›labilir. Örne¤in; = ((A3+A4+A5+A6+A7+A8)*5)
formülü yerine ((TOPLA(A3:A8))*5) yaz›larak fonksiyon ve matematiksel ifllem bir
arada kullan›labilir. 
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Benzer biçimde, ayn› anda farkl› fonksiyonlar da bir arada kullan›labilir. Örne-
¤in; = ((A3+A4+A5+A6+A7+A8)*5) - ((B3+B4+B5+B6+B7+B8)/6) 

biçimindeki formülü fonksiyonlar› kullanarak 
= ((TOPLA(A3:A8))*5) - (ORTALAMA(B3:B8)) 
fleklinde yazabiliriz. Böylece formülün ilk bölümünü matematiksel (TOPLA),

di¤er bölümünü de istatistiksel (ORTALAMA) fonksiyonlarla k›saltm›fl oluruz.

Çal›flma kitab› ve çal›flma sayfas›, ifllem tablolar›n›nda s›k rastlayabilece¤imiz
di¤er kavramlard›r.

‹fllem tablosu ile yaratt›¤›m›z dosyalara genelde çal›flma kitab› ad› verilir. Ça-
l›flma kitab›n›, çeflitli çal›flma sayfalar›n› birbirine ba¤layan bir cilt gibi düflünebili-
riz. Çal›flma sayfas›, verileri girdi¤imiz, gerekli hesaplamalar› ve ifllemleri gerçek-
lefltirdi¤imiz sat›r ve sütunlardan oluflmufl aland›r. Bir çal›flma kitab› ilk yarat›ld›-
¤›nda kendili¤inden çeflitli çal›flma sayfalar› içerir. Örne¤in, Excel çal›flma kitab›,
üç çal›flma sayfas› ile aç›l›r. Bir çal›flma sayfas›n›n›n içerdi¤i sat›r ve sütun say›lar›
s›n›rl›d›r. Örne¤in; bir Excel çal›flma sayfas›nda 65,536 sat›r, 256 sütun ve toplam
16.777.216 hücre bulunmaktad›r. Di¤er ifllem tablosu yaz›l›mlar›nda bu say› de¤i-
flebilmektedir. Çal›flma sayfalar›n›n say›s›n› art›rabilir ya da eksiltebiliriz. Ancak bu
art›fl bilgisayar›m›z›n bellek kapasitesi ile s›n›rl›d›r.

Farkl› çal›flma sayfalar› ile çal›flmak çeflitli kolayl›klar sa¤lar. Bunlar›n bafl›nda;
• farkl› ifllem tablolar› aras›nda kolay gezinmek,
• fakl› sayfalar› ayn› anda bir grup olarak seçip düzenleyebilmek, 
• ayn› verilerin girilmifl oldu¤u sayfalardaki veri de¤iflikliklerini bir seferde

gerçeklefltirmek say›labilir.

Afla¤›da bofl b›rak›lan yerlere uygun kavramlar› yazabilir misiniz?

‹fllem tablolar›nda verileri ................... gireriz. Herhangi bir veriyi girebilmek için önce-
likle ................... seçmeliyiz. Buraya ..................., ................... ve  ................... türü veri-
ler girebiliriz.   

‹fllem tablolar›nda verileri hücrelere gireriz. Herhangi bir veriyi girebilmek için öncelikle aktif hücreyi
seçmeliyiz. Buraya de¤er, etiket ve formül türü veriler girebiliriz.
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Buraya kadar ifllem tablolar›nda s›k kullan›lan sat›r, sütun, hücre, aktif hücre,
formül, fonksiyon, çal›flma kitab› ve çal›flma sayfas› kavramlar›n› ifllemifl olduk.
Ünitenin geriye kalan k›sm›nda en yayg›n kullan›lan ifllem tablolar›ndan biri olan
Excel program›n› tan›yaca¤›z. 

Unutmayal›m! Baflta da belirti¤imiz gibi, bu ünitede sizin bir ifllem tablosu program›n›
A’dan Z’ye ö¤renmenizi sa¤lamak türü bir amaç güdülmemifltir. Aksi amaçlansayd›, sade-
ce Excel yaz›l›m› için ayr› bir kitap haz›rlanmas› gerekirdi. Ünitenin devam›nda, özellik-
le daha önce hiç Excel yaz›l›m› kullanmam›fl olanlar›n›za yard›mc› olacak bir bafllang›ç
noktas› yarat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Excel’i kullanma becerilerinizi bilgisayar bafl›nda u¤ra-
flarak kendi kendinize gelifltirebilirsiniz.

‹fiLEM TABLOLARINI KULLANMAK 

Yerine getirilmesi istenen bir ifllemin, ifllem tablosu yaz›l›m› ile
gerçeklefltirilebilmesi için afl›lmas› gereken basamaklar› s›rala-
yabilece¤iz. 

‹fllem tablosunun kullanabilmek için öncelikle bu yaz›l›m penceresindeki ö¤e-
leri tan›mal›y›z. Bunun için fiekil 7.6’y› ve fiekil 7.7’yi dikkatli inceleyelim. Daha
sonra ifllem tablosunda verileri nas›l girebilece¤imizi, verileri nas›l düzenleyebile-
ce¤imizi, formülleri ya da fonksiyonlar› kullanarak nas›l hesaplamalar ve ifllemler
yapabilece¤imizi görece¤iz. Son olarak da nas›l grafikler yaratabilece¤imizi iflleye-
ce¤iz. Tüm bunlar› bir örnekle ö¤renmeye çal›flaca¤›z.
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fiekil 7.6

3

Ö¤eler

1. Excel menüleri: Excelde Dosya, Düzen gibi genel menülerin yan› s›ra Veri adl› Excel’e özgü bir menü

vard›r. Herhangi bir menü üzerine t›klayarak çeflitli komutlar›n listesine ulaflabilirsiniz.

2. Ad kutusu: Aktif hücrenin ad›n› (örne¤in A23, BC45) gösterir. Kutu üzerinde bir kez t›klad›ktan sonra

aktif hale getirmek istedi¤imiz hücrenin ad›n› yazabiliriz.

3. Formül çubu¤u: Aktif hücredeki de¤eri ya da kullan›lan formülü gösterir.

4. Tümünü seç kutusu: Çal›flma sayfas›ndaki tüm hücreleri seçmeye yarar.

5. Sütun bafll›¤›: T›kland›¤›nda tüm sütun seçilir.

6. Sat›r bafll›¤›: T›kland›¤›nda tüm sat›r seçilir.

7. Hücre belirteci: Kal›n kenar çizgileri aktif hücreyi gösterir.

8. Sayfa sekmeleri: Çal›flma sayfalar›n›n adlar›n› gösterir. Bu adlara t›klanarak çal›flma sayfalar›na 

ulafl›l›r.

Excel program› baz› temel ö¤elerin yan› s›ra standart, biçimleme, çizim ve grafik araç çubuklar›ndan
oluflur.
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Biçim Araç Çubu¤u

8. Birlefltir ve ortala: Bitiflik durumdaki hücreleri birlefltirerek tek bir hücre haline getirir.

9. Para biçimi: Seçilen de¤erlerin bir para biçiminde sunulmas›n› sa¤lar. ‹stenilen para biriminin k›salt-

mas›n› ekler.

10. Oran biçimi: Seçilen de¤erlerin oran biçiminde sunulmas›n› sa¤lar. Yüzde (%) iflaretini ekler. 

11. Virgül biçimi: Seçilen de¤erlerin sunumunda virgül ekler (örne¤in 2,000 ya da 2000 vb).

12. Ondal›k de¤erleri art›rma ya da azaltma: Seçilen de¤erlerin sonuna her seferinde bir s›f›r (0) ekler

ya da eksiltir.

Grafik Araç Çubu¤u

13. Grafik nesneleri: Bir grafi¤in farkl› bölümlerinin seçilmesini sa¤lar.

14. Grafik alan›n biçimlendir: Bir grafi¤in seçilmifl bölümlerinin biçimlenmesinde kullan›lan iletiflim kutu-

sunu açar.

15. Grafik türü: Tam üzeri t›kland›¤›nda program taraf›ndan kendili¤inden seçilmifl olan grafik türünü

uygular. Yan›ndki afla¤› do¤ru ok t›kland›¤›nda farkl› grafik türleri seçilebilir.

16. Gösterge: Grafik alan›n›n hemen sa¤›nda bir göstergenin görünmesini ya da saklanmas›n› sa¤lar.

17. Veri tablosu: Her veri serisinin de¤erlerini bir tablo gibi grafi¤in alt›nda sergiler.

18. Sat›ra göre: Veri serilerini yer ald›klar› sat›rlara göre grafik haline getirir.

19. Sütuna göre: Veri serilerini yer ald›klar› sütunlara göre grafik haline getirir.

20. Metni afla¤› do¤ru e¤: Seçili metni 45 decere afla¤›ya do¤ru çevirir.

21. Metni yukar› do¤ru e¤: Seçili metni 45 decere yukar›ya do¤ru çevrir.

Standart Araç Çubu¤u

1. Otomatik toplam: TOPLA fonksiyonu k›sayoludur. Say›lar› toplar.

2. Fonksiyon ekle: Fonksiyon ekleme iletiflim kutusunu açar.

3. Artan S›ralama: Etiket türü verileri alfabetik s›rada, say›lar› küçükten büyü¤e, tarihleri önceki tarihler-

den yak›n tarihe do¤ru s›ralar. 

4. Azalan S›ralama: Etiket türü verileri alfabetik s›ran›n tersi bir s›rada, say›lar› büyükten küçü¤e, tarihle-

ri yak›n tarihten daha öncekilere do¤ru s›ralar.

5. Grafik sihirbaz›: Grafikler yaratmak için yararlan›lan iletiflim kutusunu açar.

6. Çizim: Çizim araç çubu¤unun görünmesini ya da saklanmas›n› sa¤lar.

7. Yak›nlaflt›r: Çal›flma sayfas›n›n daha yak›n ya da daha uzak görünmesini sa¤lar.

1 2 3 4 5 6 7
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Veri Girmek ve Biçimlendirmek
Excel yaz›l›m›nda, herhangi bir hücreyi aktif hale getirdikten sonra klavyeden is-
tedi¤imiz veriyi girebiliriz. Örne¤in; bir haftal›k Antalya gezisinde yap›labilecek
genel harcamalara iliflkin bir ifllem tablosu haz›rlad›¤›m›z› düflünelim. 

Bu ifllem tablosunun öncelikle “Antalya Gezi Maliyeti” gibi bir bafll›¤› olmal›-
d›r. Bu tür bir bafll›k ya da veri asl›nda bir etikettir. Bu veriyi girebilmek için A2
hücresinin üzerine gelerek t›klayal›m. Böylece bu hücre aktif hale gelecektir. Da-
ha sonra “Antalya Gezi Maliyeti” metnini yazal›m. Enter tufluna t›klad›¤›m›zda, gir-
di¤imiz etiket A2 hücresinde ve B2 hücresine taflm›fl biçimde görülecektir.

Daha sonra bu gezide yap›labilecek harcamalara iliflkin afla¤›daki verileri A4 hüc-
resinden bafllayarak girelim.

fiehirleraras› Otobüs
Otel 
Yemekler
Al›flverifl
Girifl Ücretleri
Minibüs 
Baz› yaz›lar hücrelere s›¤mayabilir ve taflar. Hücrelere bu yaz›lar› s›¤d›rabilmek

için birkaç seçene¤imiz vard›r. Bunlardan biri, yaz› büyüklü¤ünü küçültmektir.
Daha önceki ünitelerimizde bu ifllemin nas›l gerçekleflebilece¤ini gördü¤ümüz
için burada de¤inmeyece¤iz. Di¤er bir seçenek, sütunun geniflli¤ini art›rmakt›r.
Bunu en basit biçimde flu ifllemleri izleyerek yapabiliriz: 

1. Sütun bafll›klar›n›n oldu¤u bölümde, A sütunu ile B sütununu birbirinden
ay›ran çizginin üzerine imleci getiririz. ‹mleç farkl› bir görünüm al›r.

2. Farenin sol tufluna bas›l› tutarak sa¤a-sola sürükleyerek sütunun geniflli¤ini
de¤ifltirebiliriz. 

Sütun geniflli¤ini de¤ifltirmenin bir baflka yöntemi de Biçim menüsündeki ko-
mutlar› kullanmakt›r. Bunun için;

• imleç, Biçim menüsünde Sütun üzerine getirilince çeflitli seçeneklerin oldu-
¤u komut kutusu ortaya ç›kar,

• bu kutudaki ilk seçenek olan Genifllik t›klan›r, 
• aktif hücrenin yer ald›¤› sütunun geniflli¤ini say›sal de¤er olarak girebilece-

¤imiz bir kutu ortaya ç›kar, 
• bu kutuda ilgili yere istedi¤imiz genifllik de¤erini girdikten sonra,
• Enter tufluna bas›l›r ya da Tamam dü¤mesine t›klan›r. 
Böylece sütun geniflli¤i de¤ifltirilmifl olur.
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Hücrelere bu yaz›lar› s›¤d›rmada izleyece¤imiz bir baflka yol da sat›r yüksekli-
¤ini art›rarak ayn› hücre içindeki birden fazla kelimeden oluflan verileri iki ya da
daha fazla sat›rda görünmesini sa¤lamakt›r. Sat›r yüksekli¤ini art›rabilmek için iz-
lenmesi gereken yollar sütun geniflli¤ini de¤ifltirmede izledi¤imiz yöntemlerle he-
men hemen ayn›d›r. Bafll›ca farklar sat›r bafll›klar› aras›ndaki çizgileri ve Biçim
menüsündeki Sat›r seçene¤ini kullanmakt›r. Bunlar›n yan› s›ra, örne¤imizde oldu-
¤u gibi birbiriyle iliflkili birden fazla sat›r›n ayn› yükseklikte olmas›n› isteriz. Bunu
sa¤layabilmek için sat›r yüksekli¤ini de¤ifltirmeden önce bu sat›rlar›n hepsini bir-
den seçmemiz gerekir. De¤ifltirmek istedi¤imiz sat›r bafll›¤› üzerinde t›klay›p bas›-
l› durumda afla¤›ya do¤ru çekti¤imizde istedi¤imiz sat›rlar› kolayca seçmifl oluruz.
Daha sonra sütun geniflli¤ini de¤ifltirmede kulland›¤›m›z yöntemlerden biri ile
tüm sat›rlar›n ayn› büyüklükte de¤iflmesini sa¤lar›z.  

Sat›r geniflli¤ini art›rmam›za ra¤men hücre içindeki kelimeler ikinci sat›ra geçme-
yecektir. Bunu sa¤layabilmek için, afla¤›daki flu ad›mlar› izlemeliyiz:

1. Uzun metinlerin oldu¤u hücreler seçilir
2. Biçim menüsünden Hücreler seçene¤ini t›klan›r
3. Ortaya ç›kan komut kutusunun üst k›sm›ndan Hizalama seçilir
4. Hizalama ekran›nda Metni Kayd›r yaz›n›n yan›ndaki onay kutusu t›klanarak

seçilir
5. Tamam dü¤mesi t›klan›r
Böylece uzun metinlerdeki baz› kelimelerin ikinci ya da üçüncü sat›ra kayd›-

r›lmas› sa¤lanm›fl olur.
Haz›rlad›¤›m›z bu tabloya, önce geçen y›lki harcamalar›m›z›, daha sonra bu y›l

için bütçemizden ayn› harcamalar için ay›rd›¤›m›z miktarlar› girelim. Bunun için
afla¤›daki rakamlar› kullanabiliriz.

Geçen y›lki harcamalar: Otobüs 20 milyon, otel 100 milyon, yemek 100 mil-
yon, al›flverifl 50 milyon, girifl ücretleri 30 milyon, minibüs 30 milyon.

Bu y›lki tahmini harcamalar: Otobüs 30 milyon, otel 200 milyon, yemek 250
milyon, al›flverifl 100 milyon, girifl ücretleri 50 milyon, minibüs 75 milyon.  

Bu rakamlar›n girilmesi için ne yap›lmas› gerekti¤ini biliyorsunuz. B sütununa
geçen y›lki harcamalar›, C sütununa da bu y›lki tahmini harcamalar› yazabilirsi-
niz. Ancak bu verileri “20 milyon” gibi düz metin biçiminde yazarsak Excel bun-
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lar› birer etiket gibi alg›layaca¤› için hesaplama ya da ifllem yapmam›za olanak
vermeyecektir. Bunun için say›sal verilerin –e¤er hesaplama ya da ifllem yapmak
istiyorsak- tamam›n› rakamlarla girmeliyiz. Örne¤in, “20 milyon” yerine “20000000”
yazmal›y›z. 

Dikkat ederseniz, bir etiket yazd›¤›m›zda Excel bunlar› sola dayal› biçimde ya-
zarken, say›sal verileri sa¤a dayal› yazmaktad›r. 

Haz›rlad›¤›m›z bu tablonun daha kolay anlafl›labilmesi için flu de¤ifliklikleri s›-
ras›yla yapal›m:

• Say›larda virgülleri kullanal›m (örne¤in, 20000000 yerine 20,000,000).
• Say›lar›n parasal de¤er oldu¤unu belirtmek için sonlar›nda TL iflaretinin ç›k-

mas›n› sa¤layal›m.
• Verilerin ne olduklar›n› ifade eden etiketler yazal›m. Bu etiketlerde baflka

bir harf rengi kullanal›m.
• Antalya Gezi Maliyeti bafll›¤›n› di¤erlerine göre daha büyük, farkl› bir renk-

te ve farkl› bir zemin renginde yapal›m. 
Say›larda virgül kullanmak asl›nda say›sal verilerin biçimlendirilmesine iliflkin

bir ifllemdir. Bunun için flu ad›mlar› izlememiz gerekir:
1. Biçimini de¤ifltirmek istedi¤imiz say›sal verilerin tümünü seçeriz.
2. Biçim menüsünden Hücreler komutu seçilir.
3. Hücreleri Biçimlerdir kutusunun üst taraf›ndaki Say› seçene¤i seçili de¤ilse

seçilir.

Hücreleri Biçimlerdir kutusu ilk aç›ld›¤›nda Say› seçene¤i kendili¤inden seçili konumda
görülür.

4. ‹fllem tablomuzdaki de¤erler say›sal de¤erler olmas›na ra¤men asl›nda pa-
ra birimini ifade ettikleri için Kategori bölümündeki Para Birimi seçene¤i
t›klan›r.

5. Ondal›k Basamak Say›s› kutusuna yazarak ya da oklar› kullanarak bir on-
dal›k basamak say›s› seçilir. Örne¤in; 2 ondal›k say›s›n›n seçilmesi, 30000000
say›s›n›n 30000000.00 biçiminde, 58 say›s›n›n 58.00 biçiminde, 76.8 say›s›-
n›n 76.80 biçiminde görüntülenmesini sa¤lar. Biz ondal›k basamak say›s›-
n›n görünmesini istemiyoruz. Bu nedenle, Ondal›k Basamak Say›s› kutusu-
na s›f›r (0) yaz›l›r ya da oklar› kullan›p s›f›r (0) seçilir.
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6. Simge kutusu arac›l›¤›yla, say›lar›n yan›nda görünmesini istedi¤imiz para
birimi simgesini seçebiliriz. Bizden, TL iflaretinin görüntülenmesini sa¤la-
mam›z istendi¤i için Simge kutusunun yan›ndaki kayd›rma oku kullan›larak
TL seçilir.

7. Tamam dü¤mesine t›kland›¤›nda tablomuzdaki say›larda virgüller ve yanla-
r›nda TL simgesi görülür. 

Böylece, tablomuzdaki de¤erlerin birer para birimi oldu¤unun anlafl›lmas›n›
ve virgüllerin kullan›m› ile bu de¤erlerin daha kolay alg›lanabilmesini sa¤lam›fl
olduk.

Örne¤imizde oldu¤u gibi hücre biçimlendirme ifllemlerini Biçim menüsündeki
Hücreler komutunu t›klayarak ulaflabilece¤imiz Hücreleri Biçimlendir kutusuyla
yap›yoruz. Hücre içindeki de¤erlerin biçimini Hücreleri Biçimlendir kutusunun
Say› seçene¤i ile de¤ifltirebiliriz. Girdi¤imiz verilerin ne tür veri oldu¤unu genel,
say›, para birimi, muhasebe, tarih, saat, yüzde oran›, kesir, biliel, metin, özel ve
iste¤e göre uyarla seçeneklerini kullanarak belirtebiliriz. 

Ayr›ca; 
• bilgilerin hücre içinde görünme biçimlerinin de¤itirmesi Hizalama, 
• metin biçimlerinin farkl›laflt›r›lmas›n› Yaz› Tipi, 
• hücrelerin etraf›ndaki çizgiler üzerine farkl› biçimlerde kenarl›k çizilmesini

Kenarl›k,
• hücre zeminlerinin çeflitli desenlerden oluflmas›n› Desen ve
• içeri¤inin baflkalar› taraf›nda de¤ifltirilmesi istenmeyen hücrelerin korunma-

s›n› Koruma seçenekleri ile gerçeklefltirebiliriz.  
Bizden istenen ilk de¤ifliklikleri yapt›¤›m›za göre, flimdi de verilerin ne olduk-

lar›n› ifade eden etiketleri yazma iflini gerçeklefltirelim.
Öncelikle A2 ve A4 sat›rlar› aras›na bir sat›r daha ekleyelim. Böylece, tablomu-

zun ana bafll›¤› ile sütun bafll›klar› aras›nda bir bofl sat›r b›rakarak daha estetik gö-
rünmesini sa¤lam›fl oluruz. Bunun için;

1.  sat›r eklemek istedi¤imiz 3 numaral› sat›r›n üstüne gelip,
2.  Ekle menüsünden Sat›r komutunu seçmek yeterlidir.
Böylece Excel üzerinde oldu¤umuz sat›r› ve alt›ndakileri afla¤›ya do¤u iterek

yeni bir sat›r ekler. 
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Sütun ekleme ifllemi de benzer biçimde gerçeklefltirilebilir. Bir sütun eklemek
için, üstüne yeni sütun ekleyece¤imiz sütunu ve Ekle menüsünden Sütun komu-
tunu seçmek yeterli olacakt›r.

Excel program› üzerine sat›r ya da sütun eklemek için seçti¤iniz sat›r ya da sütun say›s›
kadar sat›r ya da sütun ekler. Örne¤in; iki sat›r (tamam› ya da yaln›zca birer hücresi) seç-
ti¤inizde Excel iki sat›r ekler.

Yeni bir sat›r ekledi¤imize göre etiketlerimizi yazabiliriz. Bunun için ilgili hüc-
relere giderek Bafll›ca Harcamalar, Geçen Y›l, Bu Y›l bafll›klar›n› yazmam›z yeter-
li olacakt›r. 

Bu etiketlere farkl› renk verebilmek için ise;
1. hücreleri seçtikten sonra,
2. Biçimlendirme Araç Çubu¤u’ndaki Harf Rengi komutunu seçeriz,
Ayr›ca, bu metinleri di¤erlerinden ay›rmak için, hücreler seçili durumdayken

Biçimlendirme Araç Çubu¤u’ndan Koyu komutunu seçerek daha koyu yaz›lmala-
r›n› sa¤layabiliriz. Yapabilece¤imiz bir baflka düzenleme Geçen Y›l ve Bu Y›l eti-
ketlerini, ifade ettikleri de¤erler gibi sa¤a dayal› yaz›lmalar›n› sa¤lamakt›r. Bunun
için yine hücreler seçili durumdayken Biçimlendirme Araç Çubu¤u’ndan Sa¤a Da-
yal› komutu seçilir.

Antalya Gezi Maliyeti bafll›¤›n› di¤er metinlere göre daha büyük ve farkl› bir
renkte olmas› ile yaz›l› oldu¤u hücre zemininin renkli olmas›n› sa¤lamak için de
Biçimlendirme Araç Çubu¤u üzerindeki komutlar› kullan›r›z. Bafll›¤›n yaz›l› oldu-
¤u hücreyi seçtikten sonra Yaz› Büyüklü¤ü kutusunu ya da kayd›rma okunu kul-
lanarak büyüklü¤ü, Harf Rengi komutuyla da rengini de¤ifltirebiliriz. Zemin rengi
için ise yine öncelikle bafll›¤›n yaz›l› oldu¤u hücreyi ve daha estetik görünmesi
için yan›ndaki di¤er iki hücreyi seçeriz. Daha sonra Dolgu Rengi komutu ile bu
hücrelerin istedi¤imiz renkte olmas›n› sa¤lar›z.

Biçimlendirme Araç Çubu¤u ve üzerindeki komutlar›n ifllevlerini Büro yaz›l›mlar›nda Or-
tak Ö¤eler ünitesinde incelemifltik.

Yapt›¤›m›z bu biçimsel düzenlemeler sonunda, aktarmak istedi¤imiz verile-
ri hem anlafl›lmas› kolay hem de estetik olarak daha hofl biçimde sunabildik.
Bundan sonra Excel yaz›l›m›n› hesaplama yapmak için nas›l kullanabilece¤imi-
zi görece¤iz.
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Antalya Gezi Masraflar› bafll›kl› örnek ifllem tablomuzda Yemek masraflar›n› kahvalt›, ö¤-
le yeme¤i ve akflam yeme¤i diye üç ayr› (bafll›k) etiket alt›nda vermeye karar verdi¤imizi
düflünelim. Tablomuzun afla¤›daki gibi görünmesi için yap›lmas› gerekenleri s›ralayabilir
misiniz?

A8, A9 ve A10 hücreleri seçilir.
Ekle menüsünden Sat›rlar komutu seçilir ve Yemekler metninin oldu¤u sat›r›n alt›nda üç bofl sat›r ya-
rat›l›r.
A8, A9 ve A10 hücrelerine s›ras›yla Kahvalt›, Ö¤le ve Akflam etiketleri yaz›l›r.
Bu etiketlerin hemen yanlar›ndaki (B ve C sütunlar›na) ilgili veriler girilir.
B7 ve C7 hücreleri seçildikten sonra klavyede DELETE tufluna bas›larak içerdikleri veriler silinir. 
A8, A9 ve A10 hücreleri seçiliyken Biçimlendirme Araç Çubu¤u’ndan Sa¤a Dayal› komutu t›klan›r.

Hesaplamak
‹fllem tablolar›n›n ifllevlerinden birinin de hesaplamalar yapmak oldu¤unu ö¤ren-
mifltik. Excel ile say›sal verileri sunman›n yan› s›ra çeflitli formüller ve fonksiyon-
lar ile hesaplamalar da yapabiliriz. Örne¤in; Antalya Gezi Maliyeti bafll›kl› ifllem
tablomuzda flu hesaplamalar› yapal›m:

• Her harcama için geçen y›l ödedi¤imiz ile bu y›l ödeyece¤imizi tahmin et-
ti¤imiz miktarlar aras›ndaki fark› hesaplayal›m. Bunlar› D sütununa yazal›m.

• Her harcama için bu y›lki art›fl oran›n› hesaplayarak E sütununa yazal›m. 
• Geçen y›lki toplam ödemelerimizi ve bu y›l ödeyece¤imizi tahmin etti¤imiz

toplam miktar› bulal›m. Daha sonra art›fl miktar›n› ve oran›n› hesaplayarak,
bu verileri 14 nolu sat›ra girelim.

• Diyelim ki, bu y›lki harcamalar›m›z her biri için eflit miktarda para ay›raca-
¤›z. Elimizdeki verileri kullanarak her harcama için ortalama kaç Türk Lira-
s› ay›rmam›z gerekti¤ini hesaplayal›m. Daha sonra A15 hücresine “Ortala-
ma Harcama” etiketini C15’e de buldu¤umuz ortalama miktar› girelim.

Bizden istenen ilk hesaplama asl›nda basit bir ç›karma ifllemidir. Buldu¤umuz
sonucu D sütununa girmemiz istendi¤i için öncelikle D5 hücresini aktif hale geti-
ririz. Daha sonra buraya C5-B5 gibi basit bir formülü yazar›z. Ancak yazd›¤›m›z
formül bu haliyle hesaplama yapmak için yeterli olmayacakt›r! E¤er bu formülün
bafl›na eflittir (=) iflaretini koymazsak Excel bunu bir etiket gibi alg›lar. Bu neden-
le, formülü =C5-B5 biçiminde yazmal›y›z. Bu formülü, istedi¤imiz hücre aktifken
do¤rudan klavyeden girebiliriz. Böylece D5 hücresinde istenilen fark görülür. 
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Formül ya da fonksiyonlar›n
bafl›na eflittir (=) iflareti 
konulmad›¤›nda Excel 
bunlar› etiket olarak alg›lar.
Formül ya da fonksiyonlar
eflittir (=) ile bafllamal›d›r. 



Di¤er harcamalar için fark› hesaplamadan önce bizden istenen ikinci hesapla-
may› da yapal›m. Böylece ifllem tablolar›n›n sa¤lad›¤› bir kolayl›¤› görebiliriz. 

Hat›rlayacak olursak bizden art›fl oran›n› da hesaplamam›z ve bu oran› E sü-
tununa girmemiz istenmektedir. Önce E5 hücresini aktif hale getirip buraya ge-
rekli formülü yazmal›y›z. E¤er bu hesab› elle yapacak olsayd›k, önce geçen y›lki
harcaman›n yüzde yüzlük art›fl›n› hesaplayacak sonra da bu de¤er ile bu y›lki
tahmini harcama de¤erimizi karfl›laflt›racakt›k. Bu ifllemi Excel’de, =(c5*100)/(B5*2)
formülü ile kolayca gerçeklefltirebiliriz. Böylece istenen art›fl oran›n› elde etmifl
oluruz. 

Bu arada parantezlere dikkat edelim. Excel ve benzeri ifllem tablosu yaz›l›mla-
r›nda formüllerle yap›lmak istenen her ifllem parantez içinde verilir. Bu uygulama,
yaz›l›mlar›n -özellikle çok say›da hesaplaman›n yap›lmas›n› gerektiren- karmafl›k
formüllerde istenenleri daha kolay alg›lamas›na yard›mc› olur. Bu nedenle formül-
de yap›lmas› istenen her ifllem ayr› parantezler içinde verilir.  

Öte yandan, di¤er harcamalar için ayn› ifllemleri tekrarlamam›za gerek olmad›-
¤›n› biliyoruz. Tüm yapmam›z gereken bu iki formülü di¤er harcamalara iliflkin
hücrelere kopyalamak. Bunun için;

1. D5 ile E5 hücreleri seçilir,
2. Biçimlendirme Araç Çubu¤u’ndaki Kopyala tufluna bas›l›r,
3. Formülleri yap›flt›rmak istedi¤imiz tüm hücreler seçilir ve
4. Biçimlendirme Araç Çubu¤u’ndaki Yap›flt›r tufluna bas›l›r.
Böylece her harcama için art›fl fark› ve oran› elde edilmifl olur. 

Excel’de gerçeklefltirdi¤imiz bu ifllemi, ifllem tablolar›n›n Bilgi, hesap ya da ifllemi kopya-
lama genel özelli¤i oldu¤unu hat›rlayal›m. 

Bu arada D7 hücresinde 0 TL ve E7’de “#DIV/0!” gibi garip ifadelerin görün-
dü¤ünü fark etmiflsinizdir. B7 ve C7 hücrelerinde yaz›l› say›sal de¤erler olmad›¤›
için bu ifadeler ç›km›flt›r. Bizim yapmam›z gereken, bu iki hücreyi seçtikten son-
ra klavyedeki Delete tufluna basarak bunlar› silmektir. 

Ayr›ca E12 hcüresinde 83,33333333 gibi ondal›kl› bir de¤er ç›km›flt›r. Bu onda-
l›k de¤erlerden kurtulmak ve say›y› yuvarlamak için Hücreleri Biçimlendir kutu-
sundan yararlanmal›y›z: 

1. ‹lgili hücreyi (E12) seçtikten sonra, 
2. Hücreleri Biçimlendir kutusunu açmal›,
3. Say› seçene¤ini ve Say› komutunu seçtikten sonra,
4. Ondal›k Basamak Say›s› bölümüne s›f›r› (0) yazmal› ya da seçmeliyiz.  
Tamam dü¤mesine t›klad›¤›m›zda E12 hücresinde 83 say›s› oluflacakt›r.
Bunlara ek olarak, tablomuzun daha çekici olmas› için ilgili hücrelere Art›fl

Miktar› ve Art›fl Oran› etiketlerini girebilir; ana bafll›¤›m›z›n zemin rengini biraz
daha geniflletebiliriz.  

Geçen y›lki toplam ödemelerimizi ve bu y›l ödeyece¤imizi tahmin etti¤imiz
toplam miktar› bulmak için de basit bir toplama ifllemine ihtiyac›m›z vard›r. An-
cak, daha önce ö¤rendi¤imiz gibi fonksiyonlar ile bu tür genifl say› aral›klar›na
iliflkin hesaplamalar daha kolay gerçeklefltirilebilir.

Bunun için izlenmesi gereken yol flu ad›mlardan oluflur:
1. B14 hücresi aktif hale getirilir.
2. Standart Araç Çubu¤u’ndaki Fonksiyon Yap›flt›r dü¤mesine t›klan›r.
3. Ortaya ç›kan Fonksiyon Kategorisi kutusundan önce Matematik ve Trigo-

nometri seçilir.
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Say› aral›¤›, yan yana ya da
alt alta gelmifl hücrelerin
oluflturdu¤u dizindir. Say›
aral›¤›n› belirtmek için,
bafllang›ç ve bitifl hücre
adresleri aras›na iki nokta
üst üste [:] konulur.
Örne¤in; B5 ve B13 hücreleri
dahil olmak üzere bu iki
de¤er aras›ndaki tüm
hücrelerdeki say›lar› içine
alan say› aral›¤› (B5: B13)
biçiminde belirtilir. Bu
aral›¤›n ayn› sütun ya da
sat›r içermesi 
gerekmemektedir. B5: C13
gibi bir say› aral›¤› da
seçilebilir.



4. Fonksiyon Ad› kutusundan TOPLA komutu bulunarak, t›klan›r.
5. Tamam düflmesine bas›l›r.
6. Bu ifllem sonunda karfl›m›za Formül Paleti ç›kar. Bu noktada iki ayr› yön-

tem izleyebiliriz. Bunlardan birincisi Formül Paleti’ndeki seçili Say›1 alan›-
na B5:B13 say› aral›¤› klavyeden yazmakt›r. ‹kinci yöntem ise B13 hücre-
sinden bafllayarak fare ile istedi¤imiz say› aral›¤›n› seçmektir.

7. ‹ki yöntem sonunda da Formül Paleti’ndeki Say›1 alan›nda B5:B13 say› ara-
l›¤› görülür. 

8. Tamam dü¤mesi t›kland›ktan sonra B14 hücresinde istenen toplam de¤er
belirir.

9. B14 hücresindeki bu formül kopyaland›ktan sonra C14 hücresine yap›flt›r›l-
d›¤›nda bu y›lki toplam harcama tutar›n› elde ederiz.

TOPLA çok s›k kullan›lan bir fonksiyondur. Bu nedenle, Standart Araç Çubu-
¤u’nda kendi¤inden TOPLA dü¤mesi oluflturulmufltur. Bu dü¤me t›kland›¤›nda
aktif hücrenin solunda ya da üstünde aral›ks›z s›ralanan say›sal de¤erlerin tümü-
nü bir say› aral›¤› olarak alg›lar ve toplama ifllemini gerçeklefltirir.  

Öte yandan, toplam art›fl miktar›n› ve oran›n› hesaplamak için ise, D13 ve E 13
hücrelerindeki formülleri kopyalayarak, D14 ve E14 hücrelerine yap›flt›rmak ye-
terli olacakt›r.

Tablomuzu çekici k›lmak için, A14 hücresine TOPLAM etiketini girmek, bu sa-
t›rdaki toplam de¤erleri daha kal›n yapmak ve bu sat›rdaki ilgili hücrelere bir üst
kenar çizgisi koymak gibi düzenlemeler yap›labilir. Bunlar Biçimlendirme Araç
Çubu¤u’ndaki dü¤meler kullan›larak kolayca yap›labilir.

Her harcama için ortalama kaç Türk Liras› ay›rmam›z gerekti¤ini hesaplayabil-
mek için aritmetik ortalamay› bulmam›z gerekmektedir. Asl›nda bir istatistik ifllevi
olan aritmetik ortalama de¤erini bulmak için uzun uzun hesaplamalar yapmam›-
za gerek yoktur. Bir fonksiyondan yararlanabiliriz. Bunun için:

Aritmetik ortalaman›n ne oldu¤u ve elle nas›l hesaplanabilece¤i, ‹statisti¤e Girifl dersinde
ayr›nt›s›yla ifllenmektedir.  

1. C15 hücresi aktif hale getirilir.
2. Standart Araç Çubu¤u’ndaki Fonksiyon Yap›flt›r dü¤mesine t›klan›r.
3. Ortaya ç›kan Fonksiyon Kategorisi kutusundan ‹statistiksel seçilir.
4. Fonksiyon Ad› kutusundan ORTALAMA komutu bulunarak, t›klan›r.
5. Tamam dü¤mesine bas›l›r.
6. Bu ifllem sonunda karfl›m›za yine Formül Paleti ç›kar. TOPLA fonksiyonun-

da oldu¤u gibi ORTALAMA için de Say› 1 alan›na C5:C13 say› aral›¤› isteni-
len yöntemle girilir.

7. Tamam dü¤mesi t›kland›ktan sonra C15 hücresinde istenen ortalama de¤er
belirir.

Daha sonra A15 hücresine “Ortalama Harcama” etiketini girerek bizden iste-
nen hesaplamalar› gerçeklefltirmifl oluruz.

Bazen, say› aral›¤› yerine art arda ya da üst üste gelmeyen hücrelerdeki de¤er-
lere iliflkin ifllemler yapmam›z gerekir. Bu durumda say› aral›¤› yerine tüm bu de-
¤erleri Fonksiyon Ad› sonundaki parantez içine girmemiz gerekir. Bunu yaparken
hücre adresleri aras›na noktal› virgül [;] konur. Örne¤in; A8, C5, D2, E20 gibi bi-
tiflik olmayan hücrelerdeki de¤erleri toplayabilmek için formülü TOP-
LA(A8;C5;D2;E20) biçiminde girmeliyiz.
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Excel program›n›n Fonksiyon Yap›flt›r iletiflim kutusu, 200’den fazla say›da
fonksiyonu kolayca yapabilmemizi sa¤lar. Bu fonksiyonlar, Finansal, Tarih ve Sa-
at, Matematik ve Trigonometri, ‹statistiksel, Arama ve Baflvuru, Veritaban›, Metin,
Mant›ksal ile Bilgi bafll›klar› alt›nda toplanm›flt›r. 

Finansal kategorisinde FA‹Z ORANI, AZALANBAK‹YE, DEVRESEL ÖDEME gi-
bi çeflitli mali ifllemlerin kolay yap›lmas›n› sa¤layacak;

Tarih ve Saat kategorisinde, BUGÜN, HAFTANINGÜNÜ, TAR‹HSAYISI, SAAT
gibi ifllem tablomuzda zamana ba¤l› çeflitli hesaplamalar› kolaylaflt›ran;

Matematik ve Trigonometri kategorisinde, TOPLA, ÇARPIM gibi temel matema-
tik,  LOG,  LN,  ÜS  gibi logaritma, P‹, S‹N, COS gibi trigonometri ifllemleri için
gerekli;

‹statistiksel kategorisinde, ORTALAMA ve VAR gibi basit istatistiksel hesapla-
malardan DOT, E⁄‹M, STHYX gibi karmafl›k hesaplamalara kadar farkl› istatistik-
sel ifllemleri kolaylaflt›ran;

Arama ve Baflvuru kategorisinde, ADRES, ARA, DÜfiEYARA, ‹ND‹S gibi çok
say›da veri içeren ifllem tablolar›nda özel de¤erleri arama ve karfl›laflt›rma ifllemle-
rini basitlefltiren;

Veritaban› kategorisinde, DVAR, DSTDERP, DCOUNT gibi veritaban› ifllemle-
ri için gerekli;

Metin kategorisinde, METNEÇEV‹R, L‹RA, UZUNLUK gibi etiket türü verileri
düzenleme, çevirme ifllemlerin yap›lmas›n› sa¤layan;
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Mant›ksal kategorisinde, E⁄ER, VE, YADA, DE⁄‹L gibi ifllem tablosunda belir-
li bir koflulun sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›n› denetlemeye yarayan;

Bilgi kategorisi, HÜCRE, ISHATA, NA gibi hesaplamalar öncesinde ya da so-
nunda hücrelerdeki verilere iliflkin bilgileri göstermede kullan›lan fonksiyonlar›
içerir.

Bu noktada Mant›ksal kategorisinde yer alan E⁄ER fonksiyonu ile ifllem tablo-
lar›n›n temel ifllevlerinden biri olarak belirtti¤imiz “e¤er” türü sorular sormay› ka-
r›flt›rmamak gerekir. Bu noktay› daha iyi anlayabilmek için Antalya Gezi Masrafla-
r› örne¤imize geri dönelim. 

Diyelim ki, %100 ve daha alt›nda gerçekleflen art›fllar› “normal”, %100’ün üs-
tündeki art›fllar› “abart›l›” olarak ifade etmek istiyoruz. Bu ifadeleri de tablomuzun
F sütununda her harcaman›n yan›nda görünsün istiyoruz. Bu ifllemi her harcama
için tek tek girmek yerine E⁄ER fonksiyonunu kullanabiliriz: 

1. F5 hücresi aktif hale getirildikten sonra,
2. = E⁄ER(E5<=100; “Normal”; “Abart›l›”) formülü girilip,
3. Enter tufluna bas›ld›¤›nda “normal” yaz›s› F5 hücresinde görülür; çünkü, E5

hücresindeki de¤er 100’den küçüktür.
4. F5 hücresindeki formül kopyalanarak ayn› sütundaki ilgili di¤er hücrelere

yap›flt›r›l›r.
5. Böylece E sütunundaki de¤erlere ba¤l› olarak baz›lar›nda “Normal” baz›la-

r›nda “Abart›l›” ifadeleri belirir. 

Afla¤›da verilen ifllem tablosunda ö¤rencilerin bir s›navdan al-
d›klar› puanlar yer almaktad›r. Bu puanlar›n standart sapmas›-
n› Excel ile hesaplayabilmek için yap›lmas› gereken ifllemleri
s›ras›yla yaz›n›z.

B21 hücresi aktifken, Standart Araç Çubu¤u’ndan Fonksiyon Yap›flt›r
dü¤mesi t›klan›r.
Fonksiyon  Yap›flt›r  kutusundaki  Fonksiyon  Kategorisi’nden  ‹statistik-
sel seçilir.
Fonksiyon Ad› bölümünden STSAPMA seçilerek Tamam dü¤mesi t›klan›r.
Formül Paleti’nde Say› 1 kutusuna B4:B20 say› aral›¤› klavyeden ya da
fare ile bu say›lar seçilerek girilir.
Tamam dü¤mesine t›klan›r.
25,34294193 sonucu elde edilir.

"E¤er” türü sorular sorma ifllevinin ise, bizlerin bir kez ifllem tablosunu haz›r-
land›ktan sonra bu tablodaki herhangi bir rakam› de¤ifltirerek, bu de¤iflikli¤in so-
nuca olan etkisini gözlemleyebilmemizi sa¤lad›¤›n› belirtmifltik. Baflka bir deyiflle,
bu ifllevin bize, “Ne olurdu?” ya da “Ne olabilir?” türü sorular› cevaplamada yar-
d›mc› oldu¤unu görmüfltük. 

Örne¤in; tablomuzu haz›rlad›ktan sonra yetkililerin tatil yörelerindeki münibüs
ücretlerinin geçen y›lki ücretlerle ayn› olaca¤›, zam yap›lmayaca¤›na iliflkin deme-
cini gazetede okudu¤umuzu düflünelim. Bu durum yapmay› düflündü¤ümüz top-
lam harcamada ne tür bir de¤iflime yol açard›? Bu soruyu cevaplayabilmek için ifl-
lem tablomuzun C12 hücresinde yaz›l› olan 50000000 say›s›ndaki 5 rakam›n› For-
mül Çubu¤u’nda silerek 3 yazmak yeterli olacakt›r. 

‹fl lem Tablo lar ›n ›  Kul lanmak 151

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N



Böylece öncelikle C12 hücresinde 30,000,000 TL de¤eri görülecek, daha sonra
kendili¤inden;

• D12 hücresindeki 20,000,000 TL de¤eri yerine 0 TL,
• E12’deki 83 yerine 0,
• C14’deki 705,000,000 TL yerine 685,000,000 TL,
• D14’deki 375,000,000 TL yerine 355,000,000 TL,
• E14’deki 107 yerine 104 ve
• D15’deki 88,125,000 TL yerine 85,625,000 TL
de¤erleri gelecektir.

‹fllem tablolar›n›n “e¤er” türü sorular sorma ifllevinin, kendili¤inden güncelleme özelli¤i
ve buna ba¤l› olarak “Ne olurdu?” ya da “Ne olabilir?” türü sorular› cevaplamada yard›m-
c› olma kolayl›¤›n› sa¤lamayla ilgili oldu¤unu unutmayal›m. 

‹fllem tablomuzdaki bir de¤eri de¤ifltirdi¤imizde, ifllem tablosu kendili¤inden
bu de¤erle ilgili yapt›¤›m›z tüm hesaplamalar› güncellemifltir. 

Haz›rlad›¤›n›z tablolardaki baz› rakamlar› de¤ifltirerek oluflan de¤ifliklikleri izleyelim. 

Böylece Excel’de verileri sunman›n yan› s›ra formül ve fonksiyonlarla baz› ba-
sit hesaplamalar› yapmay› da ö¤rendik. fiimdi ifllem tablomuzu daha çekici suna-
bilmek için nas›l görsellefltirebilece¤imizi; baflka bir deyiflle nas›l grafikler yarata-
bilece¤imizi görelim.
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Mant›ksal fonksiyon kategorisinde bulunan E⁄ER ile çeflitli koflullu karfl›laflt›rmalar yap›labilir.
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Grafik Oluflturmak
Excel’de tablo olarak haz›rlad›¤›m›z her verinin grafik biçiminde sunulmas› müm-
kündür. Nas›l grafik oluflturabilece¤imizi, Antalya Gezi Maliyeti bafll›kl› örne¤imiz-
le ö¤renmeye çal›flal›m. ‹sterseniz öncelikle geçen y›lki harcamalarla bu y›lki har-
camalar› görsel olarak karfl›laflt›rabilece¤imiz bir grafik olufltural›m. Bunu baflara-
bilmek için flu ifllemleri s›ras›yla yapmal›y›z:

1. Grafikte gösterilmek istenilen veriler seçilir. Hangi de¤erin neyi ifade etti¤i-
ni belirtebilmek için etiketlerin de seçilmesi gerekir (A4:C15 aral›¤›).

2. Standart Araç Çubu¤u’ndaki Grafik Sihirbaz› dü¤mesine t›klan›r.
3. Grafik Sihirbaz› kutusundaki Grafik Türü bölümünden istedi¤imiz grafik tü-

rü seçilir.
4. Grafik  Alt Türü  bölümünden  istenilen tür belirlenir ve ‹leri dü¤mesi

t›klan›r.
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Excel, Grafik
Sihirbaz› uygula-
mas›yla
haz›rlad›¤›m›z
ifllem
tablolar›ndaki 
verilere iliflkin
grafik 
oluflturmam›za
olanak tan›r.



5. Grafik Sihirbaz› – Ad›m 2 / 4 - Grafik Kaynak Verisi kutusunda sütunlarda-
ki veriler karfl›laflt›r›laca¤›ndan Sütunlar seçili durumda b›rak›larak ‹leri
dü¤mesine bas›l›r.

6. Grafik Sihirbaz› – Ad›m 3 / 4 - Grafik Seçenekleri kutusundan grafi¤i dü-
zenlemede yard›mc› Bafll›klar, Eksenler, Klavuz Çizgileri, Gösterge, Veri
Etiketleri, Veri Tablosu seçenekleri görülür.

7. Kendili¤inden seçili gelen Bafll›klar’da Grafik Bafll›¤› bölümüne klavyeden
“Bafll›ca Harcamalar›n Karfl›laflt›r›lmas›” yaz›l›r. ‹stenirse (X) Kategori ek-
senine “Harcamalar”, (Y) De¤er eksenine “Fiyatlar” yaz›labilir.

8. Gösterge seçene¤i t›klan›r.
9. Göstergelerin sunulmas› isteniyorsa Grafik aç›klamas›n› göster kutusu seçili

b›rak›l›r. Aç›klamay› yerlefltir bölümünden, göstergelerin sunulmas› istenilen
yer seçilir.

10. ‹ste¤e ba¤l› olarak di¤er düzenlemeler yap›larak ‹leri dü¤mesine t›klan›r.
11.Grafik Sihirbaz› – Ad›m 4 / 4 - Grafik Konumu kutusundan Yeni sayfa

olarak seçilerek grafik yeni bir çal›flma sayfas› gibi, ancak Grafik1 Ad›yla
çal›flma kitab›na eklenebilir.

12. E¤er bu istenemiyorsa, Grafik Sihirbaz› – Ad›m 4 / 4 - Grafik Konumu
kutusundan Nesne olarak seçili b›rak›larak Son dü¤mesine t›klan›r.

13.Oluflan grafi¤in alan› t›klanarak, renkler, yaz› biçimleri, yaz› büyüklükleri,
grafi¤in yeri de¤ifltirilir.

Grafikte ekran çözünürlü¤üne ba¤l› olarak tüm etiketler görünmeyebilir. Grafik büyütül-
dü¤ünde bu etiketler kendili¤inden ortaya ç›kar. 

Sütun türü grafi¤imizi oluflturduktan sonra, bir de tablomuzdaki di¤er verileri
kullanarak pasta türü bir grafik haz›rlayal›m. Örne¤in; her yemek (kahvalt›, ö¤le,
akflam) için günlük yüzde kaç lira harcad›¤›m›z› gösteren bir grafik olufltural›m.
Bunun için;

1. A8:A10 aral›¤› seçilir.
2. Klavyenin Ctrl tufluna bas›larak C8:C10 aral›¤› da seçilir.
3. Standart Araç Çubu¤u’ndaki Grafik Sihirbaz› dü¤mesine t›klan›r.
4. Grafik Sihirbaz› kutusundaki Grafik Türü bölümünden Pasta, Grafik Alt

Türü bölümünden istenilen biri belirlenir ve ‹leri dü¤mesi t›klan›r.
5. Grafik Sihirbaz› – Ad›m 2 / 4 - Grafik Kaynak Verisi kutusunda sütunlardaki

veriler karfl›laflt›r›laca¤›ndan Sütunlar seçili durumda b›rak›larak ‹leri dü¤-
mesine bas›l›r.

6. Grafik Sihirbaz› – Ad›m 3 / 4 - Grafik Seçenekleri kutusundan Bafll›klar’da
Grafik Bafll›¤› bölümüne klavyeden “Yemekler ‹çin Harcama Yüzdesi”
yaz›l›r. 

7. Veri Etiketleri seçene¤i bölümünde Yüzdeyi Göster seçilerek ‹leri dü¤-
mesine t›klan›r.

8. Grafik Sihirbaz› – Ad›m 4 / 4 - Grafik Konumu kutusunda Son dü¤mesine
t›klan›r.

9. Oluflan grafi¤in alan› t›klanarak, renkler, yaz› biçimleri, yaz› büyüklükleri,
grafi¤in yeri de¤ifltirilir.

Böylece ayn› tablodaki verileri farkl› biçimlerde sunmam›z sa¤lanabilir.
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Gösterge, grafikte genellikle
bir renkle ya da desenle
sunulan seçilen grafik
türüne göre dilim, çizgi ya
da sütunun ifade etti¤i
etiketi belirtir. 
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Sizce tablomuzdaki verilerden daha farkl› grafikler oluflturulabilir mi? 

Burada size Excel ile yap›labileceklerin çok k›sa bir özeti sunulmufltur. Böylece bir ifllem
tablosu ile neler yap›labilece¤ine iliflkin görüfl sahibi olman›z ve bir bafllang›ç yapman›z
hedeflenmifltir. Daha ayr›nt›l› bilgi almak için ünite sonunda sunulan kaynaklara bafl-
vurabilirsiniz. Siz de buna benzer uygulamalar gelifltirebilirsiniz.

‹fl lem Tablo lar ›n ›  Kul lanmak 155

fiekil 7.15

Excel, bir ifllem tablosundaki verileri farkl› biçimlerde grafi¤e dönüfltürmemize ve bunlar›n 
hepsini bir anda sunmam›za yard›mc› olur.
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Özet
“‹fllem tablosu” kavram›n› tan›mlayarak, karfl›lafl›-

lan örneklerde ifllem tablolar›n›n üstlendi¤i ifllevle-

ri saptayabilece¤iz

• ‹fllem tablolar›; üzerinde çal›flt›¤›m›z rakamlar› an-
laml› parçalara ay›rmam›za (düzenlememize), bir-
birleriyle olan iliflkilerini sunmam›za, bu rakamlar›
farkl› biçimlerde iflleyerek (farkl› seçenekleri dene-
yerek) sonuçlar› yorumlamam›za ve böylece sa¤-
l›kl› kararlar almam›za yard›mc› olan yaz›l›mlard›r.

• Baz› küçük de¤iflikliklere ra¤men tüm ifllem tablo-
lar›, bir kez yaz›larak saklanm›fl bilgilere iliflkin
karmafl›k hesaplama ve ifllemleri kolayca gerçek-
lefltirmesi, yap›lan de¤ifliklerin neden oldu¤u gün-
cellemeyi kendili¤inden yapmas›, tekrarlar›n (bil-
gi, hesaplama ya da ifllem) basit bir komutla yap›l-
mas› ve bilgilerin grafiklerle sunulmas›na olanak
sa¤lamas› biçiminde özetlenebilecek genel özel-
liklere sahiptir. 

• ‹fllem tablolar›n› ö¤renmek ve kullanmak bizlere,
zaman kazand›rma, rakamlara iliflkin bilgileri gra-
fikler biçiminde görsellefltirme, “Ne olurdu?” ya da
“Ne olabilir?” türü sorular› cevaplama gibi kolayl›k-
lar sa¤lar. 

‹fllem tablosu yaz›l›mlar›nda kullan›lan temel kav-

ramlar› tanmlayabilece¤iz.

• Hücre, ifllem tablosuna girilmek istenen verilerin
yaz›ld›¤› küçük kutucuklar›n her biridir.

• Aktif hücre, verilerin girilmesi için seçilen hücredir. 
• Hücrelere rakam, tarih gibi say›sal de¤erler, metin

türü etiketler ve hesaplamalar yapmaya yarayan
formüller girilebilir. 

• Formüller çeflitli hesaplamalar› kolaylaflt›ran haz›r
komut dizileri biçimindeki fonksiyonlar› içerebilir.

• ‹fllem tablosu ile yaratt›¤›m›z dosyalara çal›flma ki-
tab› ad› verilir. Çal›flma kitab›n›, çeflitli çal›flma say-
falar›n› birbirine ba¤layan bir cilt gibi düflünebili-
riz. 

• Çal›flma sayfas›, verileri girdi¤imiz, gerekli hesapla-
malar› ve ifllemleri gerçeklefltirdi¤imiz sat›r ve sü-
tunlardan oluflmufl aland›r.

Yerine getirilmesi istenen bir ifllemin, ifllem tab-

losu yaz›l›m› ile gerçeklefltirilebilmesi için afl›l-

mas› gereken basamaklar› s›ralayabilece¤iz.

• Excel yaz›l›m›nda, herhangi bir hücreyi aktif hale
getirdikten sonra klavyeden istedi¤imiz veriyi gire-
biliriz.

• Veri giriflinden sonra sat›r yüksekli¤ini, sütun ge-
niflli¤ini de¤ifltirebilir, metinlerin hücre içinde iki
ya da daha fazla sat›ra yaz›lmalar›n› sa¤layabilir,
girdi¤imiz verinin niteli¤ini (say›, yüzdelik oran, ta-
rih, saat, para birimi vb) belirtebilir, sat›r ya da sü-
tun ekleyebilir, hücre zeminlerini renklendirebili-
riz. Tüm bunlar› genellikle Biçim menüsündeki
Hücre komutuna t›kland›¤›nda ortaya ç›kan Hücre
Biçimlendir komut kutusu ile gerçeklefltiririz.

• Excel’de çeflitli formülleri (örne¤in; = A4+A5) ve
fonksiyonlar› (örne¤in; = TOPLA (A1:A5)) tek bafl-
lar›na ya da birlikte kullanarak karmafl›k hesapla-
malar yapabiliriz. Formül ya da fonksiyonlar› For-
mül Çubu¤u’na yazar›z ya da haz›r fonksiyonlar›
kullan›r›z. 

• Fonksiyonlar say› aral›klar›na (örne¤in “A1:A5” ara-
l›¤› A1 hücresinden bafllayarak A5 hücresi de de¤il
aradaki tüm hücreleri belirtir) iliflkin hesaplamalar›
kolay gerçeklefltirir.

• Excel’de, Finansal, Tarih ve Saat, Matematik ve Tri-
gonometri, ‹statistiksel, Arama ve Baflvuru, Verita-
ban›, Metin, Mant›ksal ile Bilgi bafll›klar› alt›nda
toplanm›fl 200’den fazla fonksiyon vard›r.

• Excel’de tablo halindeki say›sal veriler grafi¤e dö-
nüfltürülebilir. Bunun için, grafi¤i elde edilmek is-
tenen say› aral›¤› seçildikten sonra Grafik Sihirbaz›
kullan›l›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Ahmet Bey, bir önceki y›l dolardaki afl›r› art›fl›n gerçek-
leflmedi¤i ve dolar›n ayl›k ortalama % 5 artt›¤› durumda
bu y›lki kazanc›n›n ne olabilece¤ini görmek için ifllem
tablosu kullanm›flt›r. Bu durumda Ahmet Bey ifllem tablo-
lar›n›n hangi özelli¤inden yararlanm›flt›r?

a. Sunmak 
b. E¤er türü sorular sormak
c. Yorumlamaya yard›mc› olmak
d. Çizimler oluflturmak
e. Hesaplamak  

2. Afla¤›dakilerden hangisi ifllem tablolar›n›n genel özel-
liklerinden biri de¤ildir?

a. Sunmak
b. E¤er türü sorular sormak
c. Yorumlamaya yard›mc› olmak
d. Çizimler oluflturmak
e. Hesaplamak  

3. B1 ‘den B3’e kadar olan hücrelerdeki de¤erleri ile
A1’den A4’e kadar olan hücrelerdeki de¤erlerden ç›kar-
mak için nas›l bir formül yaz›lmal›d›r?

a. (B1:B3) - (A1:A4)
b. = (A1:A4) - (B1:B3)
c. = A1 - A4 - B1 - B3 
d. = A1:A4-B1:B3
e. (A1+A2+A3+A4) - B1+B2+B3

4. Afla¤›da verilen ifllem tablolar›na iliflkin ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Bilgileri grafiklerle sunmak
b. Tekrarlar› basit bir komutla yerine getirmek
c. Farkl› kullan›c›lar aras›nda iletiflim sa¤lamak
d. Karmafl›k hesaplama ve ifllemleri kolayca 

gerçeklefltirmek
e. Yap›lan de¤iflikliklerin neden oldu¤u güncellen-

meyi kendili¤inden yapmak

5. = (A1+A2+A3+A4+A5+A8+A9+A10+A11) formülü yeri-
ne afla¤›dakilerden hangisi kullan›labilir?

a. = (A1:A11)
b. = TOPLA(A1:A11)
c. = TOPLA(A1:A5):(A8:A11)
d. = TOPLA((A1:A5):(A8:A11))
e. = (A1-A11)

6. Herhangi bir veriyi girmek için yap›lmas› gereken ilk
ifllem afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Çal›flma sayfas›n› düzenlemek
b. Formülleri düflünmek
c. Etiketleri yazmak
d. Hücreyi aktif hale getirmek
e. De¤eri klavyeden girmek

7. Formül ve fonksiyonlar›n ifllem tablolar›n›n karmafl›k
hesaplamalar› ve ifllemleri kolaylaflt›rmadan sonra kulla-
n›c›lara sa¤lad›¤› en önemli kolayl›k afla¤›dakilerden
hangisidir? 

a. Kendili¤inden güncelleme
b. Bilgileri grafik biçiminde sunma
c. Bilgi, hesap ya da ifllemi kopyalama
d. Say›sal verileri çekici ö¤elerle destekleme
e. Farkl› kullan›c›lar aras›nda iletiflim sa¤lama

8. biçimli dü¤me afla¤›daki ifllemlerden hangisini
gerçeklefltirir?

a. Seçili hücrelerdeki say›lar› toplar
b. Fonksiyon ekle iletiflim kutusunu açar
c. Çal›flma sayfas›ndaki tüm hücrelerin seçer
d. Çizim araç çubu¤unun görülmesini ya da gizlen-

mesini sa¤lar
e. Veri serilerini yer ald›klar› sat›r ya da sütuna göre

grafik haline getirir 

9. Sütun geniflli¤ini fareyi kullanarak art›rmak için yap›l-
mas› gereken ilk ifllem nedir?

a. Sütunun seçilmesi
b. Sütunu sürükle dü¤mesine bas›lmas› 
c. Sütunun ilk hücresinin aktif hale getirilmesi
d. Sütun etiketinin yan kenar›na imlecin getirilmesi
e. Sütun üzerinde iken imlecin bas›l› tutularak sa¤a-

sola sürüklenmesi

10. Hücreleri Biçimlendir kutusunda yer alan Hizalama
seçene¤iyle afla¤›daki ifllemlerden hangisi gerçeklefltirile-
bilir?

a. Hücre içindeki yaz› tiplerini farkl›laflt›rmak
b. Hücrelere farkl› biçimlerde kenarl›klar çizmek
c. Hücre zeminlere farkl› renk ya da desen vermek
d. Hücre  içindeki  de¤erlerin  yerleflimlerini 

de¤ifltirmek
e. Hücrelerin içindeki bilgilerin de¤ifltirilmesini en-

gellemek 
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Yan›t Anahtar›
1.  b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹fllem Tablosunu

Tan›yal›m” konusunu tekrar okuyun.
2.  d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹fllem Tablosunu

Tan›yal›m” konusunu tekrar okuyun.
3.  b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹fllem Tablosuna

‹liflkin Temel Kavramlar” konusunu tekrar okuyun.
4.  c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹fllem Tablosunu

Tan›yal›m” konusunu tekrar okuyun.
5.  d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹fllem Tablosuna

‹liflkin Temel Kavramlar” konusunu tekrar okuyun.
6.  d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Veri Girmek ve

‹fllemek” konusunu tekrar okuyun.
7.  a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹fllem Tablosuna

‹liflkin Temel Kavramlar” konusunu tekrar okuyun.
8.  b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹fllem Tablolar›n›

Kullanmak” konusunu tekrar okuyun.
9.  d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Veri Girmek ve

‹fllemek” konusunu tekrar okuyun.
10. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Veri Girmek ve

‹fllemek” konusunu tekrar okuyun.



Anahtar Kavramlar
As›l Slayt Nesne
Efekt Sunu
Görsel Sunu Penceresi
Görsel Okuryazarl›k Sunum Program›
Görünüm Slayt
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Girifl
Farkl› kaynaklardan gelen iletilerin yaklafl›k % 80’ini görme duyumuz arac›l›-
¤›yla alg›lad›¤›m›z› ya da zihnimizin yaz› ile de¤il görsellerle çal›flt›¤›n› biliyor
muydunuz? 

Bilimsel araflt›rmalar sonunda ortaya konan bu tür bulgular, iletilerin aktar›-
m›nda görsellerin kullan›lmas›n›n ne kadar önemli oldu¤unu iflaret etmektedir.
Görseller, de¤iflik iletileri aktarmakta kulland›¤›m›z, her türlü çizim, grafik, flekil,
resim vb. araçlard›r. Geliflen teknoloji, iletilerin aktar›m›nda görsellerin kullan›l-
mas› konusunda pek çok olanak sunmaktad›r. Günümüzde konuflmac›lar, gelifl-
tirilen yaz›l›mlar yard›m›yla daha etkili ve çekici etkinlikler düzenleyebilmektedir.
Görsellerin öneminin anlafl›lmas›, farkl› birçok sunu yaratma ve görüntüleme ya-
z›l›m› yan›nda, “görsel okuryazarl›k" kavram›n›n da geliflmesini sa¤lam›flt›r. 

Bu ünitede görsel okuryazarl›k kavram›n› ve düflüncelerimizi, duygular›m›z›,
bilgilerimizi baflkalar›na aktarmada bize yard›mc› olan sunum araç ve yaz›l›m-
lar›n› tan›yaca¤›z.

Bu üniteyi tamamlad›¤›m›zda afla¤›daki yeterliklere sahip olaca¤›z:
1. Görsel okuryazarl›k kavram›n› tan›mlayabilece¤iz.
2. Sunum yaz›l›mlar›nda kullan›lan temel kavramlar›n ifllevlerini belirleye-

bilece¤iz.
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GÖRSEL OKURYAZARLIK

Görsel okuryazarl›k kavram›n› tan›mlayabilece¤iz. 

Görsellerin iletilerin aktar›lmas›nda oynad›klar› en önemli rol, iletilere, fikirlere
somut anlamlar, referanslar yüklemesidir. Kelimeler temsil ettikleri kavramlar› tam
olarak yans›tmakta yetersiz kalabilmektedir. Ancak görseller, temsil ettikleri kav-
ramlar› pekifltirerek, daha kolay anlafl›l›r k›lmaktad›r. Baflka bir deyiflle, temsil et-
tikleri kavramlarla görsellerin aras›nda benzerlik kurularak, kavramlar›n daha ko-
lay hat›rlanmas› sa¤lanabilmektedir. 

Günlük yaflam›m›zda de¤iflik amaçlarla, de¤iflik iletileri göndermek için kullan›lan ne tür
görseller bulunmaktad›r? Hiç düflündünüz mü?

Trafik iflaretleri, trafi¤in düzenli ve sa¤l›kl› akmas› konusunda günlük yaflam›-
m›zda önemli bir rol üstlenmifltir. Herhangi bir trafik iflaretini görüp, do¤ru iletiyi
alg›layabilmeniz, görseller konusunda belirli bir düzeyde okuryazar olman›z› ge-
rektirebilir. Geçmiflte “okuryazarl›k” terimi sadece okuma-yazma becerisi ile iliflki-
lendirilmekteydi. Ancak günümüzde s›kça kullan›lmaya bafllanan kavramlardan
biri de “görsel okuryazarl›k” kavram›d›r. 

Görsel okuryazarl›k, görsel iletiler yaratma ve görsel iletileri yorumlama süre-
ci olarak tan›mlanabilir.

‹letilerin bir ço¤unu görseller yard›m›yla al›r›z. Bu iletiler kat›ld›¤›m›z e¤itsel
bir etkinlikte olabilece¤i gibi, sokakta veya gazete, dergi, televizyon vb. ortam-
larda olabilir. Herhangi bir görseli izledi¤imizde her zaman ondan do¤ru iletiyi
alaca¤›m›z kesin de¤ildir. Görselleri iyi okumak, onlar›n etkili bir flekilde tasa-
r›mlanmas› ve görselleri okuma konusunda bilgi sahibi olmakla ilgilidir. Ço¤u
zaman kat›l›mc›lar›n görselleri okuma konusunda yard›ma, yönlendirilmeye ge-
reksinimleri bulunmaktad›r. Görselleri do¤ru okumak belirli ö¤elerden etkilen-
mektedir. Bunlar; geliflime iliflkin etkiler, kültürel etkiler ve görsel tercihler ola-
rak s›n›flanabilir.

Görselleri tasar›mlamak, görselleri iyi okumak farkl› uzmanl›k alanlar›d›r. Bu
ünitede bu alanlara girmek yerine, etkili bir görsel tasar›mlamaya olanak tan›yan
sunum program› ve temel ifllevleri, özellikleri tan›t›lacakt›r. Bu tür programlar›
kulland›kça ve bu alanlarda bilgi sahibi oldukça daha etkili ve çekici sunumlar ya-
ratabileceksiniz.

Sunum Programlar›
Görsellerin de¤iflik amaçlarla aktar›lan iletileri destekledi¤ini, anlafl›lmas›n› ko-
laylaflt›rd›¤›n› ve etkili k›ld›¤›n› daha önce belirtmifltik. Ne amaçla olursa olsun,
belirli bir kat›l›mc› grubuna yönelik yap›lan bilgilendirme veya ö¤retme amaçl›
etkinli¤e sunu diyoruz. Sunum programlar›, bu sunular› daha etkili, verimli ve
çekici k›lmak amac›yla görsel materyaller yaratmam›za olanak sa¤layan prog-
ramlard›r. Herhangi bir sunuyu desteklemek üzere görselleri yarat›rken de¤iflik
yaz›l›mlardan yararlanabiliriz. Örne¤in; kelime ifllemcilerde sunuyu desteklemek
üzere de¤iflik görsellerin yarat›lmas›nda kullan›labilir. Yarat›lan belgeye de¤iflik
metinler ekleyebilir, bu metinleri resim, flekil veya grafiklerle destekleyebiliriz.
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Görsel okuryazarl›k, görsel
iletileri yaratma ve
yorumlama sürecidir.
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Sunu, belirli bir kat›l›mc›
gruba yönelik düzenlenen
bilgilendirme veya ö¤retme
amaçl› etkinliktir.



Di¤er programlarda oldu¤u gibi, sunum programlar› da belirli gereksinimler
üzerine ortaya ç›km›flt›r. Kelime ifllemci veya benzer bir programla yarat›lan gör-
sel materyaller, belirli s›n›rl›l›klar› da beraberinde tafl›rlar. Çünkü bu tür program-
lar, temelde baflka bir gereksinimi karfl›lamak için gelifltirilmifltir. Örne¤in; kelime
ifllemcilerin temel amac›, etkili ve çekici belgeler yaratmaya olanak tan›makt›r. Bu
yüzden, kelime ifllemci ve benzeri programlarla haz›rlanan sunu materyallerine
farkl› türde metinlerin eklenmesi, resim veya grafiklerin yerlefltirilmesi, de¤iflik
efektlerin kullan›lmas› gibi bir tak›m özellikler, belirli bir noktadan sonra ya iste-
nilen sonucu vermemekte, veya neredeyse imkans›z hale gelmektedir. ‹flte bu gi-
bi s›n›rl›l›klar› ortadan kald›rmak ve daha etkili ve çekici sunumlar yaratabilmek
üzere temel görevi sunu yarat›lmas›na olanak tan›mak olan sunum programlar›
gelifltirilmifltir.

SUNUM PROGRAMINI KULLANMAK

Sunum yaz›l›mlar›nda kullan›lan temel kavramlar›n ifllevlerini
belirleyece¤iz.

Sunum program›, tek bir sunu dosyas› içinde slaytlar, konuflmac› notlar›, dinleyi-
ci notlar› ve anahat yaratman›z› sa¤layan bir yap›y› içerir. Bu yap› içinde metinler,
grafikler,resimler ve di¤er nesnelerle daha esnek bir flekilde çal›flabilir, belirli
efektlerle donat›lm›fl, etkili ve çekici sunumlar haz›rlayabilirsiniz. ‹zleyen bölüm-
lerde, sunum program›n› bafllatmak, slaytlar yaratmak ve slaytlar› düzenlemek için
gerekli bilgileri ö¤renece¤iz.

Sunum Program›n› Bafllatmak
Sunum program›n› bafllatt›¤›n›zda Bafllang›ç iletiflim kutusu ekrana gelir. Bu ileti-
flim kutusunda size de¤iflik seçenekler verilmektedir. Bunlar; Ak›ll› içerik sihirba-
z›, Tasar›m flablonu, Bofl sunu ve Varolan sunuyu aç seçenekleridir. fiekil 8.1 Bafl-
lang›ç iletiflim kutusunu göstermektedir.
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fiekil 8.1

Bafllang›ç iletiflim kutusu.
1. Ak›ll› içerik sihirbaz› size sununuzun bafll›¤› ve

bilgileri hakk›nda sorular sorarak, yeni bir sunu
yaratman›z› sa¤lar. Varolan seçenekler aras›nda bir
sunu biçimi ve türü seçti¤inizde, içeri¤inizi profes-
yonel bir sunuya dönüfltürmenizi sa¤layacak bir
anahat sunar.

2. Tasar›m flablonu önceden belirlenmifl slayt renkleri
ve metin biçimleri olan bir flablon seçmenizi ve yeni
bir sunuyu bu flablonun özellikleriyle oluflturman›z›
sa¤lar. 

3. Bofl sunu seçene¤i, yeni bir bofl sunu yarat›r. Size
verilen, önceden tasarlanm›fl ve farkl› düzenlerde
olan seçenekler aras›ndan birini seçerek sununuzu
yaratman›z› sa¤lar.

4. Varolan sunuyu aç seçene¤i, daha önceden
yarat›lan veya üzerinde çal›flan bir sunuyu
açman›z› sa¤lar. 



Sunu Penceresi
Sunu penceresi, üzerinde metinleri yazd›¤›n›z, flekil çizdi¤iniz, grafik, renk ve
nesneler ekledi¤iniz bofl sunu ekran›d›r. Sunu ekranlara bundan sonra slayt diye-
ce¤iz. Çünkü üzerinde çal›flaca¤›n›z her bir ekran, yani sunu penceresi asl›nda bir
slaytt›r. Program bafllad›¤›nda gördü¤ünüz ilk sunu penceresi olan ekran da asl›n-
da yarat›lan ilk slayt›n›zd›r.

Sunu penceresinin üst k›sm›nda birçok  ortak sunu görevini gerçeklefltirmek
için kullanaca¤›n›z menüler ve dü¤meler bulunur. Bu menü ve dü¤meler temel-
de di¤er programlardakilerle ayn› ifllevleri yerine getirmektedirler. Örne¤in; me-
nüler, daha önce ö¤rendi¤iniz kelime ifllemci programda bulunan menülerle ay-
n›d›r ve sunum program›na özgü baz› farkl›l›klar d›fl›nda hemen hemen ayn› ifl-
levleri yerine getiriler. Menülerin hemen alt›nda bulunan dü¤meler, birçok menü
ifllevini yerine getiren k›sayollar olarak görev yaparlar. Sunu penceresinin alt›nda
sunuya farkl› biçimlerde bakman›z› sa¤layan görünüm, çizim, metin, karakter, çiz-
gi ve renk dü¤meleri yer al›r.

Görünümleri De¤ifltirmek
Sunum program›, sunuyu yaratmak, düzenlemek ve görüntülemek için befl görü-
nüm seçene¤i içermektedir. Bunlar; normal görünüm, slayt görünümü, anahat
görünümü, slayt s›ralay›c›s› görünümü ve slayt gösterisi bölümüdür. Bu seçenek-
lere ekran›n sol alt bölümünden ulaflabilirsiniz.

Normal görünüm varsay›lan görünümdür. Baflka bir deyiflle, sunum program›-
n› bafllatt›¤›n›zda ilk ekran normal görünümde karfl›n›za gelir. Ekrana gelen bu ilk
slayttan daha önceki bölümlerde sunu penceresi olarak bahsedildi¤ini hat›rlay›-
n›z. Normal görünüm; anahat, slayt ve notlar bölümlerinden oluflur. Anahat bölü-
münde slayt bafll›klar› ve bunlar›n yan›nda slayt simgeleri yer al›r. Slayt bölümü
görselleri düzenleyece¤imiz, yani üzerinde çal›flaca¤›m›z slayt› görüntüler. Notlar
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fiekil 8.2

Sunu penceresi,
program
baflla¤›nda
ekrana gelen ilk
slaytt›r.

Sunu penceresi metin, flekil,
grafik, renk ve nesnelerin
üzerine yerlefltirildi¤i bofl
sunu slayt›d›r.



bölümü konuflmac› notlar›n›n yaz›ld›¤› yerdir. Notlar bölümüne yazd›¤›n›z notlar›
elektronik sunum s›ras›nda göremezsiniz. Ancak yarat›lan sunuyu yazd›rd›¤›n›zda,
bu sayfadaki notlar› ilgili slayt›n alt›nda görmeniz mümkündür. 

Slayt görünümü, slayt bölümünü tüm ekran› kaplayacak flekilde görüntüler.
Anahat bölümü daha dar bir alanda gösterilir, sunum program›n›n menüleri ve di-
¤er araçlar ekrandad›r.

Anahat görünümü, notlar ve slayt bölümlerini küçülterek, anahat bölümünü
daha genifl flekilde ekrana yans›t›r.

Slayt s›ralay›c›s› görünümü, yaratt›¤›n›z sunudaki slaytlar›n s›ras›n› ve durum-
lar›n› düzenlemenizi sa¤lar. Tüm slaytlar yaratt›¤›n›z s›rada, bir arada ekrana ge-
lir. Bu görünümde slaytlar› düzenlemek, s›ras›n› de¤ifltirmek, silmek veya efekt
eklemek mümkündür.
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(a) Ana hat (b) slayt görünümü. (c) slayt s›ralay›c›s› görünümü. (d) slayt gösterisi görünümü.

(a)

(b)

(d)

(c)



Slayt gösterisi görünümü, slaytlar›n›z› elektronik sunu s›ras›nda veya yazd›rd›-
¤›n›z durumda görünece¤i biçimde izlemenizi sa¤lar. Görüntü tüm ekran› kaplar.
Anahat bölümü, sunum program›n›n menüleri ve di¤er araçlar görünmez.

Sunu Yaratmak
Sunum program›n› bafllatt›¤›n›zda ilk aç›lan pencerenin Normal görünüm fleklin-
de oldu¤unu ö¤renmifltiniz. Normal görünümün anahat, slayt ve notlar bölümle-
rinden olufltu¤unu hat›rlay›n›z.

fiimdi bir sunuyu birlikte yaratal›m. Farzedelim ki dinleyicilerinize “Tak›m
Çal›flmas›” konulu bir konuflma yapacaks›n›z ve sununuzu destekleyen slayt-
lar haz›rlamak istiyorsunuz. Bunun için diyelim ki 3 slayttan oluflan bir sunu
haz›rl›yorsunuz. 

‹lk slaytta sununuzun bafll›¤›n› ve onu temsil eden bir resmin yer almas›n› is-
tiyorsunuz. ‹kinci slaytta, de¤iflik çevrelerde bireysel, yar›flmac› ve iflbirlikli etkile-
flim biçimlerini “Çal›flma Biçimleri” bafll›¤› alt›nda vermeyi planl›yorsunuz. Son
slaytta ise Tak›m çal›flmas›n›n olumlu ba¤›ml›l›k, bireysel katk›, yüzyüze etkileflim,
sosyal beceriler ve de¤erlendirme ö¤elerini, “Tak›m Çal›flmas›n›n Özellikleri” bafl-
l›¤› alt›nda vereceksiniz.

Bafll›k ve Metin Eklemek
Sunum program›nda ilk slayt genelde sununuzun bafll›¤› ve kendi bilgilerinizi içe-
ren bafll›k slayt›d›r. Sunum program›nda yaratt›¤›n›z slaytlara bafll›k eklemek için
Normal görünümde ekran›n sol taraf›nda bulunan küçük ekran simgesine fareyi
t›klaman›z gerekmektedir. Bu ifllemi yapt›ktan sonra, simgenin yan›nda fare ifla-
retçisi yan›p sönmeye bafllayacakt›r. fiimdi bu alana sununuzun bafll›¤›n›, yani
“Tak›m Çal›flmas›” yazal›m.
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Bafll›k slayt›.,
sununun
bafll›¤›n›n yaz›ld›¤›
ilk slaytt›r.



1 numaral› simgenin yan›na sunu bafll›¤›n› yazd›ktan sonra klavyedeki Enter
tufluna bast›¤›n›zda, ilk simgenin alt›na 2 numaral› simge gelecektir. Bu, sununuz-
da ikinci slayt›n›z›n olufltu¤unu gösterir. fiimdi bu simgenin yan›na da “Çal›flma
Biçimleri” yazal›m.

Daha sonra tekrar Enter tufluna bast›¤›n›zda 3 numaral› simge gelecek ve böy-
lece üçüncü slayt›n›z oluflturulmufl olacakt›r. Buraya da “Tak›m Çal›flmas›n›n Özel-
likleri” yazal›m.

Yeni bir slayt› yukar›daki flekilde yaratabilece¤iniz gibi, Ekle menüsünden Yeni Slayt se-
çene¤ini kullanarak da oluflturabilirsiniz.

Böylece üç farkl› slayt oluflturmufl oldunuz. Bafll›k slayt›ndan sonra yarat›lan
di¤er iki slayt›n bafll›klar› alt›na metin girmemiz gerekmekteydi. Hat›rlarsan›z ikin-
ci slayt›n, yani “Çal›flma Biçimleri” bafll›kl› slayt›n alt›na baz› ö¤eler girmeyi plan-
lam›flt›k. Bunun için 2 numaral› simgeye t›klayarak ekrandaki Slayt bölümünde
bafll›¤›n alt›ndaki metin alan›na bu ö¤eleri girebilirsiniz. Bunun için “Metin ekle-
mek için t›klay›n›z” yaz›l› alana fare iflaretçisini yerlefltirmeniz ve s›ras›yla bireysel,
yar›flmac› ve iflbirlikli çal›flma biçimleri ö¤elerini yazman›z gerekir. “Bireysel çal›fl-
ma biçimini” yazd›ktan sonra Enter tufluna bast›¤›n›zda ikincisini yazaca¤›n›z sat›r
otomatik olarak oluflacakt›r. Bu sat›r› tamamlad›ktan sonra ayn› ifllemi yapt›¤›n›z-
da üçüncü sat›r gelecektir.

Slayt bölümündeki metin alan›na yazd›¤›n›z sözcüklerin ayn› anda Anahat bölümünde gö-
rüntülendi¤ine dikkat ediniz.

fiimdi de ayn› ifllemleri üçüncü slayt için yapal›m. Anahat bölümünde üçüncü
s›radaki simgeye t›klayarak, ekranda slayt bölümünde üçüncü slayt›n görünmesi-
ni sa¤layal›m. Ayn› ifllem, kayd›rma çubu¤u kullan›larak ta yap›labilir. Daha son-
ra buradaki bafll›¤›n alt›na aç›lan metin alan›na s›ras›yla “Olumlu Ba¤›ml›l›k”, “Bi-
reysel Katk›”, “Yüzyüze Etkileflim”, “Sosyal Beceriler” ve “De¤erlendirme” ö¤eleri-
ni yazal›m.

Her bir ö¤eyi yazd›ktan sonra Enter tufluna bast›¤›m›zda bir di¤erini yazmak için yeni sa-
t›r gelece¤ini hat›rlay›n›z.
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Çal›flma 
biçimleri.
Tak›m
çal›flmas›n›n
özellikleri,
yarat›lan 3.
slaytt›r.
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Metin alan›na son ö¤eyi de yazd›ktan sonra sununuz ekranda yukar›daki gibi
görünecektir.

Buraya kadar yapt›¤›m›z ifllemlerle, üç slayttan oluflan bir sunu haz›rlam›fl ol-
duk. Bu slaytlar›n ilki sadece sununun bafll›¤›, di¤erleri de konuyla ilgili iki ayr›
bafll›k alt›nda de¤iflik içeriklerden oluflmaktad›r.

Slaytlar› Yeniden Düzenlemek
Haz›rlad›¤›m›z sunu slaytlar›, bu haliyle sunumunuzun genel iskeletini olufltur-
maktad›r. fiimdi bu genel yap›y› düzenleyerek, görsel bir destek materyali haline
dönüfltürece¤iz.

Örne¤in; sunumunuzun ilk görseli olan bafll›k slayt›n› ele alal›m. Bu slaytta sa-
dece “Tak›m Çal›flmas›” bafll›¤› yer almaktad›r. ‹lgili simgeye t›klayarak, ekranda
slayt bölümünde bafll›k slayt›n›n görünmesini sa¤lad›ktan sonra, bu slayt üzerin-
de belirli de¤ifliklikler yapabilir, yeni nesneler ekleyebilirsiniz.

Diyelim ki, bu bafll›¤›n alt›nda kendinizle, yani konuflmac› ile ilgili bir tak›m
bilgiler de vermek istiyorsunuz. Bunun için bafll›k metin alan›n› kullanabilece¤i-
niz gibi, yeni bir metin alan› da ekleyebilirsiniz. Bafll›k metin alan›n› kullan›p, bu
alana ek metin girmek istedi¤inizde, bafll›k metin alan› üzerine t›klay›p, sat›r so-
nuna yerlefltirdikten sonra yeni bir metni girebilirsiniz.

Biz, bunun yerine yeni bir metin alan› eklemeyi ve bilgileri bu yeni alana gir-
meyi seçelim. Bunun için Sunu Penceresinin üst k›sm›nda Ekle menüsünden,
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3. Slayta yenimetin alan›n›n eklenmesi.



“Metin Kutusu” ö¤esini seçeriz. Daha sonra slayt›n herhangi uygun bir yerinde t›k-
lad›¤›n›zda metin alan› aç›lacak ve istedi¤iniz metni bu alana girebileceksiniz. Ör-
nek sunumuz için bu alana konuflmac›n›n ad›n›, kurumunu ve tarihi girdi¤imizi
düflünelim.

Metin ekleme ifllemini, ekran›n alt›nda bulunan metin kutusu dü¤mesine
t›klayarak da yapabilirsiniz. Bu durumda imleç yine ayn› flekli alacak ve slayt›n
istedi¤iniz yerine t›klad›¤›n›zda aç›lan metin kutusunda metni yazmaya haz›r
olacaks›n›z.

fiimdi Anahat bölümündeki 2 numaral› simgeye t›klayarak, Slayt bölümünde
ikinci slayt›n görünmesini sa¤layal›m. ‹kinci slaytta herhangi bir metin ekleme ye-
rine, yeni bir düzenleme yapmak istedi¤imizi düflünelim. Bafll›¤›n alt›ndaki metin
bu haliyle sola dayal›, Times New Roman yaz› tipi ve 32 punto karakter büyüklü-
¤ündedir. fiimdi bu metni, Arial yaz› tipi, ortalanm›fl ve 20 punto karakter büyük-
lü¤ünde yeniden düzenlemek istiyoruz.

Bunun için öncelikle ilgili metin alan›n›n üzerine t›klamam›z ve metin alan›
içinde imlecin yan›p söndü¤ünü görmemiz gerekir. Bu durumda metin alan›n›n
etraf›nda bir çerçeve oluflur. ‹mleci bu çerçeve üzerine götürdü¤ünüzde iflaretçi
düz çizgi fleklini al›r. Bu durumda fareyi çerçevenin herhangi bir kenar›na t›klad›-
¤›m›zda metin alan› içindeki yan›p sönen imleç kaybolacakt›r. Bu durumda metin
alan› istedi¤imiz düzenleri gerçeklefltirmeye haz›r demektir. 

fiimdi planlad›¤›m›z de¤ifliklikleri yapal›m. ‹lk önce metin alan› içindeki metni
ortalanm›fl konuma getirece¤iz. Bunun için sunu penceresinin üst k›sm›nda bulu-
nan “Ortala” simgesini seçelim. Daha sonra yaz› karakteri türünü, yaz› karakteri
seçimi menüsünden “Arial” olarak seçip, hemen yan›nda bulunan karakter büyük-
lü¤ü menüsünden de 20 de¤erini seçelim. 
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Bafll›k Slayt›na
yeni metin alan›
ekleme.



Yaz› karakteri boyutunu büyütmek veya küçültmek için Sunu Penceresinin üst
k›sm›nda bulunan Karakter Boyutunu Artt›r ve Karakter Boyutunu Azalt dü¤mele-
rinden de yararlanabilirsiniz. Bunun için yine metin alan›n› seçmeniz ve ilgili dü¤-
meye t›klaman›z gerekmektedir.

Bafll›¤›n alt›nda bulunan metin sat›rlar›n›n bafl›ndaki nokta simgelerini kald›r-
mak istedi¤imizde yine yukar›daki araç çubu¤unda bulunan “Madde ‹flaretleri”
simgesini t›klayal›m. Art›k sat›r bafl›lar›nda bulunan noktalar görünmez.

Metinde yapmak isteyece¤iniz koyu, italik vb. gibi di¤er de¤ifliklikler için Kelime ‹fllemci
program›ndan da bildi¤iniz menü ve dü¤meleri kullanabilirsiniz.

fiimdi de bu metin alan›n› ekranda farkl› bir yere tafl›may› veya kayd›rmay› de-
neyelim. Bunun için yine alan›n içinde t›klayarak çerçevesini görmeli ve çerçeve-
nin üzerinde t›klayarak istenilen yere tafl›mal›y›z.

Alan›n boyutunu küçültmek istedi¤imizde, köfle ve ortalarda bulunan küçük
karelere t›klay›p istedi¤imiz boyuta getirebiliriz.

Buraya kadar daha önceden haz›rlad›¤›m›z slaytlara metin eklemeyi ve slaytla-
r› belirli flekilde düzenlemeyi ö¤rendik. fiimdi haz›rlad›¤›m›z slaytlara farkl› nesne-
ler ve özellikler ekleyelim.
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Ortalama simgesi, yaz› karakteri ve büyüklü¤ü seçimi, madde iflaretçilerinin kald›r›lmas›.



Slaytlara Yeni Nesneler, Etkiler ve Özellikler Eklemek
Sunum programlar›, haz›rlanan slaytlara birçok görsel etki ve özellik eklemeye
olanak sa¤lar. Bu bölümde haz›rlad›¤›n›z slaytlara de¤iflik nesne ve özellik ekle-
meyi ö¤renece¤iz. 

As›l Slayt
Baz› metin veya nesnelerin yarat›lan tüm slaytlarda standart olarak bulunmas›n›
isteyebilirsiniz. Bunu sunum program›ndaki “As›l” slayt özelli¤i ile gerçeklefltirebi-
liriz. Örne¤in; haz›rlad›¤›m›z slaytlar›n tümünde bir resmin, fleklin veya metnin sa-
bit bulunmas›n› isteyebiliriz. Bu, kurumun amblemi, ismi veya etkinli¤in ad› ola-
bilir. Haz›rlad›¤›m›z sunuda slaytlar›n alt›nda “Anadolu Üniversitesi” metninin sü-
rekli bulunmas›n› istedi¤imizi düflünelim. Bunun için Ekran›n üst bölümündeki
menüde Görünüm menüsüne t›klay›p, oradan As›l ö¤esini seçeriz. Ekrana gelen
bofl as›l slayt tüm slaytlar› temsil eder ve üzerine yerlefltirilecek nesne veya nes-
nelerin varolan ve yarat›lacak tüm slaytlarda görünmesini sa¤lar. 

As›l slayta hangi slayttan ulafl›rsan›z ulafl›n, ekledi¤iniz nesne veya özellikler slaytlar›n
tümünde görünecektir.
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As›l slayt, eklenen metin veya nesnelerin tüm slaytlarda görüntülenmelerini sa¤lar.



Ekrana gelen as›l slayt üzerinde haz›r bafll›k, metin, tarih, dipnot ve numara
alanlar› bulunmaktad›r. Bu alanlar› kullanabilece¤iniz gibi bunlar› silip kendi me-
tin alanlar›n›z› da yaratabilirsiniz. Biz bunlar› silmeyi ve kendimiz yeni bir metin
alan› yaratmay› seçelim. Haz›r metin alanlar›n› silmek için imleç slayt›n uygun bir
köflesindeyken fare tuflunu bas›l› tutarak bulunan tüm metin alanlar›n› içine ala-
cak bir çerçeve oluflturmam›z gerekir. Tüm nesneler çerçeve içine al›nd›¤›nda et-
raflar›nda kendi çerçeveleri oluflacakt›r. Klavyeden Sil (Delete) tufluna bast›¤›n›z-
da nesneler silinmifl olur. fiimdi yukar›daki “Ekle” menüsünden veya ekran›n al-
t›ndaki “metin ekle” simgesinden yararlanarak yeni bir metin alan› içine “Anado-
lu Üniversitesi” yazal›m. Metni yazd›ktan sonra, metin kutusunu daha önce ö¤ren-
di¤iniz flekilde slayt›n istedi¤iniz yerine tafl›y›p b›rak›n. Hat›rlayaca¤›n›z gibi bu ta-
fl›ma ifllemini yapmak için metin alan›n›n çerçevesi üzerinde t›klay›p istedi¤imiz
yere sürüklememiz gerekmekteydi. Art›k bu metin varolan ve daha sonra yarat›-
lacak tüm slaytlarda görülecektir. 

As›l slaytta istedi¤imiz düzenlemeleri yapt›ktan sonra, tekrar Normal görünüm-
deki sunu slaytlar›m›za dönmemiz gerekir. Bunun için as›l slayt›n sol taraf›nda bu-
lunan küçük penceredeki Kapat seçene¤ine t›klamam›z veya Görünüm menüsün-
den Normal ö¤esini seçmemiz gerekir. Bu durumda As›l slayta ulaflt›¤›n›z son
slayta geri dönmüfl oldunuz. As›l slaytta düzenledi¤iniz bir nesne üzerinde sonra-
dan de¤ifliklik yapmak için yeniden as›l slayta dönmeniz gerekecektir.
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As›l slayt, Kapat kutucu¤u, gerekli metin eeklenmesi.

Tüm slaytlarda
görüntülenecek metin



Renk Eklemek
Sunum programlar›n›n bir baflka özelli¤i de haz›rlad›¤›n›z slaytlarda renk ö¤esini
kullanabilmenize olanak tan›mas›d›r. Haz›rlanan bir slaytta gerek metinlerinizi ge-
rekse zemini renklendirebilirsiniz.

Örne¤imizde haz›rlad›¤›m›z slaytlara geri dönelim. Sunu bafll›¤›m›z›n yer ald›-
¤› ilk slayt›m›z›n zemin rengini mavi, metinleri de beyaz yapal›m. Ayr›ca bu ze-
min renginin tüm slaytlarda ayn› olmas›n› istiyor olal›m. Bunun için slayt›n üze-
rinde bir yerde farenin sa¤ tufluna t›klay›p ç›kan k›sayol menüsünde Arka Plan
ö¤esini seçmeniz gerekir. Bu seçenek bize Arka Plan bafll›kl› farkl› bir menü aça-
cakt›r. Buradaki Tümüne Uygula seçene¤i, seçece¤iniz rengin tüm slaytlarda ze-
min olarak yer almas›n› sa¤lar. Uygula seçene¤i ise sadece üzerinde bulundu¤u-
nuz slayta bu zemin rengini verecektir. Arka Plan menüsünden fiekil 12’de göste-
rilen oka t›klad›¤›n›zda aç›lan renk seçeneklerine ulaflman›z gerekmektedir. ‹lk
görece¤iniz renk seçenekleri daha önce kullan›lan s›n›rl› renkleri içerir. Di¤er
renk seçene¤ini görmek için Daha Fazla Renk seçene¤ine t›klay›p, gelen renk se-
çenekleri aras›ndan diledi¤inizi seçebilirsiniz.

Haz›rlad›¤›m›z sunu örne¤i için bu slayta zemin rengi olarak mavi, metin ren-
gi olarak beyaz› seçmeyi planlam›flt›k. O halde mavi zemin rengini seçelim ve Tü-
müne Uygula seçene¤ine t›klayal›m. Art›k tüm slaytlar›m›z›n zemini mavi renkli
olacakt›r.

fiimdi de “Tak›m Çal›flmas›” bafll›¤›ndaki metnin rengini de¤ifltirelim. Bunu
yapmak için yine önce bafll›¤›n metin alan›n› seçmeniz gerekmektedir. Seçme ifl-
lemini yapt›ktan sonra, Sunu Penceresinin alt›nda bulunan Karakter Rengi dü¤me-
sini t›klamal›s›n›z. Aç›lan menüden bir renk seçebilir veya Ek Yaz›tipi Renkleri se-
çene¤i ile di¤er renk seçeneklerine ulaflabilirsiniz. Bizim sunumuz için istedi¤imiz
metin rengi “beyaz” oldu¤u için aç›lan menüden beyaz rengini seçmeniz duru-
munda art›k istedi¤iniz metin rengini elde etmifl olacaks›n›z.
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Zeminleri ve metinleri renklendirebilece¤iniz gibi, slayt üzerinde yarataca¤›n›z
baz› flekillerin veya metin alanlar›n›n içini de renklendirebilirsiniz. Bunu, ekran›n
alt›nda bulunan Dolgu Rengi dü¤mesiyle yapar›z. Bir metin alan›n› seçip bu dü¤-
menin yan›ndaki küçük ok iflaretine t›klad›¤›m›zda, aç›lan menüde varolan renk-
lerden birini veya daha fazla dolgu renklerinden birini seçebilirsiniz. Bu menüde
ayr›ca, dolgularda de¤iflik gölgeleme özelliklerinin bulundu¤u dolgu efektleri de
bulunmaktad›r

Resim Eklemek
Slaytlara resim eklemek için Ekle menüsünden Resim seçene¤ine t›klaman›z ge-
rekir. Slaytlara farkl› resimler ekleyebilirsiniz. Bunlar sunum program›n›n içinde
bulunan resimler olabilece¤i gibi, sabit diskinizde, diskette veya CD’de bulunan
farkl› türde resimler de olabilir. “Resim” seçene¤i ile aç›lan menüdeki “Küçük Re-
simler” seçene¤i sunum program›n›n içinde bulunan seçeneklere ulaflman›z› sa¤-
lar. “Dosyadan” seçene¤i ise farkl› bir kaynaktan resim seçmenize olanak tan›r.
Örne¤in, A sürücüsünde varolan bir resmi slayt›n›za eklemek istedi¤inizde, “Dos-
yadan” seçene¤i yard›m›yla aç›lan menüden A sürücüsünü seçip, bu sürücüdeki
istedi¤iniz resmi iflaretleyip Ekle dü¤mesine t›klaman›z yeterli olacakt›r.

Yaratt›¤›m›z örnek sunumuz için sabit diskteki “Belgelerim” klasöründe bulu-
nan “auamblem” resim dosyas›n› kullanmak istedi¤imizi düflünelim. S›ras›yla “Ek-
le” menüsünden Resim ö¤esini t›klamam›z, aç›lan menüden Dosyadan ö¤esini
seçmemiz ve ç›kan menüde “Belgelerim” klasörünü seçerek ilgili resmi iflaretleyip
Ekle dü¤mesine t›klamam›z gerekir. Bu durumda “auamblem” resmi slayt›m›zda
görünecektir. Resmi slayta ald›ktan sonra yerini de¤ifltirebilir, büyütüp küçültebi-
liriz. Nesnelerin yerini veya boyutunu de¤ifltirmek için önce t›klayarak seçmemiz
gerekti¤ini daha önceden ö¤renmifltiniz.

Benzer flekilde, di¤er slaytlar›n›za farkl› küçük resim veya di¤er kaynaklardan
farkl› resimler ekleyebilirsiniz.

Görsellerin içerikle bütünlük içinde olmas›n› ve içeri¤i tamamlay›c› özellikte olmas› ge-
rekti¤ini unutmayal›m! Sadece görsel kullanm›fl olmak için resim veya benzer nesne ekle-
mek, dinleyicilerin dikkatini da¤›tmaktan baflka bir ifllev üstlenmeyecektir.

Nesne Eklemek
Slaytlara resim ekleyebilece¤iniz gibi, de¤iflik nesneler de eklemeniz mümkündür.
Bu nesneler aras›nda döküman, video klibi, ses dosyas›, ifllem tablosu vb. gibile-
rini saymak mümkündür. Bu nesnelerden birini slayt›n›za eklemek için yine “Ek-
le” menüsünden Nesne ö¤esini seçmeniz ve aç›lan pencerede nesneyi tan›mlama-
n›z gerekmektedir.

Slaytlara eklenebilecek bir di¤er nesne türü de sunum program›n›n çizim özel-
liklerinden yararlanarak oluflturulacak çizimlerdir. Sunu Penceresinin alt›nda bu-
lunan Çizim Araçlar› ve Otomatik flekillerle, slaytlar›n›za de¤iflik çizimler yapabi-
lir, varolan haz›r çizimlerden yararlanabilirsiniz.

Etki Eklemek
Sunum program› slayt üzerindeki metin alanlar›n›n ve di¤er görsel ö¤elerin de¤i-
flik etkilerle düzenlenebilmesine olanak tan›r. Örne¤in; elektronik bir sunum ya-
parken, slayttaki metinlerin belirli s›rada, de¤iflik etkilerle ve sesli olarak görün-
mesini sa¤layabilirsiniz.
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fiimdi bunlardan baz›lar›n› örnek sunumuz üzerinde deneyelim.
Örnek sunumuzun ikinci slayt›nda bafll›¤›n alt›ndaki metinlerin s›ras›yla gel-

mesini istedi¤imizi düflünelim. Yani sunuyu yaparken ikinci slayt› yans›tt›¤›m›zda,
ekranda önce bafll›¤›n gözükmesini, daha sonra her fareyi t›klad›¤›m›zda veya
klavyede bir tufla bast›¤›m›zda metin sat›rlar›n›n tek tek yans›mas›n› istiyor olal›m.

Bunun için önce etki ekleyece¤in metin alan›n› seçmeniz gerekir. Daha sonra
Slayt Gösterisi menüsünden Özel Animasyon seçeneg›n› t›klamal›s›n›z. Aç›lan
Özel  Animasyon penceresinde, s›ra ve zamanlama, efektler gibi seçenekler yer
almaktad›r.

Diyelim ki, sat›rlar›n ekrana yukar›dan düflmesini istiyoruz. Bunun için Ortaya
Ç›kma etkisini ve hemen yan›ndaki pencereden de Üstten seçene¤ini belirlemeli-
yiz. Daha sonra Tamam dü¤mesine t›klad›¤›m›zda belirledi¤imiz metin sunum s›-
ras›nda seçti¤imiz etkilerle ekrana gelecektir. Bunun yan›nda bu etkiler gerçekle-
flirken, etkilere belirli sesler yüklenebilir, yeni bir sat›r ekrana geldi¤inde bir ön-
cekinin rengi de¤iflebilir veya sat›rlar belirli zaman aral›klar›yla ekrana gelebilir.
Ayn› slayt üzerinde farkl› metinlerin farkl› etkilerle gelmesini istedi¤inizde, bu me-
tinleri farkl› metin alanlar›na yazman›z gerekir. Bu durumda her bir metin alan›na
farkl› efektler atayabilirsiniz. Bu özellikleri sunum program›n› kulland›kça daha iyi
ö¤reneceksiniz.

Özel Animasyon Penceresindeki seçenekler ve ifllevleri fiekil 12’de gösteril-
mektedir. 

Haz›rlanan sununun herhangi bir ekran› üzerinde metin veya görsellere etki
ekleyebilece¤iniz gibi, bir ekrandan di¤erine geçerken de de¤iflik geçifl etkileri
kullanabilirsiniz. Bunun için önce slayt s›ralay›c›s› görünümüne geçmeniz gerekir.
Slayt s›ralay›c›s› görünümünde istedi¤iniz slayt için de¤iflik efektler seçebilirsiniz.
Bu bölümün hemen yan›ndaki alanda, slaytlarda metinlere ve di¤er ö¤elere ata-
d›¤›n›z di¤er efektleri de görebilirsiniz.
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Seçilen etkinin sunu s›ras›nda nas›l gözükece¤ini görmek için Slayt Gösterici
dü¤mesine t›klad›¤›n›zda, görünen küçük ekranda belirledi¤iniz etkileri izleyebilir-
siniz. Bunu yapman›n di¤er bir yolu da etkileri tan›mlad›ktan sonra Slayt Gösterisi
Görünümünü seçerek sunuyu bafltan sona izlemektir.

WordArt Eklemek
Çal›flt›¤›n›z slayt üzerinde farkl› metin alanlar› yaratabilece¤inizi daha önce ö¤ren-
mifltiniz. Sunum program›, farkl› biçimlerde ve renklerde haz›r metin flablonlar›n-
dan yararlanman›z› da olanakl› k›lar. Örne¤in; slayttaki bir metnin daha farkl› bir
stilde ve di¤erlerinden farkl› görünmesini istedi¤inizde bu özellikten yararlanabilir-
siniz. Bunun için ekran›n alt›nda bulunan Word frt dü¤mesini kullan›r›z. Aç›lan
pencerede farkl› stillerde metin örnekleri yer al›r. Bunlardan birini seçti¤inizde,
aç›lan metin alan›na diledi¤iniz metni yazarak slayt üzerine yerlefltirebilirsiniz. 

Slaytlar› Silmek, S›ras›n› De¤ifltirmek
Herhangi bir nedenle haz›rlad›¤›n›z slaytlardan birini silmek istedi¤inizde, Düzen
menüsünden Slayt Sil seçene¤ini kullanmal›s›n›z. Bu ifllemi, Slayt S›ralay›c›s›
görünümündeyken, istedi¤iniz slayt› veya slaytlar› seçip, klavyeden Delete tuflunu
kullanarak da yapabilirsiniz. Slayt s›ralay›c›s› görünümündeyken, slaytlar›n s›ras›n›
da de¤ifltirmeniz mümkündür. Bunun için, istedi¤iniz slayt› fareyi t›klay›p bas›l›
tutmak ve diledi¤iniz s›raya sürüklemek yeterli olacakt›r.

Sunuyu Kaydetmek
Haz›rlad›¤›n›z sunuyu sabit diskinize, CD veya disketinize kaydetmek, kelime ifl-
lemcide bir belgeyi kaydetmekle ayn›d›r. Bunun için yine Dosya menüsünden
Kaydet seçene¤ini kullan›rs›n›z. Bu menüde ayr›ca yine kelime ifllemcide oldu¤u
gibi, slaytlar›n›z› Web ortam›nda kullan›lacak sayfalar olarak kaydetmeniz de
mümkündür.
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Slaytlar› Yazd›rmak
Sunumunuz için haz›rlad›¤›n›z slaytlar› yazd›rmak için, di¤er programlarda oldu¤u
gibi Dosya menüsünden Yazd›r seçene¤ini kullan›yoruz. Sunum program›n›n yaz-
d›r menüsü, Kelime ‹fllemci program›n›n menüsünden baz› farkl›l›klar gösterebilir.
Slaytlar›, dökümanlardan farkl› olarak de¤iflik flekillerde yazd›rabilirsiniz. Slayt-
lar›n her birini bir sayfaya yazd›rabilece¤iniz gibi, ayn› sayfaya 2, 3, 4, 6 ve hatta
9 slayt› yazd›rabilirsiniz. Bunun yan›nda dinleyicilere verece¤iniz notlar›, Anahat
Görünümünü ve Not Sayfalar›n› da yazd›rma seçenekleriniz bulunmaktad›r.
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Özet

Görsel okuryazarl›k kavram›n› tan›mlayabilece¤iz.

• Görsel okuryazarl›k, görsel iletiler yaratma ve gör-
sel iletileri yorumlama sürecidir. 

• Görseller iletilere, fikirlere somut anlamlar, refe-
ranslar yükler. Temsil ettikleri kavramlar› pekifltire-
rek, daha kolay anlafl›l›r k›lar. 

• Görseller ve metinler aras›nda benzerlik kurarak,
kavramlar› daha kolay hat›rlayabiliriz.

• Günlük yaflamda, de¤iflik amaçlarla birçok görseli
yaratmak veya okumak durumunda kal›r›z. Görsel-
leri alg›lay›p do¤ru iletiyi alabilmemiz veya etkili
görseller yaratabilmemiz, görseller konusunda be-
lirli bir düzeyde okuryazar olmam›z› gerektirir. 

Sunum yaz›l›mlar›nda kullan›lan temel kavram-

lar›n ifllevlerini belirleyece¤iz.

• Sunum programlar›ndaki baz› temel kavram veya
araçlar›n ifllevlerini daha iyi anlamak için, program
bafllad›¤›nda ekrana ilk gelen slayt olan Sunu Pen-
ceresini ve üzerindeki araçlar›n ifllevlerini iyi anla-
mak gerekir. 

• Sunu penceresinin üst k›sm›nda birçok ortak sunu
görevini gerçeklefltirmek için kullan›lan menüler
ve dü¤meler bulunur. Bu dü¤me ve menüler, te-
melde kelime ifllemci vb. programlardakilerle ayn›
ifllevleri yerine getirmektedirler. Öte yandan, me-
nüler, sunum programlar›na özgü baz› farkl›l›klar
gösterebilirler. 

• Menülerin hemen alt›nda bulunan dü¤meler, birçok
menü ifllevini yerine getiren k›sayollar olarak gö-
rev yaparlar. 

• Sunu penceresinin alt›nda sunuya farkl› biçimlerde
bak›lmas›n› sa¤layan görünüm, çizim, metin, ka-
rakter, çizgi ve renk dü¤meleri yer al›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi görsel okuryazarl›¤› en iyi
tan›mlar?

a. Görsel iletileri yaratma ve yorumlama süreci
b. Görsel nesneleri etkili tasar›mlama süreci
c. Slaytlardaki iletileri do¤ru anlama süreci
d. Slaytlar› belirli bir düzende aktarma süreci
e. Slaytlarda görsel iletileri kullanabilme becerisi

2. Sunum program› bafllad›¤›nda, ekrana gelen ilk slayt
hangi görünümdedir?

a. Slayt s›ralay›c›s› görünümü
b. Slayt görünümü
c. Normal görünüm
d. Slayt gösterisi görünümü
e. Anahat görünümü

3. Slayt üzerinde bir metni yeniden düzenlemek için
yap›lmas› gereken ilk ifllem afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Düzen menüsünü seçmek
b. Metin alan›n› seçmek
c. As›l Slayta geçmek
d. Normal Görünüme geçmek
e. Uygun karakteri seçmek

4. Herhangi bir nesnenin tüm slaytlarda görünmesini afla-
¤›dakilerden hangisi sa¤lar?

a. Slayt Gösterisi görünümü
b. Tümüne Uygula seçene¤i
c. Arka Plan menüsü
d. Ana Hat Görünümü
e. As›l Slayt Seçene¤i

5. Afla¤›dakilerden hangisi slaytlar›n s›ras›n› de¤ifltirmek
veya silmek için uygun olan görünümdür?

a. Normal görünüm
b. Ana hat görünümü
c. Slayt gösterimi görünümü
d. Slayt s›ralay›c›s› görünümü
e. Slayt görünümü

6. Haz›rlanan slaytlar› tam ekran gösteren seçenek afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Normal Görünüm
b. Ana Hat Görünümü
c. Slayt Gösterimi Görünümü
d. Slayt S›ralay›c›s› Görünümü
e. As›l Slayt Görünümü

7. Ayn› slayt üzerinde metinlere farkl› etkiler yüklemek
için afla¤›dakilerden hangisi yap›lmal›d›r?

a. Metinler ayn› metin alan›na yaz›lmal›d›r.
b. Metinler farkl› metin alan›na yaz›lmal›d›r.
c. Metinlere madde iflaretleri eklenmelidir.
d. Metinler farkl› slaytlarda yarat›lmal›d›r.
e. Metinler efekt seçene¤ine aç›k olmal›d›r.

8. As›l slaytta düzenlenen bir metin için afla¤›dakilerden
hangisi do¤rudur?

a. Sadece ilk slaytta görünür.
b. Otomatik efekt eklenir.
c. Sadece ilk slayttan ulafl›l›r.
d. Tüm slaytlarda görünür.
e. Yaz› rengi sabittir.

9. Slaytlararas› geçifl efektleri için gerekli olan görünüm
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Normal Görünüm
b. Ana Hat Görünümü
c. Slayt Gösterimi Görünümü
d. Slayt S›ralay›c›s› Görünümü
e. Slayt Görünümü

10. K›sayol menüsünde slayt›n zemin rengini de¤ifltirmek
için kullan›lan seçenek afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Arka Plan
b. Slayt Düzeni
c. Slayt Renk Düzeni
d. Tasar›m fiablonu
e. Zemin Seçene¤i
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Yan›t Anahtar›
1.  a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Görsel

Okuryazarl›k” konusunu tekrar okuyun.
2.  c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Görünümleri

De¤ifltirmek” konusunu tekrar okuyun.
3.  b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Slaytlar› Yeniden

Düzenlemek” konular› tekrar okuyun.
4.  e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “As›l Slayt”

konusunu tekrar okuyun.
5.  a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Slaytlar› Silmek,

S›ras›n› De¤ifltirmek” konusunu tekrar okuyun.
6.  c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Görünümleri

De¤ifltirmek” konusunu tekrar okuyun.
7.  b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Etki Eklemek”

konusunu tekrar okuyun.
8.  d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “As›l Slayt”

konusunu tekrar okuyun.
9.  d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Etki Eklemek”

konusunu tekrar okuyun.
10. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Görünümleri

De¤ifltirmek” konusunu tekrar okuyun.





Anahtar Kavramlar
Piksel
Vektör
Piksel Tabanl› Görsel
Vektör Tabanl› Görsel
Çizim Program›
Resim Program›
Foto¤raf Düzenlemek
Çizim Yapmak
Araç Kutusu
Taray›c› ya da Kameradan
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Araç Kutusu
Renk Kutusu
Döndür/Çevir
Uzat/E¤
Öznitelikler
Donuk Çiz
Serbest fiekil Seç
F›rça
Püskürtme
K›vr›m

        



Girifl 
Daha önceki ünitelerimizde yaz›l›mlarla birlikte gelen haz›r küçük resimleri ince-
lemifltik. Örne¤in, Kelime ‹fllemciler ve Sunum Programlar› ünitelerinde bir metin
ve sunufla nas›l küçük resim (clipart) ekleyebilece¤imizi ö¤renmifltik. 

Ancak, her zaman iste¤imiz özelliklere sahip haz›r çizim ya da resimler bula-
mayabiliriz. Kendimiz çizmek ya da haz›r bir çizim veya resmi de¤ifltirmek duru-
munda kalabiliriz.

Bu ünite, sözü edilen durumla karfl› karfl›ya kald›¤›m›zda bize yard›mc› olacak
bilgileri içermektedir. Baflka bir deyiflle bu ünitede, bilgisayarda basit bir resmi ya
da flekli nas›l çizebilece¤imizi ve farkl› yollarla elde edebilece¤imiz haz›r resimleri
nas›l kendi gereksinimlerimiz do¤rultusunda de¤itirebilece¤imizi inceleyece¤iz.

Bu üniteyi tamamlad›¤›m›zda afla¤›daki yeterliklere sahip olaca¤›z:
1. Çizim ve resim yaz›l›mlar›n› kullanman›n yararlar›n› aç›klayabilece¤iz.
2. Verilen görselin türünü belirleyebilece¤iz.
3. Basit bir flekil yaratmak ve haz›r bir resim üzerinde istenen de¤ifliklikleri yap-

mak için afl›lmas› gereken ifllem basamaklar›n› s›ralayabilece¤iz.
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B‹LG‹SAYARDA Ç‹Z‹M VE RES‹M 

Çizim ve resim yaz›l›mlar›n› kullanman›n yararlar›n› aç›klayabilece¤iz.

Çizim, resim, grafik gibi görseller, düflüncelerimizi, duygular›m›z›, bilgilerimizi
baflkalar›na aktarmada bize yard›mc› olur. Baz›lar›m›z için bir bilgiyi görsel biçim-
de sunmak, yazmaktan daha kolayd›r. Örne¤in; bir adrese nas›l gidebilece¤ini
uzun uzun yazmaktansa, genellikle, gidifl yolunu gösteren bir harita çizmeyi tercih
ederiz. Benzer biçimde, baz›lar›m›z da bilgileri yaz› yerine görsel biçimde almay›
tercih ederler. Örne¤in; maç boyunca tak›m›m›z›n hangi gol pozisyonlar›na girdi-
¤ini gazetelerde okumaktansa, televizyonda tekrar tekrar izlemeyi tercih ederiz.

Asl›nda, iletiflim kurmak için yaz›y›, yaln›zca 5-6 bin y›ld›r kullan›yoruz. Oysa
resim ve çizimlerden, insanl›k tarihinin ilk ça¤lar›ndan itibaren yararlan›yoruz.
Ma¤ara duvarlar›na çizilen resimler bilinen ilk iletiflim arac› olarak de¤erlendiril-
mektedir. Televizyonun ortaya ç›k›fl› ile birlikte radyolar›n eskisi kadar çok din-
lenmemesi de görsel mesajlara verdi¤imiz de¤eri göstermektedir. 

Bilgisayarlar›n geliflmesiyle birlikte, düflüncelerimizi, duygular›m›z› ve bilgileri-
mizi baflkalar›yla paylafl›rken çizim, resim, grafik gibi görsellerden yararlanmak
kolaylaflm›flt›r. Özellikle görüntü kalitesindeki art›fl, bilgisayarlarda çizim ve resim
yaratmaya ya da düzenlemeye yarayan birçok yaz›l›m›n gelifltirilmesini sa¤lam›fl-
t›r. Böylece, aktarmak istenenlerin daha ilgi çekici, kolay anlafl›l›r ve somut biçim-
de sunulmas›na olanak sa¤lanm›flt›r. 

Çizim ve resim programlar›n› kullanarak, bilgisayarda do¤rudan bir çizim ya
da resim yaratabiliriz. Ya da, farkl› kaynaklardaki çizim ya da resimleri (örne¤in;
dergideki bir foto¤raf, televizyon program›n›n bir karesi) bilgisayar›n farkl› çevre
birimleri arac›l›¤›yla bilgisayar ortam›na aktarabiliriz. Kendi foto¤raf›n›z›, örne¤in,
bir taray›c› yard›m›yla say›sallaflt›rarak bilgisayara yükleyebiliriz. 

Bir çizimi ya da resmi bilgisayara aktard›ktan sonra çizim programlar›n› kulla-
narak, üzerinde istedi¤imiz de¤ifliklikleri yapabiliriz. Renkleri de¤ifltirmek, yaln›z-
ca bir bölümünü alarak geriye kalanlar› silmek, baflka bir resim ya da çizimden
al›nan parçalarla birlefltirmek bilgisayardaki çizim ve resimler üzerinde yapabile-
ce¤imiz de¤iflikliklerden baz›lar›d›r. Örne¤in, sar›fl›n bir insan› esmerlefltirebilir ya
da b›y›ks›z bir adama b›y›k ve sakal takabiliriz.  

Bilgisayarda yarat›lan ya da de¤ifltirilen çizim ve resimlerin baz›lar› basit, baz›-
lar› da oldukça ayr›nt›l› ve gerçe¤e yak›nd›r. Hatta bazen, bilgisayarda oluflturulan
bir resmi gerçe¤inden ay›rt etmek oldukça güçtür. Bilgisayarda yarat›lan bir çizim
ya da resmin gerçe¤e yak›n olmas› onun türü ile do¤rudan ilgilidir.
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Çizim ve resim programlar›,
aktarmak istenenlerin daha
ilgi çekici, kolay anlafl›l›r ve
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Bilgisayarlarda
yarat›lan resimlerin
baz›lar›n› 
gerçeklerinden
ay›rmak oldukça
güçtür. 
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Bilgisayarda yarat›lm›fl gerçe¤e çok yak›n bir çizim gördünüz mü? Ne hissettiniz?

Bilgisayarda Yarat›lan Çizim ya da Resim (Görsel) Türleri

Verilen görselin türünü belirleyebilece¤iz.

Bilgisayarlarda çizim ve resim yaratmak için iki yaklafl›m benimsenmektedir. 
Bilgisayar Organizasyonu bafll›kl› ünitede, ekranlar›n piksel ad› verilen çok kü-

çük noktalar›n bir araya gelmesiyle olufltu¤unu ö¤renmifltik. Piksel tabanl› bir
görsel de binlerce noktadan ya da pikselden oluflur. Her piksel haf›zas›nda farkl›
bir gri tonu ya da bir rengi saklar. Bu renklerin bir araya gelmesiyle görsel olu-
flur. Bu tür görsellere, piksel tabanl› görsel ya da “bitmap” ad› verilir. 

Piksel tabanl› görsellerin yarat›ld›¤› yaz›l›mlar, gerçe¤e yak›n görüntü sa¤laya-
bilirler. Bunun için daha çok foto¤raf gibi resimlerin düzenlenmesinde kullan›l›r-
lar. Bu nedenle, genellikle resim (paint) programlar› ya da görüntü düzenleyici-
ler (image editors) ad›n› al›rlar.

Taray›c›, say›sal kamera ve televizyon kart› gibi çevre birimlerini kullanarak
bilgisayara aktard›¤›m›z foto¤raf›, resim program› arac›l›¤›yla istedi¤imiz biçimde
düzenleyebiliriz. Örne¤in; uzun saçlar›n› seven bir arkadafl›m›za, askere gitti¤inde
k›sa saçlar› ve asker üniformas› ile nas›l görünece¤i konusunda yard›mc› olabili-
riz. Bunun için, arkadafl›m›z›n foto¤raf›n› bilgisayara aktard›ktan sonra, resim
program› yard›m›yla yaln›zca yüzünü foto¤raftan seçerek kopyalar›z. Ard›ndan,
daha önce bilgisayara yükledi¤imiz bir üniformal› asker foto¤raf›nda uygun yere
arkadafl›m›z›n yüzünü yap›flt›r›r›z. Böylece gerçe¤inden farks›z bir foto¤raf elde
etmifl oluruz. 

Piksel tabanl› görsel yaratmaya ve düzenlemeye yarayan resim programlar›
aras›nda en basit kullan›ma sahip olan Windows iflletim sistemleri ile birlikte da-
¤›t›lan Microsoft Paint program›d›r. Ancak piyasada bu amaçla kullan›lan çok
say›da geliflmifl resim program› bulunmaktad›r. Bunlardan en yayg›n kullan›lan-
lararas›nda Adobe Photoshop ve Corel Photo say›labilir.
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Herhangi bir
foto¤raf 
bilgisayarda
büyütüldü¤ünde,
foto¤raf› oluflturan
pikseller görülebilir.

Resim programlar›, 
bilgisayarlarda basit flekiller
çizmek ve özellikle foto¤raf
gibi gerçek resimleri 
düzenlemek amac›yla 
kullan›lan yaz›l›mlard›r. 



Öte yandan, vektör tabanl› bir
görsel ise çizgiler, daireler, dikdört-
genler gibi farkl› flekillerin bir araya
gelmesiyle oluflur. Bu flekiller de, ek-
randaki noktalar›n çizgiler ve e¤rilerle
birlefltirilmesiyle ortaya ç›kar. Bilgisa-
yarda görüntüleri oluflturmak için fark-
l› türde çizgilerden yararland›klar› için
bu tür yaz›l›mlara çizim programlar›
ad› verilir. 

Vektör tabanl› çizim programlar›,
gerçe¤e yak›n çizimler yaratmaya ola-
nak sa¤lamaktad›r. Bu nedenle dergi,
kitap ve broflürlerde yer alan görseller
genellikle vektör tabanl› çizim prog-
ramlar› ile yarat›l›r. Benzer biçimde,
mühendislik ve animasyon alanlar›nda üç boyutlu nesneler oluflturmak için de çi-
zim programlar› kullan›l›r. 

Ancak vektör tabanl› çizim programlar› foto¤raf gibi gerçek görüntüler üzerin-
de çal›flmaya resim programlar› kadar uygun de¤ildir.   

Vektör tabanl› görsel yaratmaya yarayan çizim programlar› aras›nda en yayg›n
kullan›lanlar› CorelDraw, Adobe Illustration, Macromedia FreeHand, AutoCAD
programlar›d›r. 

Vektör tabanl› görseller, piksel tabanl› görsellere göre daha fazla tercih edil-
mektedir. Bunun temel nedeni, vektör tabanl› görsellerin bilgisayar›n belle¤i ile
sabit diskte daha az yer kaplamalar› ve boyutlar›yla oynand›¤›nda bozulmamala-
r›d›r. Piksel tabanl› görseller hem daha fazla yer kaplamakta hem de boyutlar› ile
oynand›¤›nda -özellikle büyütüldükle-
rinde- görüntü kayb› ya da bozulmas›
oluflabilmektedir. Resimler büyütüldü-
¤ünde, program kendili¤inden pikselle-
rin -di¤er bir deyiflle resmi oluflturan
renkli noktalar›n- çevresini benzer ya da
ayn› renkte noktalarla doldurur. Bu du-
rum, resimdeki netli¤in bozulmas›na yol
açar.

Ancak, herhangi bir çizimi ya da res-
mi taray›c› gibi çevre birimlerini kullana-
rak bilgisayara vektör tabanl› bir görsel
biçiminde aktaramay›z. Çevre birimleri ile
say›sallaflt›rd›¤›m›z görüntüler, piksel ta-
banl› görsel biçiminde saklan›r. Bu flekil-
de bilgisayara aktar›lm›fl piksel tabanl› bir
görüntü, vektör tabanl› görsel biçimine
dönüfltürülebilir. Bu ifllem için özel üretilmifl dönüfltürme yaz›l›mlar›na gereksinim
vard›r. Son y›llarda gelifltirilen birçok çizim ve resim program› bu tür dönüfltürme
olanaklar›na sahiptir. Ancak, bu dönüfltürme ifllemi henüz tam anlam›yla gerçeklefl-
tirilememekte ve sonuçta baz› görüntü kay›p ya da bozulmalar› oluflabilmektedir. 
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Resim programlar›
çevre birimler
arac›l›¤›yla 
bilgisayara
aktard›¤›m›z
foto¤raflar›
istedi¤imiz gibi
de¤ifltirmemize
olanak tan›r.

Piksel tabanl› görsel
dosyalar› genellikle flu
uzant›lar› al›rlar: BMP, GIF,
JPEG, JPG, PNG, PICT, PCX,
TIFF, PSD. 

Vektör, bafllang›ç ve bitifl
noktas› belli, matematiksel
nicelik gösteren yönlü do¤ru
parças›d›r.

Çizim programlar›, bilgisa-
yarlarda çeflitli flekiller ve
gerçekçi çizimler yaratmak
ya da düzenlemek amac›yla
kullan›lan yaz›l›mlard›r. 

Çizim programlar›
ile sanatsal 
çizimler 
yarat›labilir;
ancak, foto¤raflar
üzerinde 
düzenleme 
yapmaya pek
elveriflli de¤ildir.
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Ek olarak, vektör tabanl› görseller, foto¤raftaki gerçekli¤i yakalayamazlar. Bu
nedenle foto¤raflarla çal›fl›lmak istendi¤inde piksel tabanl› bir resim program› ter-
cih edilmelidir. 

Öte yandan, piksel tabanl› resim programlar› da çizim konusunda vektör ta-
banl› çizim programlar›na göre yeterince baflar›l› de¤ildir. Basit çizimler yapmaya
olanak tan›mas›na karfl›n piksel tabanl› resim programlar›nda karmafl›k ve gerçe-
¤e yak›n çizimler yaratmak oldukça güçtür. Piksel tabanl› görüntüler, vektör ta-
banl› görsel haline dönüfltürülebildi¤i gibi tam tersi de mümkündür. Ancak, bu
dönüfltürme ifllemi sonunda da görüntüde kay›p ya da bozulma oluflabilmektedir. 

Afla¤›daki görsellerin hangileri piksel hangileri vektör tabanl›d›r. Altlar›nda ayr›lan yere
yaz›n›z.  

a ve c piksel tabanl›, b ve d vektör tabanl› görsellerdir

B‹LG‹SAYARDA BAS‹T Ç‹Z‹M YARATMA VE 
RES‹M DÜZENLEME  

Basit bir flekil yaratmak ve haz›r bir resim üzerinde istenen de-
¤ifliklikleri yapmak için afl›lmas› gereken ifllem basamaklar›n› s›-
ralayabilece¤iz.

Bilgisayarda çizim yaratmaya ya da haz›r bir resim üzerinde düzenlemeler yapma-
ya yard›mc› olan birçok program bulunmaktad›r. Bunlar›n ço¤u oldukça geliflmifl
özelliklere sahiptir ve ço¤unlukla profesyonel grafik uzmanlar› taraf›ndan kullan›l-
maktad›r. Ancak, biz de üzerlerinde biraz çal›flt›¤›m›zda rahatl›kla bu yaz›l›mlar›
kullanabiliriz. Ancak unutmayal›m, gerçe¤e yak›n bir çizimi yaratmak ya da resmi
düzenlemek, çizim ve resim programlar›n› kullanabilmenin yan› s›ra estetik bilgi
ve yetene¤ini de gerektirmektedir.
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Vektör tabanl› görsel
dosyalar› genellikle flu
uzant›lardan birini al›r: AI,
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Öte yandan, basit bir çizim ya da resim yaratmak ya da düzenlemek isteyen-
ler için de yaz›l›mlar bulunmaktad›r. Bunlardan biri Windows iflletim sistemi ile
birlikte gelen Paint isimli yaz›l›md›r. Asl›nda piksel tabanl› bir resim program› olan
Paint, çeflitli çizimler yaratmaya da olanak tan›maktad›r.  

Paint program›n› açmak için, masaüstü penceresinde “Bafllat” dü¤mesine t›k-
land›ktan sonra s›ras›yla “Programlar” ve “Donat›lar” seçeneklerine t›klan›r. Orta-
ya ç›kan menüden “Paint” komutu seçilerek program aç›l›r.

Paint program›n› kullanarak bir çizim yaratabilmek ya da resim düzenleyebil-
mek için öncelikle pencerede görülen, menü, dü¤me ve di¤er ö¤eleri tan›yal›m.

Paint Program› Menüleri
Paint program› da genelde, daha önce Büro Yaz›l›mlar›nda Ortak Ö¤eler ünitesin-
de gördü¤ümüz menüleri ve bu menülerdekilere benzer komutlar› içermektedir.
Bu programa özgü yaln›zca Resim ve Renkler menüleri bulunmaktad›r. fiimdi, Pa-
int program› menülerindeki Paint’e özgü komutlar› ve menüleri inceleyelim.

Bu ünitede yaln›zca Paint’e özgü menü seçenekleri tan›t›lmaktad›r. Daha önce aç›klanan
Aç, Kapat, Kes, Kopyala, Yap›flt›r türü komutlar›n aç›klamalar›na yer verilmemifltir.  

Dosya menüsü içinde, di¤er programlardan farkl› olarak “Taray›c› ya da Ka-
meradan” ve “Bask› Önizleme” komutlar› bulunmaktad›r. Taray›c› ya da Kamera-
dan komutuyla, bilgisayar›m›za ba¤l› bir taray›c› ya da say›sal kameray› kullana-
rak herhangi bir görüntüyü Paint program› içine aktarabiliriz. Bask› Önizleme ise,
haz›rlad›¤›m›z çizimi ya da resmi ka¤›t üzerine yazd›rd›¤›m›zda nas›l görünece¤i-
ni anlamam›zda bize yard›mc› olur. 
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Paint program›n›n
penceresi, menüler,
çal›flma alan›, araç
kutusu ve renk 
paletinden oluflur.

Menüler
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Düzen menüsü içindeki komutlar›n tamam› daha önceki yaz›l›mlarda da var
olan ortak ö¤elerdir. 

Görünüm menüsü içindeki komutlar ekrandaki baz› kutular›n ve çubuklar›n
görünmesini ya da gizlenmesini sa¤lar. Örne¤in; Araç Kutusu seçene¤i bafl›nda
onay iflareti varken t›kland›¤›nda, araç kutusu ekrandan kaybolur. Benzeri bir kul-
lan›m Renk Kutusu, Durum Çubu¤u ve Metin Araç Çubu¤u için de geçerlidir.

Resim menüsü, Paint’e özgü bir menüdür. Menünün Döndür/Çevir seçene¤i,
çizimi yatay ve dikey aç›l› olarak döndürmemizi sa¤lar. Uzat/E¤ seçene¤i ise çizi-
mi yatay ve dikey uzant›da hem uzatabilmemizi hem de derece derece e¤ebilme-
mize olanak verir. Foto¤raflar›n negatiflerini hemen hemen hepimiz görmüflüz-
dür. Halk dilinde arap olarak da adland›r›lan bu görüntüyü Renkleri Ters Çevir se-
çene¤i ile gerçeklefltirebiliriz. Öznitelikler seçene¤i bize çizimin ölçüsü, siyah be-
yaz ya da renkli olufluna iliflkin bilgi verir.  Ayn› zamanda bu bilgilere müdahale
ederek çizimin yap›s›n› da de¤ifltirebiliriz. Resmi Temizle seçene¤i ekrandaki çizi-
mi ya da resmi silmemizi sa¤lar. Donuk Çiz seçene¤i çizimi saydamlaflt›rma iflle-
mi yapar. Bu menüdeki, Resmi Temizle ve Renkleri Ters Çevir d›fl›ndaki tüm ko-
mutlar sözü edilen ifllemleri kendileri ile ayn› ismi tafl›yan iletiflim kutular› arac›l›-
¤›yla gerçeklefltirmemizi sa¤lar.
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Resim ve Renkler menülerinde komutlar kendileri ile ayn› ad› tafl›yan iletiflim kutular›n›n aç›lmas›n› 
sa¤larlar.
a. Döndür/Çevir ‹letiflim Kutusu
b. Uzat/E¤ ‹letiflim Kutusu
c. Öznitelikler ‹letiflim Kutusu
d. Renkler Düzenle ‹letiflim Kutusu

(a)
(b)

(c) (d)



Renkler menüsü, Paint’e özgü ikinci menüdür. Bu menü içinde yaln›zca
Renkleri Düzenle komutu vard›r ve ayn› isimli iletiflim kutusunun aç›lmas›n› sa¤-
lar. Renkleri Düzenle iletiflim kutusunu kullanarak istedi¤imiz nesnenin ya da ze-
minin rengini de¤ifltirebiliriz. Ayr›ca bu kutuda haz›r renklere yeni renkler ekle-
memize yard›mc› olan dü¤meler vard›r.

Paint Program› Dü¤meleri
Paint program›nda yer alan dü¤meler genellikle ekran›n solunda yer alan
Araç Kutusu alt›nda toplanm›fllard›r. Araç kusunda 16 dü¤me ya da baflka
bir deyiflle kullan›ma haz›r araç bulunmaktad›r.

1. Serbest fiekil Seç:
Kesilecek, tafl›na-
cak, kopyalanacak
ya da silinecek olan
alan›n seçilmesi için
kullan›l›r. ‹mleç, se-
çilecek bölgenin bir
köflesine konumlan-
d›r›l›r. Farenin sol
tufluna bas›l› tutula-
rak seçili alan› içine
alacak biçimde ha-
reket ettirilir. Sol tufl
b›rak›ld›¤›nda iki uç
aras›nda kalan alan
seçilmifl olur. Bu fle-
kilde seçilen alan,
içine t›klan›p sürük-
lenerek tafl›nabilir.
Ya da menüde ilgili seçenekler seçilerek farkl› biçimler verilebilir.

2. Seç: Serbest Biçim Seçme den farkl› olarak yaln›zca dikdörtgen bir alan›n
seçilmesine olanak tan›r. 

3. Silgi: Farenin t›kland›¤› bölgeleri artalan rengine dönüfltürür. 
4. Renk Doldurma: Üzerine t›klan›lan nesnenin ve pikselin seçili renge bo-

yanmas›n› sa¤lar. Boyanmak istenilen alan üzerindeyken farenin sol tuflu-
na t›kland›¤›nda nesneyi seçili önalan rengine boyar. Sa¤ tufla t›kland›¤›n-
da ise nesne, artalan rengine boyan›r.  

5. Renk Seçme: Herhangi bir resimde kullan›lm›fl ve özellikle renk paletinde yer
almayan rengi seçmemizi sa¤lar. Bu renge boyal› piksel üzerine gelinip t›klan-
d›¤›nda renk seçilmifl olur. Daha sonra Boyama, Silgi, Kalem, gibi di¤er araçlar
kullan›larak seçili bu renkle çizimler ya da renk de¤ifliklikleri gerçeklefltirilir. 

6. Büyüteç: Çizim ya da resmi daha yak›nda görünmesini sa¤lar. Bir resim ya
da çizim en fazla %800 oran›nda yak›nlaflt›r›labilir. Yak›nlaflt›r›ld›kça resmi
oluflturan pikseller rahat görülür.  

7. Kalem: Fare yard›m›yla serbest çizim yapmak için kullan›l›r. Farenin tufluna ba-
s›l› oldu¤u sürece, farenin bulundu¤u piksel seçili olan önalan renge boyan›r.

8. F›rça: Kalem arac›na benzer ifllevi yerine getirir, ancak daha fazla özellik-
leri vard›r. Kare, Daire ya da e¤ik çizgi biçiminde ucu olan bir f›rça gibi
kullan›larak istenilen flekil yarat›labilir. Uçlar›n seçimi ve f›rça kal›nl›klar›,
F›rça dü¤mesinin seçilmesiyle araç kutusunun alt k›sm›ndaki seçenekler
alan›nda belirir. ‹stedi¤imiz f›rça ucu ve kal›nl›¤›n› buradan seçebiliriz.  
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Araç Kutusu 
içindeki dü¤meler
asl›nda, bilgisayar
kullanmadan
çizim yaparken
kulland›¤›m›z 
türden araçlar›n
benzerleridir.
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9. Püskürtme: Farenin bulundu¤u yer merkez olmak üzere, çevreyi seçili
önalan renkten püskürterek boyar.

10. Metin: Metin arac›, çizimin içine metin yerlefltirmek için kullan›l›r. Metin
dü¤mesi t›kland›ktan sonra, metnin yaz›lmak istendi¤i yer, fareyle iflaretlen-
melidir. ‹flaretlendikten sonra Metin Araç Çubu¤u yüzer konumda görünür.
Bu çubuk üzerindeki seçenekleri kullanarak karakter biçimi ve türü gibi
daha önce ö¤rendi¤imiz metin de¤ifliklikleri yap›labilir. Ayr›ca metin dü¤-
mesi t›kland›¤›nda araç kutusunun en alt bölümündeki seçenekler alan›nda
iki seçenek belirir. Bunlardan üsteki seçildi¤inde, metin alan› zemin rengin-
de oluflur. Alttaki seçildi¤inde ise saydam bir yaz› alan› oluflur.

11. Çizgi: Çizgi çizmek için fare pencerenin bir noktas›na t›klan›r ve b›rak›lma-
dan tafl›n›r.  Farenin ilk pozisyonu ile tuflunun b›rak›ld›¤› pozisyon aras›n-
da bir do¤ru belirir. T›kland›¤›nda seçenek alan›nda ortaya farkl› çizgi ka-
l›nl›klar› ç›kar. Bunlar› kullanarak istedi¤imiz kal›nl›kta çizgi çizebiliriz. 

12. K›vr›m: Çizgi dü¤mesi ile ayn› ifllevi görür, ancak k›vr›ml› çizgiler çizmeye
olanak tan›r. Bunun için önce çizgi bir do¤ru biçiminde çizilir. Daha sonra
k›r›lmak istenen yerde fare t›klanarak oynat›l›r. Böylece çizgiye istenilen
k›vr›m verilebilir.

13. Dikdörtgen: Dikdörtgen çizmek için fare köflelerden birinde t›klan›r ve b›-
rakmadan sürüklenir. Farenin ilk pozisyonu ile b›rak›ld›¤› pozisyon aras›n-
da bir dikdörtgen çizilir. Bu araç seçildi¤inde araç kutusunun alt›ndaki se-
çenekler alan›nda üç seçenek belirir. En üstteki ilk seçenek, yaln›zca kenar
çizgilerden oluflan ama içi dolu olmayan bir dirtdörtgen çizmeye yarar.
‹kincisi hem artalan rengiyle dolu olan hem de önalan renginde kenar çiz-
gileri görünen bir dikdörtgen çizmeyi sa¤lar. Son seçenek ise, yaln›zca öna-
lan rengiyle dolu olan ve kenar çizgileri görünmeyen dikdörtgenler çizme-
ye yard›mc› olur. Bu seçenekler, bundan sonraki araçlar için de benzer bi-
çimde çal›fl›r.

14. Çokgen: Birbiri ile ba¤lant›l› serbest çizgiler çizmek için kullan›l›r. Farenin
sol tuflu iflle iflleme bafllan›r ve her yöne çizgiler çizilir. Sol tuflun bir kez
t›klanmas› ifllemi bafllat›r ve devam ettirir.  ‹fllemi bitirmek için farenin sol
tufluna iki kez t›klamak gerekmektedir. Böylece çokgen flekiller elde edilir. 

15. Elips: Elips arac›, elips ya da daire çizmek için kullan›l›r. Farenin t›kland›-
¤› yer merkez olmak üzere, tufl b›rak›lmadan sürüklenerek çember ya da
elips çizilir. Fare sürüklendi¤i sürece elipsin ald›¤› flekil kesikli yan›p sönen
çizgilerle görülür. Farenin tuflu b›rak›ld›¤› anda elips sabitleflir.

16. Yuvarlat›lm›fl Köfleli Dikdörtgen: Dikdörtgen arac› ile ayn› ifllevi gö-
rür. Aralar›ndaki tek fark, bu araç ile köfleleri yuvarlat›lm›fl dikdörtgenler
çizilebilmesidir. 

Di¤er Paint Penceresi Ö¤eleri 
Paint program› ilk aç›ld›¤›nda karfl›m›za genellikle belirli büyüklükte beyaz bir ze-
min gelir. Bu bizim çizim yaratmada kullanaca¤›m›z çal›flma alan›m›zd›r. Çal›flma
alan›, bir ressam›n tuvaline benzetilebilir. Nas›l bir ressam istedi¤i büyüklükte bir
tuvalle çal›flabiliyorsa biz de bilgisayardaki tuvalimizin –çal›flma alan›n›n- büyük-
lü¤ünü de¤ifltirebiliriz. Bunun en kolay yolu, çal›flma alan›n›n köflelerinde yer a-
lan siyah noktalar üzerindeyken t›klayarak, bas›l› konumda fareyi sa¤a sola afla¤›
yukar› hareket ettirmektir. ‹stedi¤imiz büyüklü¤ü bulunca fareyi b›rak›r›z. Böyle-
ce çal›flma alan›n›n s›n›rlar›n› belirlemifl oluruz.

Paint program›nda s›k kullan›lan ö¤elerden biri de renk paletidir. Pencerenin
alt k›sm›nda yer alan renk paleti, Paint program›nda kullan›labilecek renkleri ba-
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r›nd›r›r. Paint program› temelde, renkleri iki biçimde kullanmam›za olanak tan›r.
Herhangi bir rengi, çizdi¤imiz flekillerin kenar çizgilerinde ya da yazd›¤›m›z met-
nin karakter rengi olarak kullanmak istiyorsak o renk üzerindeyken farenin sol tu-
fluna t›klar›z. Bu renge önalan rengi ad› verilir. E¤er bir rengi flekillerin içini ve
metin alanlar›n›n zeminini doldurmak için kullanmak istiyorsak, o renk üzerin-
deyken farenin sa¤ tufluna t›klar›z. Bu tür kullan›lan renklere artalan rengi denir.
Renk paletinin sol en bafl›nda bulunan üst üste gelmifl iki kutu artalan rengi ve
önalan rengi olarak seçilen renkleri gösterir. Üsteki kutu önalan rengini, alttaki ise
artalan rengini belirtir.  

Renk paletinde yayg›n olarak kullan›lan 16 standart renk bulunur. Bu renkler-
den herhangi birini de¤ifltirmek için, rengin üzerine çift t›klamak gerekir. Aç›lan
renk düzenleme iletiflim kutusunda renge iliflkin çeflitli de¤erler görülür. Bu de-
¤erler de¤ifltirilerek farkl› renkler oluflturulabilir.

fiekil Yaratmak
Paint, asl›nda bir resim program› olmas›na ra¤men çeflitli flekilller çizmemize ola-
nak tan›r. Örne¤in; haz›rlamak istedi¤imiz bir sunuflta, insan›n ruh halini (mutlu-
luk, üzüntü, kuflku, heyecan) yans›tan yüz mimiklerine iliflkin görüntülere ihtiya-
c›m›z oldu¤unu düflünelim. Arad›¤›m›z küçük resim galerilerinde bu tür çizimleri
bulamad›¤›m›z› farz edelim. 

Paint, bu flekilleri basit biçimde çizmemize ve daha sonra kopyala yap›flt›r
yöntemi ile bir sunum program› içine aktarmam›za yard›mc› olur. Bunun için araç
kutusundaki araçlardan yaln›zca elips ve çizgiyi kullanmak bile yeterli olabilir.     
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Foto¤raf Düzenlemek
Paint program›nda çizim yapmak kadar haz›r resimler özellikle foto¤raflar üzerin-
de de¤ifliklikler yapmak da oldukça e¤lencelidir. Örne¤in; bir arkadafl›m›za flaka
yapmak istedi¤imizi düflünelim. Paint program›n› kullanarak yapabilece¤imiz bir
flaka için flu ad›mlar› izlemeliyiz:

1. Arkadafl›m›z›n herhangi bir foto¤raf›n› taray›c› ile bilgisayara aktard›ktan
sonra Paint program›nda bu resmi açal›m.   

2. Serbest fiekil Seç arac›n› kullanarak arkadafl›m›z›n yaln›zca bafl k›sm›n› se-
çelim.

3. Düzenle menüsündeki Kopyala komutunu kullanarak bu resmi kopyalaya-
l›m.

4. Daha önce bilgisayar›m›zda var olan bir baflka foto¤raf› (örne¤in çoçuk res-
mini) açal›m. Bu arada arkadafl›m›z›n foto¤raf›n› içeren dosya kapanacakt›r.

5. Bu yeni dosyaya arkadafl›m›z›n resmini yap›flt›ral›m.
6. Arkadafl›m›z›n resmi üzerine t›klayarak, farenin tuflu bas›l› durumda di¤er

resimde uygun yere (örne¤in, çocu¤un bafl› yerine) yerlefltirelim.
Yeni bir foto¤raf elde ettiniz. Art›k bu foto¤raf› renkli ç›kt› alabilece¤iz bir ya-

z›c›dan ka¤›da dökebilirsiniz.

Paint program›nda, bir foto¤raf›n üzerine yaz› yazabilir misiniz? Yapman›z gerekenleri
s›ralay›n›z.

Bir foto¤rafa yaz› ekleyebilmek için flu ad›mlar› izleriz:
1.  Foto¤raf› açar›z.
2. Metin arac›na t›klayarak araç kutusunun alt›nda yer alan seçeneklerden alttakini seçeriz. Böy-

lece yaz› alan›n›n foto¤raf› kapatmadan üzerine yazmas›n› sa¤layabiliriz.
3. Yaz› yazmak istedi¤imiz bölgeye metin alan› açar›z.
4. Metin kutusundan karakter türünü ve biçimini belirleriz.
5. Metin alan›na yaz›y› klavyeden yazar›z.
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193Özet

Özet
Çizim ve resim yaz›l›mlar›n› kullanman›n yarar-

lar›n› aç›klayabilece¤iz.

• Çizim ve resim programlar›n› kullanarak, bilgisa-
yarda do¤rudan bir çizim ya da resim yaratabiliriz.
Ya da, farkl› kaynaklardaki çizim ya da resimleri
bilgisayar›n farkl› çevre birimleri arac›l›¤›yla bilgi-
sayar ortam›na aktararak bunlar üzerinde de¤iflik-
likler, düzenlemeler yapabiliriz.

• Çizim ve resim programlar›, aktarmak istenenlerin
daha ilgi çekici, kolay anlafl›l›r ve somut biçimde
sunulmas›na yard›mc› olur.

Verilen görselin türünü belirleyebilece¤iz.

• Piksel tabanl› görsel, binlerce noktadan ya da pik-
selden oluflan, her pikselin haf›zas›nda farkl› bir
gri tonu ya da bir rengi saklad›¤› görüntü türüdür.
Örne¤in, bilgisayarda foto¤raflar genellikle piksel
tabanl› görsel olarak saklan›r.

• Resim programlar›, bilgisayarlarda basit flekiller çiz-
mek ve özellikle foto¤raf gibi gerçek resimleri dü-
zenlemek amac›yla kullan›lan yaz›l›mlard›r. Daha
çok piksel tabanl› görsellerle çal›flmada kullan›l›rlar.
Ancak basit çizimler yap›lmas›na da izin verirler.

• Vektör tabanl› görsel, çizgiler, daireler, dikdörtgen-
ler gibi farkl› flekillerin bir araya gelmesiyle olufl-
mufl görüntü türüdür. Bilgisayarda görüntüleri olufl-
turmak için farkl› türde çizgilerden yararland›klar›
için bu tür yaz›l›mlara çizim programlar› ad› verilir.

• Çizim programlar›, bilgisayarlarda çeflitli flekiller ve
gerçekçi çizimler yaratmak ya da düzenlemek ama-
c›yla kullan›lan yaz›l›mlard›r.

• Piksel tabanl› görseller, vektör tabanl› görsellere
göre bilgisayar belle¤inde daha fazla yer tutarlar.
Ayr›ca boyutlar› ile oynand›¤›nda piksel tabanl›
görseller bozulabilmektedir. Bu nedenle genelde
vektör tabanl› görseller tercih edilir.

• Vektör tabanl› görseller taray›c›dan bilgisayara
aktar›lamaz. Yarat›lmalar› gerekir. Ya da piksel
tabanl› olarak aktar›ld›ktan sonra vektör tabanl›
görsele dönüfltürülebilir. Ancak görüntü kay›pla-
r› olabilir.

Basit bir flekil yaratmak ve haz›r bir resim üzerin-

de istenen de¤ifliklikleri yapmak için afl›lmas› gere-

ken ifllem basamaklar›n› s›ralayabilece¤iz.

• Paint program›na özgü yaln›zca Resim ve Renkler
menüleri bulunur. Resim menüsü, bir görselde ba-
sit de¤ifliklikler yapmam›za yarayan Döndür/Çevir,
Uzat/E¤, Renkleri Ters Çevir, Öznitelikler, Resmi
Temizle, Donuk Çiz komutlar›n› içerir. Renkler me-
nüsü ise Renk Paletinde de¤ifliklikler yapmam›z›
sa¤lar.

• Paint program›nda yer alan dü¤meler genellikle
ekran›n solunda yer alan Araç Kutusu alt›nda top-
lanm›fllard›r. Araç kusunda 16 dü¤me ya da baflka
bir deyiflle kullan›ma haz›r araç bulunmaktad›r.
Bunlar: Serbest fiekil Seç, Seç, Silgi, Renkle Doldur,
Renk Seç, Büyütme, Kalem, F›rça, Püskürtme, Me-
tin, Çizgi, K›vr›m, Dikdörtgen, Çokgen, Elips ve
Yuvarlat›lm›fl Köfleli Dikdörtgen’dir.

• Paint program› ilk aç›ld›¤›nda karfl›m›za genel-
likle belirli büyüklükte beyaz bir zemin gelir. Bu
bizim çizim yaratmada kullanaca¤›m›z çal›flma
alan›m›zd›r.

• Renk paleti, Paint program›nda kullan›labilecek
renkleri bar›nd›r›r. Paint, önalan renkleri ve artalan
renkleri ile çal›flmaya izin verir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Kaç çeflit çizim program› vard›r?

a. 1
b. 2 
c. 3
d. 4
e. 5

2. Bir foto¤rafta de¤ifliklik yapmak istendi¤inde afla¤›da-
kilerden hangisi kullan›lmal›d›r?

a. Piksel tabanl›
b. Vektör tabanl›
c. Foto¤raf tabanl›
d. Çizim program›
e. Görsel program

3. Paint ne tür bir programd›r?
a. Piksel tabanl›
b. Vektör tabanl›
c. Foto¤raf tabanl›
d. Çizim program›
e. Görsel program

4. Bitmap tabanl› görsellerin en önemli özelliklerinden
biri afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Piksel büyüklükleri
b. Gerçe¤e daha yak›n olmalar› 
c. Bellekte daha az yer kaplamalar›
d. Matematik formüllerinden oluflmas›
e. Büyütüldüklerinde kayba u¤ramamalar›

5. Bitmap tabanl› görsellerin en önemli s›n›rl›l›klar›ndan
biri afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Piksel büyüklükleri
b. Bellekte fazla yer kaplamalar›
c. Gerçe¤e daha yak›n olmalar› 
d. Matematik formüllerinden oluflmas›
e. Çizgi, dikdörtgen, elips gibi flekillerden oluflmalar›

6. Vektör tabanl› görsellerin en önemli özelliklerinden
biri afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Gerçe¤e en yak›n görsellerdir
b. Çözünürlükten ba¤›ms›zd›rlar 
c. Bellekte daha fazla yer kaplarlar
d. S›k›flt›r›ld›klar›nda bozulurlar
e. Matematik formüllerden ba¤›ms›zd›rlar

7. Vektör tabanl› görsellerin, piksel tabanl› görsellere göre
daha fazla tercih edilme nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Gerçe¤e daha yak›n olmalar›.
b. Matematik formüllerden ba¤›ms›z olmalar›.
c. Bellekte daha az yer kaplamalar›. 
d. Bellekte daha fazla yer kaplamalar›.
e. Rahatl›kla yarat›labilmeleri.

8. Afla¤›dakilerden hangisi Paint program› araç kutusun-
da bulunmaz?

a. Silgi
b. Kalem
c. Boyama 
d. Kaydetme   
e. Püskürtme

9. Afla¤›daki araçlardan hangisiyle düz bir çizgi çizmek
di¤erlerine göre daha zordur?

a. Çizgi
b. Elips 
c. Kalem
d. Dikdörtgen
e. Köfleleri Yuvarlat›lm›fl Dikdörtgen   

10. Paint program›nda görüntüyü döndürmek için hangi
menü kullan›lmal›d›r?

a. Dosya
b. Düzen 
c. Görünüm
d. Renk
e. Resim 
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Yan›t Anahtar›
1. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayarda Yara-

t›lan Çizim ya da Resim (Görsel) Türleri” konusunu
tekrar okuyun

2. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayarda Yara-
t›lan Çizim ya da Resim (Görsel) Türleri” konusunu
tekrar okuyun.

3. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayarda Basit
Çizim Yaratma ve Resim Düzenleme” konusunu
tekrar okuyun

4. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayarda Yara-
t›lan Çizim ya da Resim (Görsel) Türleri” konusunu
tekrar okuyun.

5. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfene “Bilgisayarda Ya-
rat›lan Çizim ya da Resim (Görsel) Türleri”
konusunu tekrar okuyun.

6. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayarda Yara-
t›lan Çizim ya da Resim (Görsel) Türleri” konusunu
tekrar okuyun.

7. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayarda Yara-
t›lan Çizim ya da Resim (Görsel) Türleri” konusunu
tekrar okuyun.

8. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Paint Program›
Dü¤meleri” konusunu tekrar okuyun.

9. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Paint Program›
Dü¤meleri” konusunu tekrar okuyun.

10. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Paint Program›
Menüleri” konusunu tekrar okuyun.

Yan›t Anahtar›





Anahtar Kavramlar
Veri Taban› Güvenlik
Kay›t Taml›k
Alan ‹ndeksleme
Tablo Sorgulama
Veri Taban› Yönetim Sistemi Raporlama
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Girifl
Nüfus cüzdanlar›n arkas›nda yaz›l› olan verilerin ne ifle yarad›¤›n› hiç düflündü-
nüz mü? Askerlik tecili, evlilik, pasaport ya da ehliyet almak gibi gerekçelerle nüfus
idaresine baflvurdu¤unuzda, söz konusu veriler sayesinde sizinle ilgili kay›tlara eri-
flilebilir. Büyükleriniz, nüfus idaresine baflvurduklar›nda memurlar›n masalar›n
üzerine indirip açt›klar› kocaman siyah ciltleri size anlatabilirler. Günümüzde art›k
bu ciltleri görmüyorsunuz. Çünkü nüfus iflleri de büyük ölçüde bilgisayara aktar›ld›.

Milyonlarca kifliye ait temel verilerin kaydedilip ifllendi¤i nüfus iflleri gibi bilgi-
sayar uygulamalar›nda, genellikle, yap›lan ifllemler çok basittir. Her do¤an kifli
kaydedilir ve ihtiyaç ortaya ç›kt›kça kaydedilmifl olan bu verilere dayanarak ba-
sit raporlar haz›rlan›r. Ancak bilgisayar olmadan bu kadar büyük miktarlarda
verileri kaydetmek, gerekti¤inde aray›p bulmak, s›n›fland›rmak ya da s›ralamak
çok zaman al›c› ifllerdir. 

Verilerin uygun bir biçimde bir araya getirilip düzenlenmifl haline veri taban›
denir. Bilgisayarlar, ortaya ç›kt›klar› ilk günlerden bu yana, veri tabanlar›n› sak-
lay›p ifllemekte bize baflar›yla yard›mc› oldular. Bilgisayarlara bu kadar büyük öl-
çekte yat›r›m yap›lmas›n›n ard›ndaki en temel dürtülerden biri, veri tabanlar›n›
ifllemekte gösterdikleri baflar›d›r. Günümüzde de, özellikle büyük bilgisayar sis-
temleri, genellikle veri tabanlar›n›n ifllenmesi amac›yla kullan›l›r. Bu ünitede bil-
gi teknolojilerinin önemli bir uygulama alan› olan veri taban› kavram›n› tan›ya-
ca¤›z. Kiflisel bilgisayarlarda veri taban› uygulamalar›, kelime ifllem ya da ifllem
tablolar› kadar yayg›n olmasa da, zaman zaman gerekli olur. Veri tabanlar›n› ifl-
lemek amac›yla gelifltirilen yaz›l›mlar olan Veri Taban› Yönetim Sistemlerinin ki-
flisel bilgisayarlardaki bir örne¤ine de bu ünitede k›sa bir girifl yapaca¤›z.

Bu üniteyi tamamlad›¤›m›zda afla¤›daki yeterliklere sahip olaca¤›z:
1. Veri taban›, kay›t ve alan terimlerini tan›mlayarak, iliflkisel veri tabanlar›n›n

temel özelliklerini s›ralayabilece¤iz ve veri tabanlar›n›n neden gerekli oldu¤u-
nu aç›klayabilece¤iz.

2. Veri Taban› Yönetim Sistemi kavram›n› tan›mlayarak, Veri Taban› Yönetim
Sistemlerinin özelliklerini s›ralayabilece¤iz.

3. Veri Taban› Yönetim Sistemi yaz›l›mlar›nda belirli bir iflin gerçeklefltirilmesi
için gereken ad›mlar› s›ralayabilece¤iz.
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TEMEL KAVRAMLAR

Veri taban›, kay›t ve alan terimlerini tan›mlayarak, iliflkisel veri
tabanlar›n›n temel özelliklerini s›ralayabilece¤iz ve veri tabanla-
r›n›n neden gerekli oldu¤unu aç›klayabilece¤iz.

Örgütlerde gerçeklefltirilen ifllerin büyük bölümü, çok büyük miktarlardaki verile-
rin ifllenmesini gerektirir. Örne¤in; üniversitelerde onbinlerce ö¤rencinin ad›, so-
yad›, cinsiyeti, do¤um yeri ve tarihi, mezun oldu¤u okul, adresi, bölümü, s›n›f› gi-
bi kimlik bilgilerinin yan› s›ra, s›navlarda ald›¤› notlar da düzenli olarak tutulur.
Üstelik ifllenmesi gereken sadece ö¤rencilere ait veriler de¤ildir. Üniversite perso-
neli hakk›nda da birçok verinin ifllenmesi gerekir. 

Bu ölçekte verinin ifllendi¤i tek yer üniversiteler de de¤ildir. Sanayi iflletmele-
rinde de personel verilerinin yan› s›ra stoklanan malzeme ve üretilen ürünler hak-
k›nda büyük miktarl› veriler ifllenir. Birçok s›nai iflletmede milyonlarca kalem mal-
zemenin stokland›¤› düflünülürse, bu malzemelerin hepsi hakk›ndaki stok bilgile-
rinin hatas›z bir biçimde tutulmas›n›n ne kadar zor oldu¤u görülebilir.

Örgüt faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülebilmesi için verilerin sa¤l›kl› bir bi-
çimde kaydedilmesi, her de¤iflikli¤in gecikmeden ve do¤ru bir biçimde güncel-
lenmesi gerekir. Örne¤in; dönem sonunda ö¤renci karnelerinin ya da her ay›n so-
nunda personel bordrolar›n›n haz›rlanabilmesi için, ö¤rencilerin s›nav sonuçlar›-
n›n her s›navdan hemen sonra, personelin ifle devam ve fazla mesaileri durumla-
r›n›n da her günün sonunda düzenli olarak ifllenmifl olmas› gerekir.

Verilerin üzerinde di¤er ifllemlerin yap›lmas› için öncelikle kaydedilmeleri ge-
rekti¤ini görmüfltük. Örne¤in; bir lisede her ö¤renci için, kaydoldu¤u anda bir
dosya aç›l›r ve bütün kimlik bilgileri bu dosyada saklan›r. Her dönem sonunda
ö¤rencinin bütün derslerden ald›¤› notlar da kendi dosyas›na ifllenir. Günümüzde
sadece üniversitelerde de¤il, neredeyse bütün örgütlerde veriler bilgisayarla iflle-
nir. Personel, ö¤renci ya da malzeme verileri bilgisayara girilir ve bilgisayar›n yar-
d›mc› belle¤inde saklan›r.

Tablolar, Kay›tlar ve Alanlar
Ö¤rencilere ait verilerin bilgisayar yard›m› olmadan ifllendi¤i bir lise düflünelim.
Ö¤renci dosyalar› ve s›nav evraklar› bir masan›n üzerine gelifligüzel y›¤›l›rsa, ör-
ne¤in; belirli bir ö¤rencinin mezun olmay› hak edip etmedi¤ini anlamak ya da
mezuniyet not ortalamas›n› hesaplamak tahmin edilemeyecek kadar güç olur. 

Bir ö¤rencinin mezuniyet not ortalamas›n› hesaplamak için ne tür ifllemler ve bu ifllemleri
yapmak için de ne tür veriler gerekti¤ini düflünün. Söz konusu verileri içeren evraklar bir
masan›n üzerine y›¤›lm›fl halde duruyorsa, iflinizin nas›l güçleflece¤ini hayal etmeye çal›fl›n.

Bu güçlük, masan›n üzerine y›¤›lan veriler ne kadar artarsa, o kadar büyür. Ve-
rilerin sa¤l›kl› bir biçimde ifllenebilmesi ve gerekli bilgilerin üretilebilmesi için ö¤ren-
ci dosyalar›n›n ve s›nav evraklar›n›n belirli bir düzen içinde yerlefltirilmesi gerekir.

Verilerin düzenlenmesi, bilgisayarl› sistemlerde çok daha önemlidir. Çünkü,
birincisi, bilgisayarl› sistemlerde ifllenecek veriler genellikle çok daha büyük mik-
tardad›r. ‹kincisi, bilgisayarlar insanlar gibi inisiyatif kullanamazlar. Bir masan›n
üzerine y›¤›lm›fl olan verilerin içinden, insanlar, uzun süre u¤raflmalar› gerekse
de, gerekli olanlar› bulup sonuca ulaflabilirler. Bilgisayarlar›n gelifligüzel y›¤›lm›fl
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verilerin içinden uygun olanlar› ay›klamas› mümkün de¤ildir. Bu yüzden bilgisa-
yarda veriler, belirli bir düzen içinde saklan›r.

Bir fakültenin kay›t dönemini düflünelim. Ö¤renciler kay›t s›ras›nda çeflitli
formlar doldururlar (fiekil 10.1a). Formlar yard›m›yla, mezun olmas›na kadar ge-
çecek süre içinde ö¤renciyle ilgili olarak yap›lacak ifllemlerde gerekebilecek veri-
ler derlenir. Formlardaki veriler bilgisayara aktar›l›rken fiekil 10.1b’de oldu¤u gibi
düzenlenebilir.

fiekil 10.1b’de görülen bir tablodur. Her tablonun bir ad› olmas› gerekir. Ör-
ne¤imizdeki tablonun ad› Ö¤renci Tablosu olabilir. Ö¤renci tablosunda, her ö¤-
renciye ait bütün veriler tek sat›rda yer al›r. Her biri ayr› bir ö¤renciye ait verileri
içeren sat›rlara kay›t ad› verilir.

fiekil 10.1b’de görülen örnek Ö¤renci Tablosunda kaç kay›t vard›r?

fiekil 10.1b’de görülen örnek ö¤renci tablosunda 9 kay›t görünmektedir. Dokuzuncu kay›ttan sonraki
üç nokta, baflka kay›tlar›n da oldu¤unu ima etmektedir. Bir okuldaki ö¤renci say›s›, ö¤renci tablosun-
daki kay›t say›s›na eflittir.

fiekil 10.1

Ö¤renci Tablosu.
Ö¤rencilerin
fakülteye ilk
kay›tlar› s›ras›nda
çeflitli veriler özel
formlar
yard›m›yla 
derlenir (a).
Derlenen veriler
bilgisayarda bir
tablo halinde
düzenlenebilir (b).

(a)

(b)

Kay›t, bir unsura ait 
verilerin bir araya 
getirilmesiyle elde edilir.
Kay›tlar bir araya gelerek
Tabloyu meydana getirir.

Do¤um
No Soyadi Adi Yeri Tarihi Bölümü Cinsiyet Adresi
980158 Güler Ayse Bursa 1981 Mimarl›k K Zafer Mah. Damla so. 23/7 Bursa
981102 Asmaz Murat Eskisehir 1981 Mimarl›k E Esentepe Mah. Cihan so. 17 Eskisehir
981204 Seyrek Muammer Aydin 1980 Resim E ‹stiklal Mah. Esen so. 2 Eskisehir
981207 Zeytinci Mahinur ‹stanbul 1981 Heykel K Güven Mah. Senlik so. 12/3 Sivrihisar
980305 Karali Serhat Eskisehir 1981 Resim E Akarbasi Mah. Sucu so. 7 Eskisehir
980033 Uysal Hakan Eskisehir 1980 Resim E Cumhuriyet Mah. Yavus so. 2 Bozüyük
980122 Zeybek Ayten Erzincan 1981 Heykel K Aydinlik Mah. Gunes so. 7 Erzincan
980507 Haskalfa Zekiye Mersin 1980 Heykel K Atatürk Mah. Can so. 22/3 ‹stanbul
980932 Tatar Semih ‹stanbul 1979 Heykel E 338 so. 21/5 Karsiyaka ‹zmir

... ... ... ... ... ... ... ...
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fiekilden de görüldü¤ü gibi her kay›t ayn› yap›sal özelliklere sahiptir. Hepsi
ayr› bir ö¤renci hakk›nda da olsa, numara, ad, soyad, adres, cinsiyet gibi ayn› ve-
rileri içerir. Bir tablonun kay›tlar›n› meydana getiren ad, soyad gibi bölümlerin her
birine alan ad› verilir.

fiekil 10.1b’de görülen örnek Ö¤renci Tablosunun alanlar› nelerdir?

fiekil 10.1b’deki örnek Ö¤renci Tablosunda No, Soyad›, Ad›, Do¤um Yeri, Do¤um Tarihi, Bölümü, Cin-
siyet, Adresi olmak üzere 8 alan vard›r. Ancak söz konusu tablonun bir örnek oldu¤u ak›ldan ç›kar›l-
mamal›d›r. Normal bir Ö¤renci Tablosunda çok daha fazla alan yer al›r.

fiekil 10.2’de bir fakültenin Dersler Tablosu görülmektedir. Tablonun özelliklerini ince-
leyin. Tablonun kay›tlar› neler hakk›ndaki verileri içermektedir? Tabloya hangi durum-
larda yeni kay›t eklenmesi gerekir? 

Bir fakültede her yar›y›l›n bafl›nda ö¤renciler belirli derslere kaydolur. fiekil
10.3’te görülen Notlar Tablosu hangi ö¤rencinin hangi derse kay›tl› oldu¤u bilgi-
sini içermektedir. Görüldü¤ü gibi tablonun ders notlar› bölümü bafllang›çta bofl-
tur. Her s›navdan sonra tablonun ilgili alanlar›na ö¤rencinin ald›¤› not kaydedilir.
fiekil 10.4a’da çeflitli s›nav sonuç belgeleri görülmektedir. Örnekteki s›nav sonuç
belgeleri, fiekil 10.4b’deki biçimde Notlar Tablosuna kaydedilmifltir. 
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Kay›tlar› meydana getiren
hücrelere alan ad› verilir.
Tablonun bütün kay›tlar›
ayn› alanlar› içerir.

fiekil 10.2

fiekil 10.3

Dersler
Tablosu

Ders Haftal›k
Kodu Ders Ad› Ö¤retim Üyesi Ders Saati Kredi

AU101 Türk Dili Hüseyin Ceylan 3 3

AU102 ‹ngilizce I Burhan ‹zmirli 5 5

AU103 Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk. Tarihi Ayflenur Sevimli 3 3

IS101 ‹letiflim Sanatlar›na Girifl Salime Bingöl 3 5

IS102 ‹letiflim Teknolojileri Ceren Özbek 3 3

ST101 Temel Sinemac›l›k Bilgisi Mehmet Ali Ak›nc› 3 5

BY103 Bas›m Teknolojileri Süreyya Yorulmaz 3 3

BY121 Reklamc›l›¤a Girifl Zeynep Uygar 3 3

... ... ... ... ...
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Notlar Tablosu.
980158 
numaral›
ö¤rencinin
AU101, AU102,
AU103, BY103
ve BY121 kodlu
derslere  
kaydoldu¤u
görülüyor. Her
s›nav sonunda,
ö¤rencilerin
ald›klar› notlar
tabloya 
ifllenecektir.

Ö¤renci Dönemsonu
No Ders Kodu 1. Aras›nav 2. Aras›nav Ödev / Proje S›nav›
980158 AU101
980158 AU102
981102 AU101
981102 AU102
980158 AU103
981204 AU101
980158 BY103
981204 AU102
981102 AU103
980158 BY121

... ... ... ... ... ...



Veri Tabanlar›n›n Özellikleri
Örne¤imizdeki Ö¤renci, Dersler ve Notlar tablolar› çok baflka biçimlerde de dü-
zenlenebilirlerdi. Ancak ö¤rencilerin dönem içindeki baflar› düzeylerinin izlenebil-
mesi için örnekteki düzenlemenin de uygun bir düzenleme oldu¤u görülmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus, bir fakültenin ö¤rencilerinin baflar›s›n› izleye-
bilmek için her üç tabloya da ihtiyaç duyulmas›d›r. Tablolar›n herhangi biri eksik
olursa fakülte, ö¤rencilerinin baflar› durumunu izlemeyi baflaramaz. Söz konusu
üç tablo, bir araya geldi¤inde, fakültenin Ö¤renci Veri Taban›n› meydana getirir.
Belirli bir amaca ulaflabilmek için hepsi gereken, birbiriyle iliflkili tablolar›n tama-
m›na veri taban› ad› verilir.

Bir iflletmede personel, stoklanan malzemeler, ürünler, ürünlerin hangi malze-
melerden meydana geldi¤ini gösteren ürün a¤açlar›, sat›c›lar, müflteriler gibi çok
çeflitli unsurlar hakk›nda veriler ifllenir. Bu veriler uygun tablolar halinde düzen-
lenir ve üretim yönetiminin ihtiyaç duydu¤u bilgiler söz konusu tablolar arac›l›-
¤›yla üretilir. Bütün bu tablolar bir araya geldiklerinde iflletmenin Üretim Veri Ta-
ban›n› meydana getirirler.

Baz› durumlarda bir veri taban› tek tablodan da meydana gelebilir. Örne¤in,
evinizdeki kitaplar› kaydetti¤iniz tek tablo, kitaplar›n›zla ilgili bütün gerekli iflleri
yapman›za yetebilir. Ya da birinci ünitede örnek olarak baflvurdu¤umuz pop mü-
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fiekil 10.4

Notlar Tablosuna
s›nav sonuçlar›n›n
ifllenmesi. Her
s›nav evrak›
ifllendi¤inde,
Notlar 
tablosundaki
alanlar›n baz›lar›
dolacakt›r.

Anadolu Üniversitesi
‹letiflim Bilimleri Fakültesi
S›nav Sonuç Formu

Ders Kodu: AU101
Ders: Türk Dili
Ö¤retim Üyesi: Hüseyin Ceylan
Tarih: 14 Kasim 2002
1. Arasinav c 2. Arasinav c      Dönemsonu c

Ö¤renci No Soyadi Adi Not
980158 Güler Ayse 68
981102 Asmaz Murat 81
981204 Seyrek Muammer 45
981207 Zeytinci Mahinur 54
980305 Karali Serhat 60
980033 Uysal Hakan 65
980122 Zeybek Ayten 66
980507 Haskalfa Zekiye 94
980932 Tatar Semih 100

... ... ... ...

Ö¤renci Dönemsonu
No Ders Kodu 1. Aras›nav 2. Aras›nav Ödev / Proje S›nav›
980158 AU101 68
980158 AU102
981102 AU101 81
981102 AU102
980158 AU103
981204 AU101 45
980158 BY103
981204 AU102
981102 AU103
980158 BY121

... ... ... ... ... ...

(a)

(b)

Veri taban›, belirli bir
amaca ulaflabilmek için
gereken ve birbiriyle iliflkili
tablolar›n tamam›d›r.



zik de¤erlendirme defteri tek tablo halinde düzenlenebilir. Tablonun her sat›r›n-
da bir parça yer al›r. Baflka bir deyiflle her parça için bir kay›t ayr›l›r. Bu durum-
da söz konusu tablo kendi bafl›na bir veri taban›d›r.

Bütün ünivesitelerin Ö¤renci Veri Tabanlar› ya da bütün iflletmelerin Üretim
Veri Tabanlar› birbirinin ayn› de¤ildir. Üniversitelerin ya da iflletmelerin anlay›fl ve
ihtiyaçlar›ndaki farkl›l›klar veri tabanlar›na da yans›r. Ayr›ca veri tabanlar›n› tasar-
layan kiflilerin beceri düzeyleri de veri tabanlar›n›n yap›s›n› belirler. Ancak her ve-
ri taban›nda dikkat edilmesi gereken özellikler vard›r.

Örne¤in, Ö¤renci Veri Taban›, farkl› kifliler taraf›ndan farkl› amaçlarla kullan›-
lacakt›r. Dersler Tablosu sadece ö¤renci iflleri için gerekli de¤ildir. Örne¤in, fakül-
te yönetimi ayn› tablodan, ders veren ö¤retim üyelerinin ders yüklerini kontrol et-
mek amac›yla da yararlanacakt›r. Dikkat edilirse, her kullan›c›, tablolar›n sadece
belirli alanlar›yla ilgilidir, di¤er alanlardaki verilerin neler oldu¤u onun verece¤i
kararlar› etkilemez. Veri tabanlar›n›n düzenlenmesi s›ras›nda, farkl› kullan›c›lar›n
ihtiyaçlar›n›n da farkl› olaca¤› hesaba kat›lmal›d›r. 

Veri taban› tasar›m›nda dikkat edilmesi gereken bir baflka özellik, veri tekrar-
lar›n›n en aza indirgenmesidir. Ö¤renci Veri Taban›nda Notlar Tablosu hiç yap›l-
mayabilir ve ö¤rencinin ald›¤› notlar Ö¤renci Tablosuna kaydedilebilirdi. Ancak
bu durumda ö¤rencinin kimlik bilgilerinin her ders için tekrar etmesi gerekirdi.

Bu konuda kendi pop müzik de¤erlendirme tablomuza dönersek, problemin
kayna¤›n› anlamak daha kolay olabilir. Her kayd›nda bir parça yer alan tek tablo
halinde kendi de¤erlendirmelerimizi saklad›¤›m›z› varsayal›m. Tablonun her kay-
d›nda parçan›n ad›, bestecisi, hangi kasette yer ald›¤›, kasetin hangi y›l yay›nlan-
d›¤› ve bizim parçaya verdi¤imiz not bulunmakta olsun. E¤er bir kasette 10 parça
varsa, söz konusu on parçan›n her birinin kayd›nda ayn› kasetin ad› yer almak
durumundad›r. Benzer biçimde bütün bu kay›tlarda yay›n y›l› olarak da ayn› de-
¤erler yer alacakt›r. Bu durumda bilgisayar›n belle¤i verimsiz bir biçimde kullan›l-
m›fl olurdu.

Ancak as›l sorun bilgisayar belle¤inin verimsiz kullan›m› da de¤ildir. Bu du-
rumda, bir ö¤renciye ait bir veri de¤iflti¤inde, örne¤in, ö¤rencinin adresi de¤iflti-
¤inde, birçok alandaki adres verisinin de de¤ifltirilmesi gerekirdi. E¤er adres de¤i-
flikli¤i kay›tlar›n baz›lar›nda de¤ifltirilir, baz›lar›nda bu de¤iflikli¤in yap›lmas› unu-
tulursa, veri taban›nda birbiriyle çeliflen veriler yer alm›fl olurdu. Bu durum, veri
tabanlar› için en istenmeyecek durumdur. Dolay›s›yla tasar›m aflamas›nda, ayn›
verinin birden daha çok defa tekrarlanmas›n›n önüne geçmek gerekir.

VER‹ TABANI YÖNET‹M S‹STEMLER‹N‹N 
GENEL ÖZELL‹KLER‹

Veri Taban› Yönetim Sistemi kavram›n› tan›mlayarak, Veri Taban›
Yönetim Sistemlerinin özelliklerini s›ralayabilece¤iz.

Veri taban› uygulamalar›, bilgisayarlar›n daha yeni yeni geliflmeye bafllad›¤› y›llar-
da bile en önemli bilgisayar uygulamalar› aras›ndayd›. Denebilir ki, bilgisayarlar›n
vazgeçilmez birer araç haline gelmeleri, veri taban› uygulamalar›na olanak sa¤la-
malar› sayesindedir. Ancak, di¤er bütün bilgisayar uygulamalar› gibi veri taban›
uygulamalar› da, bafllang›çta, özel programlama e¤itimi gerektiriyordu. Sadece uz-
man programc›lar bilgisayarlarda veri taban› uygulamalar› gerçeklefltirebiliyordu.
Zamanla programlama bilmeden veri taban› gelifltirme ve yönetme olana¤› sa¤la-
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yan yaz›l›mlar gelifltirildi. Bu yaz›l›mlara Veri Taban› Yönetim Sistemi (VTYS)
ad› verilir.

Veri Taban› Yönetim Sistemleri programlama bilgisi ihtiyac›n› ortadan kald›r›r.
Ama veri taban› yönetimi kavramlar›n›n bilinmesi ihtiyac›n› ortadan kald›rmaz.
Baflar›l› veri taban› tasar›m›, veri taban›n›n hangi amaçlarla, kimler taraf›ndan, ne
flekilde kullan›laca¤›n› bilmeyi gerektirir. Veri taban› yönetiminde bilginin yan› s›-
ra tecrübe de büyük önem tafl›r. Biz kitab›n bu bölümünde veri taban› yönetimi
konusundan çok, kiflisel bilgisayarlarda Veri Taban› Yönetim Sistemlerinin kulla-
n›m› konusunda yo¤unlaflaca¤›z. Yine de veri taban› yönetimi hakk›nda birkaç
faktöre de¤inmekte yarar var.

Güvenlik ve Taml›k
Ayn› tablolar›n farkl› kifliler taraf›ndan farkl› amaçlarla kullan›labilmesi çeflitli s›-
k›nt›lar›n ortaya ç›kmas›na yol açar. Örne¤in; ö¤renci ifllerini takip eden memur-
lar›n, her s›nav sonuç evrak› ellerine ulaflt›¤›nda, Kay›t Tablosundaki not alanlar›-
n› güncellefltirmeleri gerekir. Ancak ayn› memurlar›n Kay›t Tablosunun di¤er alan-
lar›n› de¤ifltirmeye yetkileri olmamas› gerekir. Bir s›nav›n sonuçlar› kaydedilirken
yanl›fll›kla dersin kodu de¤ifltirilecek olursa, üstesinden gelinemeyecek problem-
ler ortaya ç›kar. Baz› durumlarda bir tablonun çeflitli alanlar›n› güncellefltirmek
durumunda olan kiflilerin, ayn› tablonun baflka alanlar›n› görmeleri bile sak›ncal›
olabilir. Örne¤in; bir iflletmede personelin fazla mesai bilgilerini girmekle yüküm-
lü olan kiflilerin, ayn› tabloda yer alan ücret bilgilerini bilmeleri istenmeyebilir.
Veri Taban› Yönetim Sistemleri, tablolar›n, tablolardaki belirli alanlar›n ve/veya
kay›tlar›n tasar›mc›lar taraf›ndan kilitlenebilmelerine olanak sa¤lar. Böylelikle ta-
sar›m s›ras›nda, kimin hangi tablolara, hangi alan ya da kay›tlara eriflebilece¤i,
hangilerindeki hangi verileri de¤ifltirebilece¤i belirlenebilir ve uygun flifrelere sa-
hip olmayanlar sadece kendilerine aç›k olan verilere eriflebilirler.

Veri tabanlar›nda bir baflka s›k›nt› kayna¤›, bir ifllemin birçok ad›mdan meyda-
na gelmesi yüzünden meydana ç›kar. Örne¤in; iflletme personelinin fazla mesai ve-
rilerinin bilgisayara girilmesi ve fazla mesai ücretlerinin hesaplanmas› sürecini ele
alal›m. Personelin bir k›sm›n›n verileri girilmiflken elektrik kesilmesi ya da benzer
bir ar›za nedeniyle ifl yar›da kalabilir. Bu durumda ifllemlerin ne kadar›n›n gerçek-
lefltirildi¤i bilinmezse, personelin bir k›sm›na iki defa fazla mesai tahakkuk ettiril-
mesi gibi istenmeyen bir durum ortaya ç›kabilir. Veri Taban› Yönetim Sistemleri,
bu gibi durumlarda veri taban›n›n taml›¤›n› koruyacak düzenlemelere de sahiptir.

‹liflkilendirme ve ‹ndeksleme
Veri tabanlar›n› meydana getiren tablolar birbirleri ile iliflkilidir. Örnek olarak
ele ald›¤›m›z Ö¤renci Veri Taban›n›n Notlar Tablosundaki kay›tlara bir göz ata-
l›m. Her kay›tta bir ö¤renci numaras›, bir ders kodu ve çeflitli notlar yer al›r.
Notlar Tablosunun bir kayd›ndaki ö¤rencinin ad›n› ö¤renebilmek için, Ö¤renci
Tablosuna bakmak ve ilgili numaran›n hangi ö¤renciye ait oldu¤unu bulmak
gerekir. Benzer biçimde ö¤rencinin ald›¤› notu hangi dersten ald›¤›n› ö¤renmek
için de Dersler Tablosuna baflvurulmal› ve ilgili ders kodunun hangi derse ait
oldu¤u bulunmal›d›r.

Örne¤imizdeki veri taban› çok küçük bir veri taban›d›r. Tablolar› bilgisayar ek-
ran›nda yan yana açt›¤›m›zda, Notlar Tablosundaki kay›tlar›n her birini Ö¤renci
ve Dersler Tablosuyla kolayl›kla eflleyebiliriz. Ancak gerçek hayatta veri tabanla-
r›n›n tablolar› bu kadar küçük de¤ildir. Birçok veri taban› on binlerce, yüz binler-
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ce, hatta milyonlarca kay›t içeren tablolardan meydana gelir. Üstelik bir üniversi-
tenin gerçek veri taban›nda örne¤imizde inceledi¤imizden çok daha fazla tablo
yer al›r. Dolay›s›yla tablolar aras›nda iliflki kurmak o kadar kolay olmaz.

Veri Taban› Yönetim Sistemleri, tablolar aras›nda iliflki kurmay› h›zland›rmak
ve ifllemlerin daha k›sa süre içinde gerçekleflmesini sa¤lamak amac›yla, tablolar›n
belirli alanlar›n›n indekslenmesini sa¤lar. Örne¤imizde Ö¤renci Tablosu ö¤renci
numaras›na göre indekslenirse, bilgisayar, numaras› bilinen bir ö¤rencinin kayd›-
na çok daha k›sa süre içinde ulafl›r. Benzer flekilde Dersler Tablosu da ders kodu
alan›na göre indekslenebilir.

Sorgulama
Veri tabanlar›n›n, bir organizasyonda yap›lan çeflitli ifller için ifllenmesi gereken
verileri belirli bir düzende saklamay› sa¤lad›¤›n› gördük. Ancak verilerin düzenli
bir biçimde saklanmas› elbette yeterli de¤ildir. Söz konusu verilerin yarar sa¤laya-
bilmesi için ifllenmesi ve ifllem sonuçlar›n›n ihtiyaç duyanlara iletilmesi gerekir.
Ö¤renci Veri Taban›ndaki verilere çok çeflitli amaçlarla ihtiyaç duyulur. Örne¤in;
s›nav sonuç belgelerinin türetilmesi ve ö¤renci karnelerinin haz›rlanmas› bu ihti-
yaçlar›n ikisidir.

Sözü edilen her iki belge de tamamen ayn› verilerden, ayn› ifllemler yap›larak
üretildikleri halde, kullan›c›n›n ihtiyac›na uygun, farkl› yap›lara sahiptir. Veri Taba-
n› Yönetim Sistemlerinin, tablolardaki verilerin üzerinde belirli ifllemleri yapmaya
ve bu ifllemlerin sonuçlar›n› uygun biçimlerde raporlamaya izin vermesi gerekir.

Baz› durumlarda ifllemlerin sonuçlar›n› bilgisayar ekran›nda görmek yeterlidir.
Örne¤in; bir ö¤rencinin dan›flman› olan ö¤retim üyesiyle görüflmesi s›ras›nda, da-
n›flman ö¤retim üyesi, ö¤rencinin o ana kadar ald›¤› notlar› bilmek isteyebilir. Bu
durumda ö¤retim üyesinin Ö¤renci Veri Taban›ndan istedi¤i özel bilgiyi hesapla-
tabilmesi ve sonuçlar› ekran›nda görebilmesi sa¤lanmal›d›r. Bir iflletmede bir üre-
tim emrini haz›rlayan bir mühendis, üretimin yap›lmas› için gereken malzemele-
rin stoklarda yeterli miktarda bulunup bulunmad›¤›n› bilmek zorundad›r. Bu
amaçla ihtiyaç duydu¤u bilgiyi Üretim Veri Taban›ndan elde edip bilgisayar ekra-
n›na getirmesi yeterli olacakt›r. Sizin kendi kullan›m›n›z için pop müzik de¤erlen-
dirme tablosu haz›rlad›¤›n›z› varsayarsak, örne¤in 1998 y›l›nda hangi parçalara
tam puan verdi¤inizi merak etti¤inizde bunu bilgisayar ekran›nda görmeniz yeter-
li olacakt›r.

Bu amaçla yap›lan ifllemlere sorgulama ad› verilir. fiekil 10.5’de bir dan›flman
ö¤retim üyesinin, ö¤rencilerinden birinin baflar› durumu hakk›nda yapt›¤› bir sor-
gulama iflinde gerçekleflen ifllemler görülmektedir. Ö¤retim üyesi ö¤rencinin nu-
maras›n› bilemez, bilgisayara ö¤rencinin ad›n› ve soyad›n› girecektir. Bu yüzden
Ö¤renci Tablosundan ad› verilen ö¤rencinin numaras›n›n bulunmas› gerekir. Da-
ha sonra bu numara verisi Notlar Tablosuna gönderilir ve tabloda ö¤renciye ait
bütün kay›tlar taran›r. Böylelikle ö¤rencinin kay›tl› oldu¤u bütün derslerin kodla-
r› ve bu derslerden ald›¤› notlar elde edilir. Ö¤retim üyesi bütün ders kodlar›n›n
hangi derslere karfl› geldi¤ini de bilemeyebilir. Bu yüzden elde edilen ders kod-
lar› Dersler Tablosuna yollan›r ve her birinin ad› bulunur. Sonuç olarak bilgisayar
ekran›na ö¤rencinin ad›, soyad›, numaras›, ald›¤› derslerin kodlar›, adlar› ve her
birinden ald›¤› notlar getirilir. Ekrana gelen ad, soyad ve numara verileri Ö¤renci
Tablosundan, ders kodu ve ad› verileri Dersler Tablosundan ve not verileri de
Notlar Tablosundan getirilmifltir.
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Birçok tabloya paralel olarak baflvurulmas›n› gerektiren bu tür bir sorgulama,
genellikle tek komutluk bir bilgisayar program› olarak düflünülebilir. Ancak söz
konusu sorgulama, her ne kadar tek komuttan ibaretse de, oldukça karmafl›kt›r ve
ö¤retim üyesinin veri taban› sorgulama konusunda belirli bir uzmanl›¤a sahip ol-
mas›n› gerektirir. Birçok durumda veri taban› kullan›c›lar› bu tür bir uzmanl›¤a sa-
hip de¤ildir. Bunun yerine, uzmanlar›n kendileri için haz›rlad›¤› sorgular› kullan›r-
lar. Bu durumda ö¤retim üyesi, haz›r bir sorguya sadece ö¤rencinin ad›n› girer ve
sonuçlar ekranda belirir.

Pop müzik de¤erlendirme amac›yla haz›rlad›¤›n›z tabloda, 1997 y›l›nda yay›nlanm›fl ve tam
puan verdi¤iniz parçalar›n hangi kasetlerde yer ald›¤›n› araflt›rman›z gerekti¤ini varsaya-
l›m. Sorgulamay› bilmedi¤iniz için bir arkadafl›n›zdan yard›m istemifl olun. Söz konusu sor-
guda 1997 yerine 1999 yazarsan›z bilgisayar›n size ne gibi bir sonuç vermesini beklersiniz?

Tahmin edece¤iniz gibi bilgisayar, bu flekilde de¤ifltirilmifl sorguya, 1999 y›l›n›n parçalar› içinde tam
puan verdiklerinizin yer ald›¤› kasetlerin listesini oluflturarak cevap verecektir. Haz›r sorgular›n kulla-
n›lmas›, kullan›c›n›n veri taban› sorgulamay› bilmesi ihtiyac›n› ortadan kald›rd›¤› için avantajl›d›r.
Ancak bu durumda da kullan›c›lar, haz›r sorgular›n d›fl›ndaki ifllemleri yapamaz. Haz›r sorgular›n
haz›rlanabilmesi için, her kullan›c›n›n veri taban›ndan ne tür bir bilgiyi isteyebilece¤i önceden belir-
lenmifl olmal›d›r. Kullan›c› e¤er bafltan belirlenmifl olanlar›n d›fl›nda da taleplerde bulunursa, veri ta-
ban›n› sorgulamay› bilmek zorundad›r. Bilmiyorsa istedi¤i bilgiye de ulaflamayacakt›r. Örne¤in, ar-
kadafl›n›z›n sizin için haz›rlad›¤› sorgudan yararlanarak, belirli bir kasette yer alan parçalara verdi-
¤iniz notlar›n ortalamas›n› bulamazs›n›z. Bu amaçla yeni bir sorgunun haz›rlanmas› gerekir.
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Bir sorgulama. Sorgulama s›ras›nda ö¤rencinin ald›¤› bütün derslerden ilk aras›navlar›n tamamland›¤› ve
sonuçlar›n Notlar Tablosuna girildi¤i varsay›lm›flt›r.
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Sorgulama, veri tabanlar›ndan bilgi üretmek ve edinmek konusundaki bütün ihtiyac›m›z›
karfl›lar m›?

Raporlama
Veri tabanlar› sadece sorgulamalara cevap vererek bilgi sa¤lamaz. Ayn› veri taba-
n› üzerinde y›¤›n ifllemler de yap›l›r. Örne¤in; dan›flman ö¤retim üyesinin sorgu-
lama yapt›¤› veri taban›, dönem sonlar›nda ö¤renci karnelerinin üretilmesi için de
kullan›l›r. Bu durumda her ö¤renci karnesi için birer birer sorgulama yapmak uy-
gun de¤ildir. Bunun yerine ayn› ifllemlerin bütün ö¤renciler için yap›lmas›n› sa¤-
lamak gereklidir.

Veri Taban› Yönetim Sistemleri, kendi yönettikleri verilerin üst düzey prog-
ramlama dilleri taraf›ndan da ifllenebilir olmas›na izin verir. Baflka bir deyiflle, uz-
man bir programc›, bir Veri Taban› Yönetim Sistemi arac›l›¤›yla oluflturulmufl olan
bir veri taban›ndan istedi¤i verileri kullanan, hatta veri taban›ndaki verileri gün-
cellefltiren programlar yazabilir. Bu özellik, veri tabanlar›n›n kullan›m› konusunda
ola¤anüstü bir esneklik sa¤lar.

Ancak veri tabanlar›n›n kullan›c›lar›n önemli bir bölümü programlama bilgi ve
becerisine sahip de¤ildir. Veri Taban› Yönetim Sistemleri, bu tür kullan›c›lar›n da
çeflitli raporlar üretebilmelerine yard›mc› olurlar. 

VER‹ TABANLARINI KULLANMA

Veri Taban› Yönetim Sistemi yaz›l›mlar›nda belirli bir iflin gerçeklefltirilmesi
için gereken ad›mlar› s›ralayabilece¤iz.

Tablolar kullanmak, verileri düzenlemek için tek mümkün yol de¤ildir. Asl›nda
1980’li y›llara kadar bilgisayarda veri tabanlar› tablolar halinde düzenlenmezdi.
Ancak söz konusu düzenleme biçimi, 1980’li y›llardan itibaren k›sa sürede bir tür
standart oldu. Bu düzenleme biçimine iliflkisel veri taban› ad› verilir. Çok geçme-
den kiflisel bilgisayarlarda iliflkisel veri tabanlar›n› ifllemek için de çeflitli yaz›l›m-
lar üretildi. Microsoft Access bu tür Veri Taban› Yönetim Sistemlerinden biridir.
Bu kesimde veri tabanlar›n› kullanma sürecinin baz› temel ad›mlar›n›, Access üze-
rinden inceleyece¤iz.

Tablo Oluflturmak
Access Veri Taban› Yönetim Sistemini açt›¤›n›zda, bir pencere ile karfl›lafl›rs›-
n›z. Bu pencerenin sa¤ taraf›nda, bilgisayar›n›zda varolan veri tabanlar›n›n lis-
tesi yer al›r. Bilgisayar›n›zda herhangi bir veri taban› yoksa, söz konusu liste
bofl olacakt›r. Listenin alt›ndaki Yeni bafll›¤›n›, yeni bir veri taban› oluflturmak
için kullanaca¤›z.

Yeni bafll›¤›n›n alt›ndaki Bofl Veritaban› seçene¤ine t›klad›¤›m›zda, oluflturaca-
¤›m›z veri taban›n›n ad›n› verebilece¤imiz bir iletiflim kutusu aç›l›r. Bu kutu yar-
d›m›yla hem veri taban›na isim verebilir, hem de onu diskimizde nereye, hangi
klasöre yerlefltirece¤imizi belirleyebiliriz. ‹letiflim kutusunda Dosya Ad› alan›na
Ö⁄RENC‹ yazd›ktan sonra Olufltur dü¤mesine t›klayarak, Ö⁄RENC‹ Veri Taban›-
n› oluflturmaya bafllayal›m.
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Bu aflamada fiekil 10.6’da görülen baflka bir iletiflim kutusu aç›lacakt›r. Görül-
dü¤ü gibi iletiflim kutusunun sol taraf›nda, Access’in kulland›¤› nesneler liste ha-
linde verilmifltir. Biz bu ünitede, söz konusu nesneler içinden sadece Tablolar,
Sorgular ve Raporlar ile ilgilenece¤iz. Bafllang›ç olarak da bir tablo oluflturmak
için Tablolar nesnesini seçmemiz gerekir. Asl›nda iletiflim kutusu ekrana geldi¤in-
de Tablolar seçene¤i zaten seçilidir.

Di¤er Microsoft uygulamalar›nda oldu¤u gibi, Access’te de çeflitli sihirbazlar
vard›r. Ancak biz bu ünite boyunca sihirbazlardan yararlanmayaca¤›z. Bu yüzden,
fiekil 10.6’da görülen iletiflim kutusunun sa¤ taraf›ndan Tasar›m görünümünde
tablo olufltur seçene¤ini seçece¤iz. Access’teki iletiflim kutular›nda ve di¤er ekran-
larda, Windows’un bütün olanaklar› geçerlidir. Dolay›s›yla seçece¤imiz seçene¤in
üzerine çift t›klamak yeterlidir.

Aç›lan pencerede, bafll›k sat›r›nda Tablo1: Tablo yazan, üç sütuna ayr›lm›fl bü-
yükçe ve bofl bir bölge yer al›r (fiekil 10.7). Bu bölge, oluflturaca¤›m›z veri taba-
n› tablosunun özelliklerini tan›mlamam›z› sa¤lar. Alan Ad› bafll›¤› alt›ndaki ilk sa-
t›ra, oluflturaca¤›m›z tabloda yer alacak olan ilk alan›n ad›n› girmemiz gerekir. Ör-
ne¤in; fiekil 10.1b’deki Ö⁄RENC‹ tablosunu oluflturmak için, ilk sat›ra NO yaza-
l›m. ‹mleci sa¤a do¤ru hareket ettirdi¤imizde, ikinci sütuna geçeriz. Bu sütunda,
NO adl› alan›n Veri Türünü belirtmemiz gerekir. ‹mleç Veri Türü sütununa gelir
gelmez, imlecin bulundu¤u sat›rda, bir menünün varl›¤›n› ima eden bir sembol
belirir. Bu sembole t›kland›¤›nda Metin, Not, Say›, Tarih/Saat, Para Birimi, Otoma-
tik Say›, Evet/Hay›r, OLE Nesnesi ve Köprü seçenekleriyle karfl›lafl›r›z.
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Ö¤renci numaralar› e¤er sadece say›sal de¤erlerden meydana geliyorsa, NO
alan›n›n veri türü olarak Say› seçebiliriz. E¤er ö¤renci numaralar› çeflitli alfabetik
karakterler de içerebiliyorsa, o halde Metin seçmemiz gerekir. Alanlar›n veri tür-
lerini seçmek önemlidir. Çünkü Access, veri türü örne¤in Say› olan bir alana 0 ile
9 aras›ndaki 10 rakam d›fl›ndaki herhangi bir karakterin girilmesine izin vermez.
Ya da veri türü Tarih/Saat olan bir alana tarih ve saat biçiminde olmayan verile-
rin girilmesi de mümkün olmaz.

Bilgisayar belle¤inin en ekonomik kullan›m› için, alanlar›n veri türlerinin ola-
bildi¤i ölçüde Say› olarak belirlenmesinde yarar vard›r. Ancak bilgisayar belle¤i-
nin önemli bir darbo¤az olmaktan ç›kt›¤› dikkate al›n›rsa, sadece üzerinde aritme-
tiksel ifllem yap›lacak alanlar› Say› olarak tan›mlamakla yetinebiliriz. Örne¤imiz-
de, Ö¤renci Tablosunun kay›tlar›n›n NO alan›nda yer alan de¤erleri birbirleri ile
ya da baflka de¤erler ile toplanmayacak, çarp›lmayacak oldu¤una göre, NO alan›-
n› Metin olarak tan›mlamakta sak›nca yoktur. Ama bir STOK Tablosundaki M‹K-
TAR alan› için ayn› fleyi söyleyemeyiz. Malzeme al›m› yap›ld›¤›nda M‹KTAR ala-
n›ndaki de¤er, sat›n al›nan miktar ile toplanacak, stoktan malzeme çekildi¤inde
ise M‹KTAR alan›ndaki de¤erden çekilen malzeme miktar› ç›kart›lacakt›r. Dolay›-
s›yla M‹KTAR alan›n›n veri türünün Say› olmas› flartt›r.

Access’te herhangi bir alan›n veri türü seçildikten sonra, pencerenin alt›ndaki
bölge yard›m›yla, veri türünün ayr›nt›lar›n› tarif etmek mümkündür. Veri Türünü
belirledikten sonra imlecin sa¤a do¤ru hareket ettirilmesiyle Not sütununa ulafl›-
r›z. Bu sütuna, alan hakk›ndaki aç›klamalar› yazabiliriz. 
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‹mleci bir defa daha sa¤a hareket ettirdi¤imizde imleç bir alttaki sat›ra iner.
Bu sat›rda da tablonun ikinci alan›n› tan›mlamam›z gerekir. Bu defa Alan Ad›
sütununa SOYADI yazd›ktan sonra, Veri Türünü yine Metin olarak seçmemiz
gerekir.

Ö⁄RENC‹ tablosunun bütün alanlar› benzer biçimde tan›mlanmal›d›r. 

Bir veri taban›nda tablolar›n tasar›m› s›ras›nda her alan›n hangi iki özelli¤i mutlaka ta-
n›mlanm›fl olmal›d›r?

Veri taban› tasar›m sürecinde, kullan›lan Veri Taban› Yönetim Sistemi ne olursa olsun, tablolardaki
alanlar›n adlar› ve veri türleri önceden belirlenmelidir. Bir tablonun bütün alanlar› bu biçimde ta-
n›mland›ktan sonra Dosya menüsünden Kaydet seçene¤i yard›m›yla tablomuzu kaydedebiliriz. Tablo
Ad› olarak Ö⁄RENC‹ yazd›ktan sonra kaydetme ifllemini onaylamaya kalk›nca Access bizi, tabloda bir
birincil anahtar belirlemedi¤imiz için uyar›r.

Tablolarda birincil anahtar tan›mlanmas› zorunlu de¤ildir. Ancak birincil anah-
tarlar›n kullan›m› yararl›d›r. Bir tablodaki birincil anahtar, tabloda ancak bir defa
geçebilecek olan alan› belirlemeyi sa¤lar. Ayn› numaraya sahip olan birden çok
ö¤renci olamayaca¤›na göre, Ö⁄RENC‹ tablosundaki kay›tlar›n NO alanlar› mut-
laka birbirlerinden farkl› olmak zorundad›r. Bu durumda geri dönüp NO alan›n›
birincil anahtar olarak tan›mlamakta yarar vard›r. Bu amaçla NO alan›n›n tan›m-
land›¤› sat›r›n en solundaki bölgeye t›klayarak alan› iflaretleriz. Daha sonra sa¤
t›klad›¤›m›zda bir menü aç›l›r ve bu menüde Birincil Anahtar seçene¤ini seçerek
Ö⁄RENC‹ tablosunun NO alan›n› birincil anahtar olarak belirleriz. Art›k tablomu-
zu rahatl›kla kaydedebiliriz.

Pop müzi¤i de¤erlendirmelerinizi kaydetti¤iniz tablonun KASET ADI, SANATÇI, PARÇA
ADI, YIL ve NOT alanlar›ndan meydana geldi¤ini varsayal›m. Böyle bir tabloyu olufltur-
mak için hangi aflamalardan geçmeniz gerekir? Bu alanlar›n hangileri birincil anahtar
olamaz?

Pop müzi¤i de¤erlendirmelerinizi Access ile ifllemek istedi¤inizde, öncelikle Access’i açman›z, daha son-
ra Tablolar nesnesi seçili iken Tasar›m görünümünde tablo olufltur seçene¤ini seçmeniz gerekir. Aç›la-
cak alanda ilk sat›ra KASET ADI yazd›ktan sonra Veri Türü olarak Metin seçilmelidir. Benzer biçimde
ikinci sat›ra SANATÇI, üçüncü sat›ra PARÇA ADI yaz›l›r ve her ikisi için de Veri Türü olarak Metin seçilir.
Dördüncü sat›ra YIL yaz›ld›ktan sonra Veri Türü olarak Tarih seçilebilir. Beflinci sat›rda Alan Ad› ola-
rak NOT yazmam›z ve Veri Türü olarak da Say› seçmemiz gerekir. Veri Türü olarak Say› tercih edilmez-
se, verdi¤imiz notlar›n, örne¤in, y›llara göre ortalamalar›n› almak gibi ifllemleri yapamay›z. Tabloda
ayn› KASET ADI, kasetteki bütün flark›lar için ayn› olacakt›r. Dolay›s›yla bu alan birincil anahtar ola-
maz. SANATÇI alan› için de ayn› s›n›rlama geçerlidir. Bir y›lda birçok kaset ve parça üretildi¤inden, pek
çok kayd›n YIL alan› ayn› de¤ere sahip olacakt›r. Birçok flark›ya ayn› notlar› verece¤iniz için, NOT ala-
n›ndaki de¤erler de tekrarlayacakt›r. Dolay›s›yla söz konusu alanlar da birincil anahtar olamaz. PAR-
ÇA ADI alan› birincil anahtar olabilir.
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PARÇA ADI alan›n›n birincil anahtar olmas›n›n ne gibi sak›ncalar› olabilir?

Anonim bir eserin, örne¤in bir türkünün farkl› sanatç›lar taraf›ndan modernize edildi¤ini ve seslen-
dirildi¤ini varsayal›m. Örne¤in; 1997 y›l›nda bir sanatç›n›n seslendirdi¤i Çökertme türküsünü veri ta-
ban›m›za kaydetmifl olal›m. 2001 y›l›nda ayn› türküyü bir baflka sanatç› seslendirirse, söz konusu ka-
sete ait verileri kaydederken PARÇA ADI alan›na bir defa daha Çökertme girmemize Access izin vermez.
Tek bir tablodan oluflan bir veri taban›nda birincil anahtar belirlemek gerekli de¤ildir, bize önemli bir
avantaj sa¤lamaz. Ancak ille de bir birincil anahtar tan›mlamak istiyorsak, SANATÇI ve PARÇA ADI
alanlar›n›n ikisini bir arada birincil anahtar olarak tan›mlayarak yukar›da sözünü etti¤imiz türden
s›k›nt›lar› aflabiliriz.

Tabloya Veri Girifli
Di¤er tablolar› da benzer bir biçimde oluflturmam›z gerekir. Oluflturdu¤umuz her
tablonun ad›, fiekil 10.6’da görülen iletiflim kutusunda görülecektir. Tabloya veri
girmek için, söz konusu iletiflim kutusunda veri girece¤imiz tablonun ad›n›n üze-
rine çift t›klamak yeterlidir. Access ekrana, Excel ekranlar›n› hat›rlatan bir ekran
getirir. Ekran›n en üstünde tablonun alanlar›n›n adlar› s›ras›yla yer al›r. Ekrandaki
her sat›r tablonun bir kayd›na karfl› gelir.

Veri girifli s›ras›nda, alanlara, belirlenmifl veri türü ile uyumlu olmayan verile-
rin girifline izin verilmez. Örne¤in; veri türü Say› olarak belirlenmifl bir alana alfa-
betik karakterler girilemez. Birincil anahtar olarak belirtilmifl olan alan d›fl›ndaki
alanlar bofl b›rak›labilir. Ancak birincil anahtar olan alan bofl b›rak›lamaz. 

Bir tabloya veri girifli, bir defada tamamlanmak zorunda de¤ildir. Tabloya giri-
len veriler kaydedilip Access’ten ç›kt›ktan sonra, baflka bir seansta yeniden ayn›
tablo aç›l›p yeni kay›tlar eklenebilir. Bu anlamda Access tablolar›, t›pk› di¤er MS
Office dosyalar› gibidir. Her an de¤ifltirilmeleri mümkündür.

Bir tablonun bütün verilerinin bir kerede girilmesinin zorunlu olmamas› önemlidir. Neden?

Y›llar boyunca bir deftere kaydetti¤iniz pop müzik de¤erlendirme verilerini, bir bilgisayar sahibi olur
olmaz bilgisayara aktarmaya bafllad›¤›n›z› varsayal›m. Çok büyük miktarlardaki verilerin hepsini tek
seansta girmek zor olabilir. Ancak as›l önemli problem bu de¤ildir. Diyelim ki bütün haz›r verileri tek
seansta girdiniz. Bundan sonra dinleyece¤iniz yeni kasetlere ait verileri girmek için ayn› veri taban›n›
yeniden açmak ve ona kay›t eklemek ihtiyac› hissedeceksiniz. Veri Tabanlar›, bir anlamda, yaflayan
nesnelerdir. Çok çeflitli sebeplerle sürekli olarak de¤iflikliklere maruz kal›rlar. Bu yüzden tablo olufltu-
rulduktan sonra bütün verilerin bir defada girilmesinin zorunlu olmas› anlams›z olurdu.

Sorgular
fiekil 10.6’da görülen iletiflim kutusunun solundaki listede Tablolar›n yan› s›ra
Sorgular, Formlar, Raporlar, Sayfalar, Makrolar, Modüller ve Gruplar gibi seçe-
neklerin yer ald›¤› görülmektedir. Bu seçenekler içinden Tablolar seçene¤ini
gördük. Sorgular ve Raporlar seçeneklerinin d›fl›ndaki seçeneklere bu kitapta
de¤inmeyece¤iz.

Sorgular seçene¤i, bir önceki kesimde sözünü etti¤imiz türden sorgular›n ha-
z›rlanmas› amac›yla kullan›l›r. fiekil 10.6’da görülen iletiflim kutusunda Sorgular
seçene¤i t›klan›rsa, kutunun sa¤ taraf›ndaki bölmede Tasar›m görünümünde sor-
gu olufltur ve Sihirbaz› kullanarak sorgu olufltur seçenekleri belirir. ‹lk seçene¤i,
üzerine çift t›klayarak seçersek, yine Excel ekranlar›n› and›ran bir ekranla karfl›la-
fl›r›z. Bu ekran, ilk göründü¤ünde pasiftir. Di¤er bir deyiflle ekrana eriflmek müm-
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kün de¤ildir. Öncelikle bir iletiflim kutusu yard›m›yla, sorgulamada kullan›lacak
olan tablolar› seçmemiz gerekir. Bu amaçla ekrana getirilmifl olan iletiflim kutusun-
da, açm›fl oldu¤umuz veri taban›nda yer alan tablolar›n listesi bulunur. Bu tablo-
lar›n içinden, üzerinde sorgu yap›lacak olan› seçip, Ekle seçene¤ini t›klamak ge-
rekir. Bu flekilde s›rayla, kullanaca¤›m›z bütün tablolar› iflaretledikten sonra, Ka-
pat seçene¤ini t›klar ve iletiflim kutusunu kapat›r›z.

Art›k iletiflim kutusunun ard›ndaki ekran aktif hale gelmifltir. Ekran›n üst bölü-
münde, üzerinde sorgulama iflini yapmak üzere seçti¤imiz tablolar görülür (fiekil
10.8). Tablolar› olufltururken kurdu¤umuz iliflkiler de tablolar›n aras›ndaki ba¤lant›-
lar fleklinde görülmektedir. Tablolar› birbirleriyle nas›l iliflkilendirece¤imizi bu ünite-
de görmedik. Ancak fiekil 10.8’den de görüldü¤ü gibi, örne¤in Ö⁄RENC‹ tablosun-
daki NO alan› ile KAYIT tablosundaki NO alan› birbiri ile iliflkilendirilmifltir. Bu ilifl-
kilendirme yap›lmadan, iki tabloyu ayn› anda ilgilendiren bir sorgulama yap›lamaz.

Sadece Ö⁄RENC‹ tablosundaki veriler üzerinden yap›labilecek bir sorgu tasarlay›n. Ayn›
anda hem Ö⁄RENC‹ ve hem de KAYIT tablosundaki verileri kullanmay› gerektiren bir sor-
gu tasarlay›n.

Örne¤in; numaras›n› verdi¤imiz bir ö¤rencinin ad›n› ve soyad›n› ö¤renmek istiyorsak, iki tablonun
birbiri ile iliflkilendirilmifl olmas› gerekmez. Access verdi¤imiz numaray› Ö⁄RENC‹ tablosunda bulur ve
ilgili kay›ttaki AD ve SOYAD bilgilerini bize ulaflt›r›r. Ancak ad›n› ve soyad›n› verdi¤imiz bir ö¤rencinin
hangi derslere kaydoldu¤unu ö¤renmek istiyorsak, tablolar›n her ikisine de ihtiyac›m›z oldu¤u aç›kt›r.
Ö¤rencinin ad ve soyad bilgileri KAYIT tablosunda yoktur. Öte yandan ö¤rencinin hangi derslere kay-
dolmufl oldu¤u bilgileri de Ö⁄RENC‹ tablosunda yer almaz.

fiekil 10.8’deki ekran›n alt bölümünden, yap›lacak sorgulamada hangi tabloda-
ki hangi alanlardan yararlan›laca¤› seçilebilir. Bu amaçla Tablo ya da Alan sat›r›na
gelip t›klamak yeterlidir. Varolan tablolar› ya da alanlar› içeren birer menü aç›l›r
ve bu menüden seçim yaparak, istedi¤imiz tablonun istedi¤imiz alan›n› seçebiliriz.
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Sorgulama, fiekil 10.5’de özetlendi¤i gibi, birçok farkl› tablonun çeflitli alanla-
r›ndaki verileri kullanarak, istedi¤imiz bilgiye ulaflmam›z› sa¤lar. Bir tablonun be-
lirli bir alan›nda, örne¤in; Ö⁄RENC‹ tablosunun Soyad› ve Ad› alanlar›nda istedi-
¤imiz de¤erleri araflt›rarak, söz konusu ö¤rencinin numaras›n› bulabiliriz. Daha
sonra Ö¤renci No verisini NOTLAR tablosunda arayarak, ilgili ö¤rencinin ald›¤›
bütün notlar› ve bu notlar› hangi derslerden ald›¤›n› bulabiliriz. NOTLAR tablo-
sunda buldu¤umuz ders kodlar›n› DERSLER tablosuna yollayarak, derslerin adla-
r›n› bulabiliriz. Veri Taban› Yönetim Sisteminin sorgulama olanaklar›, böylelikle,
istedi¤imiz verileri, istedi¤imiz düzende bir araya getirmemize yard›mc› olur.

Sorgulama olanaklar› sadece verilere eriflip onlar› uygun bir biçimde düzenle-
mekle s›n›rl› da de¤ildir. Sorgulama olanaklar›n› kullanarak, örne¤in, dönemsonu
geçme notlar›n› da hesaplayabiliriz. Bu amaçla NOTLAR tablosuna yeni bir alan
ekleyelim ve bu alana GEÇME NOTU ad›n› verelim. Belirli bir dersten bir ara s›-
nav ve bir dönem sonu s›nav› yap›lm›fl olsun. Aras›nav ile dönem sonu s›nav›n›n
ortalamas› da ö¤rencinin GEÇME NOTUnu versin. Bu ifllemi de sorgulama yard›-
m›yla yapabiliriz. Bu durumda NOTLAR tablosuna ilgili dersin kodunu yollar,
GEÇME NOTU alan›na ARA SINAV1 ve DÖNEM SONU SINAVI alanlar›ndaki not-
lar›n ortalamas›n›n yaz›lmas›n› isteyebiliriz. Bu tür bir ifllemi yapabilmemiz için,
not alanlar›n›n hepsinin veri türü Say› olarak belirlenmifl olmal›d›r.

Sorgulama sonuçlar›, istenen alana göre s›ralanarak verilebilir. Bu olanak
önemlidir, çünkü, örne¤in; yüzlerce ö¤rencinin belirli bir dersten ald›klar› notla-
r›n hesaplan›p ekrana getirildi¤ini varsayal›m. Belirli bir ö¤rencinin belirli bir ders-
ten ald›¤› notu ö¤renmek istedi¤imizde, e¤er sorgu sonucu s›ral› verilmemiflse, is-
tedi¤imiz bilgiye eriflmek çok güç olabilir.

Raporlama
Sorgulama ifllemi, veri taban›ndan belirli bir bilgiye eriflmek için etkili bir yöntem-
dir. Örne¤in; belirli bir malzemenin stoklarda ne kadar kald›¤›n› merak eden bir
üretim planlay›c›s›, sorgulama yoluyla istedi¤i bilgiye eriflebilir. Hatta bütün mal-
zemelerin stok durumlar› da sorgulama yoluyla edinilebilir. Ancak veri tabanlar›n-
daki veriler, sadece sorgulama yoluyla elde edilecek bilgiler için gerekli de¤ildir. 

Örgütlerde, ayr›ca, çeflitli raporlar haz›rlanmas› da gerekir. Örne¤in; iflletmede
çal›flanlar›n belirli bir ayda alaca¤› ücreti sorgulama yoluyla hesaplayabiliriz. Ama
bu hesaplaman›n sonuçlar›n›n çeflitli formlar halinde haz›rlan›p yaz›c›dan al›nma-
s› da gereklidir.

Access, birçok Veri Taban› Yönetim Sistemi gibi, raporlama amac›yla çeflitli
olanaklar sa¤lar. Bir raporun haz›rlanabilmesi için, e¤er rapor tek tablodaki veri-
lerin düzenlenmesiyle meydana gelmiyorsa, öncelikle bir sorgu haz›rlanmas› ve
raporlanacak bilgilerin tablolardan derlenmesi gerekir. Sorgu sonuçlar›, Raporla-
ma seçene¤i yard›m›yla düzenlenir. Raporlama seçene¤i, kullan›c›ya, bilgilerin
sayfada hangi düzende görünece¤ini belirleme olana¤› verir.

Elli y›l› aflan bilgisayar tarihinde, en yayg›n bilgisayar uygulamalar› hep veri ta-
ban› uygulamalar› olmufltur. Günümüzde belediyelerden gelen elektrik ve su fa-
turalar›, bankalardan gelen ekstreler, çal›flanlar›n bordrolar›, ÖYS s›nav ve sonuç
belgeleri, Aç›kö¤retim s›nav ve sonuç belgeleri ve daha birçok fley, hep veri taba-
n› uygulamalar›n›n sonuçlar›d›r. Ancak sözünü etti¤imiz türden uygulamalar, ge-
nellikle büyük bilgisayar sistemlerinde, uzman programc›lar taraf›ndan gelifltiril-
mifl ve kullan›lmakta olan veri tabanlar›n› gerektirir. Bu tür sistemlerde özel Veri
Taban› Yönetim Sistemlerinden yararlan›l›r. Access ile söz konusu Veri Taban›
Yönetim Sistemleri, ayn› temel prensiplerle çal›fl›rlar.
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Özet
Veri taban›, kay›t ve alan terimlerini tan›mlaya-

rak, iliflkisel veri tabanlar›n›n temel özelliklerini s›-

ralayabilece¤iz ve veri tabanlar›n›n neden gerekli

oldu¤unu aç›klayabilece¤iz.

• Organizasyonlarda büyük miktarl› veriler ifllenir.
Belirli bir amaca yönelik olarak ifllenmesi gereken
bütün verilerin uygun bir biçimde düzenlenmesiy-
le elde edilen bütünlü¤e veri taban› ad› verilir.

• Günümüzde veri tabanlar› bir ya da birçok tablo-
dan meydana gelir. Her tabloda, belirli unsurlara
ait veriler bir araya getirilir. Bir unsura ait bütün
verilerin bir araya getirilmesi kay›tlar› meydana ge-
tirir. Kay›tlar› meydana getiren hücrelere ise Alan
ad› verilir. Her tabloda belirli say›da alan bulunur.
Her alan, unsurlar›n belirli bir özelli¤ine ait verile-
ri içerir.

• Veri tabanlar› farkl› kullan›c›lar›n farkl› ihtiyaçlar›na
cevap verebilecek biçimde tasarlan›r. Veri taban›
tasar›m›n›n baflar›l› say›labilmesi için, veri tekrarla-
r›n›n en aza indirgenmifl olmas› gerekir. 

Veri Taban› Yönetim Sistemi kavram›n› tan›mlaya-

rak, Veri Taban› Yönetim Sistemlerinin özellikleri-

ni s›ralayabilece¤iz.

• Veri tabanlar›n› oluflturmak ve veri tabanlar›ndaki
verileri iflleyerek bilgiler üretmek için kullan›lan ya-
z›l›mlara Veri Taban› Yönetim Sistemi denir. Veri
Taban› Yönetim Sistemleri, bilgisayar uzman› olma-
yan kiflilerin de veri taban› tasarlay›p veri taban›
uygulamalar› gelifltirebilmelerini sa¤lar.

• Veri tabanlar›ndaki verilerin uygun bir biçimde bir-
biriyle iliflkilendirilmifl olmas› gerekir. Ayr›ca veri
taban›nda, belirli bir amaca ulaflmak için gereken
verilerin tamam› bulunmal› ve söz konusu verilerin
güvenli¤i de sa¤lanm›fl olmal›d›r. Veri Taban› Yö-
netim Sistemleri, veri tabanlar›n›n bu özelliklere sa-
hip olmas›n› sa¤larlar.

• Veri Taban› Yönetim Sistemleri, kullan›c›lar›n veri
taban› üzerinde sorgulama yapmalar›na yard›mc›
oldu¤u gibi, gerekli raporlar›n haz›rlanabilmesine
de olanak sa¤lar.

Veri Taban› Yönetim Sistemi yaz›l›mlar›nda belir-

li bir iflin gerçeklefltirilmesi için gereken ad›mlar›

s›ralayabilece¤iz.

• Bir veri taban› uygulamas›nda yap›lmas› gereken
ilk ifl, tablolar›n oluflturulmas›d›r. Tablo oluflturma
aflamas›nda tablonun bütün alanlar›n›n adlar› ve
veri türleri tan›mlanm›fl olmal›d›r.

• Gerekli durumlarda tablonun bir alan› birincil anah-
tar olarak tan›mlanabilir. 

• Tablolar oluflturulduktan sonra tablolara veri girifli
için de Veri Taban› Yönetim Sisteminin olanakla-
r›ndan yararlan›l›r.

• Veri taban› üzerinde sorgulama yapmak ve rapor
haz›rlamak için, e¤er birden çok tablo kullan›lacak-
sa, tablolar aras›ndaki iliflkiler tan›mlanm›fl olmal›-
d›r. Veri Taban› Yönetim Sistemleri, iliflkilendirme,
sorgulama ve raporlama konular›nda da gerekli ko-
layl›klar› sa¤larlar.

1
A M A Ç
N

2
A M A Ç
N

3
A M A Ç
N



Kendimizi S›nayal›m 215

Kendimizi S›nayal›m
1. Veri tabanlar›n› meydana getiren unsurlara ne ad
verilir?

a. Veri
b. Tablo
c. Alan
d. Kay›t
e. Sorgu

2. fiekil 10.4’teki örnek NOTLAR Tablosunda kaç alan
vard›r?

a. 1
b. 3
c. 6
d. 10
e. 10’dan çok

3. fiekil 10.4’teki örnek NOTLAR Tablosuna hangi du-
rumda yeni kay›t eklenir?

a. Ders kodlar› de¤ifltirildi¤i zaman
b. Sisteme yeni bir ö¤renci girdi¤inde
c. Herhangi bir ders için üçüncü bir ara s›nav

yap›ld›¤›nda
d. Bir s›nav›n sonuçlar› belli oldu¤unda
e. Bir ö¤renci bir derse kaydoldu¤unda

4. Afla¤›dakilerden hangisi bir veri taban› tasar›m›nda
dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biridir?

a. Veri taban› birden çok tablodan meydana
gelmelidir.

b. Veri taban›ndaki her tabloda en az bir birincil anah-
tar olmal›d›r

c. Her tabloda ayn› alanlar yer almal›d›r.
d. Veri tekrarlar› en aza indirgenmelidir.
e. Uzman olmayan kullan›c›lar bile her istedikleri

sorguyu yapabilmelidir.

5. Veri Taban› Yönetim Sistemi nedir?
a. Bir tür yaz›l›m
b. Bir tür donan›m
c. Bir yönetici
d. Bir tablo
e. Tablolar aras›ndaki iliflkiler

6. Veri taban›n›n taml›¤› ne demektir?
a. Bir amaç için gerekli olan bütün verilerin veri ta-

ban›nda yer almas›
b. Bütün tablolar›n bütün alanlar›n›n ad ve türlerinin

tan›mlanm›fl olmas›
c. Bütün tablolardaki bütün alanlara veri girilmifl

olmas›
d. Bütün birincil anahtarlar›n tan›mlanm›fl olmas›
e. Bütün sorgulamalar›n haz›rlanm›fl olmas›

7. Veri tabanlar›ndan bilgi edinmek için Veri Taban› Yö-
netim Sistemleri kullan›c›ya hangi olanaklar› sa¤lar?

a. Tablolama
b. Veri Taban› Yönetimi
c. Taml›k ve indeksleme
d. Sorgulama ve raporlama
e. Güvenlik

8. Veri Taban› oluflturma sürecinin ilk ad›m› nedir?
a. Güvenlik sa¤lama
b. Tablo oluflturma
c. Raporlama ve sorgulama
d. Taml›k sa¤lama
e. Alan tan›mlama

9. Tablo olufltururken kesinlikle tan›mlanmas› gere-
kenler afla¤›dakilerin hangisinde tam ve do¤ru olarak
verilmifltir?

a. Alan say›s› ve kay›t say›s›
b. Alan uzunluklar› ve veri türleri
c. Kay›t adlar› ve uzunluklar›
d. Kay›t say›s› ve adlar›
e. Alan adlar› ve alanlar›n veri türleri

10. fiekil 10.3’teki örnek DERSLER tablosunda hangi alan
birincil anahtar olabilir?

a. Ders Kodu
b. Ö¤retim Üyesi
c. Kredi
d. Haftal›k Ders Saati
e. Ders Kodu ve Ad› birlikte
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Yan›t Anahtar›
1. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar”

konusunu tekrar okuyun.
2. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar”

konusunu tekrar okuyun.
3. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar”

konusunu tekrar okuyun.
4. d. Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar”

konusunu tekrar okuyun.
5. a. Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Veri Taban›

Yönetim Sistemlerinin Genel Özellikleri”
konusunu tekrar okuyun.

6. a. Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Veri Taban›
Yönetim Sistemlerinin Genel Özellikleri”
konusunu tekrar okuyun.

7. d. Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Veri Taban›
Yönetim Sistemlerinin Genel Özellikleri”
konusunu tekrar okuyun.

8. b. Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Veri Tabanlar›n›
Kullanma” konusunu tekrar okuyun.

9. e. Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Veri Tabanlar›n›
Kullanma” konusunu tekrar okuyun.

10. a. Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Veri Tabanlar›n›
Kullanma” konusunu tekrar okuyun.



Anahtar Kavramlar
Bilgisayar A¤lar› Modem Veri Yolu Topolojisi
‹letim Yöntemi A¤ Yöneticisi Halka Topoloji
A¤ ‹flletim Sistemi ‹letim Ortam› Y›ld›z Topolojisi
Genifl Alan A¤› Ethernet A¤aç Topolojisi
‹nternet Andaç Halka Örgü Topoloji
Bak›r Kablo A¤ Arayüz Donan›m› Mbit/s
Fiber Optik Kablo Yönlendirici Gbit/s
Kablosuz ‹letiflim Alt A¤ Uydu
Radyo Dalgalar›yla ‹etiflim Yerel Alan A¤›
K›z›lötesi Ifl›nlarla ‹letiflim A¤ Topolojisi
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Girifl
Buraya kadar iflledi¤imiz ünitelerde sadece bir bilgisayar üzerinde çal›flan yaz›-
l›m ve donan›m ö¤elerini iflledik. Bu ünitede ise, belirli bir co¤rafi bölgeye yay›lm›fl
olan birden çok bilgisayar›n bir arada nas›l kullan›labilece¤inden bahsedece¤iz.

“Internet”, “www”, “e-posta”, “chat” ve “ba¤lanmak”, eskiden yaln›zca bilgisa-
yar uzmanlar›n›n kulland›klar› ancak bugün, her günkü konuflmalarda s›k kar-
fl›laflt›¤›m›z türde kavram ve uygulamalard›r. Bu kavram ve uygulamalar› daha
iyi anlayabilmek için, bunlar›n alt›nda yatan “bilgisayar a¤lar›” gibi temel kav-
ramlar› tan›makta yarar vard›r. Bilgisayar a¤lar›, birbirlerine ba¤l› ve birbirleri
aras›nda mesaj al›fl verifli yapabilen bilgisayarlar›n oluflturdu¤u bir yap›d›r. Tek
bir bilgisayar›n sa¤layabildiklerine göre, birden fazla bilgisayar›n oluflturdu¤u
bir a¤ kullan›c›lara ek olanaklar sa¤lar. 

Bu ünite, baflta bilgisayar a¤lar› olmak üzere temel kavramlar› ö¤renmemize
yard›mc› olacakt›r.      

Bu üniteyi tamamlad›¤›m›zda afla¤›daki yeterliklere sahip olaca¤›z:
1. “Bilgisayar a¤›” kavram›n› ve bilgisayar a¤lar›yla ilgili di¤er temel kavramlar›

tan›mlayabilece¤iz.
2. Bilgisayar a¤›n›n kurulumuna neden ihtiyaç duyuldu¤unu aç›klayabilece¤iz.
3. Bir bilgisayar a¤›n› oluflturan ö¤eleri s›ralayarak, verilen a¤ ö¤esinin ifllevlerini

ve özelliklerini aç›klayabilece¤iz. 
4. Bilgisayar a¤›na iliflkin verilen örnek durumlarda, co¤rafi da¤›l›ma ve a¤ topo-

lojisine göre a¤lar›n türlerini saptayabilece¤iz.
5. Bilgisayar a¤lar›nda h›z›n ne anlam ifade etti¤ini aç›klayabilece¤iz.
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TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

“Bilgisayar a¤›” kavram›n› ve bilgisayar a¤lar›yla ilgili di¤er
temel kavramlar› tan›mlayabilece¤iz.

Bilgisayar a¤›, birbirlerine ba¤l› ve birbirleri aras›nda metin, ses, sabit ve hare-
ketli görüntü aktar›m› yapabilen bilgisayarlar›n oluflturdu¤u yap›d›r. A¤lar sadece
bilgisayarlardan oluflmaz. Yaz›c›, taray›c›, yedekleme üniteleri gibi donan›mlar da
a¤da bulunabilir. Bu tür cihazlar kendi bafllar›na ifl yapmad›klar›  ve di¤er bilgisa-
yarlar›n komutlar›na uyduklar› için a¤ içinde farkl› bir grup olufltururlar.

Bilgisayar kayna¤› terimi herhangi bir bilgisayara ba¤l› olan ve kullan›c›lar›n
kulland›klar› kapasiteyi tan›mlamak için kullan›l›r. Bilgisayar›n bilgi ifllemedeki h›-
z›, disk kapasitesi, ba¤l› olan yaz›c› ve taray›c›n›n her biri bir bilgisayar kayna¤›-
d›r. A¤ iflletim sistemleri kullan›c›lar›n a¤ kaynaklar›na ulafl›m› için olanak sa¤lar.
Herhangi bir kayna¤› (yaz›c›, taray›c›, disk alan›, vb.) kendi üzerinden a¤ kullan›-
c›lar›n›n kullan›m›na açan cihaza a¤ kaynak sa¤lay›c›s› denir.

Bir bilgisayar a¤›, dört temel ö¤eden oluflur: 
1. ‹letim ortam›,
2. ‹letim yöntemi, 
3. Bilgisayar›n iletim ortam›na ulafl›m›n› sa¤layan bir arayüz donan›m, 
4. A¤daki di¤er ifl istasyonlar›yla veya cihazlarla ba¤lant› kuracak olan yaz›l›m. 
Bilgisayar a¤lar› oluflturulurken iletim ortam› olarak, metal kablolar, fiber op-

tik kablolar veya hava kullan›labilir. 
‹letim yöntemi, ortam üzerinden bir bilgisayardan di¤erine nas›l mesaj gön-

derdi¤imizdir. Ortam olarak metal kablolar seçilirse, bilgisayarlar metal kablolarla
birbirlerine ba¤lan›r ve elektrik sinyalleri iletim yöntemi olarak kullan›l›r. Fiber
optik kablolar, içinden ›fl›k geçebilen cam gibi malzemelerden üretilen kablolar-
d›r. Hava (boflluk) ortam›nda k›z›lötesi ›fl›nlar veya radyo dalgalar› kullan›labilir. 

Bilgisayardan bir di¤erine gönderilmek istenen mesajlar›n, iletim ortam›na uy-
gun bir flekle getirilmesi gereklidir. Örne¤in, fiber optik kablo üzerinden iletim
için gönderilecek mesajlar›n ›fl›k sinyalleri haline getirilmesi gereklidir. Bu dönü-
flüm ifllemi arayüz donan›m›yla gerçeklefltirilir ve dönüfltürülmüfl mesaj fiber op-
tik kabloya iletilir. 

Bir iletim ortam› üzerinden bir bilgisayar›n di¤erine mesaj gönderebilmesi için,
her iki bilgisayar üzerinde de çal›flan bir yaz›l›ma gereksinim duyulur. Bu yaz›l›-
ma a¤ iflletim sistemi ad› verilir. Kullan›c› a¤ iflletim sisteminin sa¤lad›¤› hiz-
metlerle, a¤daki di¤er bilgisayarlar›n kaynaklar›na ulaflabilir ve yaz›c›, taray›c› gi-
bi a¤a ba¤l› cihazlar› kullanabilir.

Birçok bilgisayar a¤›nda genifl disk alanlar›, dosyalar, bilgiler, çeflitli hizmetler
kullan›c›lar›n ortak kullan›m›na aç›l›r. Bu, dosya sunucusu (file server) denilen,
büyük bir disk alan›na ve özel yaz›l›mlara sahip olan bir bilgisayar›n a¤a eklen-
mesiyle gerçeklefltirilir. Di¤er bilgisayarlardaki kullan›c›lar, dosya sunucusundaki,
bu disk alan›n› kullanabilir. 

Bilgisayar a¤lar›, içerdikleri bilgisayarlar›n büyüklüklerine, kaplad›klar› co¤ra-
fi alana göre de¤iflik isimler al›rlar. Bir iflyerinde, bilgisayar laboratuvar›nda, bina-
da, kampusta bulunan bilgisayarlar›n oluflturduklar› a¤a, yerel alan a¤ ismi veri-
lir. Yerel alan a¤ dar bir co¤rafi bölgeye yay›lm›fl olan a¤d›r.
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‹letim yöntemleri, kullan›lan
iletim ortam›na göre elektrik
veya ›fl›k sinyalleri, ve radyo
dalgalar› olabilir.

Dosya sunucular›, a¤daki
kullan›c›lara ihtiyaç 
duyduklar› kaynaklar›
sa¤lamakla görevli, 
genellikle di¤erlerine göre
daha h›zl› ve kapasiteleri
genifl bilgisayarlard›r.



Bir flehirdeki, bir ülkedeki, bir k›tadaki bilgisayarlar›n oluflturduklar› a¤a genifl
alan a¤› ismi verilir. Genifl alan a¤lar› birçok yerel a¤›n birlefliminden oluflur ve
genifl bir co¤rafi alana yay›l›r. Bir a¤›n di¤erine fiziksel olarak ba¤land›¤› nokta-
larda yönlendirici ad› verilen cihazlar bulunur. Bunlar›n görevi, mesajlar›n bir
a¤dan di¤erine geçifllerini sa¤lamakt›r.

Bilgisayarlar çok çeflitli flekillerde birbirlerine ba¤lanabilirler. Bu ba¤lant› flekil-
lerine a¤ topolojisi ad› verilir. Benzedikleri geometrik flekle göre, veri yolu, y›l-
d›z,  a¤aç ve örgü topolojileri gibi isimler al›rlar.

Bir bilgisayar a¤›ndaki h›z, bir bilgisayar›n bir saniyede ne kadar bilgi aktara-
bildi¤idir. A¤ h›zlar› genellikle Megabit/saniye (Mbps) cinsinden ölçülür. Genel-
likle 10 Mbps, 100 MBps veya 1000 Mbps h›zlar›ndad›r ama daha yüksek h›zlar
kullanan a¤lar da vard›r. Ayr›ca, 1000 Mbps h›za 1 Gigabit/s’de denilmektedir ve
Gbps ile k›salt›lm›flt›r. Örne¤in, 1000 Mbps (1 Gbps) h›zda, bir bilgisayar sistemi,
uygun flartlarda 1 saniyede yaklafl›k 2500 kitap sayfas›n›n içeri¤ini di¤erine gön-
derilebilir.  

Bir genifl alan a¤›nda, omurga deyimi bütün haberleflmenin topland›¤› bir
merkezi anlat›r. Birçok yerel a¤dan gelen mesajlar bu omurga üzerinden geçerek
di¤er yerel a¤lara ulafl›r ya da di¤er bir genifl alan a¤›na geçer. Birçok yerel a¤›n
ba¤lant› noktas› oldu¤u için gönderilen mesaj say›s› oldukça fazlad›r ve yüksek
bir h›z gereklidir. Bir anlamda veri otoyoludur. Bütün yan yollar buraya ç›kar.
Omurga üzerinde yüksek h›z sa¤layan a¤ cihazlar› kullan›l›r.

B‹LG‹SAYAR A⁄LARINA NEDEN ‹HT‹YAÇ 
DUYULUYOR?

Bilgisayar a¤›n›n kurulumuna neden ihtiyaç duyuldu¤unu
aç›klayabilece¤iz.

Bir bilgisayar a¤›n›n kurulmas› arkas›nda yatan temel gerekçe bilgisayar kaynak-
lar›n›n kullan›c›lar taraf›ndan paylafl›lmas›d›r. Bir a¤a kat›lan bilgisayarlar›n bütün
kaynaklar› a¤daki di¤er kullan›c›lar›n kullan›mlar›na aç›labilir. Kiflisel bilgisayarla-
r›n kullan›m›n›n artmas› bu tür bir yap›lanman›n önemini de art›rmaktad›r. 

Kiflisel bilgisayarlar›n yayg›nlaflmas›ndan önceki dönemde, bilgi ifllem gereksi-
nimleri “zaman  paylafl›ml› sistemler” taraf›ndan karfl›lanmaktayd›. Bunlar genel-
likle büyük yer kaplayan ve pahal› sistemlerdi. ‹flletimleri ve bak›mlar› uzman ki-
fliler taraf›ndan yap›lmaktayd›. Klavye ve ekrandan oluflan terminaller arac›l›¤›yla
kullan›c›lar ana sisteme eriflmekte, bilgisayar zaman›n› ve disk alan›n› di¤er kulla-
n›c›larla paylaflmaktayd›. Büyük ifllem h›z›na gereksinim duyulan uygulamalarda
bu tür sistemlerden baflka seçenek de yoktu.

1980’lerin bafllar›nda kiflisel bilgisayarlar›n ortaya ç›k›fl› ve kapasitelerinin h›zl›
bir geliflme göstermesi, büyük kapasiteli sistemlerin kullan›ld›¤› uygulamalar›n sa-
y›s›n› azaltt›. Eskiden, sadece büyük sistemlerin kaynaklar›yla gerçeklefltirilebilen
pek çok ifl, art›k kiflisel bilgisayarlar üzerinde de yap›labilmektedir. Geliflen tek-
noloji, özellikle bireysel kullan›c›lar›n bilgi ifllem gereksinimlerinin kiflisel bilgisa-
yarlar taraf›ndan karfl›lanmas›n› sa¤lam›flt›r. Buradaki en büyük s›k›nt›, kullan›lan
bilgisayar›n kapasitesinin art›r›lmas›nda s›n›rlamalar olmas›d›r. Örne¤in, kiflisel bil-
gisayarlarda sabit disk alan› belirli bir seviyeye kadar art›r›lmakta ve ondan son-
ras›nda çeflitli sorunlar yaflanmaktad›r. Bilgisayar a¤lar›n›n yayg›nlaflmas›yla birlik-
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Genifl bir alana yay›lm›fl ve
birçok yerel a¤› içeren a¤a
genifl alan a¤› ad› verilir.

Dünya üzerine yay›lm›fl 
milyonlarca bilgisayar›n
oluflturdu¤u en büyük genifl
alan a¤›na ‹nternet ad› 
verilmektedir.
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te bu s›n›rlamalar belirli bir oranda ortadan kalkm›flt›r. Bir kiflisel bilgisayar bir a¤a
ba¤land›¤› zaman, a¤a ba¤l› di¤er bilgisayarlar›n kaynaklar›na ulaflabilmekte ve
kendi kapasitesini böylece art›rabilmektedir.

Zaman paylafl›ml› sistemlere göre, kiflisel bilgisayarlar›n oluflturdu¤u a¤lar›n
getirdi¤i avantajlar flu flekilde s›ralanabilir:

Fiyat/performans oran›n›n düflmesi: Kiflisel bilgisayarlar›n h›zlar› ve kapa-
siteleri artt›kça, büyük sistemlere göre, düflük fiyata daha yüksek performans el-
de edilebilmektedir. Bir a¤ içindeki bilgisayarlar, bireysel sistemlerin getirdi¤i
avantajla, genellikle pahal› olan zaman paylafl›ml› sistemlerin sa¤lad›¤› kaynak
paylafl›m›n› kullan›c›lara daha ucuza verebilmektedir.

Performans›n korunmas›: Tek büyük bilgisayar sisteminin oluflturdu¤u za-
man paylafl›ml› yap›da, bilgisayardaki efl zamanl› kullan›c› say›s› artt›kça birey ba-
fl›na düflen bilgi ifllem performans› da azal›r. Kiflisel bilgisayarlardan oluflan a¤da
her kullan›c› a¤ üzerinden kaynaklar› kullan›rken, eklenen her yeni kullan›c› di-
¤er bilgisayarlarda yap›lan ifllemlerin h›z›n› etkilemez. Zira her kullan›c›yla birlik-
te bir bilgisayar da a¤a eklenir. Bu kullan›c› kendi iflini görürken, di¤er bilgisayar-
da çal›flanlar›n performanslar› azalmaz. 

Güvenilirli¤in artmas›: Bilgisayar a¤› kritik kaynaklarda seçenekler sunarak,
kullan›m güvenilirli¤ini art›r›r. Örne¤in, kullan›lan bir yaz›c› o anda baflka birisi ta-
raf›ndan kullan›l›yorsa ya da bozulmuflsa, a¤daki baflka bir yaz›c› kullan›labilir. 

Eklenebilir kaynaklar: Bilgisayar a¤lar› üzerinden ulafl›labilen kaynaklara
yenileri rahatl›kla eklenebilir. Kütüphane kataloglar›, yaz›l›mlar, yaz›l› doküman-
lar, resimler, sabit ve hareketli görüntüler bilgisayar a¤lar› üzerinden kullan›c›lara
sunulabilir.

‹fllem gücünün art›r›labilmesi: Tek bir sistem yerine, çok say›da bilgisaya-
r›n kullan›lmas›, ifllem performans›n›n art›r›labilmesini de kolaylaflt›r›r. A¤a yeni
kullan›c› eklendi¤inde, yeni istasyonlar da eklenir. Zaman paylafl›ml› sistemlerde
kullan›c› eklendi¤inde sistem performans›n›n azalmas› durumunun tersine, genifl-
leyen a¤a yeni bir kullan›c›yla birlikte, yeni bir bilgisayar, di¤er bir deyiflle yeni
kaynaklar da a¤a dahil olur. 

Bir bilgisayar a¤›nda bulunan 100 bilgisayar›n hepsinin eflit h›zda ve kapasitede oldu¤u-
nu varsayal›m. Bir bilgisayarda bir ifli yapman›n 10 dakika ald›¤›n› düflünün. A¤a yeni bir
kullan›c›n›n girdi¤ini varasay›n. Bu ifli ne kadar sürede bitirebilir. 

Yeni kullan›c›, kendi bilgisayar›yla a¤a girer. Her bilgisayar birbirinden ba¤›ms›z çal›flt›¤›na göre, ifl
10 dakikada bitirilir.

A¤lar›n kurulmas› kullan›c›lar›n bütün gereksinimlerini karfl›l›yor mu?

fiu ana kadar anlatt›klar›m›z›n ›fl›¤›nda, a¤ haline getirilmifl bilgisayarlar›n kar-
fl›lafl›lan bütün sorunlara çözüm getirdi¤i düflünülebilir. Ama, bilgisayar a¤lar›n›n
bütün özellikleri avantaj sa¤lay›c› nitelikte olmayabilir. Örne¤in, a¤daki bilgisayar-
larda bulunan toplam kapasite büyük olmakla birlikte, da¤›n›k bir flekilde birçok
bilgisayar›n üzerine yay›lm›flt›r. Bu kapasite tek parça halinde kullan›lamaz. 

Bir bilgisayar a¤›n›n kurulumu için belirli bir miktarda mali yat›r›m yap›lmas›
flartt›r. Yaz›l›m d›fl›nda her bilgisayara tak›lacak donan›m da bir maliyet oluflturur.
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De¤iflik bilgisayarlarda
da¤›n›k bir flekilde bulunan
a¤ kaynaklar›, a¤›n 
yönetimini zorlaflt›rabilir.



Özellikle, bilgisayarlara tak›lan arayüz kartlar›, a¤ cihazlar› ve kesintisiz güç kay-
naklar› gibi cihazlar›n belirli bir maliyeti vard›r. Bilgisayar say›s›n›n fazla oldu¤u
durumlarda, haberleflme h›z›n› düflürmemek için, daha yüksek kapasiteli a¤ cihaz-
lar›n›n al›nmas›yla, a¤ kurulumu pahal› bir yat›r›ma dönüflebilir. Fakat, geliflen
teknolojiyle birlikte, a¤ kurulum maliyetleri genellikle sabit kalmakta ve iletim
h›zlar›nda önemli art›fllar görülmektedir.

B‹LG‹SAYAR A⁄I Ö⁄ELER‹

Bir bilgisayar a¤›n› oluflturan ö¤eleri s›ralayarak, verilen a¤ ö¤e-
sinin ifllevlerini ve özelliklerini aç›klayabilece¤iz.

Bir bilgisayar a¤›n› oluflturabilmek için, ilk olarak bilgisayarlar›n bir flekilde birbir-
lerine ba¤lanmalar› gereklidir. Bir bilgisayardan di¤erine giden mesajlar, fiziksel
bir ortam üzerinden hedefine ulafl›r. Mesajlar›n, fiziksel ortama aktar›lmas›n› sa¤-
layan dönüfltürücülerin de bilgisayarlara tak›l› olmas› gereklidir. ‹letilen mesajlar›n
anlafl›lmas›n› ve bunlara göre baz› ifllemlerin yap›lmas›n› da bilgisayar a¤›n›n ya-
z›l›m bölümü gerçeklefltirir.

Bir bilgisayar a¤›n› oluflturan dört temel ö¤eyi hat›rlay›n›z. Bunlar,
1. Fiziksel iletim ortam›
2. ‹letim yöntemi
3. ‹letim ortam› ile bilgisayar aras›ndaki arayüz donan›m›
4. A¤ iflletim sistemi
Bir a¤›n kurulumunda al›nmas› gereken en önemli kararlardan biri kullan›la-

cak fiziksel iletim ortam› konusunda yap›lacak tercihtir. Her iletim ortam›n›n sa¤-
lad›¤› avantajlar› ve bir di¤erine göre baz› dezavantajlar› bulunur. ‹letiflim h›zlar›n-
daki fiziksel s›n›rlar, a¤›n yay›ld›¤› co¤rafi alan›n büyüklü¤ü, maliyet, a¤›n kurula-
ca¤› mekan›n özellikleri gibi unsurlar, fiziksel ortam›n seçiminde etkin rol oynar. 

Di¤er yandan iletim ortam›na göre iletim yöntemi belirlenir. Haberleflme için
elektrik sinyalleri mi yoksa radyo dalgalar› m› kullan›lacak? Ifl›k m› yoksa k›z›lö-
tesi ›fl›nlar›n kullan›m› m› daha ak›lc› olur? Bütün bu sorular›n yan›tlar› iletim or-
tamlar›n›n özelliklerinin bilinmesiyle verilebilir.

Bilgisayardan gönderilen mesajlar›n, kodlar›n ya da komutlar›n di¤er bir bilgi-
sayara iletilmesi, bir çeflit dönüfltürme ifllemi sayesinde gerçeklefltirilebilir. Mesaj-
lar›n iletim ortam›na aktar›lmas› arayüz donan›m› sayesinde gerçeklefltirilir. E¤er
iletim yöntemi olarak ›fl›k kullan›lacaksa, mesaj›n ›fl›k sinyalleri haline çevirilmesi
gereklidir. Örne¤in, A harfi için k›rm›z› renk, N harfi için yeflil, E harfi için mavi
renk gönderildi¤ini düflünün. “ANNE” mesaj›n›n karfl› tarafa iletilmesi için, belirli
sürelerle “k›rm›z›, yeflil, yeflil ve mavi” renkli ›fl›k ç›karan fenerleri birbiri arkas›na
yak›p söndürmemiz gereklidir.

A¤ iflletim sistemi bir programlar bütünü olarak bir bilgisayar›n di¤erleriyle ile-
tiflimini sa¤lar. Bilgisayarda çal›flan iflletim sistemine bir ek niteli¤indedir. Bir a¤
kurulumu s›ras›nda, en son düflünülecek etken iflletim sistemidir. Günümüzde, ifl-
letim sistemleri fiziksel iletim ortam›ndan, yönteminden ve arayüz donan›m›ndan
genellikle ba¤›ms›z çal›fl›rlar.
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fiimdi iki insan›n konuflmas›n› ele alal›m. Beynimizdeki kavramlar, mesajlar,
komutlar, bilgiler karfl› taraftaki insana iletilmek istendi¤inde, ses telleri, a¤›z, dil,
difller ve dudaklar kullan›larak anlaml› sesler dizisi üretilir. Di¤er bir deyiflle, bey-
nimiz vücudumuzun bir çeflit iflletim sistemi olarak iletmek istedi¤i mesajlar›, ses
üretim sistemi sayesinde sese çevirerek hava iletim ortam›na aktar›r. Anlafl›laca¤›
gibi, insanlararas› iletiflimde, iletim yöntemi olarak ses kullan›yoruz. ‹flitme orga-
n›m›z olan kula¤›m›z› kullanarak havadaki ses titreflimlerini alarak, beynimizde
yorumluyoruz. Konuflma ve duyma organlar› asl›nda iletim ortam›yla beynimiz
aras›nda bulunan bir çeflit arayüz donan›m›d›r. 

Fiziksel A¤ ‹letim Ortamlar› ve Yöntemleri
A¤larda kullan›lan iletim ortamlar› ya kablodur ya da havad›r. ‹letim yöntemi ba-
k›r kablolar için elektrik sinyalleri, fiber optik kablolar için çeflitli renklerde ›fl›k
demetleri olurken, hava için k›z›lötesi ›fl›k, radyo dalgalar›, lazer ›fl›nlar›, mikrodal-
galar olabilir. Bütün bu ortamlar›n, de¤iflik uygulamalarda tercih edildikleri özel-
likleri vard›r. 

Bak›r Kablolar
Bak›r kablolar üzerinden yap›lan iletiflimde, bir kablonun bir ucundan yay›lan
elektriksel sinyalin, kablonun iletken olmas› nedeniyle, bu  kabloya ba¤l› bütün
bilgisayarlar›n arayüz donan›mlar› sayesinde bu mesajlar› alabilece¤i düflüncesine
dayan›r. Arayüz donan›m› taraf›ndan, bilgisayardan gönderilen mesaj elektriksel
sinyallere dönüfltürülür, di¤er bir deyiflle kablo üzerindeki voltaj de¤iflimleriyle
ifade edilir. 

Fakat bir noktadan yay›lan sinyal kablonun di¤er ucuna ulafl›rken zay›flar.
Kablonun çevresinde çal›flan elektrikli cihazlar kablo üzerinde gürültü ad› verilen
bozulmalar da yaratabilir. Örne¤in, kablonun yak›nlar›nda cep telefonuyla konu-
fluldu¤unda iletiflimi bozan sinyaller ortaya ç›kabilir. Bu durum, yüksek h›zl› bir
iletiflimin uzak bilgisayarlar aras›nda yap›lmas›n› engeller. Genellikle bak›r kablo-
larla kurulan a¤larda iletiflim mesafesi en fazla 100 metredir. 

Sinyal zay›flamas› ve kar›flmas› ne demektir? Örnek veriniz.

Afla¤›da verilen örneklere benzer örnekler bulduysan›z, soruyu do¤ru cevaplad›n›z demektir.
1. Uzak bir yerde duran arkadafl›n›za bir fley söylemek istiyorsunuz. Siz ne kadar uzaktaysan›z,

sesiniz arkadafl›n›z taraf›ndan o kadar zay›f flekilde iflitilir. Hatta, çevrede gürültü ç›karan ma-
kineler varsa, arkadafl›n›z söyledi¤inizi anlamakta zorluk çekebilir.

2. Cep telefonu kullan›c›s›ysan›z, baz istasyonu ad› verilen al›c›/verici sistemlerinden
uzaklaflt›kça sinyal seviyesinin azald›¤›n› telefonlar›n›z›n üzerindeki bir göstergeden
görebilirsiniz. 

3. Uzak bir yerle telefon görüflmesi yapt›¤›n›z› düflünün. Konuflurken karfl› taraf›n sesinin
zay›flamas›, kar›flmas› ve kalitesinin azalmas› gibi sorunlarla karfl›lafl›rs›n›z. Özellikle
eski tür telefon santrallerine ba¤l› telefonlarda, ses mesafe artt›kça azal›r ve bozulur.
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Fiber Optik Kablolar
Fiber optik kablolar, bir ucundan di¤erine çok az kay›pla ›fl›k iletebilen, insan saç
telinden çok daha ince cam tellerdir. Camdan yap›lm›fl olmalar› ve saç telinden bi-
le çok daha ince olabilmeleri nedeniyle k›r›lgand›rlar. Genellikle demet haline ge-
tirilen birden çok cam tellerin çevresine, sert bir k›l›f geçirilerek zarar görmesi en-
gellenir. Deniz ve toprak alt›nda kullan›lan fiber kablolar›n çevresinde, ezilmeyi,
k›r›lmay› ve ›s›nmay› engelleyen özel koruma katmanlar› bulunur.

Fiber optik kablolar›n en önemli özelli¤i, uzun mesafeler aras›nda çok yüksek
h›zda iletiflime izin verebilmeleridir. Ifl›k çok az kay›pla karfl› tarafa iletilir ve ›fl›k
sinyalleri karfl› tarafta elektriksel sinyallere dönüfltürülerek bilgisayarlar›n anlaya-
bilece¤i mesajlar oluflturulur. Dünyada bütün telefon ve iletiflim flebekelerinde fi-
ber optik kablolar kullan›lmaktad›r. K›talar aras›nda, iletiflim için deniz alt›na fiber
optik hatlar döflenir. 

Fiber optik kablolar›n uzun mesafelerde iletiflim sa¤layabildi¤ine örnek olarak
aralar›nda mesafe olan iki kiflinin birbirleriyle konuflmas› durumunu verebiliriz.
Aç›k havada konuflan kiflinin sesi her tarafa yay›l›r. Çok az miktarda ses karfl› ta-
rafa ulaflabilir. E¤er, konuflan kifli a¤z›n›n iki yan›na elini koni fleklinde tutar ve
a¤z›n› duyurmak istedi¤i kifliye do¤ru yöneltirse, sesini karfl› tarafa odaklayabilir.
Bu durumda karfl› taraf daha iyi iflitebilir. fiimdi de bu iki kifli aras›nda bofl bir bo-
ru oldu¤unu düflünün. E¤er bu borunun içine do¤ru konuflulursa, di¤er kifli daha
iyi flekilde iflitir. Benzer flekilde, fiber optik kablonun içinden geçen ›fl›k sanki bir
borudan geçermiflcesine kay›ps›z karfl› tarafa aktar›l›r. ‹flte bu nedenle, mesajlar
uzun mesafeler boyunca zay›flamadan karfl› tarafa ulafl›r.

Bak›r kablolara göre daha pahal› olan fiber optik kablolar, genellikle aralar›n-
da uzun mesafeler olan yerleri birbirine ba¤lamak için ya da çok yüksek iletiflim
h›zlar›na gereksinim duyuldu¤unda kullan›lmaktad›r. Geliflen teknolojiyle birlikte,
cam telden geçirilebilen bilgi miktar› h›zla artmaktad›r. Örne¤in, günümüzde kul-
lan›lan teknolojiyle, bir çift fiber tel üzerinden ayn› anda on binlerce telefon gö-
rüflmesi yap›labilmektedir. Bu say›, yak›n gelecekte katlanarak artacakt›r. Fiber
optik kablo üzerinden bilgi ak›fl›nda fiziksel s›n›rlara henüz ulafl›lmam›flt›r. Gelifl-
tirilen yeni teknolojilerle iletilebilen bilgi miktar› her geçen y›l artmaktad›r. 

Kablosuz ‹letiflim
Bir a¤ kurulurken, kablolar›n geçtikleri yerler sorun yaratabilmektedir. Gerek es-
tetik gerekse teknik nedenlerden ötürü kablonun geçmemesi gereken kesimler
olabilir. Bir ifl yerinde ifle yeni bafllayan birine verilecek bilgisayar›n a¤a ba¤lan-
mas› bile büyük sorunlar ç›karabilir. Bu tür teknik sorunlar›n oldu¤u ortamlarda,
kablosuz iletiflim teknolojileri, büyük kolayl›klar sunmaktad›r.

Cep telefonlar›n›n, sabit telefonlara göre ne gibi avantajlar› oldu¤unu s›ralayabilir misiniz?

Kablosuz iletiflim konusunda iki teknolojinin ön plana ç›kt›¤› görülmektedir.
Birincisi, insan gözünün alg›layamayaca¤› bir renk olan k›z›lötesi ›fl›k kullanarak
iletiflim sinyalleri gönderen teknolojidir. Genellikle uzun süreli iletiflim yapmayan
cihazlar›n bir noktadan di¤erine bilgi aktar›lmas› gerçeklefltirilebilir. Örne¤in bil-
gisayardan, k›z›lötesi alg› sistemi olan yaz›c›ya bas›lmak üzere sayfa gönderilme-
si ifllemi gibi. Bu iletiflim yönteminin en büyük sorunu, gönderenle alan aras›na
fiziksel bir engel girdi¤inde, örne¤in arada bir kifli durmuflsa, iletiflimin sekteye
u¤ramas›d›r. 
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Kablosuz iletiflim yapabilen bir bilgisayar, bir kabloya ba¤l› bilgisayara göre hangi du-
rumlarda avantaj sa¤lar?

Bir di¤er kablosuz iletiflim teknolojisi 2000’li y›llar›n bafl›nda gündeme gelen
ve h›zl› bir geliflme gösteren radyo dalgalar› kullanan teknolojidir. Bu uygulama-
da her bilgisayara tak›lan radyo al›c›/verici arayüzler üzerinden bilgisayarlar bir-
birleriyle haberleflebilmektedir. Bu yap›y› fiekil 11.1’de görebiliriz. ‹letiflim için fi-
ziksel konum önemli olmad›¤›ndan, bilgisayarlar›n yerleri de¤ifltirilebilir ve bu, a¤
ba¤lant›s›nda sorun yaratmaz. 

Di¤er yandan, kablosuz iletiflimin sa¤lad›¤› kolayl›klara ra¤men, sunduklar›
iletiflim h›zlar› bak›r ve fiber optik kabloya göre flu an için oldukça düflüktür.
Geliflen teknolojiyle birlikte iletiflim h›zlar›nda, yak›n gelecekte ciddi art›fllar
beklenmektedir.

Her yere tafl›yabilece¤iniz küçük ekranl› bir televizyon mu yoksa sabit bir yerde tuttu¤u-
nuz büyük ekranl› bir televizyonu mu tercih edersiniz? 

Radyo dalgalar›yla iletiflimin yaratt›¤› di¤er bir sorun da radyo dalgalar›n›n ifl
ortam› d›fl›na da ç›kabilmesidir. Radyo dalgalar› duvardan karfl› tarafa geçebilir,
hele önünde engel yoksa uzun mesafelerden alg›lanabilir. Di¤er bir deyiflle, a¤
arayüz donan›mlar› taraf›ndan yay›mlanan iletiflim sinyalleri a¤a dahil olmayan
bilgisayarlar taraf›ndan alg›lanabilmektedir. Her ne kadar yaz›l›m ve donan›m gü-
venlik sorunlar›n› engelleyecek flekilde gelifltirilmifl olmas›na ra¤men, sinyallerin
ilgisiz kiflilerce de al›nabilece¤i flüphesi her zaman bulunmaktad›r.

Sizce iletiflim h›z› m›, güvenlik mi yoksa hareketlilik mi önemlidir? Kablosuz iletiflimin
avantajlar›n› ve dezavantajlar›n› düflünerek yorumlay›n.

A¤ Arayüz Donan›m›
Bir bilgisayardan di¤erine gönderilen mesajlar› iletim ortam›na aktaran ve ile-
tim ortam›ndan gelen sinyalleri de¤erlendirerek a¤ iflletim sisteminin anlayabi-
lece¤i komutlar haline getiren donan›m ö¤eleri a¤ arayüz donan›m› olarak ad-
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ba¤lant› kurabilir.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N



land›r›l›r. Bunlara a¤ kart› (network kart›) ad› da verilmektedir. Bir bilgisayar›n
a¤a ba¤lanabilmesi için, bilgisayara a¤ kart› tak›lmal› ve bu kart iflletim sistemi-
ne tan›t›lmal›d›r. 

Her iletim ortam›nda ve yöntemiyle kullan›lan de¤iflik türden a¤ kartlar› mev-
cuttur. Örne¤in, bak›r kablo ortam›na eriflim için kullan›lan arayüz kart› asl›nda
gönderilecek mesaj› elektriksel sinyallere çeviren bir cihazd›r. Her zaman kullan-
d›¤›n›z telefonlarda da benzer bir dönüflüm ifllemi yap›lmaktad›r. Telefon cihaz›-
n›n ahizesinde bulunan mikrofon, sesinizi elektriksel sinyallere çevirmekte ve
bunlar kablolar üzerinden telefon santraline iletilmektedir. Arad›¤›n›z kiflinin tele-
fon cihaz›, gelen bu elektriksel sinyalleri tekrar sese dönüfltürür. 

Fiber optik kablo iletim ortam›nda çal›flan a¤ kartlar›, mesajlara göre ›fl›k dizi-
si üreten cihazlard›r. Gelen mesaj› al›rlar ve fiber optik kabloya bunu bir ›fl›k di-
zisi olarak gönderirler. Di¤er taraftaki a¤ kart›, gelen ›fl›k sinyallerini tekrar mesaj
haline dönüfltürür. Radyo dalgalar›yla iletiflimde, a¤ kart› asl›nda anteni olan bir
telsiz al›c›/verici sistemdir. Belirli bir frekansta yay›n yapar. Bu iletim ortam›na
tahsis edilmifl, genel kullan›ma aç›k frekans aral›klar› mevcuttur. 

Bilgisayarlar telefon flebekesi üzerinden de birbirleriyle haberleflebilirler.
Böyle bir uygulamada iletim ortam› genellikle bak›r kablo ve yöntemi de elekt-
riksel sinyallerdir. Bilgisayar ve telefon flebekesi aras›na tak›lan ve bilgisayar›n
telefon a¤›na girifli sa¤layan cihaza modem ad› verildi¤ini hat›rlay›n›z. Modem
tak›l› bilgisayar, bir  telefon numaras›n› çevirebilir ve oradaki bir modemle ba¤-
lant› kurabilir.

A¤ ‹flletim Sistemi
Bilgisayarlar›n di¤er bilgisayarlardaki kaynaklara ulafl›mlar›n› sa¤lamak için, iflle-
tim sisteminin özelliklerine yeni özellikler ekleyen bir yaz›l›ma ihtiyaç duyulur.
Bu tür yaz›l›mlara a¤ iflletim sistemi ad› verilir. Bu bilgisayar›n a¤ ile etkileflime
girmesini, iflletim sisteminin özelliklerine ek olarak a¤ üzerinden di¤er bilgisayar-
larla mesaj al›flveriflinde bulunmas›n› sa¤lar. 

Bir iletiyi baflka bir bilgisayara gönderme ifllemindeki zorluk, kullan›lan a¤ ti-
pine göre de¤iflir. Baz› tür a¤larda, bilgisayar, mesaj› a¤a gönderir ve bütün bilgi-
sayarlar bunu al›r. Mesaj içindeki hedef bilgisayar› tan›mlayan bölüme göre, sade-
ce hedef bilgisayar bu mesaj› iflleme koyarken di¤erleri dikkate almaz. A¤ üzerin-
den bir mesaj›n al›nmas› gönderilmesinden daha zordur. A¤a ba¤l› bir bilgisayar
kendisi için bir mesaj›n ne zaman gelece¤ini önceden bilemez. Bu nedenle iflle-
tim sisteminin, a¤la ilgili bölümü her zaman çal›flmal›, kendisine gelen mesajlar›
iflletim sisteminin ilgili yerlerine ulaflt›rmal›d›r.

Di¤er tür a¤larda ise, gelen mesaj›n sadece bu bilgisayara hedeflenerek gön-
derildi¤i bilinir. ‹flletim sistemi gelen her mesaj›n, kendisine gelip gelmedi¤ini de-
netlemez. Bu flekilde iflletim sistemi zaman kaybetmeden mesaj›n içeri¤ini yorum-
lamaya geçer.

Baz› a¤ tiplerinde, fiziksel olarak ayr› yerlerde duran bilgisayarlardaki kaynak-
lar sanki kullan›lan sisteme do¤rudan ba¤l› gibi görülebilir. Bu tür a¤larda, a¤ sis-
tem yaz›l›m› a¤a ba¤l› bütün bilgisayarlar› tek bir bilgisayarm›fl gibi gösterir. Kay-
naklara ulafl›m, kullan›c› ad› ve flifre girilerek yap›l›r. Bu tür özellikler bilgisayar-
da çal›flan iflletim sistemine ek yaz›l›mlar›n eklenmesini gerektirir. 

A¤ iflletim sistemi bir dizi sistem ve uygulama program›n› içerir. Kullan›c›n›n
komutlar›na göre gerekirse normal iflletim sisteminin özelliklerini kullan›r ve ge-
rekirse a¤ kaynak sa¤lay›c›s›na ulafl›m› sa¤lar. 
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A¤ iflletim sisteminin bir 
bilgisayara en büyük etkisi,
onun kullanabildi¤i 
kaynaklar› artt›rmas›d›r.



A¤ iflletim sistemi, ayn› fiziksel ortamda bulunan bilgisayarlar›n grupland›r›l-
mas› için kullan›labilir. Örne¤in, bir çal›flma ortam›nda ayn› binada belki de ayn›
odada bulunan bilgisayarlar›n bir k›sm› MUHASEBE, di¤erleri de SATIfi a¤› olarak
tan›mlanabilir. MUHASEBE a¤›nda olan bilgisayarlar› sadece belirli kiflilerin kulla-
nabilmesi sa¤lanabilir. 

A¤ iflletim sistemleri bilgisayarlar› birbirlerine ba¤larken, çal›flt›klar› bilgisayar
üzerinde dosya sunucusu ve yaz›c› sunucusu gibi hizmetleri de verirler. A¤ kay-
naklar›n› kullanabilmek için kullan›c›lar sistemde oturum (session) açarlar. Bir
kullan›c› ad› ve flifresini kullanarak a¤a ba¤l› bir bilgisayar üzerinden, a¤da bulu-
nan kaynaklara belirli bir süre için ulaflabilir. ‹flte bu süreye oturum ad› verilir.
Kullan›c›, bilgisayar› kapatarak ya da yeni bir kullan›c›n›n girifline olanak sa¤laya-
cak flekilde sistemden ç›karak oturumu kapatabilir.

Oturumu açarken girilen kullan›c› ad› ve flifre kifliyi tan›mlar ve hangi a¤ kay-
naklar›na eriflerek kullanabilece¤ini belirler. Kullan›c›lar, a¤ sistem yöneticisi de-
nilen teknik kifli taraf›ndan verilen yetkiler dahilinde kaynaklara ulaflabilir. Kulla-
n›c›, yetki verilmeyen a¤ kaynaklar›na eriflemez ve böylelikle güvenlik sa¤lan›r. 

Yetkisiz kiflilerin a¤a girerek kaynaklar› kullanmalar›n› engellemek için a¤ ifl-
letim sistemi yaz›l›m›n›n bir ö¤esi de güvenlik sistemidir. Bilgisayar ilk olarak a¤
yöneticisi taraf›ndan a¤ iflletim sistemine tan›t›l›r. Üzerindeki kaynaklar yine bu ki-
fli taraf›ndan paylafl›ma aç›l›r. Kullan›c›lar› ve flifrelerini ilk olarak bu kifli a¤ iflle-
tim sisteminde tan›mlar. Hangi kullan›c›lar›n hangi kaynaklara ulaflabilece¤i, han-
gilerine eriflemeyece¤i yine a¤ yöneticisi taraf›ndan belirtilir. 

A¤a ba¤l› olan bilgisayarlar, kaynaklar, kullan›c›lar›n isimleri ve flifreleri gibi
bilgiler genellikle tek bir bilgisayarda tutulur. Bu bilgisayara a¤ alan sunucusu
ad› verilmektedir. Kullan›c›lar a¤daki herhangi bir bilgisayarda oturum açarken, o
bilgisayardaki a¤ iflletim sistemi kullan›c› isim ve flifreleri a¤ sunucusuna onayla-
t›r. Kullan›c›n›n hangi yetkilere sahip oldu¤u, hangi kaynaklara eriflim yetkilerinin
oldu¤u yine ayn› a¤ alan sunucusuna sorulur. A¤daki bütün bilgisayarlar, a¤ alan
sunucusu bilgisayara ba¤l› olarak çal›fl›rlar. 

Daha önce de belirtti¤imiz gibi, bir bilgisayar a¤›n›n temel ifllevi, kullan›c›lara
daha fazla kaynak sa¤lamakt›r. De¤iflik bilgisayarlardaki kaynaklara eriflim için
kullan›c›lara yetki vermek büyük bir da¤›n›kl›¤a neden olabilir. Örne¤in, daha ge-
nifl bir saklama alan›na sahip olmak için birçok bilgisayara eriflim gerekebilir. ‹fl-
te bu da¤›n›kl›k, dosya sunucusu ad› verilen, büyük disk alan›na ve özel yaz›-
l›mlara sahip olan bir bilgisayar›n a¤a eklenmesiyle sona erdirilebilir. Genellikle
h›zl› ve kapasitesi yüksek bilgisayarlar olan dosya sunucular›ndaki disk alan› a¤-
daki kullan›c›lar taraf›ndan paylafl›labilir. Gereksinime göre bir bilgisayar a¤›nda
birden fazla dosya sunucusu bulunabilir. 

A⁄ TÜRLER‹

Bilgisayar a¤›na iliflkin verilen örnek durumlarda, co¤rafi da¤›l›-
ma ve a¤ topolojisine göre a¤lar›n türlerini saptayabilece¤iz.

‹letim ortam› ve yöntemi, iflletim sisteminin türü, kullan›lan a¤ arayüz kartlar›  gi-
bi pek çok de¤iflken düflünüldü¤ünde, bilgisayar a¤lar› çok çeflitli flekillerde s›n›f-
land›r›labilir. Örne¤in, kablosuz a¤lar, fiber optik a¤lar gibi türler akla gelenlerin
sadece birkaç›d›r. Geliflen teknolojiyle birlikte, de¤iflkenlerin say›s›nda büyük ar-
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Oturum, Kullan›c›lar›n
adlar›n› ve flifrelerini girerek
a¤ kaynaklar›na ulaflt›klar›
zaman aral›¤›d›r.

A¤ yöneticisi, a¤
kullan›c›lar›n› tan›mlamak 
ve kaynaklar› paylafl›ma
açmaktan sorumlu kifliye
verilen add›r.

A¤da bulunan kullan›c›lar›n
özel dosyalar›n› korumak
için, a¤ iflletim sistemlerinin
güvenlik sistemleri vard›r.

Bilgisayar korsan›, eriflim
yetkilerini izinsiz elde
ederek, bilgisayarlarda
bulunan bilgilere ulaflmaya
ve bazen de bozmaya
çal›flan kiflilere verilen
add›r.

A¤ alan sunucusu, a¤a
ba¤l› bilgisayarlardaki 
kaynaklar›n bilgilerini ve
kullan›c› tan›mlar›n› tutar.

A¤daki paylafl›ma 
aç›k kaynaklar dosya 
sunucular›n›n a¤a 
eklenmesiyle az say›da 
yerde toplanabilir.
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t›fllar görülmekte ve buna göre yap›lan incelemelerde a¤ türü say›s›nda da ge-
ometrik bir art›fl gözlenmektedir. Genel olarak a¤lar iki ölçüt kullan›larak s›n›flan-
d›r›labilir. Birincisi, bilgisayarlar›n yay›ld›¤› co¤rafi alan›n büyüklü¤üdür. ‹kincisiy-
se,  a¤›n oluflturdu¤u yap›n›n hangi geometrik flekle benzedi¤idir. Co¤rafi alan ve
geometrik flekil, kullan›lan teknolojiden, iletim ortam›ndan ve yönteminden ba-
¤›ms›z bir s›n›fland›rma sa¤lamaktad›r.

Co¤rafi Da¤›l›ma Göre Bilgisayar A¤lar›
Co¤rafi konumlar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, a¤lar en genel olarak flu flekilde
s›n›fland›r›labilir:

1. Yerel Alan A¤lar› - YAA
2. Genifl Alan A¤lar› - GAA
A¤› oluflturan bütün elemanlar taraf›ndan kaplanan co¤rafi alan›n büyüklü¤ü

s›n›fland›rmada önemli bir parametredir. Ayn› a¤a dahil olan bilgisayarlar›n di¤er-
leriyle olan uzakl›klar› düflünüldü¤ünde yukar›da belirtilen s›n›flara yenileri de
eklenebilir. Yerleflke (kampus) Alan A¤› tan›m›, tek bir kampusta bulunan bilgisa-
yarlar›n oluflturdu¤u yap›y› tan›mlamak için kullan›l›r.

Yerel Alan A¤lar› (YAA)
Bir YAA’nda bulunan cihazlar ve bilgisayarlar göreceli olarak dar  bir co¤rafi alan-
da toplanm›flt›r. Bir bina, okul veya ev genellikle tek bir YAA içerir. Bununla bir-
likte, tek bir binada birden fazla say›da da YAA olabilir. Yerel Alan A¤lar›nda, her-
hangi bir bilgisayar›n kapasitesi, di¤er bilgisayarlardaki kaynaklara eriflim sa¤lana-
rak geniflletilir. Yerel a¤lar›n sa¤lad›klar› iletiflim kapasiteleri yaz›c› paylafl›m›, a¤
dosya sunucusuna ba¤lanmak, bir makineden di¤erine dosya kopyalamak gibi
uygulamalar  için yeterlidir ve iletim h›zlar› oldukça yüksektir. Dar bir co¤rafi
alanda bulunmalar› d›fl›nda, YAA’lar›n di¤er belirgin bir özelli¤i de tek bir kifli ya
da organizasyonun idaresinde bulunmalar›d›r.

Yerel a¤larda, genel olarak Ethernet ve Andaç Halka (Token Ring) ba¤lant›
teknolojileri kullan›l›r. Bu teknolojilerde, bir yerel a¤daki bilgisayara tak›lan a¤
kartlar› sayesinde, herhangi bir bilgisayar yerel a¤ içindeki bir di¤erine ulaflabilir.
Ethernet a¤ kartlar› iletilecek mesaj› elektriksel sinyallere çevirerek kabloya akta-
r›r. Ayn› flekilde, mesaj› alan tarafta elektriksel sinyali mesaj haline dönüfltürme ifl-
lemini, a¤ arayüz donan›m› (Ethernet a¤ kart›) gerçeklefltirir.

Ethernet teknolojisi, özellikle h›z ve maliyet konular›nda önemli art›lar sa¤la-
d›¤›ndan, Andaç Halka teknolojisine göre daha yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Bu
teknolojide, tek bir bilgisayar› hedefleyen mesajlar a¤daki bütün bilgisayarlara
gönderilir. Bu nedenle mesajlar›n, sadece istenen bilgisayara gönderilmesi için
yönlendirilmelerine gerek duyulmaz. ‹letim s›ras›nda, a¤daki di¤er iki bilgisayar
aras›nda bir mesaj transferi gerçeklefltirilemez. Mesaj, ayn› kabloya ba¤l› bütün
bilgisayarlar taraf›ndan ayn› zamanda al›n›r ama sadece hedef bilgisayar bunu
kullan›r.

Ethernet’in iflleyifli, konuflan birçok insan›n oldu¤u  bir odaya benzer. Oday›
mesajlar›n iletildi¤i kabloya, bilgisayarlar› da konuflan insanlara benzetebiliriz.
Odada, herkes bir anda konufltu¤unda, kimsenin birbiriyle haberleflemedi¤ini dü-
flünün. Di¤eriyle haberleflecek kifli, o anda kimse konuflmuyorsa, kiflinin ad›n› ilk
önce söylerek ard›ndan mesaj› söyleyebilir. Mesaj›, odadaki herkes duyar ama
mesaj› ilgilendiren kifli buna dikkat eder. E¤er, herkes taraf›ndan konuflulacak çok
fazla fley varsa, beklemeler yüzünden her kifliye konuflmak için düflen zaman da
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Yerel Alan A¤lar›, yak›n bir
co¤rafyadaki bilgisayarlar›n
birbirleriyle h›zla
haberleflmesini sa¤lar.

Ethernet’in kullan›m›, Andaç
Halka teknolojisine göre
daha yayg›nd›r.

Andaç, a¤ iflletim sistemi
taraf›ndan halka etraf›nda
döndürülen özel bir
mesajd›r.



azalacakt›r. Hatta, iki kiflinin, ortam› sessiz bulup ayn› anda konuflmaya bafllama-
s›yla, çak›flmalar›n oldu¤u durumlar da olabilir.

Yukar›daki örnekten de anlafl›laca¤› gibi, ayn› kabloya ba¤l› cihazlar›n haber-
leflmelerinde çeflitli sorunlar yaflanabilir. Çak›flmalar ve beklemeler, belirli bir za-
man aral›¤›nda a¤a iletilebilen mesaj say›s›n› ciddi bir oranda düflürebilir. 

Andaç Halka teknolojisinde, bütün bilgisayarlar halka fleklinde birbirlerine
ba¤lanm›fllard›r. Bir bilgisayar, sadece iki bilgisayara ba¤l›d›r. Bu komflu bilgisa-
yarlara, A ve B isimlerini verelim. Bilgisayar›n görevi A’dan gelen mesaj›, kendisi-
ni ilgilendirmiyorsa B’ye göndermektir. Mesaj gönderecek bilgisayar, halka çevre-
sinde dolaflan bir andaç mesaj›n› bekler. Andaç, a¤ iflletim sistemi taraf›ndan hal-
ka etraf›nda döndürülen özel bir mesajd›r. Andac› alan bilgisayar, mesaj iletme s›-
ras›n›n kendisinde oldu¤unu bilir. Gönderece¤i bir fley varsa gönderir. Yoksa, an-
dac› di¤er taraftaki bilgisayara aktar›r. 

Andaç Halka teknolojisiyle yap›lan iletiflimi, yuvarlak masa çevresinde oturan
ve oturum baflkan›n›n s›rayla di¤erlerine söz hakk› verdi¤i bir ortama benzetebi-
liriz. Bir kifli konuflacaksa s›ran›n (andac›n) kendisine oturum baflkan› taraf›ndan
verilmesini bekler. Konuflma s›ras› kendisine gelen, yan›ndakinin kula¤›na konufl-
mak istedi¤i kiflinin ad›yla birlikte iletmek istedi¤i mesaj› söyler. Mesaj› alan kifli,
e¤er kendisini ilgilendirmiyorsa, di¤er yan›ndaki kifliye bunu aktar›r. Halka etra-
f›nda dolaflan mesaj, en sonunda istenen kifliye ulafl›r. 

Dolayl› olarak hedefe do¤ru gönderilen bu mesaj, Ethernet’e göre biraz daha
gecikmeli olarak ulafl›r. Ama yo¤un kullan›mda, Andaç Halka teknolojisinin, Et-
hernet’e göre daha iyi performans gösterdi¤i bilinmektedir. Çünkü, Halka çevre-
sinde, birden fazla say›da bilgisayar çifti, birbiriyle ayn› anda haberleflebilir ve di-
¤erlerinin haberleflmesi bu durumdan etkilenmez..

Genifl Alan A¤lar› (GAA)
Genifl bir alana yay›lm›fl ve birden çok yerel alan a¤› içeren a¤lara genifl alan a¤›
denilmektedir. Bir YAA’nda bir bilgisayar iletim ortam›na iletim yöntemiyle bir
mesaj gönderdi¤inde haberleflme gerçekleflir. Çünkü her iki bilgisayar da ayn› fi-
ziksel ortama ba¤l›d›rlar. Bir genifl alan a¤›nda, bir yerel a¤dan di¤erine geçifl do-
layl› yoldan gerçekleflir. Yerel alan a¤lar›n›n tersine, genifl alan a¤lar› bir alt a¤dan
di¤erine geçifli sa¤layan yönlendirme noktalar›na sahiptir. Bir alt a¤dan di¤erine
iletiler bu geçifl noktalar› üzerinden aktar›l›r. Genifl alan a¤›n› oluflturan alt a¤lar›n
her biri en az bir tane geçifl noktas› içerir. fiekil 11.2 bir GAA’n› göstermektedir.

Genifl alan a¤lar›n›n önemli özelliklerinden biri iletilerin gönderilmesi ve yeri-
ne ulaflmas› aras›ndaki zaman aral›¤›n›n yerel alan a¤lar›na göre oldukça uzun ol-
mas›d›r. ‹letiler alt a¤lar aras›nda bir geçifl noktas›ndan di¤erine yönlendirilerek
hedeflerine ulafl›rlar. Mesajlar› yerlerine ulaflt›r›rken, bu geçifl noktalar›n›n iyi bir
flekilde yönlendirme yapmalar› gerekmektedir. Bu ifllevi gerçeklefltiren özel amaç-
l› bilgisayar sistemlerine yönlendirici (router) ad› verilir.

Bir alt a¤ birden fazla yönlendiriciyle ya da ayn› yönlendirici üzerinden di¤er
a¤lara ba¤l› olabilir. Yönlendirici cihazlar, gelen mesajlar›n gidece¤i adreslere gö-
re nereye yönlendirilecekleri konusunda programlan›rlar. 
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Genellikle, yerel alan a¤lar›n ba¤lant› noktalar›, genifl alan a¤lar›nda tek bir
merkezde toplan›r. A¤ omurgas› deyimi, bütün bilgisayar iletifliminin topland›¤›
bu yeri tarif eder. Benzer flekilde omurga insan vücudunu dik tutan sa¤lam bir ya-
p›d›r. Bütün kemikler omurgaya bir flekilde ba¤l›d›r. Bilgisayar haberleflmesinde
iletiflim omurgas›, genellikle yerel a¤lardan gelen ba¤lant›lar›n topland›¤›, yüksek
h›zl› iletiflime olanak tan›yan bir a¤ cihaz›d›r.

Bir il merkezindeki otobüs gar›n› düflünelim. Bütün ilçelere gidecek otobüsler
bu gardan hareket eder. Benzer flekilde, ilçelerden merkeze gelen otobüslerin va-
r›fl noktas› buras›d›r. Bir ilçeden baflka bir il merkezine gidecek kifli ilk önce ken-
di il merkezinin otobüs gar›na gelmelidir. Burada baflka bir kente gidecek di¤er
yolcularla birlikte bir otobüse biner. Bütün yolcular›n seyahatlerinin kesiflim nok-
tas› oldu¤u için, iki il merkezindeki garlar aras›ndaki yolun trafi¤i yo¤undur. Yol-
culu¤un güvenli ve h›zl› bir flekilde yap›labilmesi için, il merkezleri aras›ndaki
yollar›n uygun yap›da olmas› gereklidir. Di¤er bir deyiflle, bu yollar›n (omurga-
n›n) yo¤un trafi¤in üstesinden gelecek flekilde infla edilmifl olmalar› flartt›r. Ben-
zer bir flekilde, bilgisayar a¤lar›nda alt a¤lardan (ilçelerden) gelen mesajlar, gide-
cekleri yerlere omurga (garlar aras›ndaki yollar) üzerinden geçerek ulafl›rlar. ‹leti-
flim omurgas›n›n h›zl› olmas›, mesajlar›n daha çabuk flekilde yerlerine ulaflmas›n›
sa¤lar.

A¤ Topolojisine Göre A¤lar
A¤ topolojisi bir a¤›n, bilgisayar ve iletim ortamlar›yla beraber oluflturdu¤u flekil-
dir. A¤lar flekilleriyle de tan›mlan›rlar. Topoloji a¤da çal›flan uygulamalar›n perfor-
manslar›n› etkiler. Di¤er yandan kullan›c›lar için a¤›n topolojisinin önemi yoktur.
Bu nedenle, a¤›n topolojisi ço¤u zaman a¤ iflletim sistemi taraf›ndan kullan›c›lar-
dan gizlenir. 

A¤›n h›z› konusunda en etkili olan unsurlardan biri de a¤ topolojisidir. Teori-
de en yüksek performans bütün bilgisayarlar› a¤daki di¤er bilgisayarlara birer
kabloyla ba¤layarak elde edilir. Örne¤in; 20 bilgisayar olan bir a¤da, bütün bilgi-
sayarlar› birbirlerine ayr› kablolarla ba¤lamak için oldukça büyük bir say›da kab-
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loya gerek duyulacakt›r. Bu çözüm pratik olmad›¤›na göre, iletiflim performans›n›
düflürmeden ba¤lant›lar nas›l yap›labilir?

Bilgisayar a¤lar› genellikle afla¤›daki yap›lardan biri ya da bir kaç›na benzerler:
• Veri yolu
• Halka
• Y›ld›z
• A¤aç
• Örgü

Veri Yolu Topolojisi
Veri yolu a¤lar›, bütün cihazlar› birbirine ba¤lamak için bütün bilgisayarlara u¤ra-
yan bir omurga kullan›r. Tek bir kablo bu ortak haberleflme ortam›n› sa¤lar. A¤›n
parças› olan cihazlar, bu kabloya “a¤ ba¤lant› kart›” üzerinden ba¤lan›rlar. Di¤e-
riyle görüflmek isteyen bir bilgisayar, cihazlar›n ba¤l› oldu¤u bu kabloya, bütün
bilgisayarlar›n alaca¤› bir mesaj yay›nlar. Bu mesaj kabloya ba¤l› bütün cihazlar
taraf›ndan alg›lan›r ama sadece mesaj›n gönderildi¤i bilgisayar bunu dikkate ala-
rak ifller. fiekil 11.3 bu yap›daki bir bilgisayar a¤›n› göstermektedir.

Veri yolu topolojisine dayal› iletiflim teknolojileri 1980’ler ve 1990’lar›n baflla-
r›nda yayg›n olarak kullan›lm›fllardr. Bu yayg›nl›¤›n nedenlerinden biri, böyle bir
a¤›n kurulumunun oldukça kolay olmas›yd›. Pahal› olmayan kablolarla bilgisayar-
lar birbirine ba¤lanabiliyordu. Bu teknolojinin en büyük s›k›nt›s›, tek parça olarak
kablonun uzunlu¤unun en fazla 100 metre olabilmesi ve yaklafl›k 30’dan fazla bil-
gisayar ayn› anda a¤a ba¤l› durumda oldu¤unda iletiflim performans›n›n h›zla
düflmesiydi. Ayr›ca, kablonun bir yerden kopmas› durumunda, a¤ üzerindeki ile-
tiflim sekteye u¤ramaktayd›.

Eriflim uzakl›¤›n›n sadece 100 metreyle k›s›tl› olmas›, uzak mesafelerdeki bilgi-
sayar iletiflimini de aksat›r. Büyük bir binada bilgisayarlararas› kablo mesafeleri,
bu s›n›r› rahatl›kla geçebilir. Bu gibi durumlarda eriflim mesafesini art›rmak üzere
iki adet cihaz kullan›lmaktad›r. Köprü (Bridge) ve tekrarlay›c› (repeater) cihazlar›,
kabloda 100 metre sonra zay›flayan elektriksel sinyalleri güçlendirerek di¤er bir
100 metre daha gitmesini sa¤layan cihazlard›r. Tekrarlay›c› bir uçtan bir mesaj
gelince di¤er tarafa güçlendirerek aktar›r. Di¤er kabloya ba¤l› hiç bir bilgisayar› il-
gilendirmiyorsa bile mesaj tekrarlanm›fl olur. Köprü cihaz›, tekrarlay›c›yla benzer
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ifllevi olmas›na ra¤men, tekrarlayaca¤› mesaj›, tekrarlamadan önce inceler. Mesaj
di¤er kabloya gönderilmesi gerekiyorsa gönderilir. Böylece di¤er taraftaki hiçbir
bilgisayar› ilgilendirmeyen mesajlar›n, di¤er  tarafa tekrarlanmas› engellenmifl
olur. 

Halka Topoloji
Bu topolojide, iletim ortam› kapal› bir halka oluflturan kablodur. Bütün bilgisa-
yarlar bu halkan›n bir parças›d›r. Bu tür a¤da, her bilgisayar  yan›ndaki iki kom-

flusuna ba¤l›d›r. Bütün mesaj-
lar, halkada bir yöne do¤ru
(saat dönüfl yönü ya da saat
yönünün tersi) gönderilir. Bir
komflusundan gelen mesaj›
alan cihaz, kendisine gönde-
rilmiflse bunu ifller, gönderil-
memiflse di¤er taraftaki kom-
flusuna aktar›r. Bir komfludan
di¤erine aktar›lan mesajlar,
halka etraf›nda dönerek he-
def bilgisayara ulafl›r. Bu a¤
topolojisindeki en büyük so-
run, kablodaki ya da a¤a ba¤-
l› bir bilgisayardaki bir hata-
n›n, bütün a¤›n çal›flmas›n›
engelleyebilmesidir.

Y›ld›z Topolojisi
1990’lardan bafllayarak  y›ld›z topolojisi di¤erlerine göre daha yayg›n bir flekilde
kullan›lmaktad›r. Y›ld›z a¤ topolojisinde, bilgisayarlar bir ba¤lant› cihaz› üzerin-
den birbirlerine ba¤l›d›rlar. ‹letim ortamlar›, fiber optik kablo, bak›r kablo veya
hava olabilir. Kablosuz iletiflim teknolojileri kullanan a¤lar›n yap›s› da y›ld›z topo-
lojisine benzer. A¤ cihaz› merkezde bulunur ve bütün bilgisayarlar buna radyo
dalgalar› kullanarak ba¤lan›rlar.

Bu topolojinin en yayg›n uygulamas› bak›r kablo kullan›larak yap›l›r. Bu uygu-
lama bir tür Ethernet teknolojisidir. Hat›rlayaca¤›n›z gibi, veri yolu topolojisi ko-
nusunu ifllerken Ethernet’ten bahsetmifltik. Bu yap›da, bilgisayarlar a¤ cihaz›na
UTP (Unshielded Twisted Pair - korumas›z büklümlü ikili kablo) ad› verilen bak›r
kablolarla ba¤lan›rlar. Bir kablonun uzunlu¤u en fazla yaklafl›k 100m olabilir. fie-
kil 11.5’de bu topolojinin bir örne¤i görülmektedir.
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A¤ cihazlar›n›n üzerinde en az 8 adet uç bulunur. Bunlar›n her birine bir bil-
gisayar ba¤lan›r. Cihaz›n görevi, bir uca ba¤l› bilgisayar›n gönderdi¤i bir mesaj›n
di¤er uçlara aktar›lmas›d›r. Bu cihazlar›n a¤ göbe¤i (hub) ve a¤ anahtar› olarak
iki türü bulunmaktad›r. Göbek (hub) cihaz›, bir uçtan gelen bir mesaj› di¤er uç-
lar›n hepsine gönderir. A¤ anahtar›ysa, bir uçtan gelen mesaj›, sadece bunu ala-
cak bilgisayar›n ba¤l› oldu¤u uca kopyalar. Di¤er bir deyiflle mesaj sadece ilgili
yere yönlendirilir ve di¤er bilgisayarlar›n meflgul edilmemesi sa¤lan›r. Bu yönlen-
dirme ifllemi gerçeklefltirilirken ufak bir gecikme yaflanabilir. Çünkü, cihaz›n me-
saj› al›p, inceledikten sonra hangi uca yönlendirece¤ine karar vermesi gerekir.

Göbek (hub) cihaz›, a¤ anahtar›na göre daha ucuzdur. Az say›da bilgisayar›n
olaca¤› a¤larda, bu cihazlar›n performanslar› yeterlidir. Fakat, göbeklerin kullan›l-
d›¤› a¤larda bilgisayar say›s› artt›kça h›z düfler. A¤ anahtar› kullan›lan a¤lar›n per-
formanslar› daha yüksektir. Onlarca say›da bilgisayar›n bulundu¤u bir a¤da a¤
anahtar› kullan›lmas› gereklidir.

Hat›rlayaca¤›n›z gibi, veriyolu topolojisi kullanan Ethernet’te, belirli bir an-
da sadece bir çift bilgisayar haberleflebilir. Y›ld›z topolojisinde de, yüksek ka-
pasiteli a¤ anahtarlar› birden fazla çift bilgisayar›n haberleflmesine olanak tan›-
yabilmektedir. Ba¤›ms›z flekilde yap›lan haberleflme, a¤›n iletiflim performans›-
n› yükseltmektedir.

Veriyolu veya halka topolojileriyle k›yasland›¤›nda, y›ld›z topolojisinde bir
a¤›n kurulmas› için daha fazla kablo kullan›lmas› gerekti¤i görülebilir. Çünkü her
bilgisayar ayr› bir kabloyla a¤ cihaz›na ba¤lanmaktad›r. Bu özelli¤in en büyük ge-
tirisi, kabloda meydana gelen hatan›n sadece o kabloya ba¤l› bilgisayar› etkileme-
sidir. Bu durumda, di¤er bilgisayarlar sorun olmadan birbirleriyle haberleflebilir-
ler. Hatal› hat onar›ld›¤›nda devre d›fl› kalan bilgisayar da a¤a girer. Ancak a¤
anahtar›nda meydana gelen bir ar›zada, a¤ çal›flamaz duruma düflmektedir.

Bu topolojiyi kullanan Ethernet’in di¤er bir avantaj›, iletiflim mesafesini iki kat
art›rmas›d›r. Daha önce belirtti¤imiz gibi, veriyolu topolojisinin kullan›ld›¤› Ether-
net türünde, kablo mesafesi en fazla 100 metre olabilmektedir. Y›ld›z topolojisi
kullanan Ethernet’te a¤ cihaz›yla bilgisayar aras›ndaki mesafe bu kadard›r. ‹ki bil-
gisayar aras›ndaki uzakl›k, her bilgisayar› ba¤layan kablonun uzunluklar› toplan-
d›¤›nda, 200 metre olabilir.
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A¤aç Topolojisi
Bu tür a¤lar, birden fazla say›da y›ld›z topolojide bulunan alt a¤› tek bir a¤ alt›nda
toplarlar. fiekil 11.6’da görüldü¤ü gibi en üstte bulunan anahtar cihaz›n alt›nda bafl-
ka anahtarlar ya da göbekler ba¤lanarak, alt a¤lar birbirlerine ba¤lanm›fllard›r.

Bütün bilgisayarlar›n ba¤land›¤› yer en üstteki a¤ anahtar›d›r. Bu nokta, alt a¤-
lar aras›ndaki iletiflimin geçti¤i a¤ omurgas›d›r. Burada kullan›lan anahtar›n, yük-
sek bir mesaj trafi¤ini yönetebilecek özellikte olmas› gerekmektedir. Bu tür cihaz-
lara a¤ omurga anahtar› ad› verilir. Genellikle çok say›da alt a¤› yüksek h›zda
ba¤layabilecek uçlar› vard›r. Ayr›ca, mesaj trafi¤ini yönetebilecek kadar h›zl› ve
mesaj iletim kapasiteleri yüksektir. A¤ anahtarlar›nda mesaj›n ilgili yere gönderil-
mesi s›ras›nda yaflanan gecikme, omurga anahtarlar›nda yaflanmaz. Bir uçtan ge-
len mesaj›n hangi uca yönlendirilece¤i çok h›zl› bir flekilde gerçeklefltirilir.

Örgü Topoloji
Bu tipte, mesaj›n gönderilece¤i tek bir güzergah bulunmaz. Her cihaz›n ba¤l› ol-
du¤u birden fazla cihaz vard›r. Bir bilgisayar›n di¤erine ileti göndermesi duru-
munda, birden fazla alternatif yol bulunur. Örgünün her bir dü¤ümündeki cihaz,
gelen bir iletiyi hangi yoldan gönderece¤ine kendisi karar verir. Bu topoloji ge-
nellikle genifl alan a¤lar›nda kullan›l›r. 

Veriyolu, halka ve y›ld›z topolojiler, a¤ biçimlerinin temel yap› tafllar›d›r. Daha
karmafl›k a¤ yap›lar› genellikle bu üç yap›dan oluflur. A¤aç ve örgü topolojileri,
temel yap› tafllar›n›n birlefliminden oluflur.

Anadolu Üniversitesi yaln›zca kampüslerdeki bilgisayarlar arac›l›¤›yla eriflilebilecek ANA-
NET adl› bir bilgisayar a¤›na sahiptir. Ayr›ca, KYBELE, Anadolu Üniversitesi kütüphane
biliflim sistemidir. Dileyen KYBELE’ye, istedi¤i yer ve zamanda eriflerek katalog taramas›
gerçeklefltirebilir. 
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ANANET ve KYBELE aras›nda nas›l bir fark bulunmaktad›r?

ANANET, yaln›zca belirli bir yerdeki (kampüslerdeki) bilgisayarlar aras›nda kurulmufl bir yerel alan
a¤›d›r. KYBELE ise genifl kitlelere hizmet veren, insanlar›n diledikleri yer ve zamanlarda eriflebilecekle-
ri bir kütüphane biliflim sistemidir.

B‹LG‹SAYAR A⁄LARINDA HIZ

Bilgisayar a¤lar›nda h›z›n ne anlam ifade etti¤ini aç›klayabilece¤iz.

Fiziksel bir kavram olarak h›z, bir nesnenin fiziksel konumunu ne kadar çabuk
de¤ifltirebildi¤inin bir ölçüsüdür. Bilgisayar a¤lar›ndaki h›z, fiziksel olmayan bir
kavram olan bilginin ne kadar çabuk bir yerden di¤erine aktar›lmas›yla ilgilidir.
Örne¤in, insanlar ne kadar h›zl› konuflurlarsa, birbirlerine o kadar fazla bilgi ak-
tarm›fl olurlar. Ama insanlar›n konuflma ve buna karfl›l›k duyma-anlama h›zlar›n-
da baz› s›n›rlar bulunur. Benzer flekilde bilgisayar haberleflme h›z›nda da fiziksel
s›n›rlamalar vard›r.

Çok h›zl› konuflan bir kifliyle karfl›laflt›n›z m›? Dediklerini anlarken zorluk çektiniz mi?

Sözcükler ve cümleler sayesinde insanlar bilgiyi konuflma yoluyla birbirlerine
aktar›rlar. ‹nsanlar›n haberleflmelerinde en küçük birim harftir. Harflere karfl›l›k
gelen sesleri a¤›z yoluyla üretiriz. Karfl› taraftaki kifli kula¤›na gelen bu sesleri,
beynindeki bir süreçte harfe dönüfltür. Harfler birleflir, sözcükler ve ard›ndan an-
laml› cümleler oluflur. Bilgisayarlar da elektriksel ya da ›fl›k olarak gelen sinyalle-
ri 0 veya 1’e çevirirler. Ard›ndan bu bitlerin 8 tanesi birlefltirilerek baytlar, baytlar
bir araya getirilerek çeflitli anlamlar yüklenmifl, bilgisayarlar›n anlad›klar› mesajlar
oluflturulur. 

Bilgisayar a¤lar›n›n h›z› 1 saniyede bir yerden di¤erine aktar›lan bit say›s›yla
ölçülür. Günümüzde s›radan bir bilgisayar a¤ ortam›na, 10 Mbit/saniye ve 100
Mbit/s gibi h›zlarda bilgi aktarabilir. Asl›nda bu rakamlar bir a¤ üzerinde, bir bil-
gisayar›n eriflebilece¤i en yüksek iletiflim h›z›n› belirtmektedir. A¤dan geçebilen
ortalama “bit” miktar›, bir a¤a tak›labilen bilgisayar say›s›, bir bilgisayar›n iletim
yaparken ortalama ne kadar bekledi¤i, ortalama ne kadar zaman içinde bilginin
aktar›labildi¤i gibi özellikler, asl›nda ham h›zdan daha önemli niteliklerdir.

Saniyede birkaç yüz bit iletim h›z›ndan, milyarlarca bit saniye h›zlara ulafl›lm›fl-
t›r. ‹ki bilgisayar aras›nda ulafl›lan gigabit/s (1 milyar bit/saniye) seviyesindeki ka-
pasite oldukça büyük bir aktar›m h›z›n› gösterir. Daha önce belirtti¤imiz gibi, 1
Gbps h›zl› bir kablodan, bir saniyede 2500 kitap sayfas› bir yerden di¤erine akta-
r›labilir. Böyle bir aktar›m kapasitesinin gereksiz oldu¤unu düflünebilirsiniz. Fakat
yüzlerce bilgisayar›n ayn› kablo üzerinden birbirlerine ba¤land›¤›n› düflününürse-
niz, bu h›z baz› durumlarda yeterli olmayabilir. 

Ayn› odada birçok kiflinin birbirleriyle sohbetini, birçok bilgisayarlar›n ayn›
kablo üzerinden birbirlerine ba¤land›klar› duruma benzetebiliriz. Herkesin konufl-
tu¤u bir ortamda nas›l bir kar›fl›kl›k oldu¤unu hayal edebilirsiniz. Kar›fl›kl›¤› gider-
mek için en mant›kl› çözüm, biri di¤eriyle konuflurken susmak, e¤er odada belir-
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li bir süre sessizlik varsa konuflmaya bafllamakt›r. Konufltuklar›n›z› odadaki herke-
sin duyabilece¤ini düflünürsek, konuflmaya bafllamadan önce kimle konuflmak is-
tedi¤imizi de belirtmemiz gereklidir. Konuflmayla aktarmak istedi¤imiz bilgi d›fl›n-
da, odadaki yanl›fl anlamalar› engellemek için sessizli¤i beklemek ve kiflilerin ad-
lar›n› söylemek gibi vakit kaybettirici iflleri de yapmam›z gereklidir. Bilgisayarlar
da ayn› kablo üzerinden haberleflirken benzer ifllemler yaparlar. O zaman a¤ h›z-
lar› sadece ham h›zlard›r. Bilgiyi eksiksiz flekilde ve do¤ru hedefe göndermek için
ek bilgi iletimine gereksinim duyulur. 

Bir saniyede kaç adet “bit”in aktar›ld›¤›yla, ayn› sürede kaç tane mesaj›n iletil-
di¤i birbirinden farkl›d›r. Bu, ayn› h›zda hareket edebilen otomobil ve otobüs ara-
s›ndaki farka benzer. Bir otomobil en fazla 5 kifli alabilirken, otobüs 40 kifliyi ra-
hatl›kla tafl›yabilir. Ayn› h›zda olmalar›na ra¤men, baz› a¤lardaki mesajlar hedefle-
rine daha çabuk ulafl›rlar. As›l h›z kavram›, bir saniyede kaç tane mesaj gönderdi-
¤iyle ölçülür.

Yerel alan a¤lar› k›sa mesafelerde büyük h›zlara eriflebilirler. 1998 y›l›nda
standartlaflan Gigabit Ethernet teknolojisinde, hem bak›r kablolar hem de fiber
optik kablolar üzerinde a¤a eriflim h›zlar› 1000 Mbit/saniye’ye (Gigabit/s) izin
vermektedir. Öte yandan, kablosuz iletiflimde eriflilebilen h›zlar flu an için 11.5
Mbit/saniye’dir.

Genifl alan a¤lar›nda, eriflim h›zlar› farkl› bir boyut kazanmaktad›r. Yönlendi-
rici cihaz›n h›z›, yönlendiricinin ‹nternet’e ba¤l› oldu¤u hatt›n h›z› gibi unsurlar
da iletiflim h›z›n› etkiler. Genellikle, genifl alan a¤lar›, yerel a¤lara göre daha ya-
vafl bir iletiflim ortam› sunar. Bilgisayar ve iletiflim teknolojisinin h›zla gelifliyor
olmas›, h›z ve fiyat aras›ndaki oran› da devaml› de¤ifltirmektedir. Yak›n bir gele-
cekte, genifl alan a¤lar› h›zlar›n›n, yerel alan a¤› h›zlar›na daha da yak›nlaflaca¤›
beklenebilir.
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Özet
“Bilgisayar a¤›” kavram›n› ve bilgisayar a¤lar›yla il-

gili di¤er temel kavramlar› tan›mlayabilece¤iz.

• Bir bilgisayar a¤›, birden fazla bilgisayar›n birbirle-

riyle haberleflecekleri flekilde birbirlerine ba¤lan-

malar›yla oluflan bir yap›d›r. Bu haberleflme olana-

¤›, bir bilgisayar›n, bir di¤erinde bulunan kaynak-

lara eriflimini ve bir bilgisayar›n ulaflabildi¤i kay-

nak miktar›n› art›rabilmesini sa¤lar. 

Bilgisayar a¤›n›n kurulumuna neden ihtiyaç duyul-

du¤unu aç›klayabilece¤iz.

• Bir bilgisayar a¤›n›n kurulmas› arkas›nda yatan te-

mel gerekçe, bilgisayar kaynaklar›n›n kullan›c›lar

taraf›ndan paylafl›lmas›d›r. Bir a¤a kat›lan bilgisa-

yarlar›n bütün kaynaklar› a¤daki di¤er kullan›c›la-

r›n kullan›mlar›na aç›labilir.

• Zaman paylafl›ml› sistemlere göre, kiflisel bilgisa-

yarlar›n oluflturdu¤u a¤lar›n getirdi¤i avantajlar; fi-

yat/performans oran›n›n düflmesi, performans›n

korunmas›, güvenilirli¤in artmas›, eklenebilir kay-

naklar ve ifllem gücünün art›r›labilmesi biçiminde

s›ralanabilir.

Bir bilgisayar a¤›n› oluflturan ö¤eleri s›ralaya-

rak, verilen a¤ ö¤esinin ifllevleni ve özelliklerini

aç›klayabilece¤iz.

• Bir bilgisayar a¤›n›n, yaz›l›m ve donan›m parçalar›

vard›r. Bilgisayarlar›n üzerine a¤ iflletim sistemi ku-

rulmal›, iletim ortam›na ba¤lant›y› sa¤layacak a¤

arayüz donan›mlar› tak›lmal›d›r. 

• Kullan›lacak iletim ortam› ve yönteminin seçimin-

de maliyet ve performans unsurlar› ön plana ç›kar.

• Bak›r kablolarda iletiflim mesafesi s›n›rl›yken, fiber

optik kablolar uzun mesafeler aras›nda yüksek h›z

sa¤larlar.

• Radyo dalgalar›yla yap›lan, kablosuz iletiflimde pra-

tiklik ön plandad›r. Bilgisayarlar›n yerleri, a¤daki

iletiflim kesintiye u¤ramadan de¤ifltirilebilir. Ama

sa¤lanan h›z di¤erlerine göre düflüktür.

Bilgisayar a¤›na iliflkin verilen örnek durumlarda,

co¤rafi da¤›l›ma ve a¤ topolojisine göre a¤lar›n tür-

lerini saptayabilece¤iz.
• Bilgisayar a¤lar›, kaplad›klar› co¤rafi alan›n büyük-

lü¤üne ve bilgisayarlar aras›ndaki ba¤lant› biçimle-
rine göre iki flekilde s›n›fland›r›labilirler.

• Co¤rafi alana göre yap›lan s›n›fland›rmada, a¤lar
yerel alan a¤lar› (YAA) ve genifl alan a¤lar› (GAA)
olmak üzere iki türe ayr›l›r.

• Bir genifl alan a¤› birden çok say›da yerel a¤› kap-
sar. Yerel a¤lar›n, genifl alan a¤›na ba¤land›klar›
yerlerde yönlendirici denilen cihazlar bulunur. Bun-
lar›n görevi, bir alt yerel a¤dan  gelen mesajlar› bir
di¤erine göndermektir.

• Genifl alan a¤›nda, bütün alt yerel a¤lardan gelen
trafi¤in topland›¤› merkezlere iletiflim omurgas› ad›
verilir. Omurga bölgeleri, yüksek h›zl› iletiflimin ya-
p›ld›¤› yerlerdir. Bir anlamda iletiflim otoyollar›d›r.

• Ba¤lant› biçimlerine, di¤er bir deyiflle topolojileri-
ne göre a¤lar çeflitli flekillerde incelenebilir.

• Veriyolu topolojisinde, bütün bilgisayarlar tek bir
kabloyla ya da ortam üzerinden birbirlerine ba¤-
lanm›fllard›r. Bütün iletiflim bütün bilgisayarlar ta-
raf›ndan dinlenebilir.

• Halka topolojide, bilgisayarlar halka fleklinde bir-
birlerine ba¤lanm›fllard›r. Her birinin iki komflusu
vard›r.

• Y›ld›z topolojide, bilgisayarlar tek bir noktaya ba¤-
l›d›rlar. Bu ba¤lant› noktas› genellikle bir a¤ ileti-
flim cihaz›d›r.

• A¤aç topoloji, hiyerarflik bir yap›lanmad›r ve ba¤-
lant› flekli bir a¤aç yap›s› izlenimini verir.

• Örgü topolojisindeyse, bilgisayarlar birbirlerine di-
¤er bilgisayarlar üzerinden ba¤l›d›rlar. Komflular
üzerinden di¤eriyle ba¤lant› kurarlar.

Bilgisayar a¤lar›nda h›z›n ne anlam ifade etti¤ini
aç›klayabilece¤iz.

• Bilgisayar a¤lar›nda h›z deyimi iki farkl› kavram›
ça¤r›flt›r›r. Birincisi, iletim ortam› üzerinden bir sa-
niyede aktar›labilen en fazla “bit” say›s› ve di¤eri de
birim zaman bafl›na gönderilebilen mesaj say›s›d›r.

• ‹lk kavram, milyon bit/saniye (Mbit/s) cinsinden
ölçülür. On binlerce Mbit/s’lik h›zlar teknolojik ola-
rak mümkündür. Fakat “ham” h›zdan farkl› olarak,
hedefe ulaflt›r›labilen mesaj say›s› daha anlaml›d›r.

• ‹ki kavram, ayn› h›zda hareket eden otomobil ve
otobüse benzer. Her ikisinin h›zlar› ayn› olmakla
birlikte kapasiteleri birbirlerinden farkl›d›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi bilgisayar kayna¤› de¤ildir?

a. Haf›za
b. Yaz›c›
c. ‹flletim sistemi
d. ‹fllem kapasitesi
e. Sabit disk kapasitesi

2. Afla¤›dakilerden hangisi bir dosya sunucusunun özel-
liklerinden biri de¤ildir?

a. Bir bilgisayard›r.
b. Genifl bir kapasitesi vard›r.
c. Her a¤da tek bir tane bulunmal›d›r.
d. Kaynaklar› a¤ kullan›c›lar› taraf›ndan paylafl›l›r.
e. Kullan›c›lara verilen eriflim yetkileri a¤ yöneticisi

taraf›ndan belirlenir.

3. Bilgisayar kayna¤› nedir?
a. Bilgisayar üzerinde bulunan kapasitedir.
b. Bilgisayar›n a¤ iletim ortam›na üzerinden ba¤lan-

d›¤› arayüz donan›m›n›n di¤er ad›d›r.
c. Kullan›c›n›n a¤daki bir bilgisayarda ad›n› ve flifre-

sini girerek oturum açmas›d›r.
d. Bilgisayar›n kapasitesinin yükseltilmesidir.
e. Birden fazla say›da bilgisayar›n birbirine bir flekilde

ba¤lanarak, bir bilgisayar a¤›n›n oluflturulmas›d›r.

4. Afla¤›dakilerden hangisi, zaman paylafl›ml› sistemlere
göre, kiflisel bilgisayarlar›n oluflturdu¤u a¤lar›n getirdi¤i
avantajlardan biri de¤ildir?

a. Bilgisayar a¤lar›nda fiyat/performans oran› küçüktür.
b. A¤ üzerindeki kaynaklara yenileri kolayl›kla

eklenebilir.
c. Toplam kapasite, a¤ üzerindeki bilgisayarlar ara-

s›nda da¤›lm›flt›r.
d. Kullan›c›lar herhangi bir bilgisayarda oturum

açabilirler.
e. Bozulan bir bilgisayar, a¤›n çal›flmas›n› engellemez.

5. Kaynaklar›n bilgisayarlar üzerinde da¤›n›k bir flekil-
de durdu¤u bir a¤da afla¤›dakilerden hangisi genellikle
do¤rudur?

a. A¤ yönetimi kolayd›r.
b. Yüksek iletim h›zlar› elde edilebilir.
c. Dosya sunucusu bulunmamaktad›r.
d. Kablosuz iletiflim teknolojileri kullan›lmaktad›r.
e. A¤ yöneticisi eriflim yetkilerini tan›mlamam›flt›r.

6. I. Hava
II. Fiber-optik kablo
III. Bak›r kablo.
Yukar›da verilen ortamlar›ndan hangileri, “›fl›k” yönte-

mini kullan›r?
a. Yaln›z I
b. Yaln›z II
c. I ve II
d. I ve III
e. I, II ve III

7. Afla¤›dakilerden hangisi bir bilgisayar a¤›nda kullan›la-
cak teknolojilerin seçilmesi s›ras›nda göz önüne al›nmaz?

a. ‹letiflim h›zlar›
b. ‹letiflim güvenli¤i
c. Maliyet
d. ‹flletim sistemi markas›
e. A¤›n kaplad›¤› co¤rafi alan

8. Afla¤›dakilerden hangisi bir bilgisayar a¤›n› oluflturan
temel ö¤elerden biri de¤ildir?

a. ‹letim ortam›
b. ‹letim yöntemi
c. Arayüz donan›m›
d. ‹flletim sistemi
e. Sabit disk kapasitesi 

9. Bilgisayar›n bir di¤erine göndermek istedi¤i mesajlar›,
fiziksel olarak iletim ortam›na uygun flekle afla¤›dakiler-
den hangisi getirir?

a. ‹letim ortam›
b. Arayüz donan›m›
c. ‹letim yöntemi
d. A¤ dosya sunucusu
e. A¤ yöneticisi

10. Özge’nin bilgisayar›nda bulunan bütün disk alan› bi-
le yapaca¤› ifllere yeterli de¤ildir. Özge’nin bilgisayar›n›n
kapasitesinin art›r›lmas› konusunda yap›labilecekler ile il-
gili afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a. A¤ kart› tak›larak, bir bilgisayar a¤›na ba¤lanmal›d›r.
b. A¤a ba¤lanmal› ve bir a¤ dosya sunucusuna ba¤-

lanmas› için yetki verilmelidir.
c. Daha yüksek kapasiteye sahip yeni bir bilgisayar

verilmelidir.
d. Sabit diskindeki gereksiz programlar›n silinmesi

ve yapaca¤› ifl için yer aç›lmas› yeterlidir.
e. Özge’nin bilgisayar›n›n a¤ dosya sunucusu haline

getirilmesi yeterlidir.
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Yan›t Anahtar›
1. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar

ve Tan›mlar” konusunu tekrar okuyun.
2. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar

ve Tan›mlar” konusunu tekrar okuyun.
3. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavramlar

ve Tan›mlar” konusunu tekrar okuyun 
4. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayar A¤lar›-

na Neden ‹htiyaç Duyuluyor?” konusunu tekrar
okuyun.

5. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayar A¤›
Ö¤eleri” konusunu tekrar okuyun.

6. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayar A¤›
Ö¤eleri” konusunu tekrar okuyun.

7. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayar A¤›
Ö¤eleri” konusunu tekrar okuyun.

8. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayar A¤›
Ö¤eleri ” konusunu tekrar okuyun.

9. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayar A¤›
Ö¤eleri” konusunu tekrar okuyun.

10. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgisayar A¤›
Ö¤eleri” konusunu tekrar okuyun.





Anahtar Kavramlar
A¤ Protokolleri Hiper Metin
Alan Adlar› IP
Bilgisiyar ‹smi IP Numaras›
Çevirmeli Ba¤lant› ‹nternet Sitesi
De¤iflken ‹çerikli Web Sayfalar› ‹nternet Sunucusu
DNS Sunucular› Kiral›k Hat Üzerinden Ba¤lant›
E-Posta Adresi Proxy Sunucular›
E-Posta Arayüzü TCP
E-Posta Sunucular› Yönlendirici
FTP Sunucular› Web Sayfas›
Güvenlik Sunucular› www Sunucusu
HTML Editörü
TCP
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Girifl
Bir önceki ünitede bilgisayar a¤lar›n› inceledik. ‹nternet, en çok konuflulan ve ta-
n›nan bilgisayar a¤›d›r. Asl›nda ‹nternet, milyonlarca bilgisayar›n ve yüz binler-
ce yerel alan a¤›n›n bir araya gelmesiyle oluflan, yeryüzündeki en büyük genifl
alan a¤›d›r. Co¤rafi olarak uzak bilgisayarlarda bulunan bilgilere ulaflmam›z›,
baflka yörelerdeki arkadafllar›m›zla, meslektafllar›m›zla ve hatta hiç tan›mad›¤›-
m›z insanlarla iletiflim kurmam›z›, faturalar› ödememizi, al›flverifl yapmam›z›
sa¤lar.

Bugün, yaflam›m›z›n her alan›nda karfl›m›za ç›kan ‹nternet, yediden yetmifle
herkes taraf›ndan konuflulmakta ve kullan›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Ev ya da iflyer-
lerindeki bilgisayarlar›n yan› s›ra ‹nternet kafeler de ço¤umuza ‹nterneti kullan-
ma olana¤› sunmaktad›r. 

Bu ünitede, ‹nterneti nas›l kullanaca¤›m›zdan çok, ‹nternet ile iletiflimin nas›l
sa¤lanabilece¤i aç›klanmaktad›r.

Bu üniteyi tamamlad›¤›m›zda afla¤›daki yeterliklere sahip olaca¤›z:
1. ‹nternet üzerindeki bilgisayarlar aras›ndaki iletiflimi sa¤layan ortak dile iliflkin

temel kavramlar› tan›mlayabilece¤iz.
2. Verilen örnek durumlarda ‹nternete ba¤lanma türlerini saptayabilece¤iz.
3. Verilen örnek durumlarda kullan›lmas› gereken ‹nternet sunucular›n› belirle-

yebilece¤iz.
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‹NTERNET ÜZER‹NDEK‹ B‹LG‹SAYARLAR 
ARASINDAK‹ ‹LET‹fi‹M: TEMEL KAVRAMLAR

‹nternet üzerindeki bilgisayarlar aras›ndaki iletiflimi sa¤layan
ortak dile iliflkin temel kavramlar› tan›mlayabilece¤iz.

‹nternet üzerinde, ‹nternet siteleri içerisinde yer alan bilgi, insanlar›n ufuklar›n› bir
anda geniflletmifltir. “Internet Explorer” ve “Netscape Communicator” gibi ‹nternet
izleyicisi ad› verilen programlar kullanarak, kullan›c›lar, dünya üzerindeki herhan-
gi bir bilgisayara, di¤er bir deyiflle bir ‹nternet Sitesine ba¤lanabilmekte ve ora-
da bulunan bilgilere ulaflabilmektedir. Üzerinde ‹nternet sitesi bulunduran bilgisa-
yarlara ‹nternet Sunucusu ad› verilir. 

Üniversitedeki bilgisayar laboratuar›ndaki bilgisayarda yüklü olan Internet Explorer
program›nda, www.anadolu.edu.tr adresini yazd›¤›mda, Anadolu Üniversitesinin ‹nternet
sitesine ulafl›yorum. Bilgisayar›m bu siteye nas›l ba¤lan›yor ve oradaki bilgilere eriflmemi
nas›l sa¤l›yor?

Ba¤lanma ifllemi, kullan›c› nas›l yap›ld›¤›n› bilmeden gerçekleflir. Evinizdeki telefonu kullanarak, bafl-
ka bir flehirdeki arkadafl›n›z›n telefon numaras›n› çevirdi¤iniz duruma benzer. Telefon sistemi sizi bir
flekilde akraban›z›n telefonuna ba¤lar ve konuflman›z› sa¤lar. ‹nternette ba¤lant› kurmak istedi¤iniz
bilgisayar›n ad›n› ‹nternet Explorer program›ndaki adres çubu¤una girdi¤inizde, iflletim sistemi, ba¤-
l› oldu¤unuz yerel a¤ üzerinden sizi oraya ulaflt›r›r.

Numaras›n› çevirerek arad›¤›n›z kifliden bilgi almak için ayn› dili konuflman›z
gerekir. Birisi Türkçe di¤eri Frans›zca konuflursa, kifliler birbirlerini anlamazlar ve
aradaki bilgi ak›fl›nda ciddi sorunlar ç›kar. Benzer flekilde bilgisayarlar da birbir-
leriyle “konuflurken” ortak bir dili kullanmal›d›rlar. Bilgisayar terminolojisinde, bil-
gisayarlar›n birbirleriyle haberleflmek için kulland›klar› dile protokol ad› verilir.
‹nternete ba¤l› bilgisayarlar, TCP ve IP protokolleriyle, di¤er bir deyiflle TCP/IP’le
haberleflirler. 

Telefonla arad›¤›n›z kifliye nas›l telefon numaralar›n› çevirerek ulafl›yorsan›z,
‹nternette her bilgisayar›n ayr› bir numaras› vard›r. Bunlara IP numaras› ad› ve-
rilir. Bildi¤iniz gibi bir telefon numaras› alan (flehir) kodu ve lokal telefon numa-
ras› gibi alt bölümlerden oluflur. Her kentin ve ilçenin ayr› bir kodu vard›r. Bilgi-
sayarlar›n numaralar› da benzer flekilde alt bölümlerden oluflur. Kullan›mda ko-
layl›k olsun diye IP numaras› yan›nda bilgisayarlara bir de isim verilebilir. Bu is-
min IP numaras› karfl›l›¤› kullan›larak eriflim sa¤lan›r. Örne¤in, www.anado-
lu.edu.tr isimli, Anadolu Üniversitesi ‹nternet Sunucusunun IP numaras›
193.140.20.52’dir.

Örne¤in, Ankara’daki hava s›cakl›¤›n› ö¤renmek istiyorsunuz. Ankara’daki her-
hangi bir telefon numaras›n› çevirerek, karfl›n›za ç›kan kifliye sorabilir misiniz? El-
betteki, bu kiflinin görevi size bu bilgiyi vermek olmayabilir. E¤er Meteroloji Ge-
nel Müdürlü¤ünün bu ifl için tahsis etti¤i bir telefon numaras› varsa, o numaradan
bu bilgiyi edinebilirsiniz. Benzer flekilde, ‹nternet üzerinde bilgiyi sunmakla gö-
revli, sunucu bilgisayarlar›n hepsi de¤iflik tür ve içerikte bilgi, sunarlar. 

Bilginin içeri¤ine ve türüne göre farkl› sunucular kullan›l›r. Yaz› ve resim içe-
ren sayfalara ulaflmak isterseniz Web (www – world wide web) sunucular›na erifl-
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meniz gerekir. E¤er arad›¤›n›z bilgi, programlar veya dosyalar içindeyse o zaman
ftp sunucular›n› kullanmal›s›n›z. Arkadafl›n›za e-posta gönderecekseniz, yazd›¤›-
n›z bir mesaj› adresiyle birlikte e-posta sunucusuna vermelisiniz. Çeflitli görevleri
olan pekçok ‹nternet sunucusu türü vard›r.

fiimdi, burada k›saca de¤indi¤imiz kavramlar› ayr›nt›s› ile inceleyelim.

A¤ Protokolleri
A¤ protokolleri, a¤a ba¤l› bilgisayarlar›n birbirleriyle haberleflmekte kulland›klar›
dillerdir. Bir topluluk içinde insanlar birbirleriyle haberleflmek için ortak bir dile
gereksinim duyarlar. Bilgisayarlar için de benzer bir dile gereksinim vard›r. ‹nter-
neti dünyadaki milyonlarca bilgisayar›n oluflturdu¤u bir yap› oldu¤una göre, bilgi-
sayarlar›n birbirleriyle haberleflebilmeleri için ortak bir dilde konuflmalar› gerekir.
‹flte ‹nternette konuflulan dilin ad› TCP/IP protokolüdür. Bir bilgisayar›n TCP/IP a¤
protokollerini konuflabilmesi için iflletim sistemlerine baz› yaz›l›mlar›n kurulmas›
gerekmektedir. Bunlar TCP/IP sürücü yaz›l›mlar›d›r. Sürücü yaz›l›mlar, a¤ arayüz
donan›m› üzerinden TCP/IP protokolüyle di¤er bilgisayarlarla haberleflirler. 

Bilgisayarlar aras›nda haberleflmenin neden karfl›l›kl› kabul edilen bir proto-
kolle yap›ld›¤›n› anlamak için bir örnek verelim ve iki bilgisayar›n birbirleriyle ha-
berlefltiklerini düflünelim. Birincisinin iletiyi di¤erine gönderdi¤ini ve bunu alan
bilgisayar›n da, içindeki mesaj› içeri¤ine göre ekrana ya da yaz›c›ya yazaca¤›n›
varsayal›m. Sadece iletiyi karfl› tarafa göndermek ve karfl› taraf›n da bu iletiyi al-
mas› yeterli de¤ildir. Gerekli olan, alan ve gönderen aras›nda iletinin yap›s› ve her
iki taraf›n bu iletiyi gönderirken yapacaklar› konusundaki anlaflmad›r, di¤er bir
deyiflle iki sistem aras›ndaki protokoldür. 

Birbiriyle haberleflen iki bilgisayar aras›ndaki ortak protokol (dil) flöyle
olabilir:

1. Mesaj›n bafl k›sm›na gönderenin ismi ve hedef bilgisayar›n ismi konulacak.
Hemen ard›ndan E veya Y harfi gelecek. Karfl› taraf paketi ald›¤›nda, e¤er
paketin içinde E varsa içindeki yaz›, ekrana, Y varsa yaz›c›ya gönderilecek.

2. Mesaj› karfl› taraf ald›¤›nda, buna yan›t olarak bir mesaj gönderecek ve me-
saj›n içinde gönderen bilgisayar›n ismi, hedef bilgisayar›n ismi ve ard›ndan
“ALDIM” yaz›s› olacak.

3. Gönderen bilgisayar da buna karfl›l›k olarak içinde “TAMAM” yaz›s› olan bir
mesaj gönderecek.

‹nternette konuflulan ortak dil olan TCP/IP protokolü, iki parçadan oluflur: IP
(‹nternet Protokolü) ve TCP (Aktar›m Kontrol Protokolü) . 

IP: ‹nternet Protokolü
IP, bir bilgisayardan farkl› bir a¤daki bilgisayara ileti gönderilece¤i zaman, bunun
a¤lar aras›nda yönlendirilerek yerine ulaflmas›n› sa¤lar. IP protokolü, her bilgisa-
yar›n ‹nternet üzerinde farkl› bir numaras› olmas›n› gerektirir. ‹nternete ba¤l› her
bilgisayar dört rakam grubundan oluflan IP numaras›na sahiptir. Bu numaralar›n
her biri 0 ve 255 say›lar aras›nda de¤iflir ve daha rahat gösterilebilmeleri için ara-
lar›na noktalar konulur. IP numaralar› da¤›n›k olarak bulunmaz. ‹nterneti olufltu-
ran alt a¤lar›n her birinde bir gurup IP numaras› vard›r. Örne¤in, Anadolu Üniver-
sitesinde a¤da kullan›lan IP numaras› aral›klar›ndan baz›lar› flunlard›r: 

193.140.18.0  -  193.140.18.255
193.140.19.0  -  193.140.19.255
193.140.20.0  -  193.140.20.255
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A¤ protokolleri, a¤a ba¤l›
bilgisayarlar›n birbiriyle
haberleflmekte kulland›klar›
dillerdir.

‹nternet Protokolü, farkl›
a¤lardaki bilgisayarlar›n ve
kullan›c›lar›n birbirlerine
gönderdikleri iletilerin 
yerlerine ulaflmalar›n›
sa¤lar.

IP numaralar› telefon
numaralar›na benzer. Belirli
bir muhitteki telefon 
numaralar›n›n ilk 3
basama¤› genellikle 
birbirine benzer. Lokal tele-
fon numaralar› 555 ile
bafllayan iki telefon abonesi,
örne¤in 5559501 ve
5551932, büyük bir
olas›l›kla ayn› telefon
santraline ba¤l›d›r. Ayn›
flekilde bir a¤ içinde 
bulunan bilgisayarlar›n IP
numaralar› da belirli bir
aral›k içinde bulunur.



Bu numara aral›klar›, Anadolu Üniversitesi kurumuna verilmifltir ve baflka ku-
rumlar taraf›ndan kullan›lamazlar. Üniversite, kendi yerel a¤› içinde ‹nternete ba¤-
l› bilgisayarlara bu numaralardan herhangi birini verebilir.

Örne¤in, Anadolu Üniversitesi a¤›nda 193.140.20.53 IP numaral› bilgisayar›n,
129.100.100.1 numaral› bilgisayarla ba¤lant› kurarak bir mesaj (örne¤in e-posta)
gönderece¤ini düflünelim. Hedef bilgisayar›n üniversite a¤›nda m› yoksa baflka bir
a¤da m› oldu¤una, eriflilecek bilgisayar›n IP numaras›na bak›larak karar verilebi-
lir. Hedef IP Anadolu Üniversitesinin IP numaras› aral›klar›ndan birine denk gel-
memektedir. Mesaj› d›fl ‹nternet uzay›na gönderecek yönlendirici (router) cihaza
bu mesaj aktar›l›r.

‹nternete aç›k yerel bir a¤da, bir ya da daha fazla yönlendirici bulunur. Her
yönlendiricinin, biri iç yerel a¤dan, di¤eri de d›fl a¤dan olmak üzere en az iki IP
numaras› bulunur. Örne¤in, fiekil 12.1’de görülen Anadolu Üniversitesi a¤›n›n
‹nternete ba¤l› oldu¤u yönlendiricinin IP numaras› 193.140.21.14’tür. Yerel a¤
içindeki bilgisayarlar, ‹nternet üzerindeki bir bilgisayara mesaj gönderirken bu IP
numaras›n› kullan›rlar. ‹nternet üzerindeki bir bilgisayar Anadolu Üniversitesi ye-
rel a¤›ndaki bir bilgisayara 212.159.2.1 adresi üzerinden eriflir.
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Yönlendiriciler, yerel a¤
d›fl›ndaki bir bilgisayara
ulaflmay› sa¤larlar.

Yönlendirici
üzerinden 
‹nternete ulafl›m.

‹nternete ba¤l› bir 
bilgisayar, kendi yerel
a¤›ndaki bilgisayarlar›n IP
aral›¤›n› ve yönlendiricinin
IP numaras›n› bilmek 
zorundad›r.

‹NTERNET

ANADOLU
ÜN‹VERS‹TES‹

212.159.2.1

193.140.19.205 193.140.20.11

193.140.21.14

193.140.21.90

Yönlendirici

fiekil 12.1



‹nternet üzerindeki bir bilgisayar, Anadolu Üniversitesi yerel a¤›ndaki bir bilgisayara na-
s›l eriflir?

E¤er afla¤›dakilerden birine benzer bir cevap düflündüyseniz, do¤ru cevab› buldunuz demektir.
1. ‹nternet içinde bir yerden di¤er bir yere eriflim kullan›c›lar farketmeden gerçeklefltirilir. Bilgisayar›-

n›z, kendi yerel a¤›n›za ba¤l› yönlendiriciye eriflerek nereye ulaflmak istedi¤ini belirtir ve bu mesaj
‹nternet içinde bulunan çok say›da yönlendirici cihaz›n üzerinden geçer ve hedefle iletiflime geçme-
niz sa¤lan›r.

2. Evdeki telefonunuzda baflka bir ildeki bir telefon numaras›n› çevirdi¤iniz zaman, telefon flebekesi
sizi o numaraya bir flekilde ba¤l›yorsa, ‹nternet de benzer flekilde çal›fl›r. Telefonunuzun ba¤l› ol-
du¤u yerel telefon santraliniz bilgisayar a¤lar›ndaki yönlendiriciler gibi çal›fl›r, ba¤lant› iste¤inizi
bir flekilde karfl›lar ve karfl› taraftaki telefona ba¤lanman›z› sa¤lar. 

TCP Protokolü
TCP protokolü bir bilgisayardan di¤erine gönderilecek iletiyi, a¤ üzerinde gönde-
rilebilecek uzunlukta küçük paketlere bölme ifllevini gerçeklefltirir. Bu paketlerin
baflka bir a¤daki bilgisayara iletilmesini IP protokolu gerçeklefltirirken, iletinin
gönderildi¤i bilgisayarda bunlar TCP protokolü sayesinde bir araya getirilir ve ile-
ti yeniden oluflturulur.

Her küçük paket gönderilecek iletinin bir parças›n› içerdi¤i gibi, hangi bilgisa-
yardan gönderildi¤i ve hangisine ulaflaca¤› gibi bilgileri de içerir. Çok yal›n bir ör-
nek olarak “Yeni ekonominin do¤mas›n› sa¤layan iletiflim teknolojilerindeki yeni-
liklerden sadece ticari kurulufllar de¤il devlet ve kurumlar› da faydalanabilir” cüm-
lesinin A bilgisayar›ndan B bilgisayar›na 3 paket halinde gönderildi¤ini düflüne-
lim. A bilgisayar›ndaki a¤ sistem yaz›l›m› bu cümleyi flöyle paketleyebilir;

1. paket (72 harf): “A,B,1,63,Yeni ekonominin do¤mas›n› sa¤layan iletiflim
teknolojilerindeki”

2. paket (76 harf) “A,B,2,67,yeniliklerden sadece ticari kurulufllar de¤il devlet
ve kurumlar› da”

3. paket (24 harf): “A,B,3,14,faydalanabilir”

A¤ iflletim sistemi herhangi bir iletiyi neden paketlere ay›rarak gönderir?

E¤er afla¤›dakilerden birine benzer bir cevap düflündüyseniz, do¤ru cevab› buldunuz demektir.
1. Tek bir paket halinde gönderilirse, iletim s›ras›nda a¤› baflka bir bilgisayar kullanamaz. Ama kü-

çük paketler halinde gönderilirse, iki paket aras›nda geçen zamanda baflka bir bilgisayar di¤eriyle
haberleflebilir. Bu flekilde a¤›n kullan›m oran› artar.

2. Büyük bir mesaj tek bir defada ve uzun bir zaman içinde gönderilirse, iletim s›ras›nda hata ç›k-
mas› daha olas›d›r. Bu durumda, iletinin tekrar bafltan gönderilmesi gerekebilir. Ama bir ileti da-
ha küçük paketlere ayr›l›rsa, sadece sorun ç›kan paket yeniden gönderilir. Bu flekilde zaman kayb›
önlenir.

IP Numaralar› ve Bilgisayar ‹simleri
‹nternete ba¤l› bütün bilgisayarlara verilen IP numaralar›n›n kullan›m›, insanlar
için zor olabilir. Kendi yerel a¤›n›zda bulunan bir bilgisayara ulaflmak için, o bil-
gisayar›n IP numaras›n› hat›rlamak zor olabilir. ‹flte bu nedenle, her bilgisayara IP
numaras› yan›nda bunun yerine geçebilen bir de isim verilmesine gerek duyul-
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TCP protokolü, bir bilgisa-
yardan di¤erine 
gönderilecek iletiyi, a¤
üzerinde gönderilebilecek
uzunlukta küçük paketlere
böler.



mufltur. Örne¤in, Anadolu Üniversitesi yerel a¤› üzerinde IP numaras› 193.140.20.18
olan bilgisayar›n ismi “www.anadolu.edu.tr”dir. 

‹nternet üzerinde bu isimde binlerce hatta milyonlarca bilgisayar bulunabilir. Kolay ha-
t›rlanabilen bu isimler, ‹nternet üzerinde kar›flmadan nas›l kullan›labilir?

Nas›l insanlar kendilerini tan›tmak için isim ve soyad› kullan›rlarsa, bilgisayarlar da bu kar›flmay›
engellemek için soyad› benzeri “alan ad›” kullan›rlar. Örne¤in, Anadolu Üniversitesi yerel a¤›nda bu-
lunan www isimli bilgisayar›n alan ad› “anadolu.edu.tr”dir. Bu isim ve alan ad› birlefltirilerek elde
edilen, www.anadolu.edu.tr, bu bilgisayar›n ‹nternet üzerindeki ismidir.

Anadolu Üniversitesinde kampus a¤›ndaki her bilgisayar›n alan ad› anado-
lu.edu.tr’dir. Bu alan ad›, ‹nternette Anadolu Üniversitesi d›fl›nda baflka bir a¤da-
ki bilgisayarlar› tan›mlamak için kullan›lamaz.

Bilgisayar isimleri ve IP numaralar› aras›ndaki fark nedir?

Birbirleriyle ba¤lant›l› gösterimlerdir. Bilgisayar isimleri, insanlar›n isimleri kolay
hat›rlamas› içindir. IP numaras› ise ‹nternetin çal›flmas› için gerekli bir ö¤edir.
Bu nedenle, eriflilecek bilgisayar›n ismi IP numaras›na çevrilerek ifllem yap›l›r.
‹simden IP numaras›na ve IP numaras›ndan isime çevirme ifllemi DNS Sunucusu
(Domain Name Server-Alan Ad› Sunucusu) ad› verilen bir bilgisayar taraf›ndan
yap›l›r. Bunun üzerinde çal›flan bir yaz›l›m sayesinde bu çevrim ifllemi gerçeklefl-
tirilebilir. Her yerel alan a¤da bir ya da birden fazla DNS sunucusu bulunabilir.
Örne¤in; Anadolu Üniversitesindeki DNS sunucular›ndan birinin IP numaras›
193.140.21.100’dür. 

Alan Adlar›
Alan adlar›, birbirlerinden nokta iflaretleriyle ayr›lm›fl üç ana parçadan oluflur.
Anadolu Üniversitesinin alan ad› anadolu.edu.tr oldu¤unu daha önce ö¤rendik.

1. Kuruluflu tan›mlay›c› k›saltma: ANADOLU
2. Alan ad› tipi: EDU, e¤itim kurumu oldu¤unu belirtmektedir.
3. Ülke kodu: TR, Türkiye’deki alan ad› oldu¤unu tan›mlar. 
Kuruluflu tan›mlayan k›saltma bölümüne, kurumu an›msatan ama uzun olma-

yan bir yaz› seçilir. Türkçe’ye özgü fl, ç, ü, ¤, ö, › gibi harfler yaz›lamaz. Örne¤in,
Türkiye’deki baz› Üniversitelerin alan adlar› flöyledir:

• Osmangazi Üniversitesi : ogu.edu.tr
• Orta Do¤u Teknik Üniversitesi : odtu.edu.tr
• ‹stanbul Teknik Üniversitesi : itu.edu.tr
• Akdeniz Üniversitesi : akdeniz.edu.tr
Alan ad› tipi, kuruluflun çal›flma alan›n› gösterir. S›k kullan›lan alan ad› tipleri

flunlard›r:
• EDU E¤itim kurumlar› (Üniversiteler, liseler, vb)
• COM Ticari kurulufllar 
• NET ‹nternet A¤› ‹flleten kurumlar 
• ORG Kâr amac› gütmeyen organizasyonlar, vak›f kurulufllar›
• GOV Devlet kurumlar›
• MIL Askerî kurumlar
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DNS sunucular›, bilgisayar
isimlerini IP numaralar›na
ve IP numaralar›n› 
bilgisayar isimlerine 
çevirirler.

Bir DNS sunucusu telefon
rehberi gibi çal›fl›r. ‹sim
karfl›s›nda numara söyler.



Ülkelerin k›saltmalar› iki harften oluflur. E¤er alan ad› tipinden sonra bir ülke
kodu girilmezse, bu alan ad›n›n sahibinin Amerika Birleflik Devletleri’nde kurulu
bir flirket oldu¤u anlafl›l›r. Kullan›lan ülke k›saltmalar›ndan baz›lar› flunlard›r:

• TR Türkiye
• UK ‹ngiltere
• DE Almanya
• FR Fransa
• EU Avrupa Birli¤i

www.usc.edu adresini inceleyerek, bilgisayar ismini, alan ad›n›, alan tipini ve hangi ülke-
de bulundu¤unu aç›klay›n›z.

‹nternet Nas›l Çal›fl›r?
‹ngiltere’deki herhangi bir bilgisayar, Anadolu Üniversitesi’nin yerel a¤›ndaki
www.anadolu.edu.tr adl› bilgisayara ulaflarak bir e-postay› iletmek istedi¤ini dü-
flünelim. Bu bilgisayarda çal›flan a¤ yönetim yaz›l›m›, yerel a¤da bulunan DNS su-
nucusuna ulaflarak www.anadolu.edu.tr ad›n›n karfl›l›¤› olan IP numaras›n› sorar.
Karfl›l›k olarak 193.140.20.18 adresini al›r. Bu IP numaras› ‹ngiltere’deki bilgisaya-
r›n kendi yerel a¤›nda de¤ildir. Kendi a¤›n›n yönlendiricisine mesaj› gönderir.

Mesaj Eskiflehir’e do¤ru yol al›rken, birçok yönlendiricinin üzerinden geçer,
saniyeler içinde ülkeler aflar ve Anadolu Üniversitesi’nin yönlendiricisine eriflir.
Buradan Anadolu Üniversitesi kampus a¤›na geçer ve 193.140.20.18 adresine
ulafl›r.

‹nternet Üzerindeki Bilgisayarlar Aras›ndaki ‹letiflim: Temel Kavramlar248

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
fiekil 12.2

‹nternette
iletiflimin
çal›flmas›
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212.159.2.1

193.140.20.18

193.140.201.14



‹NTERNETE NASIL BA⁄LANAB‹L‹R‹M?

Verilen örnek durumlarda ‹nternete ba¤lanma türlerini saptaya-
bilece¤iz.

‹nternete çeflitli yöntemlerle eriflebilirsiniz. Her kullan›c› için de¤iflik türde yön-
temler bulunmaktad›r. Bilgisayara tak›lan ek cihazlarla bu ifl gerçeklefltirilebilir.

E¤er bilgisayar a¤› ‹nternete ba¤l› bir flirket ya da kuruluflta çal›fl›yorsan›z, ifl
amac›yla kulland›¤›n›z bilgisayar›n›zdan ‹nternete eriflebilirsiniz. E¤er bilgisayar›-
n›z flirket a¤›na bir flekilde ba¤lanm›flsa, flirketin ‹nternet ba¤lant›s›n› sa¤layan
yönlendirici üzerinden ‹nternete ç›kabilir ve hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Genellikle Türkiye’deki bütün üniversitelerin ‹nternet ba¤lant›s› bulunmakta-
d›r. Üniversite kampüslerinde ö¤rencilerin kullan›m›na aç›k ‹nternete ba¤l› genel
amaçl› bilgisayar laboratuvarlar› vard›r. 

Çevirmeli Ba¤lant›
E¤er evinizde bulunan bilgisayar›n›z› belirli bir süre ‹nternete ba¤lamak istiyorsa-
n›z, ilk yapman›z gereken modem ad› verilen bir cihaz› bilgisayar›n›za takt›rma-
n›zd›r. Oldukça ucuz olan bu parça, genellikle sat›n ald›¤›n›z bilgisayarla birlikte
gelmektedir. E¤er, bilgisayar›n›zda yoksa bilgisayar parças› satan herhangi bir ma-
¤azadan temin edebilirsiniz.

Modem telefon hatt›n›za ba¤lan›r. Bir çeflit telefon cihaz› olarak düflünebilirsi-
niz. Bilgisayar›n›zda bir telefon numaras› verdi¤iniz zaman bunu çevirebilir. E¤er
karfl› tarafta baflka bir modem varsa, iletiflim hatt› kurabilir. Di¤er bir deyiflle, bil-
gisayar›n›zda yazd›¤›n›z bir yaz› karfl› tarafa kurulan bu iletiflim hatt›yla gönderile-
bilir. Bu tür ba¤lant›lara çevirmeli ba¤lant› ad› verilmektedir. 

‹nternete eriflim için, hizmet veren çeflitli flirketler bulunmaktad›r. Bu flirketle-
re genel olarak ‹nternet Servis Sa¤lay›c›lar› (ISS) ad› verilir. Bunlar, ücret karfl›l›-
¤›nda kullan›c›lara ba¤lanmalar› için bir telefon numaras›, bir kullan›c› ad› ve flif-
resi verirler. Ayr›ca, baz› ISS’ler kullan›c›lar›n zahmetsizce kendi sistemlerine ba¤-
lanmalar› için kullan›labilecek programlar›n oldu¤u bir de CD verirler. Bu CD
üzerindeki yaz›l›mlar çal›flt›r›ld›klar›nda, modemi olan bir bilgisayar sadece kulla-
n›c› ad› ve flifresi yaz›larak ‹nternete ba¤lanabilir. 

‹nternete ba¤lanacak bilgisayar›n modemi, ISS sistemindeki modemle ba¤lant›
kurduktan sonra kullan›c› ad› ve flifresi yaz›larak sisteme girifl yap›l›r. Girifl ifllemi
gerçeklefltikten sonra bilgisayar›n›zda çal›flan çevirmeli a¤› kontrol eden iflletim
sistemi, ISS sisteminden bir IP numaras› al›r. Çünkü, ‹nternete ba¤l› olan her bil-
gisayar›n bir IP numaras› olmal›d›r. Bütün bu ifllemler kullan›c›n›n haberi olmadan
gerçekleflir. Her ba¤lant› kuruluflunda bilgisayar›n›z de¤iflik bir IP numaras›n› al›r.

‹nternet Servis Sa¤lay›c›lar›n›n ücretleri genellikle ayl›k olup kiflilerin kredi
kartlar›na tahakkuk ettirilir. Ayl›k belirli bir saat say›s›na kadar eriflim bu ücrete
dahildir. Bunun üzerindeki kullan›m ayr›ca ücretlendirilir. ISS’lerin sistemini kul-
lanma ücreti d›fl›nda, telefon kullan›m ücreti Türk Telekom A.fi. taraf›ndan telefon
faturalar›na eklenir. ‹nternete eriflim için kullan›lan ISS’lerin verdi¤i telefon numa-
ralar›n› aramak, normal telefon görüflmelerine göre daha ucuzdur.

ISS üzerinden ‹nternete ba¤lan›rken dikkat edilmesi gereken önemli bir durum
da, telefon ücretlerinin günün belirli saatlerinde daha düflük olmas›d›r. Özellikle
gece yap›lan ba¤lant›larda telefon ücretleri gündüz aramalar›na göre daha düflüktür.
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Çevirmeli ba¤lant›, modem
üzerinden telefon numaras›
çevirilerek yap›lan ba¤lant›
türüdür.

Çevirmeli ba¤lant› ev
kullan›c›lar› için en yayg›n
‹nternete ba¤lant› 
yöntemidir. 



Kiral›k Hatlar Üzerinden Ba¤lant›
Büyük flirketlerin ve kurulufllar›n, çok say›da bilgisayar içeren a¤lar›n› ‹nternete
ba¤lamak için kiral›k hatlar kullan›lmaktad›r. Kiral›k hat, bir ‹nternet Servis Sa¤la-
y›c›s› ve flirket a¤› aras›ndaki bir kablo ba¤lant›s›d›r. Bu kablo Telekom flirketi
santral flebekesi üzerinden geçer. Kablonun her iki ucunda birer modem ve yön-
lendirici bulunur.

Kiral›k hatlar genellikle bir yerel a¤› ‹nternete ba¤lamak için kullan›l›r. Bir ye-
rel a¤a bir bilgisayar›n ba¤lanabilmesi için a¤ ara yüz donan›m›na yani a¤ kart›na
gereksinim duyulur. ‹nternete ç›k›fl noktas› yönlendiricidir. Yönlendirici kendisine
‹nternete do¤ru gönderilen paketleri modeme verir. Modem bunlar› Telekom flir-
ketindeki ‹nternet ba¤lant› noktas›na ulaflt›r›r. Bundan sonra paketlerin hareketi,
Telekom flirketinin alt yap›s›ndan geçer. 

Kiral›k hatlar üzerinden ba¤lananlar genellikle bilgiyi sunan kurumlard›r. Ör-
ne¤in, çevrimiçi gazetecilik hizmeti veren gazeteler kiral›k hatlar üzerinden 24 sa-
at kesintisiz ‹nternete ba¤l›d›rlar. Kurumsal a¤›n içinden ‹nternete eriflimden çok,
‹nternet üzerinden kendi gazete Web sayfalar›na ulafl›m gerçekleflir.

‹NTERNET SUNUCULARI

Verilen örnek durumlarda kullan›lmas› gereken ‹nternet sunucu-
lar›n› belirleyebilece¤iz.

‹nternet ortam›nda bilginin saklanarak sunuldu¤u bilgisayarlara sunucu ad› veri-
lir. Kendi görevlerine göre, kendilerine ba¤lanan bilgisayarlar›n çeflitli isteklerini
karfl›larlar. Sunucular genellikle 24 saat çal›flacak flekilde ‹nternete ba¤l›d›rlar. Bu
sunuculara örnek olarak flunlar› verebiliriz. 

1. WWW (World Wide Web) sunucusu: Internet Explorer, Netscape Commu-
nicator gibi yaz›l›mlar kullan›larak ulafl›labilen, ‹nternetteki görsel ve yaz›l›
dokümanlar› sunan bilgisayarlard›r. Örne¤in, Anadolu Üniversitesi WWW
sunucusunun ismi www.anadolu.edu.tr ‘dir. 

2. FTP (File Transfer Protocol) sunucusu: Kendisine eriflen bilgisayarlara dos-
ya transferi yaparlar. Anadolu Üniversitesi FTP sunucusunun ad› ftp.anado-
lu.edu.tr ‘dir.

3. Güvenlik sunucular›: Yerel a¤›n ‹nternete ba¤land›¤› noktada yetkisiz eri-
flimleri engellerler, sald›r›lar› belirlerler ve gerekli önlemleri al›rlar.

4. E-POSTA sunucusu: Kullan›c›lar taraf›ndan gönderilen e-postalar›n yerleri-
ne ulaflmas›n› sa¤layan ve sunucuya gelen e-postalar› da posta kutular›na
aktaran sunuculard›r. Anadolu Üniversitesinin e-posta haberleflmesini sa¤-
layan sunucunun ad› mail.anadolu.edu.tr’dir. 

5. DNS sunucusu: Kendilerine bildirilen bilgisayar isimlerini IP numaralar›na
çevirir.

WWW Sunucular›
‹nternetin popüler olmas›n› sa¤layan içerikleri sunan sunuculard›r. ‹lk uygulama
1992 y›l›nda, ‹sviçre’de bulunan Avrupa Nükleer Araflt›rma Merkezinde (CERN)
gelifltirilmifltir. WWW sunucular› ya da di¤er bir deyiflle Web sunucular›n›n gelifl-
tirilmesinden önce, ‹nternetteki bilgi yaz› olarak bulunuyordu. Web sunucular›,

‹nternet Sunucular›250

Kiral›k hatlar genellikle bilgi
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çal›flt›klar› bilgisayarlar›n
isimleri genellikle www olur.



‹nternette bilginin sadece yaz›yla de¤il, görsel ö¤elerle de zenginlefltirilmifl flekil-
de verilebilmesini sa¤lam›flt›r.

Web sunucular›n›n üzerinde WWW (Web) Sunucu yaz›l›m› ad› verilen bir
program çal›fl›r. Kullan›c›lar ‹nternet Listeleyici (Internet Browser) ad› verilen
programlar› kullanarak, HTTP (Hyper Text Transfer Protocol - Hiper Metin Akta-
r›m Protokolü) ad› verilen protokolle, bu sunucuya ulaflarak, istedikleri sayfay›
görüntüleyebilirler. Örnek sayfa fiekil 12.3’de görülmektedir

fiekil 12.3’te adres bölümünde yaz›lanlar, eriflilmek istenen sayfan›n ‹nternet
üzerindeki ismidir. Bu gösterim türüne Evrensel Kaynak Yeri (URL-Universal Re-
source Location) ad› verilmektedir. fiekil 12.4’de örnek bir URL ve ayr›nt›lar› gö-
rülmektedir. fiekilde de gösterildi¤i gibi URL üç ana k›s›mdan oluflmaktad›r. 

1. Protokol bölümü, “http://”, sunucu bilgisayara hangi protokolle (dille)
ba¤lan›laca¤›n› belirtir. ‹nternette kullan›lan pek çok protokol ismi vard›r.
Örne¤in, bunlardan ikisi flunlard›r: ftp (dosya transferi), https (flifreli http).

2. ‹kinci bölüm, bu kayna¤› sunan, sunucu bilgisayar›n ismidir. Burada
www.anadolu.edu.tr ulafl›lacak bilgisayar›n ad›d›r. E¤er istenirse, buraya IP
numaras› da yaz›labilir.

3. Üçüncü bölüm, görülecek sayfan›n Web sunucusundaki dosya ismini gös-
terir. Web sunucusunun içinde bulunan index.html isimli dosya hedeflen-
mektedir.

Web sunucusunun adresi olarak www.anadolu.edu.tr verilmifltir. ‹nternet liste-
leyici program› DNS sunucusuna bu ismin IP numaras› karfl›l›¤›n› sorar. DNS su-
nucusundan elde edilen IP numaras› 193.140.20.18’dir.

‹nternet Listeleyici, program sunucuya “index.html dosyas›n› bana gönder” an-
lam›na gelen “GET /index.html” mesaj›n› gönderir. Bunun karfl›l›¤›nda, Web su-
nucusu kendi içinde bulunan index.html dosyas›n› al›r ve bir mesaj paketi haline
getirerek, istekte bulunan bilgisayara gönderir. 
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En yayg›n kullan›lan ‹nternet
Listeleyicileri, Microsoft 
Internet Explorer ve 
Netscape Communicator’d›r. 

fiekil 12.3

Internet Explorer Sent program›nda ba¤lan›lacak sunucunun isminin belirtilmesi.

Genellikle yerel bir a¤daki
en önemli WWW sunucusu
bilgisayara www ismi verilir. 

fiekil 12.4

http://www.anadolu.edu.tr/index.html

protokol
ismi

Sunucu bilgisayar
ismi

Dosya ad›

Adres bilgisinin
çözümlenmesi.



Hiper Metin Dosyalar›
WWW sunucular›nda ‹nternet kullan›c›lar›n›n yararlanmas› için sunulan görsel
malzeme içeren sayfalara “Hiper Metin” ad› verilir. Bir kitap sayfas› üzerindeki ya-
z›lardan farkl› olarak animasyonlar, ses, müzik, renkli resimler gibi unsurlar içerir-
ler. Ayr›ca, hiper metinlere Web sayfas› ad› da verilmektedir.

Web sunucusunda tutulan hiper metinlerin içinde, resimler, animasyonlar, grafikler de
bulunuyor. Bu yaz› ö¤eleri hiper metinler içinde nas›l tutulur?

Hiper metin, birden çok ö¤enin (örne¤in; yaz›, resim, hareketli resimler gibi) birlefliminden oluflabilir.
Her bir ö¤e, Web sunucusunda ayr› bir dosyada tutulur. Hiper metnin içinde sadece bu ö¤elerin say-
fan›n neresine konulaca¤› bilgisi vard›r. Kullan›lan ‹nternet listeleyici, hiper metni tarar ve sayfay› gös-
terebilmek için gerekli resim, animasyon ve benzeri ö¤eleri ayr›ca Web sunucusundan ister.

Bir hiper metnin içinde ne var?

Hiper metinler, genellikle HTML (Hyper Text Markup Language – Hiper Metin Biçemleme Dili) ad› veri-
len bir tür sayfa tan›mlama dilinde yaz›lm›fl, uzant›s› HTML olan düz yaz› dosyalar›d›r. Bir HTML dos-
yas›nda, sayfa boyutlar›, arka plan rengi, kullan›lan yaz›n›n tipi, metinde bulunan resimlerin dosya
adlar› ve sayfada nereye konulacaklar›na iliflkin bilgiler bulunur. 

HTML dilinde güzel görünümlü bir sayfan›n yaz›lmas› oldukça zor olabilir. Di-
¤er bir deyiflle uzun zaman harcamak zorunda kalabilirsiniz. Web sayfas› tasarla-
yan kiflilerin ifllerini kolaylaflt›rmak için, HTML editörü denilen özel yaz›l›mlar ge-
lifltirilmifltir. Bunlar, kelime ifllemcilere benzer bir ara yüzle Web sayfas› haz›rla-
mada yard›mc› olurlar. Ekranda tasarlanan Web sayfas›n›n HTML kaynak kodu
program taraf›ndan otomatik olarak oluflturulur. HTML editörlerinin en popülerle-
ri Microsoft Frontpage ve Macromedia Dreamweaver yaz›l›mlar›d›r. 
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fiekil 12.5

Bir Web sayfas›n›n ekran görüntüsü ve bu görüntüyü oluflturan html diliyle kodlanm›fl biçimi. 
Örnek Bir HTML dosyas›.

<HTML>

<TITLE>Temel Bilgi Teknolojisi Dersi 
Web Sayfas›</TITLE>

<CENTER>

<IMG SRC="au.gif”>

<P>Temel Bilgi Teknolojisi Dersi 
Web Sayfas›

</CENTER>

<UL>  <LI> Ünite: Bilgisayar A¤lar›

<LI> Ünite: ‹nternet

</UL>

</HTML>

Html sayfas› bafllang›c›

Bafll›k

Bundan sonra yaz›lanlar› ortala 

au.gif isimli resmi buraya ekle

Yaz› yazal›m

Ortalama ifllemini b›rak

Liste bafllang›c› listeninilk eleman›n› yaz 

Listenin ikinci eleman›n› yaz

Liste bitti

html sayfas› sonu



Bir Web sayfas› tasarlarken dikkat edilmesi gereken baz› kurallar vard›r. Haz›r-
lad›¤›n›z Web sayfas› mümkün oldu¤unca sade olmal›d›r. Sayfa üzerinde çok sa-
y›da renk, hareketli nesneler, abart›l› bir tasar›m dikkati da¤›t›r. Okuyucuya ulafl-
t›rmak istedi¤iniz mesaj›n ön planda olmas›na dikkat etmeniz gerekir. Gereksiz
say›da resim ve animasyon sayfan›n okunabilirli¤ini azaltabilir. Ayr›ca, Web say-
fan›zda kulland›¤›n›z resim ve animasyon dosyalar›n›n boyutlar› artt›kça, sayfala-
r›n›z› ‹nternet üzerinden yüklemek daha fazla zaman alabilir.

Kendi kiflisel Web sayfam› ‹nternette yay›nlamak istiyorum. Ne yapmal›y›m?

Üzerinde  Web  sunucu yaz›l›m› çal›flan ‹nternete ba¤l› bir bilgisayara Web sayfan›z› kopyalaman›z
yeterlidir. 

Web sayfalar›m› yay›nlamak için kullanaca¤›m ‹nternete 24 saat ba¤l› bir bilgisayar› nere-
den bulabilirim?

Bunun en kolay yolu, Web konaklama hizmeti (Web hosting) veren bir kurulufltan, haz›rlam›fl ol-
du¤unuz sayfalar›n›z için yer kiralamakt›r. Bu flirketler sayfalar›n›z› kendi bilgisayarlar›nda tutarlar.
Siz istedi¤iniz zaman bu sayfalar›n›z› de¤ifltirebilir veya yenilerini ekleyebilirsiniz. Baz› flirketler, rek-
lam karfl›l›¤›nda ‹nternette Web sayfalar›n› ücretsiz yay›nlamaktad›r.

De¤iflken ‹çerikli Web Sayfalar›
HTML olarak haz›rlad›¤›n›z Web sayfas› bir kere sunucuya kaydedildikten sonra
de¤iflmez. Di¤er bir deyiflle, ayn› sayfaya baflka bir zaman eriflti¤inizde ayn› say-
fay› görürsünüz. fiimdi, Aç›kö¤retim s›nav sonuçlar›na ya da Üniversite seçme s›-
nav›n›n yerlefltirme bilgilerine, ö¤renci numaran›z› girerek ulaflt›¤›n›z› hat›rlay›n›z.
Bunu, ‹nternet izleyicinizden http://aofsnv.anadolu.edu.tr/ adresine ulaflarak ya-
pabilirsiniz. Bu sayfada bulunan yaz› kutusuna ö¤renci numaran›z› yaz›p, kutucu-
¤un yan›nda bulunan tufla basarak, bir sonraki sayfada kendi ö¤renci bilgilerinizi
görebilirsiniz (fiekil 12.6). Baflka bir ö¤renci numaras› girildi¤inde, tamamen fark-
l› bir sayfa ç›kacakt›r. O zaman, Web sayfalar› kullan›c›n›n girdi¤i de¤erlere (ör-
ne¤in, ö¤renci numaras›na) göre de¤iflebilmektedir. Bunlara “de¤iflken içerikli
Web sayfalar›” ad› verilir. 

De¤iflken içerikli Web sayfas›n›n öncesinde bir girifl sayfas› bulunur. Burada,
kullan›c›n›n rakam ve yaz› gibi de¤erleri girece¤i kutular, içinden seçim yapaca¤›
listeler, bas›lacak butonlar gibi ö¤eler görülür. Kullan›c› Gönder tufluna bast›¤› za-
man, girdi¤i de¤erler (örne¤in ö¤renci numaras›), ‹nternet ‹zleyicisi taraf›ndan
Web sunucusuna iletilir. Web sunucusunda bulunan bir program gönderilen de-
¤erleri al›r. Bu de¤erlere göre, bilgiler büyük olas›l›kla bir veritaban›ndan al›n›r ve
Web sayfas›n›n içeri¤i dinamik olarak oluflturulur. Oluflturulan sayfa a¤ üzerinden
kullan›c›n›n ‹nternet ‹zleyicisine gönderilir. Web sunucusunda çal›flan bu tür prog-
ramlara “aktif sunucu sayfalar›” ad› verilmektedir. 

‹nternet üzerinden hizmet veren bankalar, borsa kurulufllar›, kamu kurumlar›,
al›flverifl yap›lan sitelerdeki Web sunucular›nda aktif sunucu sayfalar› bulunur.
Ekranda yazd›¤›n›z hesap numaralar›na ve flifreye göre görüntüledi¤iniz içerik
de¤iflir.
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Kullan›c›n›n, Web sunucusuna gönderdi¤i de¤erlere göre sunucuda çal›flan
programlarla üretilen sayfalar ‹nternet üzerinde elektronik ticaret (k›saca e-ticaret)
ortam›n›n anahtar›d›r. ‹nternet kullan›c›lar›, e-ticaret sunucular›na ba¤lanarak, kre-
di kart› numaralar›n› ve adreslerini yazarak, ürün siparifli verebilmektedir. Sanal
banka flubelerine eriflerek, bütün bankac›l›k hizmetlerinden yararlanabilmektedir-
ler. Banka hesap numaras› ve eriflim için banka taraf›ndan verilen flifre girildi¤in-
de, banka Web sunucusu üzerinde çal›flan aktif sunucu programlar› müflterinin ka-
y›tlar›na ulaflmakta ve çeflitli ifllemler yap›lmas›na olanak tan›maktad›r. Art›k sanal
banka flubeleri kullan›larak, nakit para çekimi hariç, havale, hisse senedi sat›n al›n-
mas›, elektrik-telefon-su faturalar›n›n ödenmesi gibi ifllemler yap›labilmektedir.
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AÖF S›nav Sonuç
Görüntüleme Sayfas›.

fiekil 12.7

S›nav Sonuçlar›n› Gösteren
Sayfa.



Aktif sunucu sayfalar›, Web sunucu yaz›l›m› taraf›ndan çal›flt›r›lan programlar-
d›r. Kullan›c› bilgisayar›nda çal›flan ‹nternet ‹zleyicisi üzerinde çal›flt›r›lacak prog-
ram parçalar› da yaz›labilir. En yayg›n kullan›lan programlama dili Java’d›r. 

Örne¤in; bir kullan›c›n›n banka numaras› ve flifresini yazarak sanal banka flu-
besine girmek istedi¤ini düflünelim. Ama, bir hata yapt›¤›n› ve banka numaras›n›n
bir hanesini eksik girdi¤ini, 11 haneli bir say› yerine 10 haneli bir rakam yazd›¤›-
n› varsayal›m. Gönder tufluna t›klayarak yaz›lan banka numaras› sunucuya gönde-
rildi¤inde, sunucuda çal›flan programlar bunun geçerli bir numara olmad›¤›n› an-
layarak kullan›c›ya bir hata mesaj› döndürürler. Bu s›rada kullan›c› zaman kaybe-
der, gereksiz yere sunucu bilgisayar ve ‹nternet ba¤lant›s› meflgul edilmifl olur.
E¤er bir rakam›n eksik girildi¤i ‹nternet ‹zleyicisinde gönder tufluna bas›l›nca kul-
lan›c›ya bildirilseydi, zaman kayb› olmayacakt›. Böyle bir denetleme için, Web
sayfas› içine ufak bir program parças› konulabilir. ‹nternet ‹zleyicisi Web sunucu-
sundan sayfay› ald›¤›nda, ‹nternet ‹zleyicisi bu program› çal›flt›rarak rakam›n do¤-
ru girilip girilmedi¤ini kontrol edebilir ve sunucuya iletilmeden hata ortadan kal-
d›r›labilir. 

FTP Sunucular›
‹nternette eriflime aç›k olan bilgi, sadece Web sayfalar›nda bulunmaz. Microsoft
Word program›nda yaz›lm›fl doküman, çizim programlar›nda haz›rlanan grafikler,
fotograflar, video görüntüleri ve animasyonlar gibi yaz› içeri¤i olmayan dosyalara
‹nternet üzerinden eriflilebilir. Dosyalar, üzerinde ftp (Dosya Aktar›m Protokolü -
File Transfer Protocol) sunucusu yaz›l›m› çal›flan bilgisayarlarda tutulur. Kullan›c›-
lar ‹nternet üzerinden bu sunuculara ulaflarak, orada bulunan  dosyalar› alarak
kendi bilgisayarlar›na yükleyebilirler.
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Aktif sunucu sayfalar›
elektronik ticaretin
anahtar›d›r. 

Java, ‹nternet izleyicisi
üzerinde çal›flabilen 
programlar›n yaz›ld›¤› bir 
programlama dilidir.
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Ftp sunucusuna ulaflman›n en kolay yolu bir ‹nternet ‹zleyicisi kullanmakt›r.
Bir izleyici penceresinde, adres k›sm›nda protokol ismi olarak “ftp://” ve ard›ndan
ftp sunucusu yaz›l›m›n›n çal›flt›¤› bilgisayar›n ismini (ya da IP numaras›n›) yazarak
ftp sitesine ulaflabilirsiniz. Örne¤in; ftp.anadolu.edu.tr bilgisayar›, Anadolu Üniver-
sitesinin ftp sitesinin bulundu¤u ftp sunucusudur. 

Ftp sitesinde görülen dosyalar›n yap›s›, sabit diskinizde bulunan dosya yap›-
s›yla ayn›d›r. Di¤er bir deyiflle ftp sitesinde hem klasörler hem de dosyalar bulun-
maktad›r. Klasörlerin üzerine t›kland›¤›nda, o klasörün içeri¤i görüntülenir.

Ftp sitesine girifl, a¤ sistem yöneticisinin verdi¤i kullan›c› ad› ve flifre yaz›larak
yap›l›r. Böylelikle, yetkisiz eriflim engellenir ve güvenlik sa¤lan›r. Her kullan›c›n›n
girmesine izin verildi¤i ftp sunucular›na anonim ftp sunucular› ad› verilir. ‹nternet
üzerinde herkesin kullan›m›na aç›k olan programlar ve dosyalar bulunur. Bir kul-
lan›c›n›n anonim ftp sitesine girifl için kullan›c› ad› olarak ftp ve flifre olarak da
kullan›c›n›n kendi e-posta adresini vermesi yeterlidir.

Anonim ftp sitelerinde bulunan dosya dizin yap›s›nda, pub dizini herkesin
ulaflabildi¤i dosyalar› içerir. Genellikle en fazla girilen dizin budur. Di¤er bir dizin
olan incoming kullan›c›lar›n ftp sitesine dosya yüklemeleri için kullan›l›r. Bu di-
zinin içeri¤i kullan›c›lar taraf›ndan görülmez ama program yüklenebilir. Bu durum
genellikle ftp sitesinin yöneticisine haber vererek yap›l›r. Yönetici, bilgisi dahilin-
de yüklenen bu dosyay› al›r ve pub dizininin alt›nda bir dizine kopyalar.

Ftp sunucular›, de¤iflik iflletim sistemleri çal›flan bilgisayarlar aras›nda dosya
transferini sa¤layabildikleri için kullan›mlar› yayg›nd›r. Genellikle bilgisayar kulla-
n›c›lar›n›n karfl›laflt›klar› en büyük sorun sistemleraras› uyumsuzluktur. Örne¤in,
farkl› iflletim sistemlerine sahip bilgisayarlar aras›nda dosya kopyalamak zor ola-
bilir. Bu uyumsuzluk ftp sunucular›nda yoktur. Ftp sunucu yaz›l›m› çal›flan bir bil-
gisayardaki ftp sitesi standartt›r. ‹nternet izleyicisi çal›flan herhangi bir bilgisayar-
dan bu siteye ulafl›labilir.

Proxy Sunucular›
Art›k, bir çok kurulufl, ‹nternete do¤rudan ba¤l›d›r ve ‹nternetin bir parças›d›r. Bu
kurulufllarda ve flirketlerde çal›flanlar, ifl bilgisayarlar› üzerinden ‹nternette gezine-
bilirler. Ancak, ‹nternete ç›k›fl yap›lan bu ba¤lant›n›n sa¤layabilece¤i kapasite s›-
n›rl›d›r. Birçok kullan›c› ayn› anda ‹nternete ulaflmaya çal›fl›rsa, bu ba¤lant›n›n ka-
pasitesi yetmeyebilir. Talebi karfl›lamak için daha yüksek h›z sa¤layan yeni bir
ba¤lant›n›n kurulmas› gerekir. Bu da daha yüksek maliyet anlam›na gelir. ‹flte bu
nedenlerden ötürü, ‹nternet ba¤lant›lar›n›n daha verimli kullan›labilmesi için
proxy sunucular› denilen bilgisayarlar kullan›l›r.

Proxy sunucusu ‹nternet ba¤lant›s› üzerinden izlenen Web sayfalar›n›n bir
kopyas›n›, kendi sabit diskinde yedekler. E¤er baflka birisi daha sonra ayn› Web
sayfas›na ulaflmak isterse, yedekledi¤i sayfay› görmek isteyenin izleyicisine gön-
derir. Bu flekilde, ayn› sayfalar› ‹nternet ba¤lant›s› üzerinden tekrar yüklemeye ge-
rek kalmaz. Yap›lan araflt›rmalara göre, ayn› ortamda çal›flan ‹nternet kullan›c›la-
r›, ayn› Web sitelerine ulaflmaktad›r. Yerel a¤ ba¤lant›lar› daha h›zl› oldu¤undan,
yerel a¤da bulunan proxy sunucusunda yedeklenmifl Web sayfalar›na daha yük-
sek h›zla ulafl›labilir. 

Proxy sunucular›n›n yedekleme d›fl›nda di¤er özellikleri de vard›r. 
1. fiirket kullan›c›lar›n›n hangi Web sayfalar›n› görüntüledikleri izlenebilir. 
2. Baz› Web sitelerine ulafl›m, sunucuda yap›lan ayarlamalarla engellenebilir.
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3. Her  kullan›c›ya  ‹nternet  ba¤lant›s›  kapasitesinin  belirli  bir  oran›  tah-
sis edilebilir. 

4. Bilgisayar virüsü içeren programlar›n ve yaz›l›mlar›n ‹nternetten indirilmesi
engellenebilir.

Di¤er bir deyiflle, proxy sunucusu bir kurulufltaki ‹nternet ba¤lant›s›n›n uygun
flekilde kullan›lmas›n› sa¤lar. Gerekli denetlemeleri yapar ve gerekirse ba¤lant›n›n
kapasitesini herkese eflit olarak paylaflt›r›r.

Güvenlik Sunucular› (Atefl Duvar›)
‹nternete ba¤lanan her bilgisayar, ‹nternet a¤›n›n bir parças› olur. ‹nternetteki di-
¤er bir bilgisayardaki kullan›c›, bu bilgisayara eriflebilir. Bilgisayarda oturum aç-
mak için gerekli kullan›c› ad›n› ve flifreyi de biliyorsa, bilgisayar üzerinde oturum
açar ve kaynaklar›n› kullanabilir. Dünyada her y›l çok say›da kifli, bilgisayarlar›na
yetkisiz flekilde eriflen korsanlar taraf›ndan zarar görmektedir. Kiflisel bilgileri gö-
rülebilmekte, ticari s›rlar deflifre olabilmektedir.

Tek bir kullan›c›n›n ‹nternete ba¤lanmas›nda meydana gelen sorunlar›n ben-
zerlerine bir yerel a¤›n ‹nternete ba¤lanmas› s›ras›nda da karfl›lafl›l›r. Özellikle ti-
cari flirketlerdeki bilgisayarlara ulaflan korsanlar, bunlara zarar vermekte ve bilgi-
leri silebilmektedirler. Müflterilerin kimlikleri, adresleri, hesap numaralar›, ticari
s›rlar gibi flirket d›fl›ndan kimsenin görmemesi gereken özel bilgiler çal›nmaktad›r.
Bankalar, finans kurumlar›, borsa kurulufllar› gibi, para ak›fl›n›n oldu¤u yerlerde
güvenlik büyük önem tafl›r. 

Yukar›da bahsedilen güvenlik sorunlar› nedeniyle kurulufllar, kendi yerel a¤la-
r› ve ‹nternet aras›nda bir güvenlik duvar› olufltururlar. Atefl duvar› olarak da ta-
n›mlanan bu sistem, ‹nternet ve yerel a¤ aras›nda güvenlik görevlisi gibi çal›flan
bir bilgisayar yaz›l›m›d›r. ‹nternetten yerel a¤a giren paketler veya d›flar› ç›kan bil-
gi denetlenir. ‹nternetten süpheli bir eriflim saptad›¤›nda, paketin gidece¤i yere
ulaflmas› engellenebilir. 

Atefl duvar› sistemleri ‹nternetten yerel a¤a gelen veya d›flar› giden bütün pa-
ketleri inceledikten sonra gidece¤i yere gönderdikleri için bir zaman kayb›na ne-
den olurlar. Yaz›l›m›n ‹nternet ba¤lant›s›n› sürekli bir flekilde denetlemesi kullan›-
c›lar›n ‹nternetteki kaynaklara eriflimlerini hissedilebilir flekilde geciktirebilir. Ayr›-
ca, ‹nternette eriflilen sayfalar›n denetlenmesi kullan›c›larda da “izlendikleri” fikri-
ni verebilir. Bu nedenle, birçok Üniversite kullan›c›lar›n eriflimlerini k›s›tlamamak
için, bilgisayar güvenlik sistemleri kurmam›fllard›r. 

Donan›m ve yaz›l›m teknolojilerindeki geliflmeler, gün geçtikçe daha karma-
fl›k sistemlerin ortaya ç›kmas›n› sa¤lamaktad›r. Yaz›l›mlarda daha çok say›da ha-
talar bulunmakta ve bunlar›n yaratt›¤› güvenlik sorunlar› s›kça ortaya ç›kmakta-
d›r. ‹nternet üzerinde yap›lan sald›r›lar da karmafl›klaflmakta ve güvenlik sunucu-
lar›n›n da yükünü art›rmaktad›r. Genellikle atefl duvar› sunucular› h›zl› ve kapa-
sitesi yüksek bilgisayarlard›r. Ama kullan›c›lar›n ‹nternete daha h›zl› eriflim talep-
leri gündeme daha s›k geldikçe, atefl duvar› sistemleri yetersiz ve yavafl kalmak-
tad›r. ‹flte bu nedenle, eriflim h›z›n› düflürmeyecek sistemlerin gelifltirilmesi dü-
flüncesi ortaya ç›km›flt›r. Bunlardan biri d›flar›dan gelen sald›r›lar›n varl›¤›n› tespit
etmek ve gerekli önlemleri o anda almakt›r. Sald›r› Saptama sistemleri denilen bu
sunucular, ‹nternet ba¤lant›s› üzerinden geçen bilgileri devaml› flekilde denetler.
Ancak, atefl duvar›ndaki gibi paketlerin al›n›p gidecekleri yere göndermeden ön-
ce incelenmesi esas›na göre bir denetleme söz konusu de¤ildir. E¤er bir sald›r›
tespit edilirse buna uygun olarak yaz›l›mda olan bir güvenlik yordam› çal›flt›r›l›r.
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Sald›r› Saptama sistemleri,
geçen paketleri incelerler ve
sak›ncal› bir durum olup
olmad›¤›n› belirlerler. 



Bu flekilde atefl duvar› sistemlerinin yaratt›¤› gecikme sald›r› saptama sistemlerin-
de meydana gelmez.

Çal›flt›¤›n›z yerde kulland›¤›n›z bilgisayar›n›zda bulunan bilgileri gözden geçirin. Bunla-
r›n içinde kurumsal rakiplerinizin eline geçmesini istemedi¤iniz bilgiler var m›? 

E-Posta Sunucular›
Elektronik posta ile iletiflim ya da k›saca e-posta iletiflimi, ‹nternetteki en yayg›n
etkinliktir. Mektuptan daha ucuz ve h›zl›, bir telefon görüflmesinden daha az ra-
hats›zl›k verici, bir fax çekmekten daha kolay olmas›, e-postan›n en çok kullan›-
lan ‹nternet hizmeti olmas›n› sa¤lam›flt›r.

E-postay› bir çeflit mektup olarak düflünebiliriz. Üzerinde al›c›n›n ismi ve adre-
si, gönderenin ad› ve adresi olan elektronik bir yaz›d›r. Bütün ‹nternet adreslerin-
de oldu¤u gibi, göndericinin ve al›c›n›n adresleri asl›nda bilgisayar isimleri ve kul-
lan›c› adlar›yla birleflik bir çeflit adresleme türü kullan›l›r.

E-posta adresi iki
bölümden oluflur: E-
posta sunucusu deni-
len bilgisayar›n ad› ve
bu bilgisayar›n üzerin-
de bulunan kullan›c›
posta kutusunun ad›.
Arada @ olarak yaz›-
lan ve “üzerinde” de-
mek olan iflaret konu-
larak e-posta adresi
oluflturulur.

E-posta adresle-
mesi Web sitesi adre-
sinden biraz farkl›d›r.
Web sitesi adreslerin-
de hangi protokolle

ba¤lan›laca¤› ve bilgisayar›n ismi (veya IP numaras›) bilgileri bulunur. E-posta ad-
resi ise kullan›c› posta kutusu ismi ve sunucu ad› ile birlikte oluflturulur. Her iki
adreste de sunucu bilgisayar isimleri hangi Web sayfas›n›n ya da kullan›c› posta
kutusunun bilgisayarda bulundu¤unu belirtir. 

E-Posta Sunucu Yaz›l›mlar›
Bir e-posta sunucusu, üzerinde e-posta sunucu yaz›l›m› çal›flan bir bilgisayard›r.
Bilgisayar ‹nternete ba¤l›d›r. Ayr›ca ‹nternet üzerinde geçerli bir isme ve IP numa-
ras›na  sahiptir. Basit bir e-posta sunucusu yaz›l›m› genellikle üç bölümden olu-
flur: 

1. Geçerli bir adrese e-postalar› gönderilmek üzere kabul eden SMTP (Simple
Mail Transfer Protocol – Basit Posta ‹letim Protokolü) protokol sunucusu. 

2. Kullan›c›lar›n hesaplar›na gelen e-postalar› görmelerini, silmelerini ve sak-
lamalar›n› sa¤layan POP (Post Office Protocol - Posthane Protokolü) proto-
kolü sunucusu. 

3. Gönderildi¤i adresteki SMTP sunucusuna e-postay› aktaran iletim modülü. 
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Al›c›n›n e-posta
kutusu ad›

Kullan›c›n›n hesab›n›n oldu¤u
‹nternet sitesinin alan ad›

E-POSTA ADRES‹

http://www.anadolu.edu.tr

Eriflim
protokolü

Sunucu bilgisayar
ismi

WEB ADRES‹
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tguner@anadolu.edu.tr
adresi anadolu.edu.tr 
bilgisayar› “üzerinde”
tguner kullan›c›s› demektir.
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E-Posta Kullan›c› Arayüzü
Kullan›c›lar, e-posta gönderebilmek ve kendilerine gelen e-postalar› okuyabilmek
için e-posta arayüzüne gereksinim duyarlar. Bu arayüz program› gönderilecek e-
postalar› SMTP sunucusuna aktar›r, POP sunucusundan kullan›c›ya gelenleri gös-
terir. Bu ifl için özel olarak yaz›lm›fl programlar oldu¤u gibi ‹nternet listeleyicisi
kullan›larak posta kutusuna eriflimi sa¤layan arayüzler de vard›r. 

Arayüz programlar›n›n en yayg›nlar› Microsoft Outlook Express ve Netscape
Communicator’d›r. Bu yaz›l›mlar›n bilgisayar›n›za kurulmas›, e-posta göndermek
ve okumak için yeterli de¤ildir. Programa e-posta kutunuzu tan›tabilmek için flun-
lar›n yap›lmas› gereklidir:

1. Kullan›c›n›n e-posta adresinin programa tan›t›lmas›,
2. E-posta gönderebilmek için SMTP sunucusunun IP numaras›n›n ya da ismi-

nin girilmesi,
3. Posta kutusundaki e-postalar üzerinde okuma, silme, kaydetme gibi ifllem-

lerin yap›lmas›n› sa¤layan POP sunucusunun, IP numaras›n›n veya isminin
verilmesi,

4. Okunan e-postalar›n ne kadar süre ile saklanaca¤› ve ne kadar zaman son-
ra silinece¤i gibi bilgilerin girilmesi.

Web-posta da denilen ve ‹nternet Explorer ya da Netscape gibi ‹nternet liste-
leyicileri kullan›larak eriflilen arayüzler de vard›r. Örne¤in; Anadolu Üniversitesi-
nin Web-posta servisinin adresi http://mail.anadolu.edu.tr’dir. Görüntülenen say-
fada kullan›c›, posta kutusu ad›n› ve flifresini girerek kendisine gelen postalar›
görebilir gerekirse yeni e-posta yazabilir. Bu tür bir Web-posta arayüzünde SMTP
ve POP sunucular›n›n isimlerini arayüze tan›tmaya gerek yoktur. Çünkü arayüz
yaz›l›m› asl›nda e-posta sunucusunun çal›flt›¤› bilgisayarda çal›flmaktad›r. Bu ara-
yüze eriflim için, genellikle bilgisayarda zaten kurulu olan bir ‹nternet Listeleyici-
si d›fl›nda herhangi bir program›n bilgisayara yüklenmesine ve kurulmas›na gerek
yoktur.

Bir E-Posta’n›n Yolculu¤u
Kullan›c› arayüzünde yaz›lan e-postan›n bafll›k k›sm›nda, gidece¤i adres ve konu-
yu içeren k›sa bir tan›m bulunur. E-postan›n yaz›m› bittikten sonra gönder buto-
nuna bas›ld›¤›nda, arayüz program› bunu SMTP sunucusuyla ba¤lant› kurarak ak-
tar›r. Bu arada kullan›c›ya e-postan›n gönderildi¤ine dair bir mesaj verilir. 

SMTP sunucusu, de¤iflik kullan›c›lardan gelen ve de¤iflik adreslere gönderile-
cek olan e-postalar› belirli bir süre (örne¤in 1-2 dakika) kendi haf›zas›nda tutar.
Sonra, biriktirdi¤i e-postalar› teker teker alarak gidecekleri adreslere bakarak,
hangi SMTP sunucusuyla ba¤lant› kuraca¤›n› tespit eder. Ard›ndan hedef adresin
oldu¤u SMTP sunucusuyla ba¤lant› kurarak e-postay› buraya aktar›r. Hedeflenen
posta kutusu ad› e¤er al›c› SMTP sunucusunda tan›ml› de¤ilse, e-posta gönderen
kiflinin adresine geri iletilir. Al›c› SMTP sunucusu 1-2 dakika bekledikten sonra,
gelen e-postalar› kullan›c›lar›n kutular›na aktar›r. 

E-postas›n› okumak isteyen kifli, arayüz program› üzerinden kendi kullan›c›
ad›n› ve flifresini yazar. Arayüz POP sunucusuna eriflerek, kullan›c›n›n e-posta ku-
tusundakilerinin bir listesini geri döndürür. Az önce gönderilen e-posta kullan›c›
taraf›ndan okunur, ard›ndan ya bir cevap yaz›l›r, ya da silinir. 
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E-Posta Güvenli¤i
E-posta her ne kadar ‹nternet üzerindeki en yayg›n etkinlik olsa da, en güvenli
iletiflim yöntemlerinden biri de¤ildir. E-postalar›n›zda özel kiflisel bilgilerinizi,
banka numaralar›n›z›, ATM kart flifrelerinizi, kredi kart› numaralar›n›z›, flifrelerini-
zi, ticari s›r niteli¤i tafl›yabilen bilgileri kesinlikle kimseye göndermeyiniz. Sizden
e-posta kanal›yla kiflisel bilgi talebinde bulunan kiflileri, o kifliye çok güvenseniz
de reddediniz.
E-postayla ilgili sorunlar flunlard›r:

1. Gönderen bölümünde bulunan adresler sahte olabilir. SMTP sunucusuna
aktar›lan e-postadaki gönderen adresi kontrol edilmez. Sadece gönderilen
kiflinin adresinin geçerli oldu¤u kontrol edilir. 

2. Gönderen bölümünde bildi¤iniz bir kiflinin e-posta adresi olmas›na ra¤-
men, e-posta o kifliden kaynaklanmam›fl olabilir. POP sunucusuna eriflim
için kullan›lan flifre baflkas› taraf›ndan elde edilmifl olabilir.

3. ‹nternet üzerinden aktar›lan e-postadaki içerik üçüncü kifliler taraf›ndan
okunabilir. ‹nternette bir bilgisayar a¤›ndan di¤erine geçerek hedefine do¤-
ru yol alan paketler, üçüncü flah›slar taraf›ndan gözden geçirilebilir.

4. POP sunucusuna ba¤lant› için kullan›lan posta kutusu ad› ve flifresi iyi se-
çilmedi¤i zaman art niyetli kifliler e-postalar› okuyabilirler.

5. E-postalar bilgisayar virüslerinin yay›lmas› için kullan›lan yöntemlerden bi-
ridir. Virüs taray›c›s› yüklü de¤ilse, size gelen ve okumaya teflebbüs etti¤i-
niz e-postalarda bulunan virüsler bilgisayar›n›za zarar verebilir.

6. Gönderdi¤iniz E-posta gidece¤i yere ulaflmad›¤›nda haberiniz olmayabilir.
Zamanl› ifllerde telefonun tercih edilmesi ve teyit al›nmas› daha ak›lc›d›r.

7. Bir e-postan›n hedefine ne kadar zamanda ulaflaca¤› tahmin edilemez. ‹n-
ternet üzerinde olan sorunlar nedeniyle, SMTP sunucular›ndaki yaz›l›m ha-
talar› nedeniyle bir e-posta günlerce gecikebilir ve hatta kaybolabilir.

Bütün bu olumsuzluklar asl›nda pek çok iletiflim yönteminde bulunur, ama
kullan›lmalar›na engel de¤ildir. Örne¤in, klasik telefon kullan›m›nda, evinizdeki
telefondan sizi arayan kiflinin kimli¤ini saptaman›z ilk anda pek olas› de¤ildir. Be-
lirli bir süre konufltuktan sonra arayan›n kimli¤ine karar verebilirsiniz. ‹letiflim
yöntemlerinin zaaflar›n› bilerek ona göre kullanmak gereklidir.

Bütün bu güvenlik sorunlar›na ra¤men e-posta h›zl›, ucuz, yayg›n ve en kolay
iletiflim yöntemlerinden biridir. ‹nternet üzerindeki kullan›c› say›s› artt›kça e-pos-
ta kullan›m› daha da yayg›nlaflacakt›r. 
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Özet
‹nternet üzerindeki bilgisayarlar aras›ndaki iletiflimi sa¤layan

ortak dile iliflkin temel kavramlar› tan›mlayabilece¤iz.

• ‹nternete ba¤l› bilgisayarlar›n birbirleriyle haberle-
flebilmeleri için, ortak bir dilde konuflmalar› gere-
kir. Bu dile TCP/IP protokolü ad› verilir ve iki par-
çadan oluflur. 

• TCP protokolü, gönderilecek büyük mesajlar›n kü-
çük paketler halinde gönderilmesiyle ve karfl› ta-
rafta birlefltirilmesiyle u¤rafl›r. 

• IP protokolüyse, TCP ile oluflturulmufl paketlerin
‹nternet üzerinde istenen bir yere gönderilmesini
sa¤lar. 

• IP protokolünde her bilgisayara 4 basamaktan olu-
flan bir numara verilir. Buna IP numaras› ad› veri-
lir. Telefon numaras› gibi, bu numara da bilgisaya-
r›n hangi a¤da oldu¤unu belirtir ve ‹nternet üzerin-
den nas›l ulafl›laca¤›n› bir flekilde tarif eder. 

• IP numaralar›yla beraber, kolay hat›rlanmalar› için
bilgisayarlara isimler de verilir. Bir bilgisayar ismi,
bilgisayar›n kendisini ifade eden bir ad, ba¤l› oldu-
¤u a¤› ifade eden bir kelime, kuruluflun türü ve
a¤›n bulundu¤u ülkenin kodlar›yla oluflur. Örne-
¤in, Anadolu Üniversitesinde bulunan bir bilgisa-
yar›n ad› www.anadolu.edu.tr’dir. Bilgisayar ad›
www iken, anadolu Anadolu Üniversitesini tan›m-
lar. Sonraki edu kelimesi e¤itim kurumu oldu¤unu,
tr ise Türkiye’de bulundu¤unu belirtir. 

• ‹nternet birçok yerel a¤›n birlefliminden oluflur. Bu
a¤lar›n kesiflim noktalar›nda yönlendirici ad› veri-
len cihazlar bulunur. Bunlar›n görevi, mesajlar› bir
a¤dan di¤erine göndermektir. 

• ‹nternete ba¤l› her a¤da, bir di¤er a¤a ba¤lant› nok-
tas›nda kullan›lan en az bir tane yönlendici cihaz
bulunur.

Verilen örnek durumlarda ‹nternete ba¤lanma türlerini sapta-

yabilece¤iz.

• Bireysel kullan›c›lar, evlerindeki bilgisayarlara tak›-
lan modem ad› verilen cihazlar arac›l›¤›yla telefon
üzerinden, ‹nternete ba¤lanabilirler. Bu ba¤lant›
türüne çevirmeli ba¤lant› ad› verilir. Böyle bir hiz-
meti veren kurulufllara ‹SS (‹nternet Servis Sa¤lay›-
c›s›) denir. 

• Bir flirkette bulunan bir yerel a¤›n ‹nternete ba¤-
lanmas› için, bir ‹nternet ba¤lant› noktas›ndan bir
kiral›k hatt›n kiralanmas› gerekir. Bu kiral›k hatt›n
her iki ucuna da modem ve yönlendirici konulur-
sa, ‹nternete ba¤lant› gerçeklefltirilir. 

Verilen örnek durumlarda kullan›lmas› gereken ‹nternet sunu-

cular›n› belirleyebilece¤iz.

• ‹nternet üzerinde bilgilerin yay›lmas›, denetlenme-
si, sorgulanmas› için sunucu ad› verilen bilgisayar-
lar bulunur. Bunlar 24 saat a¤a ba¤l› flekilde çal›-
flan bilgisayar sistemleridir. 

• WWW sunucular› hiper metin ad› verilen HTML tü-
rü dokümanlar› kullan›c›lara sunarlar. 

• FTP sunucular›, dosya sunmakla görevlidirler. 
• Güvenlik ‹nternetteki sorunlardan biridir. Bir a¤da-

ki bilgisayarlardaki verilerin ve bilgilerin korunma-
s› için güvenlik sunucular› kullan›l›r. 

• E-posta sunucular›n›n görevi, ‹nternet üzerindeki
en yayg›n iletiflim yöntemi olan e-posta haberlefl-
mesini gerçeklefltirmektir. E-posta adresini bildi¤i-
miz bir kifliye yaz›lan bir mesaj, e-posta sunucular›
üzerinden yerine ulaflt›r›l›r. 
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Kendimizi S›nayal›m
1. ‹nternette bilgisayarlar›n birbirleriyle haberleflmek için
kulland›klar› ortak dile ne ad verilir?

a. Proxy
b. A¤ protokolü
c. TCP/IP
d. Java
e. ‹nternet izleyicisi

2. TCP/IP sürücü yaz›l›mlar› nedir?
a. TCP/IP protokolünün teknik olarak aç›kland›¤› do-

kümanlard›r.
b. TCP/IP protokolünü konuflabilmesi için iflletim sis-

temine eklenen yaz›l›mlard›r.
c. Kullan›c›n›n ‹nternette Web sayfalar›n› görüntüle-

yebilmesi için kullan›lan ‹nternet ‹zleyici yaz›l›m-
lar›d›r.

d. Bir bilgisayarda oturum açabilmek için kullan›c›
ad› ve flifre soran yaz›c›lard›r.

e. A¤ arayüz donan›m›n› iflletim sistemine tan›tabil-
mek için kullan›lan sürücü yaz›l›mlar›d›r.

3. Afla¤›dakilerden hangisi TCP protokolüyle, gönderile-
cek mesajlar›n küçük paketlere ayr›lmas›n›n nedenlerin-
den biri de¤ildir?

a. A¤›n kullan›m oran›n› art›rmak
b. Paketler birbiri arkas›na gönderilirken, arada

a¤› baflka bir bilgisayar›n da kullanabilmesini
sa¤lamak

c. Bir paket yerine ulaflmazsa, mesaj›n tamam›n› gön-
dermemek ve sadece eksik paketi iletmek

d. Ayn› mesaj›n paketlerinin farkl› yollarla hedefle-
rine ulaflt›¤›nda yeniden bir araya getirilmesini
sa¤lamak

e. ‹nternete eriflimini kullan›c›lar fark etmeden ger-
çeklefltirmek

4. Bir yerel a¤›n ‹nternete ba¤land›¤› noktada bulunan
özel cihaza ne ad verilir?

a. Yönlendirici
b. www sunucusu
c. A¤ arayüz donan›m›
d. Fiber optik kablo
e. DNS sunucusu

5. Afla¤›dakilerden hangisi ‹nternete ba¤l› bir bilgisayar›n
isminde bulunan alan tiplerinden biri de¤ildir?

a. EDU
b. COM
c. GOV
d. MIL
e. WWW

6. Afla¤›dakilerden hangisi bir bilgisayar ismi olamaz?

a. www.anadolu.edu.tr
b. www.eskiflehir.net
c. www.nvi.gov.tr
d. www.milliyet.com.tr
e. ftp.acikogretim.edu.tr

7. “fr.tr.com” bilgisayar ismi, hangi ülkenin isim alan›n-
da olabilir?

a. Fransa
b. Türkiye
c. ‹ngiltere
d. Almanya
e. Amerika Birleflik Devletleri

8. Bir kullan›c› kendi bilgisayar›ndan telefon yard›m›yla
modem üzerinden ba¤lanmak istemesi durumunda yapa-
ca¤› ba¤lant› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kiral›k hatlar üzerinden ba¤lant›
b. Çevirmeli ba¤lant›
c. Güvenlik ba¤lant›s›
d. Proxy ile ba¤lant›
e. Yönlendirici üzerinden ba¤lant›

9. HTML nedir?
a. Bir protokol ismidir.
b. Bir ‹nternet ‹zleyicisi yaz›l›m›d›r.
c. www sunucusunun di¤er ismidir.
d. Hiper metin sayfa tan›mlama dilidir.
e. Çevirmeli ba¤lant› için kullan›lan modemin di¤er

ad›d›r.

10. ‹nternet ba¤lant›lar›n›n daha verimli hale getirilmesi-
ni sa¤layan sunucu afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Proxy
b. FTP
c. Güvenlik Sunucusu
d. E-Posta sunucusu
e. WWW sunucular›



Yan›t Anahtar›
1.  c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹nternet Üzerinde-

ki Bilgisayarlar Aras›ndaki ‹letiflim: Temel
Kavramlar” konusunu tekrar okuyun.

2.  b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹nternet Üzerinde-
ki Bilgisayarlar Aras›ndaki ‹letiflim: Temel
Kavramlar” konusunu tekrar okuyun.

3.  e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹nternet Üzerinde-
ki Bilgisayarlar Aras›ndaki ‹letiflim: Temel
Kavramlar” konusunu tekrarokuyun. 

4.  a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹nternet Üzerinde-
ki Bilgisayarlar Aras›ndaki ‹letiflim: Temel
Kavramlar” konusunu tekrarokuyun.

5.  e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹nternet Üzerinde-
ki Bilgisayarlar Aras›ndaki ‹letiflim: Temel
Kavramlar” konusunu tekrar okuyun.

6.  b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹nternet Üzerinde-
ki Bilgisayarlar Aras›ndaki ‹letiflim: Temel
Kavramlar” konusunu tekrar okuyun.

7.  e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹nternet Üzerinde-
ki Bilgisayarlar Aras›ndaki ‹letiflim: Temel
Kavramlar” konusunu tekrar okuyun.

8.  b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹nternete Nas›l
Ba¤lanabilirim?” konusunu tekrar okuyun.

9.  d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹nternet
Sunucular›” konusunu tekrar okuyun.

10. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹nternet
Sunucular›” konusunu tekrar okuyun.
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Girifl
Bundan önceki iki ünitede bilgisayar a¤lar›n› inceledik ve dünyada en yayg›n ile-
tiflim a¤› olan ‹nternet’in altyap›s› hakk›nda bilgi sahibi olduk. Bu ünitede ise ‹n-
ternet’ten nas›l yararlan›laca¤› konusunu ele al›yoruz. 

‹nternet, say›s› her geçen gün artan bilgisayar›n ve kullan›c›lar›n›n bulundu-
¤u, bilgilerin depolan›p paylafl›ld›¤› çok büyük bir genifl alan a¤›d›r. ‹nternet a¤›
yard›m› ile birbirine ba¤lanan bilgisayarlar›n üzerinde yer alan bilgilere, genel-
likle ‹nternet a¤›na ba¤lanan di¤er bilgisayar kullan›c›lar› eriflilebilirler ve yarar-
lanabilirler. Bu a¤da üniversiteler, özel flirketler, araflt›rma kurumlar›, devlet ku-
rulufllar›, kâr amac› gütmeyen kurulufllar, askeri kurulufllar, bireysel kullan›c›lar,
özel ilgi gruplar›, k›saca akla gelebilecek her türde kullan›c› bulunmaktad›r. Siz
de belki, en az›ndan ÖSS s›nav sonuçlar›n› ö¤renmek için bu olanaktan yarar-
land›n›z ya da daha farkl› alanlarda ‹nternet’ten yararlan›yorsunuz. 

‹nterneti bir bilgi uzay› olarak nitelendirmek yanl›fl olmayacakt›r. Dolay›s›yla
bu kadar çok bilgi içerisinde istenilen as›l bilgiye ulaflmak son derece önem ka-
zanmaktad›r. ‹stenilen bilginin ne oldu¤una karar verildikten sonra, e¤er bir ta-
k›m araçlar kullanmazsan›z, ‹nternet üzerinde amaçs›z bir flekilde nereye gitti¤i-
nizi bilmeden saatlerinizi harcayabilir ve bu saatler sonunda istedi¤iniz bilgiye
ulaflamam›fl olabilirsiniz. 

Bu üniteyi tamamlad›¤›m›zda afla¤›daki yeterliklere sahip olaca¤›z:
1. ‹nternet, WWW (World Wide Web), elektronik posta, sohbet, dosya transferi

kavramlar›n› tan›mlayabilece¤iz.
2. Verilen konudaki bilgilere eriflmek için gerçeklefltirilmesi gereken ifllemleri be-

lirleyebilece¤iz.
3. ‹nternet üzerinde istedi¤iniz kiflilere mesaj gönderebilmek için afl›lmas› gereken

aflamalar› s›ralayabilece¤iz.
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TEMEL KAVRAMLAR

‹nternet, WWW (World Wide Web), elektronik posta, sohbet, dosya
transferi kavramlar›n› tan›mlayabilece¤iz.

‹nternet, WWW, e-posta, sohbet odas› ve dosya transferi gibi kavramlar s›k duyma-
ya bafllad›¤›m›z bilgisayar a¤lar›na iliflkin terimlerdir. Bunlar› ayr›nt›l› inceleyelim:

‹nternet
Bilgiyi yaratmak, kullanmak ve de¤iflimini yapmak belki de insan hayat›n›n temel
u¤rafl›lar›ndan  biridir. Bilgiye ve onu kaydetmeye duyulan ihtiyac›n tarihi olduk-
ça eskilere dayanmaktad›r. ‹nsanlar›n bilgiyi kaydetmeye bafllamalar› MÖ. 4000
y›llar›na dayan›r, üzerine veri benzeri bilgilerin kaydedildi¤i ilk kil tabletler bu ta-
rihlere kadar ulaflmaktad›r. Ça¤lar boyunca insanlar, bilginin kendi istek ve amaç-
lar› do¤rultusunda kullan›m›n› sa¤lamak ve belirsizlikleri azaltmak için u¤rafl›p
durmufllard›r. 

Bilginin  kaydedilmesi tek bafl›na yeterli de¤ildir, zira bu durumda bilgiye sa-
dece ona yak›n olanlar eriflebilecektir. Bilginin as›l yararl› olmas›n› sa¤layan, onun
pek çok kifli taraf›ndan paylafl›m›d›r. Endüstri devriminden bu yana, teknoloji in-
sanlara bu konuda çok yard›mc› olmufltur. Yaln›zca bir kaç yüzy›l önce bilgiye,
sadece imtiyazl› bir az›nl›k grubu sahip iken, günümüzde, kitap, radyo, televiz-
yon, dergi, gazete, telefon, posta gibi araçlar olmaks›z›n bir yaflam düflünmek ne-
redeyse imkâns›z hale gelmifltir. Biliflim teknolojisi olarak adland›r›lan teknoloji
ürünleri ile günümüzde bilgiyi kullanmam›za ve paylaflmam›za arac›l›k eden tek-
nolojik araçlar o derece yayg›n hale gelmifltir ki, bilgi adeta herkesin parmak
ucundad›r. Bilgisayar bu tür teknolojik ürünlerin en geliflmifl  kapsaml› örne¤i ola-
rak gösterilebilir. 

Bilgisayara kaydedilmifl olan bilginin paylafl›m›n› sa¤layan, bilgisayarlar›n bir-
biri ile iletiflim kurabilmesidir. Bütün bilgisayarlar›n birbirleriyle haberleflecek alt-
yap›ya sahip olmas› bilginin kolayca paylafl›m›na imkân tan›maktad›r. Dünya üze-
rinde yer alan bilgisayar a¤lar›n›n (e¤er ‹nternet’in bir parças› olmak isterler ise)
birbirine ba¤lanmalar› ise ‹nternet’i oluflturmaktad›r. ‹flte, s›nav sonuçlar› örne¤in-
de oldu¤u gibi,  üzerinde pek çok bilginin bulundu¤u ‹nternet dünyan›n farkl›
alanlar›nda bulunan çok say›daki bilgisayar a¤›n›n biraraya gelmesi ile oluflmak-
tad›r. Kendisi de bilgisayar ve iletiflim teknolojisinin bir ürünü olan ‹nternet, bilgi-
nin sunuldu¤u, da¤›t›ld›¤› ve de¤ifliminin yap›ld›¤› çok büyük bir da¤›t›m kanal›,
bilginin bir ticaret arac› olarak görüldü¤ü bir ortam olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

‹nternet, say›s› her geçen gün artan bilgisayar›n ve kullan›c›n›n bulundu¤u, bil-
gilerin depolan›p paylafl›ld›¤› çok büyük bir genifl alan a¤›d›r. ‹nternet’te dünya
ölçüsünde üniversiteler, araflt›rma kurumlar›, kamu ve devlet kurulufllar›, kâr ama-
c› gütmeyen kurulufllar, bilgisayar iflletmeleri, kâr amac› güden di¤er ticari kuru-
lufllar, ‹nternet ba¤lant› ve altyap› hizmeti veren iflletmeler, gibi meslek kuruluflla-
r›, sivil toplum örgütleri, bireyler, özel ilgi gruplar›, yani akla gelecek her türden
kullan›c› bulunmaktad›r. Dolay›s›yla bu kadar farkl› nitelikte kullan›c›n›n bir ara-
ya gelerek oluflturdu¤u ‹nternet a¤›nda her türlü bilgiyi bulmak mümkündür. 

‹nternet bir bilgi uzay› oldu¤u için üzerinde çok çeflitli nitelikte bilgi bulmak
mümkündür. Genel olarak bilgi türlerine yönelik yap›labilecek s›n›flama, ‹nternet
üzerinde bulunan bilgiler için yap›labilir. Bilgiler genel olarak afla¤›dakilerden bi-
risi veya birkaç› olabilir:
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Biliflim teknolojilerindeki
geliflmeler sayesinde
günümüzde bilginin herkes
taraf›ndan kolayca
eriflilebilirli¤i artm›flt›r.

‹nternet, dünya üzerinde yer
alan bilgisayar a¤lar›n›n
(e¤er ‹nternet’in bir parças›
olmak isterler ise) birbirine
ba¤lanarak meydana
getirdikleri a¤lar›n a¤›d›r.



Metin
Resim
Grafik
Çizim
Tablo
Say›sal bilgi
Ses
Hareketli görüntü 
Animasyon
Canl› görüntüler
Bu özelliklerin birkaç›n›n biraraya gelerek oluflturdu¤u bilgilere ise, çoklu or-

tam (multi-media) denilmektedir. Bir bilginin çoklu ortam özelli¤ine sahip olma-
s›, o bilginin birden fazla niteli¤i ayn› anda tafl›d›¤›n› anlatmaktad›r. Bir metin ay-
n› anda sesli olarak dinlenebiliyor ise, ya da görüntü hareketli ve sesli olarak iz-
lenebiliyor ise bu bilgi çoklu ortam özelli¤i tafl›maktad›r. 

Yukar›daki s›n›flaman›n yan› s›ra, bilgiler sabit içerikli ya da de¤iflken içerikli
olarak da s›n›fland›r›labilirler. Sabit içerikli bilgi, kullan›c›lar›n herhangi bir etkile-
flimi olmaks›z›n tüm kullan›c›lar›n ayn› bilgileri görüntüleyebilmesidir. Örne¤in
Anadolu Üniversitesi’nin ana sayfas› ya da fakülteler ile ilgili bilgilerin bulundu¤u
sayfalar, ya da duyurular›n bulundu¤u sayfalar sabit içeriklidirler. Bir kullan›c› bu
sayfalar›n adreslerini adres çubu¤una girdi¤i zaman, her defas›nda ayn› bilgiler ile
karfl›laflmaktad›r. 

De¤iflken içerikli bilgilere gelince, bunlar kullan›c›lara ya da zamana ba¤l›
olarak sayfalar›n içeriklerinin de¤iflti¤i bilgilerdir. De¤iflken içerikli bilgilerin ilk
türü, kullan›c›lar›n sayfalar ile karfl›l›kl› etkileflimli olarak, girdikleri bilgiler ile
sayfalar›n içeriklerini belirledikleri bilgilerdir. Örne¤in Aç›k Ö¤retim Fakültesi s›-
nav sonuçlar›n›z› ö¤renmek için kullanaca¤›n›z sayfalar de¤iflken içeriklidirler,
her bir ö¤rencinin yazd›¤› ö¤renci numaras›na göre, her bir kullan›c›ya farkl› bil-
giler sunabilmektedirler.

Yukar›da anlat›lanlardan da anlafl›laca¤› gibi, günümüzde bilgisayar ve iletiflim
teknolojisinde meydana gelen geliflmeler, özellikle ‹nternet üzerinde kullan›c›lara
pek çok olanak sunmaktad›r. Kullan›c›lar istedikleri bilgilere eriflmek, arkadafllar›
ve kendileriyle ayn› konuya ilgi duyanlar ile iletiflim kurmak için ‹nternet üzerin-
de pek çok yol bulabilirler. 
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Günümüzdeki ‹nternet teknolojisi, belirli yerlere yerlefltirilen web kameralar
(webcam) ile, bulunulan ortam ile ilgili bilgileri dünyan›n her taraf›na yay›nla-
may› olanakl› k›lmaktad›r. Örne¤in ‹stanbul Belediyesi böyle bir uygulama bafl-
latm›flt›r. Belediye taraf›ndan haz›rlanan web sitesinde Trafik Kameralar› ad› ve-
rilen bir ba¤lant› bulunmakta, bu ba¤lant›ya t›klan›ld›¤› zaman ‹stanbul’un de¤i-
flik semtlerine yerlefltirilmifl bulunan kameralar›n listesi ekrana gelmektedir. Kul-
lan›c›lar bu semtler içerisinden istedikleri herhangi birine t›klayarak o semtte o
anda geçerli olan trafik durumunu canl› olarak izleyebilmektedirler. Örne¤in
afla¤›da ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin haz›rlad›¤› web sitesinde, Taksim
Meydan›’na yerlefltirilen bir web kameradan ‹nternet’e aktar›lan trafik durumu
görülebilir. Taksim Meydan› ile ilgili canl› görüntüleri izlemek isteyenler
www.ibb.gov.tr adresini ziyaret edebilirler. Benzer flekilde web kamera ile ‹nter-
net üzerinde pek çok canl› yay›n uygulamas› yap›lmaya bafllanm›flt›r. ‹lk ‹nter-
net dü¤ünü, ilk ‹nternet mezuniyet töreni gibi haberler gazetelerde yer alm›flt›r. 



‹nternet üzerinde sizlerin günlük yaflam›n›zda kullanabilece¤iniz ne türde bilgiler yer
alabilir? ‹nternet’i kullanarak ifl yaflam›n›za ne tür katk›lar sa¤layabilirsiniz?

‹nternet bize bilgiyi paylaflmak için bir ortam sunmakta, ancak bu paylafl›m›n
neler oldu¤u konusunda da kullan›c›lar›n bilgili olmalar› gerekmektedir. ‹nter-
net’in bize sundu¤u olanaklar› flu flekilde s›ralayabiliriz. 

• Web üzerinde bulunan metin ses ya da görüntü özellikleri içeren bilgile-
ri bar›nd›ran sayfalara göz atabilir, istediklerinizi kendi bilgisayar›n›zda
saklayabilirsiniz.

• Elektronik posta ile bir veya birden fazla kifliye mesaj gönderebilirsiniz.
• Arkadafllar›n›zla bilgisayar kullanarak karfl›l›kl› sohbet edebilirsiniz.
• Bir ya da birden fazla kifli ile sesli veya görüntülü görüflme ortam›

oluflturabilirsiniz.
• Baflka bilgisayarlarda yer alan dosya ya da programlar› kendi bilgisayar›n›-

za indirebilirsiniz.
• Kendi bilgisayar›n›zda bulunun dosyalar› ya da programlar› baflkalar› ile

paylaflabilir, ya da baflka bilgisayarlara indirilmesine izin verebilirsiniz.
• Bankac›l›k ifllemleri yapabilir, isterseniz ‹nternet üzerinde ticaret yapan flir-

ketlerin sitelerinden al›flverifl yapabilirsiniz.
• ‹nternet üzerinde siz kendi ürünlerinizi pazarlayabilir ve para kazanabilirsiniz.
• E¤itiminizi tamamen ‹nternet üzerinden alabilirsiniz.
• Ve yarat›c›l›¤›n›z› kullanarak ortaya ç›karabilece¤iniz baflka kullan›m yollar›...
‹nternet’ten belirtilen kullan›m alanlar›ndan yararlanabilmesi bu iflleri gerçek-

lefltirmeyi sa¤layan ‹nternet üzerindeki birtak›m programlar arac›l›¤› ile mümkün
olmaktad›r. Bu programlar›n bafl›nda, ‹nternet üzerindeki bilgilere eriflim sa¤layan
arayüz  olan Küresel A¤ Ba¤lant›lar› olarak tan›mlanabilecek www (World Wide
Web) gelmektedir. Elektronik posta, Dosya transfer olana¤›, Telnet, Haber grup-
lar›, Sohbet odalar› gibi olanaklardan yararlanarak siz de ‹nternet dünyas›nda yer
alabilirsiniz. Bunlardan elektronik posta, sohbet ve haber gruplar›n› ünitenin iler-
deki bölümlere b›rakarak, bu bölümde www, telnet ve dosya transfer kavramlar›-
n› aç›klayal›m:

Küresel A¤ Ba¤lant›lar› (World Wide Web – WWW)
Biliflim altyap›s›n›n kullan›c›lara sa¤lad›¤› en büyük yararlardan biri, kullan›c›lar›n
‹nternet üzerinde Küresel A¤ Ba¤lant›lar› (World Wide Web) ya da k›saca www
ad› verilen bir grafik arayüz sayesinde son derece kolay flekilde her alanda bilgi
al›flverifli yapmalar›na olanak sa¤lamas›d›r. WWW, bir a¤ ortam›nda bilgilerin de-
polanmas›, biçimlendirilmesi, gösterilmesi ve geri ça¤›r›lmas› için evrensel olarak
kabul edilmifl standartlardan oluflmufl bir sistemdir. Metin, grafik, ses, animasyon
ve video bileflenlerini kapsayabilecek bilgiler elektronik “sayfalarda” depolan›r ve
isteyenlere sunulur. Bu sayfalar, nerede konumland›klar›na bak›lmaks›z›n hiper
metin ad› verilen ba¤lant›larla elektronik olarak birbirleri ile ba¤lant›l› hale getiri-
lebilir ve herhangi bir bilgisayar ile izlenebilirler. Buna imkân veren HTML olarak
k›salt›lan hiper metin gösterim (Hyper Text Markup Language) dilidir. Bu ko-
nu ile ilgili detayl› bilgi bir önceki ünitede verilmiflti. 
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WWW, bir a¤ ortam›nda 
bilgilerin depolanmas›,
biçimlendirilmesi, 
gösterilmesi ve geri
ça¤›r›lmas› için evrensel
olarak kabul edilmifl 
standartlardan oluflmufl bir
sistemdir.



K›saca www olarak belirtilen küresel a¤ ba¤lant›lar› afla¤›dakilerden hangisine karfl› gelir?
a) Sohbet odas› 
b) Grafik arayüz 
c) Elektronik posta 
d) Video 
e) Dosya transfer olana¤›

Do¤ru cevap (b) Grafik arayüz’dür

Herhangi bir örgüt ya da birey taraf›ndan yarat›lan ‹nternet sayfalar›n›n hepsi-
ne birden “Web Sitesi” ad› verilir. Web sitesi içinde yer alan ekranlar›n herbiri bi-
rer “web sayfas›”d›r. Kullan›c›lar›n bir web sitesine erifltiklerinde ilk kez karfl›lafl-
t›klar› sayfa genellikle “ana sayfa” olarak adland›r›l›r. ‹nternet üzerinde www ara-
c›l›¤›yla bilgi sunmak isteyenler, öncelikle kullan›c›lar› karfl›layan ve neden örgütün
böyle bir web sitesi haz›rlamaya gerek duydu¤unu aç›klayan metin ve grafikten
oluflan bir ana sayfa haz›rlamaktad›rlar. Bir örgütün ‹nternet üzerinde bilgi sunma-
s› ve varl›k sahibi olmas› için bir ya da daha fazla sayfadan oluflan bir web sitesi
haz›rlamas› gerekir. Pek çok web sitesi, siteyi haz›rlayan örgüt ya da birey ile ile-
tiflim kurma yollar›n› da sunmaktad›r. Web siteleri flirketlerin kullan›c›lar ile do¤-
rudan iletiflim kurmalar›na, kendilerini tan›tmalar›na olanak vermektedir.

Web bafll›bafl›na hiper metin üzerine kurulmufl bir uygulamad›r. Hiper metinler
bilgisayarda uzant›lar› .html olan dosyalar fleklinde saklan›rlar. Bunlar, ilgili bilgi-
sayar kullan›c›lar›n›n istekleri do¤rultusunda oluflturulur. Web sayfas› ad› verilen
bu dosyalarda bulunmas›n› istedi¤iniz her türlü bilgi bu dosya içerisinde yer al›r.
Web taray›c›s› programlarda di¤er programlardan farkl› olarak üzerine ‹nternet
üzerinde yer alan sitelere ulaflmak için gitmek istedi¤iniz adresleri yazman›z gere-
ken bir adres çubu¤u bulunmaktad›r. Örne¤in Anadolu Üniversitesi’nin Web site-
si adresi, http://www.anadolu.edu.tr’dir.  Bu sayfa afla¤›da görülmektedir.
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Herhangi bir organizasyon
ya da birey taraf›ndan
yarat›lan sayfalar›n hepsine
birden “Web Sitesi” ad› 
verilir. Web sitesi içinde yer
alan ekranlar›n her biri birer
“web sayfas›”d›r.

fiekil 13.1

Anadolu 
Üniversitesi’nin
web sitesinin
ana sayfas›.



Bir önceki ünitede bahsedildi¤i gibi s›nav sonuçlar›n› gösteren yaz›l›m bir
hiper metindir. ‹lgili sayfa, ‹nternet üzerinde yer alan bilgi türleri aç›s›ndan bak›l-
d›¤›nda de¤iflken içerikli bir sayfad›r, çünkü kullan›c›lar›n yazd›klar› ö¤renci nu-
maras›na göre her bir ö¤renci için farkl› bilgiler verecektir.

Kullan›c›lar için ise, bir web sitesini görebilmek için öncelikle ‹nternet ba¤lan-
t›s› ve sonras›nda da HTML standartlar›na göre düzenlenmifl Web taray›c›s› (Web
browser) ad› verilen özel yaz›l›m arac›na sahip olunmas› gerekmektedir. ‹nter-
net’te en fazla kullan›lan yaz›l›mlar, ‹nternet’in bir alt uygulama alan› olan www’de
gezinmeye izin veren taray›c›lar ile kifliler aras›nda iletiflim kurmay› sa¤layan soh-
bet ve elektronik posta kullan›m›n› kolaylaflt›ran yaz›l›mlard›r. Bunlar içerisinde
de, genel olarak en fazla kullan›lanlar, Microsoft flirketinin ‹nternet Explorer ile
Netscape flirketine ait, Netscape Navigator adl› grafik arayüzlü, kullan›m› kolay
yaz›l›mlar›d›r.

‹nternet Explorer 
‹zleyen k›s›mda, ‹nternet üzerinde bulunan web sitelerinin görüntülenebilmesi
için kullan›labilecek olan ‹nternet Explorer web taray›c›s›n›n kullan›m› anlat›lmak-
tad›r. Explorer Windows, iflletim sistemi içinde yer alan baflka bir deyiflle Win-
dows iflletim sisteminin bütünleflik bir parças› haline gelmifltir. Dolay›s›yla di¤er
Windows iflletim sistemi içinde yer alan tüm programlar gibi menüler ve araç çu-
buklar› mant›¤› ile çal›flmaktad›r. Afla¤›da, bir explorer program› çal›flt›r›lmaya
baflland›¤› zaman karfl›n›za gelen ekranda yer alan simgeler görüntüsüne yer ve-
rildi¤ini hat›rlayal›m.

1. Araç çubu¤unda yer alan simgelerden ilki geri simgesidir. Sayfalar aras›n-
da dolafl›rken kullan›c›lar hiper ba¤lant›lar sayesinde bir safyadan di¤erine
sürekli olarak ilerlerler. Geri simgesine t›kland›¤›nda bulunulan sayfadan
bir önce hangi sayfa görüntülendi ise, o sayfaya geri dönülür. 

2. Gerinin hemen yan›ndaki simge ileri simgesidir. Birkaç sayfa geri gittikten
sonra tekrar ilerlemek için bu simgeyi  kullanabilirsiniz. Geri simgesini kul-
lanarak ulaflm›fl oldu¤unuz önceki web sayfalar›ndan ilerideki sayfalara
tekrar ulaflman›z› sa¤lar.

3. Belirli bir noktada ulaflmaya çal›flt›¤›n›z sayfadaki bilgilerin sizin için gerek-
li oldu¤unu art›k düflünmüyorsan›z o sayfan›n tamam› gelmeden dur sim-
gesine t›klayarak sayfan›n getirilmesi ifllemini iptal edebilirsiniz. 

4. Yenile simgesi, içeri¤i çok s›k, örne¤in 5 dakikada bir ya da 20 dakika-
da bir gibi, sitelerin içinde yer alan en son bilgileri görüntülemek için kul-
lan›lan bir simgedir. Örne¤in gazeteler ya da borsada ifllem gören hisse
senetlerine ait bilgilerin sunuldu¤u siteler, e¤er bir kez ulafl›ld›ktan sonra
yeniden güncellenmifl bilgiler ile görüntülenmezlerse, eskimifl bilgileri ta-
fl›maya devam ederler. Yenile simgesi, özellikle çok s›k bilgi içerikleri
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güncellenen sayfalar›n en yeni bilgilerle görüntülenmesini sa¤lamak için
kullan›l›rlar.

5. Ana sayfa simgesi, ‹nternet’e ba¤land›¤›n›z zaman ilk olarak karfl›laflt›¤›n›z
sayfa sizin ana sayfan›zd›r. Ana sayfaya sadece ilk ba¤lant›da de¤il baflka
zamanlarda da eriflmek isteyebilirsiniz. ‹flte ana sayfa simgesi, sizin ‹nternet
ba¤lant›n›z s›ras›nda herhangi bir zamanda ana sayfa olarak hangi sayfay›
belirlemiflseniz o sayfaya gitmenizi sa¤lar. Kullan›c›lar›n istedikleri herhan-
gi bir sayfay› ana sayfa olarak belirleme olanaklar› vard›r. Bunun için web
taray›c›lar›nda bulunan araçlar menüsünden seçenekler komutunu t›klama-
nan›z ve karfl›n›za gelen ekranda ana sayfa seçene¤inde ilk ba¤lant›da ulafl-
mak istedi¤iniz web sitesinin ‹nternet adresini yazman›z gerekir.

6. Explorer program› üzerinde de ‹nternet üzerindeki bilgileri taraman›z› kolay-
laflt›racak bir arama simgesi bulunmaktad›r. Bu konuda daha farkl› boyutlar-
da yard›m sa¤layan web siteleri bulunmaktad›r, bunlara ünitenin “Arama mo-
torlar› ‹nternet’te bilgiye eriflim”bölümünde ileriki kesimde de¤inilmektedir.

7. S›k kullan›lanlar simgesi belirli bir sayfaya çok s›k ulafl›yor iseniz, her de-
fas›nda o sayfan›n Web adresini yeniden yazmak yerine s›k kullan›lanlara
bu sitenin adresini kopyalarsan›z, kopyalar iseniz, do¤rudan o sayfan›n ad-
resinin adres çubu¤una yaz›ld›¤›n› ve sayfan›n otomatik olarak yüklenme-
ye baflland›¤›n› göreceksiniz.

8. Geçmiflte belirli bir dönem boyunca ziyaret edilmifl olan Web sitelerinin
isimleri geçmifl simgesinde t›klanan listede tutulmaktad›r. Birkaç gün önce
edindi¤iniz bilgileri hangi Web sitesinden elde etti¤inizi hat›rlam›yorsan›z,
geçmifl simgesi size bu konuda yard›mc› olacakt›r. 

9. Elektronik posta ile ilgili kullan›c›lara sunulan kolayl›klar bu simge alt›n-
da toplanm›flt›r. Elektronik posta konusu ileride anlat›lmaktad›r.

10. Yazd›r simgesine t›klad›¤›n›zda, üzerinde bulundu¤unuz sayfan›n yaz›c›-
dan ç›kt›s›n›n al›nmas›n› sa¤layabilirsiniz

11. Web üzerinde yer alan tart›flma gruplar›n› görüntüleyebilmek için bu
simgeyi kullanabilirsiniz. ‹lgi alanlar›n›z›n ortak oldu¤u ‹nternet kullan›c›la-
r› ile tan›flabilir, görüfl al›flverifli yapabilirsiniz.

Dosya Transfer Protokolü (ftp)
‹nternet kullan›c›lar› ço¤u zaman ifllerini yapabilmek için birtak›m özel amaçl› kü-
çük yaz›l›m parçalar›na ihtiyaç duyarlar. Bu tür ihtiyaçlar› karfl›lamak için ‹nternet
üzerinde kullan›c›lara deneme amaçl› yaz›l›mlar ücretsiz (freeware) ya da çok kü-
çük bir ücret karfl›l›¤›nda (shareware) sunulur. ‹flte dosya transfer programlar› bu-
nu sa¤larken FTP de bu tür transferlerin gerçeklefltirilmesini sa¤layan bir proto-
koldür.  Dosya transfer program›, bir baflka bilgisayarda kullan›c›lar›n eriflimine
genellikle ücretsiz ya da çok düflük bir ücret karfl›l›¤›nda sunulan, yaz›l›mlar›n ki-
flilerin bilgisayarlar›na transfer edilebilmesi için yararlan›lan bir arayüzdür. E¤er
bilgisayar›n›za transfer etti¤iniz yaz›l›m ücretsiz ise bu yaz›l›m› istedi¤iniz gibi kul-
lanma ve baflkalar› ile paylaflma hakk›n›z vard›r. Ancak bir miktar ücret ödemeniz
gereken bir yaz›l›m ise, ücretini ödemedi¤iniz takdirde birtak›m modüllerinin ça-
l›flmaz hale geldi¤ini görebilir ya da sürekli olarak size ödemeniz gereken ücreti
hat›rlatan uyar›lar ile karfl›laflabilirsiniz. 

Herhangi bir amaca yönelik olarak kullanmak üzere arad›¤›n›z belirli bir yaz›-
l›m var ise bunu bulmak için yine arama motorlar›n› kullanabilece¤iniz gibi,
www.download.com ya da www.tucows.com gibi  sadece kullan›c›lara yaz›l›m
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sa¤lamak için arac›l›k eden ‹nternet sitelerine bakabilirsiniz. Üniversitelerin bü-
yük bir k›sm› da “‹nternet hizmetleri” ya da “Kullan›c› hizmetleri” bafll›¤› ad› al-
t›nda dosya transfer hizmeti vermektedirler. Dosya transfer hizmetini kullan›rken
hat›rlanmas› gereken bu tür sitelerde genel olarak çok büyük ticari de¤eri olan
yaz›l›mlar›n bulunmad›¤›, bu tür yaz›l›mlar› elde etmek için yap›lmas› gerekenin
yaz›l›mlar›n bedelinin ödenerek sat›n al›nmas› gerekti¤idir. Afla¤›daki flekillerde
Anadolu Üniversitesi’nin dosya transfer sitesinden bir antivirüs yaz›l›m›n› kendi
bilgisayar›n›za transfer etmek için izlemeniz gereken ad›mlar, izleyen flekilde de
baflka bir dosya transfer sitesi örne¤i görülmektedir. Anadolu Üniversitesi’nin
dosya transfer sitesine ulaflmak için Web taray›c›n›z›n adres çubu¤una ftp.anado-
lu.edu.tr yazman›z gerekti¤ini hat›rlay›n›z. Bunu yazd›¤›n›z zaman afla¤›daki ek-
ran görüntüsü ile karfl›lafl›rs›n›z, dosya transfer sitelerinde genel olarak “pub”(pub-
lic=kamuya aç›k) k›saltmas› olan hiper ba¤lant›lara t›klan›ld›¤›nda kullan›c›lar›n
‹nternet üzerinde kendi bilgisayarlar›na transfer edebilecekleri yaz›l›mlar›n bir lis-
tesi gelir. ‹zleyen flekilde “pub” ba¤lant›s›na t›kland›¤›nda karfl›n›za gelen ekran
yer almaktad›r. Bir ‹nternet listeleyicisine ihtiyac›n›z oldu¤unu düflünelim. Bu ek-
ran üzerinde yer alan ‹nternet ve daha sonra Browsers ba¤lant›lar›na t›klad›¤›n›z-
da karfl›n›za hiçbir ücret ödemeden transfer ederek kullanabilece¤iniz ‹nternet
listeleyicilerinin bir listesi ç›kacakt›r. Bunlardan istedi¤iniz herhangi birinin üzeri-
ne t›klad›¤›n›zda, önce size yaz›l›m› transfer etmek istedi¤iniz yer sorulacak. Ya-
z›l›m›n kaydedilmesini istedi¤iniz yeri belirlemenizden sonra “Kaydet” dü¤mesini
t›klad›¤›n›zda, seçti¤iniz listeleyici sizin bilgisayar›n›za transfer edilmeye bafllana-
cakt›r. Yükleme ifllemi tamamland›ktan sonra bu yaz›l›m› bilgisayar›n›za kurarak
kullanabilirsiniz.
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Bilgisayar kullan›rken çok farkl› programlara ya da bilgilere ihtiyaç duyabilirsiniz, örne-
¤in sizin bilgisayar›n›zda bulunmayan bir yaz› türünü kullanmak zorunda kalabilirsiniz,
ya da bilgisayarda kay›tl› olan resim türündeki verileri düzenlemenizi sa¤layacak bir ya-
z›l›ma gereksiniminiz vard›r. Bunlar› elde etmek için seçenekleriniz nelerdir?

Bu tür yaz›l›mlar› elde etmek için iki seçene¤iniz vard›r. Birincisi yaz›l›mlar›, karfl›l›klar› ne ise ödeye-
rek sat›n alabilirsiniz ya da e¤er çok pahal› ve lisansl› yaz›l›mlar de¤il ise, ‹nternet üzerinden edinebi-
lirsiniz. Ancak ikinci seçenek için, ‹nternet üzerinde istedi¤iniz yaz›l›m›n nerede yer ald›¤›n› belirleme-
niz gerekir ki bu ifl için bir arama motoru kullanmak zorunda kalabilirsiniz.

Telnet
Baflka bir bölgede bulunan bilgisayar› sanki yan›nda imifl gibi kullanmay› sa¤la-
yan bir ‹nternet program›d›r. Bu program› kullan›rken bulundu¤unuz yerdeki bil-
gisayar›n ifllemcisini ve ifllem yapma kapasitesini kullanmak yerine, telnet ile ba¤-
l› bulundu¤unuz bilgisayar›n ifllemcisini ve ifllem yapma kapasitesini kullanm›fl
olursunuz. Bunu sa¤lamak için kendi bilgisayar›n›z›n ifllem yapma kapasitesinin
ortadan kald›r›lmas› yani sizin bulundu¤unuz yerdeki kulland›¤›n›z bilgisayar›n ifl-
lem gücü olmayan bir terminal durumuna dönüfltürülmesi gerekmektedir. Bu dö-
nüflüm iflini yapmay› sa¤layan sizin bilgisayar›n›z› sanal terminal durumuna dö-
nüfltüren emülatör programlar› bulunmaktad›r. Telnet iflte bunlardan birisidir. Da-
ha çok baflka flehirlerdeki ya da ülkelerdeki kütüphane bilgisayarlar›n› kullanmak
amac›yla telnet program›ndan yararlan›l›r. Böylelikle baflka flehirlerde bulunan
kütüphanelerde yerleflik bulunan  bilgisayarlar› o kütüphanedeki  kaynaklar› tara-
mak için kullanabilirsiniz. Afla¤›da bir telnet uygulamas› örne¤i verilmifltir.

Bilgisayar a¤lar› ve ‹nternet olmasayd› baflka bir bilgisayarda bulunan bilgilere hangi
yöntemlerle eriflebilirdiniz? E¤er eriflmek istedi¤iniz bilgisayar sizin bulundu¤unuz fle-
hirden farkl› bir flehirde bulunsayd› yönteminiz ne olurdu?
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ARAMA MOTORLARI ‹NTERNET’TE B‹LG‹YE ER‹fi‹M

Verilen konudaki bilgilere eriflmek için gerçeklefltirilmesi gereken
ifllemleri belirleyebilece¤iz.

H›zla artan ‹nternet sitesi say›s› ile birlikte, önem kazanan konu, art›k ‹nternet
sayfalar›na eriflim altyap›s›ndan çok, bu sitelerin adreslerinin bilinmesi haline gel-
mifltir. Günümüzde, istedi¤iniz bilgileri üzerinde bar›nd›ran sitelerin ‹nternet ad-
reslerinin ne oldu¤unun bilinmesi ve bunlara eriflmek isteyen kullan›c›lar›n yön-
lendirilmesi son derece önemli bir hale gelmifltir. E¤er ‹nternet kullan›lacaksa,
kullan›c›lar›n yönlendirilmesi iflini de üstlenilmesi gereken yeni bir ifl olarak orta-
ya ç›kmaktad›r. Kullan›c›lar›n istedikleri bilgiye ulaflmalar› için birtak›m yöntemler
ve kolayl›klar sunan, Web siteleri ile ilgili bilgiler veren veya siteleri de¤erlendi-
ren gazeteler, kitaplar, kataloglar, ‹nternet siteleri günlük yaflam›n bir parças› ha-
line gelmifltir. Bu ünite içerisinde özellikle, kullan›c›lar› yönlendirme iflini ‹nternet
üzerinde gerçeklefltiren arama motorlar› üzerinde durulmaktad›r. 

E¤er ‹nternet üzerinde belirli bir konuda araflt›rma yap›lmas› gerekiyorsa, ‹nter-
net’te gezinmek (sörf yapmak) kullan›c›lar›n zaman kayb›na u¤ramas›na yol açar.

‹nternet siteleri aras›nda birinden di¤erine geçerek amaçs›z bir flekilde vakit
harcamak, bu istenilen bilgilere ulaflmay› amaçlayan bir ifltir, ancak gezinmek ge-
nellikle kaybolmaya yol açar. ‹nternet’te amaçs›zca gezinmek yerine, istenilen bil-
giyi bulmak için arama yapmak gerekir. 

Arama motorlar›, aramak istenilen bilgilerin birkaç kelime ya da bafll›k ile ya-
z›ld›¤› takdirde ‹nternet üzerinde yer alan sitelerin adreslerini size hiper metin
ba¤lant›s› olan site adresleri fleklinde ç›karan ‹nternet siteleridir. Bu site adresleri-
nin üzerine t›klad›¤›n›zda do¤rudan bu sitenin ‹nternet adresi sizin araç çubu¤u-
nuzda yer al›r ve siz bu siteye do¤ru yönlendirilirsiniz.   

‹nternet üzerinde istedi¤iniz bilgiye ulaflmada size yard›m eden bir baflka bilgi-
ye ulaflma arac› Web rehberleridir. Web rehberleri ‹nternet sitelerini kendi içlerin-
de belirli kategorilere göre listelerler ve konular› genelden özele do¤ru parçalaya-
rak herbir konu alt›nda daha sonra o konu ile ilgili sitelerin listelerini sunarlar. Bu
s›ralama kullan›c›lar›n tercih etti¤i kapsam önem kazanmaktad›r. Bir web rehberi,
ilgilendi¤iniz konu ile ilgili bilgileri tafl›ma potansiyelinin yüksek oldu¤u alanlar ile
daha fazla ilgilenmenizi di¤er alanlarda bofluna vakit kaybetmemenizi sa¤lar. K›-
sacas› web rehberleri, ilgilenilen konu hakk›nda temel bafll›klar halinde bilgi ve-
ren istenildi¤i takdirde daha detayl› konulara do¤ru sizi yönlendiren araçlard›r.

fiekil 13.6’da arama motorlar›ndan biri olan www.google.com arama motoru-
nun web sitesi ve arama yapmak için kullan›c›lar›n anahtar kelime yazmalar› için
ayr›lm›fl alan görülmektedir.
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Arama Motorlar›nda Do¤ru Bilgiye Ulaflmak
Arama motorlar›nda ‹nternet üzerinde yer alan sitelerin tamam› tarand›¤› için bu
noktada istenilen bilgi ile arama için girilecek kelime önem kazanmaktad›r. Anah-
tar kelime ad› verilen bu kelimeler, e¤er çok dar seçilirse, sizin karfl›n›za az say›-
da ‹nternet sitesi adresi getirmekte, e¤er çok genifl seçilir ise de içerisinde istedi-
¤iniz bilgiyi tafl›mas› olas› binlerce sayfan›n adresini bulup getirmektedirler. Dola-
y›s›yla anahtar kelimenizin sizin istedi¤iniz bilgiyi sa¤layacak kadar çok site getir-
mesi ve bunlar›n da içlerinde sizin istedi¤iniz bilgiyi bar›nd›ran siteler olmas› en
istenilen sonuçtur. Ancak bu çok zaman mümkün olmamakta, içlerinde sizin ver-
di¤iniz anahtar kelimeleri bar›nd›ran sitelerin adresleri ekrana geldi¤inde, bunla-
r›n aras›ndan en iyilerini seçip bulmak yine zaman alan bir ifl haline gelmektedir.

Afla¤›da ‹nternet üzerinde arama yaparken, arad›¤›n›z bilgileri bulman›zda size
yard›m› olabilecek birkaç noktaya de¤inilmifltir.

• Bir arama yaparken, öncelikle ne arad›¤›n›z› iyi bilmeniz ve arad›¤›n›z kavram›
bir ya da bir kaç sözcükten oluflan bir tümce ile tan›mlayabiliyor olman›z gerekir.

• Çok genel sözcüklerden kaç›nmak gerekir. Örne¤in Anadolu Üniversitesi
AÖF sayfas›n› ar›yorsan›z ve bir arama motorunu arama çubu¤una yaln›zca
Anadolu yazarsan›z, konu ile ilgili ilgisiz içerisinde Anadolu kelimesi geçen
bir çok sayfa gelir. Bu yüzden  arama yapmak istedi¤iniz konuya yönelik ola-
rak size anlaml› sonuçlar getirece¤ini düflündü¤ünüz anahtar kelimeleri seç-
mek gerekir. Bu anahtar kelimelerin say›s›n› artt›rd›kça, gerçekten arad›¤›n›z
konuyla ilgili belgelerin karfl›n›za gelme olas›l›¤›n› da artt›rm›fl olursunuz.

• Arama motorlar› genel olarak küçük büyük harflere karfl› duyarl›d›rlar. Kü-
çük harflerle yazd›¤›n›z zaman, belge içinde küçük ya da büyük harflerle o
sözcük geçiyorsa o belgeyi getirir. Ancak arad›¤›n›z kelimeyi büyük harfler-
le yazd›¤›n›zda yaln›zca belge içinde büyük harflerle o sözcük yaz›lm›flsa o
belge gelir. Bunun bir istisnas› k›saltmalard›r. K›saltmalar› mutlaka büyük
harflerle yazmaya özen gösterin. Örne¤in 'BASIC' bir programlama diliyken
'basic' ‹ngilizce'de temel anlam›na gelmektedir. E¤er bu k›saltmay› küçük
harflerle yazarsan›z, içinde 'basic' geçen bir çok ilgisiz belgeyle karfl›lafl›rs›-
n›z. Bunun yan›nda ‹nternet dili ‹ngilizce oldu¤undan Türkçe kelimelerin
arama motorlar›nda tarat›lmas›nda tam olarak istedi¤iniz sonuçlara ulafla-
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mayabilirsiniz. Bu durumda ç, ›, ü, ¤, fl, ö gibi Türkçe karakteri kullanma-
dan onlar›n yerine benzer harfleri kullanarak tarama yapt›rabilirsiniz. Ya da
Türkçe arama motorlar›n› kullanabilirsiniz.

• E¤er bir kelime grubunun geçti¤i bilgilere ulaflmak istiyorsan›z, bu sözcük-
leri ya çift t›rnak içinde ya da aralar›na bir tire (-) ile yazmal›s›n›z. Aksi tak-
dirde içinde sadece istedi¤iniz kelimelerden herhangi birini kapsayan site-
lerin tamam›n›n listesi karfl›n›za gelecektir. Örne¤in Atatürk’ün e¤itim hak-
k›ndaki görüfllerini ö¤renmek istiyorsan›z sadece Atatürk anahtar kelimesi-
ni yazarsan›z içinde Atatürk kelimesi geçen tüm web sitesi adresleri karfl›-
n›za getirilecektir. www.google.com arama motorunda yap›lan aramada
içinde Atatürk kelimesi geçen 95100 adrese ulafl›lm›flt›r. Oysa “” iflaretini
kullanarak “Atatürk e¤itim” yazarak yapt›¤›n›z aramada, bulunan web site-
si say›s› 1700’e düfler ve ulafl›lan web sitelerinin istedi¤iniz bilgiye daha ya-
k›n bilgiler bar›nd›rma olas›l›¤› artar.

• Arama yaparken iflinize yarayabilecek bir baflka ipucu da + ve - iflaretleri-
nin kullan›m›d›r. Bir anahtar sözcü¤ün mutlaka gelen belgelerin içinde ol-
mas›n› istiyorsan›z, bafl›na + koyun. E¤er bir sözcü¤ün gelen belgelerde ol-
mamas›n› istiyorsan›z bafl›na - koyun.

• Sözcükleri tekil olarak arat›n. Sonlar›na * koyarsan›z, bu joker anlam›na ge-
lir ve bafl›nda yazd›¤›n›z harflerle bafllayan tüm sözcükleri içeren belgeler
aran›r. 

• Bir sözcü¤ü arat›p da ilgili belgeleri bulamad›¤›n›zda efl anlaml› sözcükleri
aratmay› deneyin. 

Afla¤›da size yard›mc› olacak baz› arama moturu adresleri verilmifltir:
www.yahoo.com www.altavista.com
www.google.com www.arabul.com
www.arama.com www.hotboat.com
www.infoseek.com

‹nternet üzerinde ulaflmak istedi¤iniz bilgiyi ararken bir de yanl›fl bilgilerle kar-
fl›laflabilme olas›l›¤›n›z oldu¤unu bilmeniz gerekir. Çünkü ‹nternet’i kullanarak bil-
giye eriflilebilece¤i gibi, isteyenlerin ‹nternet’e istedikleri türde bilgi ekleme ola-
naklar› da vard›r. Dolay›s›yla ‹nternet’ten elde etti¤iniz bilgileri bir mant›k süzge-
cinden geçirerek de¤erlendirmeniz gerekir. Afla¤›da ‹nternet’te yer alabilecek yan-
l›fl bilgi konusuna de¤inilmifltir.  

Bir arama motoru sitesinin adresini yazarak bu siteye erifliniz ve arama kutusuna Anado-
lu Üniversitesi kelimelerini yazarak bir tarama yapt›r›n›z. Daha sonra “Anadolu Üniversi-
tesi” kelime grubunu yazarak buldu¤unuz sonuçlar› karfl›laflt›r›n›z. 

‹nternet’te Yanl›fl Bilgi Sorunu
Yanl›fl bilgi, kas›tl› olarak insanlar› yanl›fl yönlendirme için kullan›lan do¤ru olma-
yan bilgidir. ‹nternet’in bilgiyi aktarmadaki ve ulafl›mdaki h›z› do¤ru olan bilgiler-
le birlikte yanl›fl bilgilerin de yay›labilmesi sorununu gündeme getirmifltir. Web
sayfalar›nda yanl›fl bilgiler öylesine inand›r›c› flekilde sunulabilir ki, bilimsel ya da
tarihi gerçekler hiç gündeme getirilmeden belirli bir görüflün do¤ru oldu¤u inan-
d›r›labilir. Sahte resimler, kan›tlar, çizimler ve yaz›larla, Günefl’in Dünya’n›n çev-
resinde döndü¤ü bile ispatlanmaya çal›fl›labilir. 

Ülkemizde de ‹nternet kullan›larak kas›tl› ya da bilinçli olarak yay›lan yanl›fl
bilgilerle bir panik havas›n›n yaflat›ld›¤› bilinmektedir. Geçmiflte yaflanan örnek-
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lerde, menkul k›ymetler borsas›ndaki hisse senetlerinin de¤erlerinin düfltü¤ü, ya-
banc› paralara karfl› Türk liras›n›n de¤er kaybetti¤i görülmüfltür. 

‹nternet daha s›k flekilde kullan›l›r hale geldi¤inden, bir web sayfas›ndan elde
edilen bilgilerin, var olabilecek yanl›fl bilgilendirmelere karfl›n, afla¤›daki noktala-
ra dikkat edilerek de¤erlendirilmesi gerekir:

1. Web sayfalar›n›n bir yazar› var m›? O kifliyle ba¤lant› kurman›n bir yolu var
m›? Yazarlar hakk›nda kifli adlar›, flirket ya da telefon numaras› var m›?

2. Web sayfas› en son ne zaman güncellenmifltir? ‹lk ne zaman kurulmufltur?
Bilginin kayna¤› konusunda sayfada bir bilgi var m›?

3. Bilgi di¤er kaynaklarca da do¤rulan›yor mu? Bilgiler belirli bir grup ya da
görüflün bak›fl aç›s›ndan m› veriliyor? 

4. Konu anlat›m›nda görülen eksik bilgiler ya da bölümler var m›?
5. Bilgileri de¤iflik bak›fl aç›lar›ndan bahsetmeden tek bir görüflün savunucu-

lu¤unu mu yap›yor?
Baz› dikkat çeken ip uçlar› bu web sayfalar›n›n güvenirlili¤ini ölçmenize yar-

d›mc› olabilir. Afla¤›daki durumlara rastlad›¤›n›z zaman, bu web sayfas›n›n ya da
bilgi kayna¤›n›n güvenilir olmad›¤› sonucuna varabilirsiniz.

1. Ücret talebinde bulunulmas›, özellikle kredi kart› numaras› istenmesi.
2. Web sayfas›nda bulunan çeliflkiler, özellikle kendi içindeki ifadeler aras›n-

da çeliflme.
3. Yazar›n geçmifliyle, yazd›¤› aras›nda bir ilgi olmamas›. 
4. Duygusal mesajlar içermesi. Bir kifliyi övme, sempati yaratmaya çal›flma.
5. Kiflisel fikir belirten ifadeler. Örne¤in, “san›r›m”, “duydum”, “biliyorum”,

“böyle olmal›”, “yapabilecektir” gibi anlat›m  tarz›.
6. Mant›k oyunlar›n›n olmas›. Konuyu çok fazla basitlefltirme, basit dil oyun-

lar›, ifadelerden yorum ç›karma gibi.
7. Kiflilerin konuflmalar›ndan sadece bir cümleyi ele al›p bunun üzerinde yo-

rum yapma.
8. “Bu mesaj› tan›d›klar›n›za da gönderin” türü ifadeler.
Kolay ay›rt edilebilen web sayfalar› ve elektronik postalardan daha önemli ola-

rak dili çok fazla bilimsel olan, tan›d›k gelmeyen teknik ifadeler içeren aldat›c› bil-
gi kaynaklar› da olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konular flun-
lard›r:

1. Anlafl›lmas› güç, çok teknik görünen bir ifadenin ard›ndan gelen bir yarg›
2. Bilginin kayna¤›n›n çok aç›k bir flekilde belirtilmesi ama bu kifliye do¤ru-

dan temas›n kurulmamas›.

Teknik olarak hiçbir bir do¤rulu¤unun olmamas›na ra¤men, konu hakk›nda
bilgisi olmayan kiflilerin a¤dal› bir dille yaz›lan bu ifadeye inanmalar› mümkün-
dür. Elektronik postalardaki ya da web sayfalar›nda gördü¤ünüz ve yukar›da be-
lirtilen kriterlere uygun flüphe çekici ifadeleri, güvenilir web sitelerine bakarak
kontrol edebilirsiniz.
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“Ünlü bilgisayar firmas› X’de çal›flan Ahmet adl› arkadafl›mdan duydum. Y prog-
ram›nda bir sorun varm›fl. Onlar da flirketlerindeki bilgisayarlarda bu program›
silmeye giriflmifller. E¤er program›n çal›flmas› 24 Haziran’a kadar durdurulmaz-
sa, bilgisayar›n mikroifllemcisini n’inci dereceden karmafl›kl›k dizisindeki sonsuz
say›sal döngüye iterek, ifllemciyi besleyen voltaj seviyesi yükseltiyormufl. Bu da
bilgisayar›n›z›n tahrip olmas› demektir. Bu bilgiyi herkese gönderin. Çok acil.”



Aldatmaya yönelik ifadelerin konular› genellikle flunlar olmaktad›r.
1. Sa¤l›k: “Y ürününün içinde bulunan X maddesi kanser yapmaktad›r.” “Cep

telefonlar›nda kanser flüphesi”
2. Bilgisayar: “Z program›n›n içinde bilgisayar virüsü bulunmaktad›r. Bu prog-

ram› acilen bilgisayar›n›zdan kald›r›n›z.”
3. Deprem: “Ünlü Amerikal› bilim adam› X, önümüzdeki ay çok y›k›c› bir

depremin olaca¤›n› söylemifl. Devlet bu konuyu panik yaflanmas›n diye
gizli tutuyormufl. Bütün Emniyet güçleri gizli alarm durumunda.”

4. Siyaset: “B kiflisi istifa etmifl. Ama istifas› kabul edilmemifl. Önümüzdeki
hafta C partisine geçecekmifl.”

5. Ekonomi: “Az önce arad›lar. A bankas›nda aç›k varm›fl. Önümüzdeki hafta
iflas edecekmifl. Dolar›n de¤eri artabilirmifl.”

6. Uzay: “X gezegeninde yaflam belirtilerine rastlanm›fl. Burada yaflayan canl›-
lar dünyayla ba¤lant› kurmufllar ama bu gizli tutuluyormufl.”

‹nternet üzerinde buldu¤unuz bilgilerin kayna¤› size bilgilerin güvenilirlik düzeyi hak-
k›nda nas›l bir bilgi sa¤lar?

‹nternet üzerinden h›zla yay›lan yanl›fl bilgiler, çeflitli sorunlar› da gündeme
getirmektedir. Özellikle bas›n yay›n organlar›n›n, gazete editörlerinin bu tür yan-
l›fl bilgilendirmeleri dikkate almalar› beklenmedik sorunlar› da gündeme getir-
mektedir. Bir gazetenin ‹nternet’te dolaflan söylentileri okurlar›na tafl›mas› duru-
munda istenmeyen durumlar ortaya ç›kabilmektedir. Ancak bunlar ‹nternet kulla-
narak elde etti¤iniz bilgilerin tamam›n›n bu flekilde de¤erlendirilebilece¤i anlam›-
na gelmez. ‹nternet üzerinde gerçekten do¤ru, iflinize yarayabilecek sonsuz bilgi
de bulunmaktad›r. Sonuç olarak bilginin do¤rulu¤unu her zaman için kendi man-
t›¤›n›zla de¤erlendirmelisiniz. ‹nternet’te okudu¤unuz her fley do¤ru olmayabilir.
Bilgiye, sayg›n kurulufllar›n web sayfalar›ndan ulaflmaya gayret gösterin. 
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ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ ‹NTERNET CAFE KULLANIM KURALLARI
1. ‹nternet Cafe’den Anadolu Üniversitesi ö¤rencileri ücretsiz yararlan›r.
2. ‹nternet Cafe’de bilgisayar kullanacak her ö¤renci üniversite kimli¤ini gös-

termek zorundad›r.
3. Her ö¤renciye 1 saatlik bilgisayar kullan›m hakk› verilir.
4. ‹nternet Cafe’den bilgisayar kullan›m› için randevu alacak ö¤renciler bizzat

kimlikleri ile baflvuracaklard›r. Randevu saatinde gelmeyen ö¤rencilerin ye-
rine yeni ö¤renci kabul edilir.

5. Bilgisayar ç›kt›lar› ve taray›c› ifllemleri ücretlidir.
6. Bilgisayar ç›kt›lar›nda sayfa düzenlemesi yap›lmaz. Bu konudaki tüm sorum-

luluk kullan›c›ya aittir.
7. Anadolu Üniversitesi d›fl›ndaki ö¤renciler ancak Enformatik Bölüm Baflkan-

l›¤›n›n izni ile ‹nternet Cafe’den yararlanabilir.
8. ‹nternet Cafe’yi kullanan tüm kullan›c›lar Anadolu Üniversitesinin genel

kurallar›na ve görevlilerin uyar›lar›na uymak zorundad›rlar.
Enformatik Bölüm Baflkanl›¤›



‹NTERNET’‹ KULLANARAK ‹LET‹fi‹M KURMAK

‹nternet üzerinde istedi¤iniz kiflilere mesaj gönderebilmek için
afl›lmas› gereken aflamalar› s›ralayabilece¤iz.

‹nternet kullanarak iletiflim kurmak, örne¤in mesaj göndermek için üç farkl›
yöntem bulunmaktad›r. 

• Elektronik posta ile iki taraf›n uygun oldu¤u zamanlarda haberleflmek
• Sohbet programlar›n› kullanarak ayn› anda iki bilgisayar kullan›c›s›n›n kar-

fl›l›kl› olarak haberleflmesi
• Belirli bir amaca yönelik olan haber gruplar› benzeri mesaj gruplar›na üye

olarak birden fazla kifli ya da bir grup ile ayn› anda haberleflmek.

Elektronik Posta (e-posta, e-mail)
Elektronik posta, iki ya da daha fazla kullan›c›n›n farkl› anlarda birbiri ile bilgisa-
yar a¤› üzerinden haberleflmesini sa¤lamaktad›r. Elektronik posta hizmeti bir ya
da birden fazla kifliye mesaj göndermeyi ve bunlardan mesaj almay› kapsamakta-
d›r. Elektronik posta hizmetini kullanmak isteyen bir kiflinin öncelikle bir elektro-
nik posta adresine ve bir elektronik posta hesab›na sahip olmas› gerekir, ayr›ca
kiflinin elektronik posta göndermek istedi¤i kiflinin elektronik posta adresini bil-
mesi gerekmektedir. 

Elektronik posta adresi alabilmek için de¤iflik seçenekler bulunmaktad›r. Ön-
celikle bir ‹nternet ba¤lant›s› sat›n al›yorsan›z, ‹nternet servis sa¤lay›c›lar size bir
ya da birden fazla elektronik posta adresini sa¤larlar. Bu konu önceki ünitede in-
celenmifltir. Elektronik posta adresine sahip olman›n di¤er yollar› çal›flt›¤›n›z ifllet-
menin ya da ö¤rencisi oldu¤unuz üniversitenin elektronik posta hesab›n› kullan-
makt›r. Anadolu Üniversitesi de ö¤rencilerine elektronik posta hesab› hizmeti ver-
mektedir. Anadolu Üniversitesi’nin elektronik posta hizmeti için  kulland›¤› web
sayfas› afla¤›da yer almaktad›r.
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Elektronik posta, iki ya da
daha fazla kullan›c›n›n
farkl› anlarda birbiri ile 
bilgisayar a¤› üzerinden
haberleflmesini 
sa¤lamaktad›r.

fiekil 13.7
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Elektronik posta kullanabilmek için di¤er bir seçenek ‹nternet üzerinde bulu-
nan ve isteyen kullan›c›lara ücretsiz elektronik posta hesab› hizmeti veren web si-
telerini kullanmakt›r.  Bu tür hizmetleri veren yabanc› ve yerli pek çok web site-
si bulunmaktad›r. Bu tür bir hesaba sahip olmak için www.yahoo.com, www.hot-
mail.com ya da www.mynet.com gibi ‹nternet sitelerine girerek burada yer
alan formlar› doldurmak yeterlidir. Bu sitelerden www.yahoo.com ve www.hot-
mail.com ‹ngilizce haz›rlanm›fl web siteleridir. Türkçe haz›rlanm›fl sitelerin sizin
için daha yararl› olaca¤›n› düflünüyorsan›z www.mynet.com, adresini ziyaret
ederek burada yer alan yeni  Bir elektronik posta adresi ald›¤›n›zda sizden birta-
k›m kiflisel bilgilerin yan› s›ra bir kullan›c› ad› ve flifre de belirlemeniz istenecek-
tir. Daha sonra bu kullan›c› ad› ve flifreyi yazarak elektronik posta hesab›n›za is-
tedi¤iniz zaman ba¤lanman›z mümkündür. ‹nternet üzerinde ücretsiz olarak
elektronik posta hesab› sa¤layan siteler bulunmaktad›r. Bunlar› bulmak için her-
hangi bir arama motorunu kullanarak tarama yapabilirsiniz.

Kullan›c› ad›n›, kifli kendisi belirleyebilece¤i gibi, bu isim elektronik posta hiz-
meti veren kurulufllar taraf›ndan da belirlenebilir. Genellikle ücretsiz elektronik
posta hesab› sa¤layan sitelerde form doldurdu¤unuzda kullan›c› kodu ve flifreyi
kullan›c› kendisi belirler. Üniversite ya da çal›fl›lan flirket gibi kurumlar taraf›ndan
sa¤lanan elektronik posta adreslerinde kullan›c› kodu ve flifre kurum taraf›ndan
sa¤lan›r, fakat kullan›c›lar›n flifre ve kullan›c› ad› de¤ifltirmeleri mümkündür. Elekt-
ronik posta hesab›na sahip olduktan sonra s›ra bu hesab› kullanarak mesaj gön-
dermeye gelir. Afla¤›da bu konu ile ilgili detayl› bilgi bulabilirsiniz.

Elektronik Posta Kullan›m›
En son ne zaman ka¤›t, kalem kullanarak  bir mektup yazd›n›z? 

Büyük bir olas›l›kla otomatik telefonlar›n yayg›nlaflmas›ndan önce kullan›lan
bir iletiflim olan mektubun kiflisel düzeyde kullan›m›, gün geçtikçe azalmaktad›r.
Günümüzde gönderilen mektuplar›n ço¤unlu¤u resmi niteliktedir. Art›k mektup
yerine daha h›zl› bir yöntem olan telefon kullan›lmaktad›r. Elektronik postan›n di-
¤er iletiflim yöntemlerine göre üstünlükleri flunlard›r:

Televizyonda ilgi çekici bir program izliyorsunuz. Ve o anda telefonunuz çald›. Telefona
cevap verip vermemekte karars›z kald›n›z. Bu tür durumlarla karfl›laflt›n›z m›?

• Elektronik posta (elektronik posta) adresi olan ve ‹nternet’e ulaflabilen her-
hangi bir insanla iletiflim kurabilirsiniz. Posta kutunuza ulaflan elektronik
postalar›, siz istedi¤iniz ve uygun oldu¤unuz bir zaman okursunuz. 

• Gönderdi¤iniz elektronik posta uygun koflullarda birkaç dakika içinde ye-
rine ulafl›r. Oldukça h›zl› bir iletiflim yöntemidir. Birkaç dakika içinde yan›t
bile alabilirsiniz. Ço¤u elektronik posta kullan›c›s› bunu sohbet amaçl› da
kullanmaktad›r.

• Ayr›ca ucuzdur. Bir çok resmi kurum, üniversite ve ticari kurulufllar kendi
bünyelerinde elektronik posta hizmeti verir. Size ek bir mali yükü yoktur.

• ‹nternet’e ulaflabilece¤iniz her yerden elektronik postalar›n›z› okuyabilirsi-
niz. Tatil için baflka bir kente gitti¤inizde, yurt d›fl›na ç›kt›¤›n›zda, ‹nternet’e
eriflimi olan bir yerden elektronik postalar›n›za bakabilirsiniz.

Örne¤in, flehir d›fl›nda bulunan arkadafl›n›zla haftada en az bir kez telefonla
görüfltü¤ünüzü düflünelim. Telefon faturalar›n›zdaki rakamlar sizi rahats›z etmeye
mi bafllad›?. E¤er arkadafl›n›z›n da bir elektronik posta hesab› varsa, neden elekt-
ronik posta ile haberleflmiyor ve ödedi¤iniz telefon görüflme ücretlerinden tasar-
ruf etmiyorsunuz? Arkadafl›n›zdan elektronik posta adresini al›n ve ilk elektronik
postan›z› gönderin. 

Bir elektronik posta mesaj›nda üç temel unsur bulunur: bafll›k, mesaj ve imza.
Bu bölümler fiekil 13.8’de görülmektedir.  
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Elektronik postan›n bafll›¤›, afla¤›daki bilgileri içerir:
• Konu: Mesaj›n ne için gönderildi¤ini belirten bir bilgi sat›r›d›r.
• Adresler: Bu elektronik postay› gönderen, alanlar›n isimleri bulunur.
• Ekler: Bir çok elektronik posta program›, mesajla birlikte dosya, resim, ses,

video klipleri gibi çoklu ortam ö¤elerinin gönderilmesini sa¤lamaktad›r. 
Konu sat›r›, mesaj içeri¤inin bir özeti olmal›, okuyucunun elektronik postan›n

içeri¤ini alg›lamas›n› sa¤lamas› gerekir. Çok k›sa olmal› ve bütün bir cümle halin-
de yaz›lmamal›d›r. Baz› elektronik posta kullan›c›lar› konu sat›r›n› yazmaktan ka-
ç›n›rlar veya “merhaba”, “nas›ls›n›z?” gibi içerikle ilgisiz kelimeler kullan›rlar. Bir
konu bafll›¤›, içerikle ilgili ipuçlar› vermelidir. 

Afla¤›dakilerden hangileri iyi bafll›k sat›rlar› olabilir?
a) Selam
b) 23/02/2002 tarihli toplant› duyurusu
c) Belediye baflkan›n›n ziyareti
d) Merhaba

Do¤ru cevap (b) 23/02/2002 tarihli toplant› duyurusu ve 
Do¤ru cevap (c) Belediye baflkan›n›n ziyareti’dir.

Haz›rlad›¤›n›z elektronik posta, baflka bir elektronik postaya yan›t niteli¤indey-
se, konu sat›r›na “Re:” yani ilgili diyerek bafllan›r. Örne¤in, ald›¤›n›z elektronik
postan›n sat›r› “23/02/2002 tarihli toplant› duyurusu” olsun. buna cevap yazaca¤›-
n›z› belirtti¤iniz zaman, elektronik posta yaz›l›m›n›z “Re: 23/02/2002 tarihli top-
lant› duyurusu” fleklinde bir konu sat›r› oluflturacakt›r. Yan›t› alan kifli, konu sat›-
r›na bakt›¤›nda bunun kendi gönderdi¤i elektronik postayla ilgili olarak gönderil-
di¤ini bilecektir.

Önemli ve acil bir elektronik posta yazaca¤›n›z zaman konu bafll›¤›n›n önüne
“ÖNEML‹:” yaz›s›n› ekleyin. Ya da vurgulamak istedi¤iniz kelime varsa, bunu iki
“*” aras›na al›n. Örne¤in, “Toplant› *iptal* edildi”. 
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Yan›t›n›zda size daha önce gönderilen elektronik postan›n baz› bölümlerini
eklemeniz, yan›t›n›z›n anlafl›labilirli¤i art›rabilir. Örne¤in size gönderilen bir elekt-
ronik posta’da çal›flt›¤›n›z kuruluflun web sayfas› olup olmad›¤› size soruldu. Ya-
n›t›n›zda s›radan bir “evet” kullanmak yerine, önceki elektronik postadaki sat›rla-
r›n bafl›na “>” koyarak al›nt› haline getirin. Ve “evet” kelimesini ard›na ekleyin.
Yap›n›z afla¤›daki örnekteki gibi olacakt›r.

> Kurumunuzun bir web sitesi var m›?
Evet. http://www.anadolu.edu.tr/.

Elektronik Posta Ekleri
Elektronik postalara yaz› yan›nda, çeflitli tipte ve içerikte dosyalar eklenebilir. Ör-
ne¤in, Üniversite’deki ö¤retmeninize ödevinizi kelime ifllemci program›nda yazd›-
¤›n›z raporunuzu, ifllem tablosu program›nda çizdi¤iniz grafi¤i gönderebilirsiniz.
Hatta resimlerinizi, a¤abeyinizin dü¤ününün video görüntülerini, hatta haz›rland›-
¤›n›z web sayfas›n› da elektronik posta adresi olan herhangi bir kifliye  ulaflt›rabi-
lirsiniz.  Bunlara MIME (Çoklu Ortam Posta Eklentileri) dosyalar› ad› verilmekte-
dir. Bütün elektronik posta programlar›, bu tür dosyalar› gönderebilmekte ya da
gelen ekleri kullan›c›ya gösterebilmektedir. 

Örne¤in, ö¤renciler, kelime ifllemci program›nda haz›rlad›klar› raporlar› ve
ödevleri elektronik posta ekleri kullanarak ö¤retmenlerine gönderebilirler. 

Çok büyük dosyalar› ek olarak göndermek çok pratik bir uygulama de¤ildir.
‹letim oldukça uzun zaman alabilir. Ayr›ca, al›c› taraf›n okuyamayaca¤› türden
dosyalar›n gönderilmemesi konusunda dikkat edilmelidir. Örne¤in, kelime ifllem-
ci program› kullanarak haz›rlanan bir doküman, bilgisayar›nda kelime ifllemci
program› yüklü olmayan bir kifliye gönderilmemelidir. 

Elektronik Posta ‹çeri¤i 
Bir elektronik postan›n içeri¤i mümkün oldu¤u kadar sade ve az sat›rdan oluflma-
l›d›r. Tek bir seferde, alt sayfaya geçmek için kayd›rma çubuklar›n›n ya da PgDn
tuflunun bas›lmas›na gerek kalmadan okunabilmelidir. Yaz›l› olmayan ama kulla-
n›c›lar aras›nda genel kabul gören bir kurala göre bir elektronik posta 25 sat›r›
geçmemelidir.

Ayn› elektronik posta birden fazla kifliye gönderilebilir. Gönderilen bölümün-
de yaz›lan, noktal› virgül iflaretleriyle ayr›lm›fl birden fazla adres bunu gerçeklefl-
tirir. Ama, gönderdi¤iniz yaz›, al›c› listesindeki herkesi ilgilendiryor mu? E¤er gön-
derinizin birden fazla al›c›s› varsa, içerik k›sm›nda genel ifadeler kullan›n ve me-
saj› k›sa tutun. 

Mesaj›n›zda dikkat çekmek istedi¤iniz bir kelime varsa, bunlar› büyük harfle
yazabilirsiniz. E¤er daha fazla ilgi görmesini istedi¤iniz bir bölüm varsa, onu iki
“*” aras›nda belirtebilirsiniz. Örne¤in:

Toplant› saati *13:30*, 14:30 de¤il. Daha önce duyurdu¤umuz saat geçersizdir. 

Elektronik Posta Mimikleri
Özel kiflilere, arkadafllar›n›za yazd›¤›n›z elektronik postalar›n›zda kendi duygula-
r›n›z› belirtmek istedi¤iniz zaman, genel kabul görmüfl karakter dizilerini kullana-
bilirsiniz. Bu diziler genellikle yüz ifadelerini göstermektedir. Bu ifadelerden

:-) mutlu olmak, 
;-) alayc› flekilde gülümsemek, 
:-( üzgün olmak, 
>:-< k›zg›n olmak, 
:-o flafl›rmak anlam›na gelmektedir. Örne¤in:
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Dün ifl baflvurusunda bulundu¤um flirketten olumsuz yan›t ald›m. :-(
Ama, bugün görüfltü¤üm yer güzel bir ifl teklifi  yapt›. :-)

Uyar›lar
Her kullan›c› bazen hiç tan›mad›¤› kiflilerden elektronik postalar alabilir. Ticari
kurulufllar›n reklam amaçl› gönderdikleri mesajlar rahats›zl›k verici bir boyuta ula-
flabilir. Hatta baz› durumlarda, binlerce elektronik postayla u¤raflmak zorunda ka-
labilirsiniz. Böyle bir durumla karfl›laflt›¤›n›zda, size elektronik posta hizmeti ve-
ren kiflilerden yard›m isteyebilirsiniz. Belirledi¤iniz kiflilerden gelen elektronik
postalar posta kutunuza ulaflmadan silinebilir.

Gizli ve kiflisel bilgi göndermek için elektronik posta kullanmay›n›z. Arkadafl›-
n›z›n elektronik posta adresinden gelen bir mesaj› asl›nda arkadafl›n›z gönderme-
mifl olabilir. Elektronik posta flifresini ele geçiren art niyetli bir kifli, arkadafl›n›z›n
adresinden elektronik posta gönderebilir. 

Elektronik posta ile ilgili son bir uyar› da büyük harf kullanarak mesaj yazma-
man›z gerekti¤idir. Genel olarak büyük harfle yaz›lan mesajlar yüksek sesle ko-
nufltu¤unuzu ve ba¤›rd›¤›n›z› hatta öfke ile ba¤›rd›¤›n›z› anlat›rlar. Tabi gerçekten
bunlar› ifade etmek isterseniz büyük harf kullanabilirsiniz. 

Elektronik posta mesajlar›nda kullan›lan :-) mimi¤i ne ifade eder?
a. k›zg›n olmak
b. mutlu olmak
c. flafl›rmak
d. öfkelenmek
e. soru sormak

Do¤ru cevap (b) mutlu olmak’t›r.

Elektronik posta mesajlar›nda bu tür mimiklerin kullan›m›na neden gerek duyulmufl ola-
bilir? Bu tür mimiklerin kullan›lmas›n›n mesaj gönderen ve mesaj› alan taraflara ne gibi
etkileri olabilir?

‹nternet’in Sohbet Amaçl› Kullan›m›
Özellikle ‹nternet, kiflilere bilgilerini karfl›l›kl› olarak ayn› anda paylaflabilecekleri
bir ortam sa¤lamakta ve bunu kullan›m› kolay bir flekilde isteyenlere sunmakta-
d›r. ‹nternet üzerinde IRC (‹nternet Relay Chat = ‹nternet Aktarmal› Sohbet) ad›
verilen yaz›l›mlar ile e¤er iletiflim kurmak istedi¤iniz kifli bilgisayar› bafl›nda ise ve
benzer yaz›l›mlara sahipse karfl›l›kl› olarak sohbet etmek olanakl›d›r.

Sohbet yaz›l›mlar›n›n elektronik posta yaz›l›mlar›ndan fark›, elektronik posta
ile haberleflti¤inizde karfl› taraftaki arkadafl›n›z›n bilgisayar› bafl›nda olmas›na ge-
rek yoktur. Siz mesaj›n›z› gönderdikten sonra kendisi  için uygun bir zamanda
mesaj› aç›p okuyacak, isterse karfl›l›k yazacakt›r. Oysa sohbet yaz›l›mlar›nda her
iki taraf da ayn› anda bilgisayar bafl›nda bulunur ve konuflmak yerine uzak mesa-
felerde söylemek istediklerini yazarak birbirlerine iletirler. 

‹nternet’in kullan›m› kolaylaflt›kça, kullan›c› say›s› artmaktad›r. Sohbet amaçl›
yaz›l›mlar›n kullan›m› da ‹nternet’in yayg›n kullan›m alanlar›ndan birisidir. Bu tür
yaz›l›mlara örnek olarak MIRC ve ICQ yaz›l›mlar›n›n isimleri verilebilir. Bunlardan
MIRC yaz›l›m› ile oluflturulan sohbet odalar›na giderek o anda odada bulunanla-

‹nternet ’ i  Kul lanarak ‹ let ifl im Kurmak284

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N NSohbet yaz›l›mlar›, her iki
taraf›n da ayn› anda 
bilgisayar bafl›nda 
bulundu¤u ve konuflmak
yerine uzak mesafelerde
söylemek istediklerini
yazarak birbirlerine 
ilettikleri sistem.



r›n sohbetine kat›labilirsiniz. Ancak bu kiflileri bilgisayar›n›zda listeleme flans›n›z
yoktur. ICQ yaz›l›m› bunun tersine, sohbet etmek istedi¤iniz kiflileri listeleyerek
onlar›n isimlerini bilgisayar›n›zda tutman›za izin verir. Bu kifliler tekrar bilgisayar
bafl›na geçtiklerinde, yaz›l›m› çal›flt›rmaya bafllad›klar›nda size bir uyar› göndere-
rek arkadafl›n›z›n geldi¤ini bildirir. Bu nedenle ICQ yaz›l›m› daha çok birbirini ta-
n›yanlar›n haberleflmek için  kulland›klar› bir yaz›l›md›r. ‹nternet’i sohbet amaçl›
kullan›rken de bunun elektronik posta benzeri bir hizmet oldu¤unu unutmay›n›z;
fark› sohbet etti¤iniz kifliler ile ayn› anda bilgisayar bafl›nda olman›zd›r. Dolay›s›y-
la elektronik posta yaz›l›m› s›ras›nda bahsedilen kurallara sohbet ederken de dik-
kat etmek yerinde olur.

Sohbet yaz›l›mlar› kullanarak ayn› anda karfl›l›kl› mesaj göndererek karfl›l›kl›
konuflmak yan›nda belli gruplar ile de haberleflebilirsiniz. Bireyler ile haberleflme-
nin yan› s›ra ‹nternet sizin gruplar ile de haberleflmenizi, seçilen baz› konularda
oluflturulan forumlar ile, listeler ile belirli konular› tart›flan mesaj gruplar›na üye
olman›z› da sa¤lamaktad›r. Çok çeflitli nitelikte ve konuda tart›flma grubunu ‹nter-
net üzerinde bulmak mümkündür. Bu gruplar ile haberleflerek sizinle benzer ilgi
alanlar›na sahip kimseler ile bilgi paylafl›m›na gidebilirsiniz. Bu tür gruplar› k›sa-
ca özetlemek gerekirse:

Elektronik posta mesaj› ile sohbet yaz›l›mlar› kullanarak haberleflmenin benzer ve farkl›
yönleri nelerdir?

Haber Gruplar›
Arad›¤›n›z bilgi yaz›l› olarak ‹nternet'te bulunmasa bile, o konuda bilgisi olanlar
‹nternet'e ba¤l› olabilirler. Bu kiflilere ulaflman›n en kolay yolu da haber grupla-
r›ndan yararlanmakt›r. Haber gruplar› ayr› bir ‹nternet protokolü üzerinden çal›fl›r.
Haber grubu sunucular› gönderilen mesajlar› saklar. Yeni haberler veya mesajlar
sizin elektronik posta kutunuza gelmez, siz bir haber grubu sunucusuna ba¤lan›p
onlar› okursunuz. 

E-liste
Elektronik mektup listeleri ya da e-listeler genellikle bir konuda tart›flmak ve-
ya haber bülteni benzeri duyurular› yapmak için kullan›l›rlar. Genellikle gelen bir
elektronik posta mesaj›na yan›t veren kimse ile, söz konusu mesaj›n ulaflt›¤› kifli-
ler aras›nda ortaya ç›kan bir haberleflme fleklidir.

Da¤›t›m Listesi
Da¤›t›m listesinde, yaln›zca listenin sahibi veya sahipleri e-mektup atabilirler. Lis-
teye üye olanlar da o mektuplar› okurlar. Bu tür listeler firma duyurular› yapmak,
e-bülten yay›nlamak, vb. için uygundur. Bu tür listeler ile haberleflebilmek için
öncelikle o listeye üye olman›z gerekmektedir. Örne¤in bilgisayar dünyas›ndaki
yenilikleri ö¤renmek için bu konularda haberleri yay›nlayan listelere üye olabilir-
siniz. Bunun için yap›lmas› gereken bu tür yay›nlar› yapan sitelerin adreslerini bu-
larak, onlara listeye üye olmak istedi¤inizi belirten bir mesaj göndermektir. Size
bir yan›t gelecek, gelen yan›ta onay vermek için de sadece mesaj› açarak yan›tla-
mal› ve elektronik posta adresinizin do¤ru oldu¤unu ve çal›flt›¤›n› kan›tlamal›s›-
n›z. Bu ifllemden sonra bu liste içerisinde yay›nlanan her bir haber, her yenilik,
otomatik olarak sizin posta kutunuza gönderilecektir. Da¤›t›m listelerinde sadece
liste sahibi yay›n yapabilir, üyelerin herhangi bir yay›n haklar› yoktur.
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Tart›flma Listesi
Tart›flma listeleri da¤›t›m listelerine çok benzerler, bu listelere de üye olman›z ge-
rekir. Da¤›t›m listelerinden fark›, yaln›zca liste sahibinin de¤il, liste üyeleri de dü-
flüncelerini belirtmek isteyen her bir üyenin listeye mesaj göndererek listedeki
herkese mesaj›n ulaflmas›n› sa¤lama flans› bulunmas›d›r. Bu tür listeler genellikle
belirli konularda örne¤in bir yaz›l›m kullan›c›lar› grubu gibi, bir araya gelerek so-
runlar›n› tart›flt›klar› ve bu sorun hakk›nda bilgisi olanlar›n di¤erlerine yard›m et-
tikleri listelerdir. Konuyla ilgili bir liste bulman›z kofluluyla, bu listelere soru yö-
nelterek, arad›¤›n›z bilgiye eriflebilirsiniz. Bu tür listelerde dikkat edilmesi gereken
nokta, soru sordu¤unuz konunun listenin tart›flmay› seçti¤i konu ile ilgili olmas›-
d›r. Baz› listeler her türlü iletiye hoflgörü gösterse de, baz› listelere gönderece¤i-
niz ilgisiz e-mektuplarla insanlar›n tepkisini çekebilirsiniz. Çünkü gönderdi¤iniz
mesaj listede yer alan herkese gitti¤i için e¤er seçilen tart›flma konusu ile ilgisi ol-
mayan bir mesaj gönderdi¤inizde, listedeki herkesin vaktini bofla harcamas›na yol
açm›fl olursunuz.

Gruba üye olan herkesin tüm grup üyelerine mesaj gönderebilmesi temeline
dayanan haberleflme türü(yana yaz›ls›n)

Son olarak ‹nternet hizmetleri ile ilgili olarak flu noktay› belirtmekte yarar var-
d›r; günümüzde web sayfalar›, dosya transferi ve sohbet gibi kullan›mlar›n tama-
m› web sayfalar› üzerinde bulunabilmekte bu ise kullan›c›lar›n tek bir taray›c› ara-
yüzü kullanarak ‹nternet’in tüm olanaklar›ndan yararlanmas›n› sa¤lamaktad›r. 

‹nternet üzerinde hangi ilgi gruplar›na yönelik haber gruplar› ve tart›flma gruplar› oldu-
¤unu araflt›r›n›z? Kendi ilgi alanlar›n›za uygun olarak bunlardan hangilerine kat›lmay›
düflünürdünüz.
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287Özet

Özet
‹nternet, WWW (World Wide Web), elektronik posta, soh-

bet, dosya transferi kavramlar›n› tan›mlayabilece¤iz.

• ‹nternet, dünya üzerinde yer alan bilgisayar a¤lar›-
n›n (e¤er ‹nternet’in bir parças› olmak isterler ise)
birbirine ba¤lanarak meydana getirdikleri a¤lar›n
a¤›d›r.

• Küresel a¤ ba¤lant›s› (www), bir a¤ ortam›nda bil-
gilerin depolanmas›, biçimlendirilmesi, gösterilme-
si ve geri ça¤›r›lmas› için evrensel olarak kabul
edilmifl standartlardan oluflmufl bir sistemdir.

• ‹nternet Explorer, ‹nternet üzerinde bulunan web
sitelerine eriflebilmek için kullan›lan web taray›c›s›-
d›r. Explorer, Windows iflletim sistemi içinde yer
al›r. Bu nedenle, di¤er programlar gibi menüler ve
araç çubuklar› mant›¤› ile çal›fl›r.

• Dosya transfer program›, bir baflka bilgisayarda
kullan›c›lar›n eriflimine genellikle ücretsiz ya da
çok düflük bir ücret karfl›l›¤›nda sunulan yaz›l›mla-
r›n kiflilerin bilgisayarlar›na transfer edilebilmesi
için yararlan›lan bir arayüzdür.

• Telnet, baflka bir bölgede bulunan bilgisayar› san-
ki yan›nda imifl gibi kullanmay› sa¤layan bir ‹nter-
net program›d›r.

• Elektronik posta, iki ya da daha fazla kullan›c›n›n
farkl› anlarda birbiri ile bilgisayar a¤› üzerinden
haberleflmesini sa¤lamaktad›r.

• Sohbet yaz›l›mlar›, her iki taraf›n da ayn› anda bil-
gisayar bafl›nda bulundu¤u ve konuflmak yerine
uzak mesafelerde söylemek istediklerini yazarak
birbirlerine ilettikleri sistemdir.

Verilen konudaki bilgilere eriflmek için gerçekleflti-

rilmesi gereken ifllemleri belirleyebilece¤iz.

• ‹nternet üzerinde çok büyük bir bilgi y›¤›n› bu-
lundu¤undan kullan›c›lar için önem tafl›yan nokta,
bu bilgi y›¤›n› içinden istedikleri bilgilere ulaflmak
ve ulaflt›klar› bilginin güvenilir oldu¤una inanmak
olmaktad›r.

• ‹stenen bilgiye ulaflmak için arama motorlar› kulla-
n›c›lara yard›mc› olurlar, ancak arama motorlar›n-
da gerçekten istenilen bilgiye en k›sa zamanda ula-
flabilmek için arama s›ras›nda bir tak›m noktalara
dikkat etmek, örne¤in anahtar kelimeleri dikkatli
seçmek gerekir.

• ‹nternet arac›l›¤› ile tarayarak buldu¤unuz ya da size
elektronik posta ile ulaflan bilgilerin kullan›lmadan
önce bir mant›k süzgecinden geçirilmesi, kayna¤›-
n›n ve do¤ruluk düzeyinin sorgulanmas› gerekir.

‹nternet üzerinde istedi¤iniz kiflilere mesaj gönderebil-

mek için afl›lmas› gereken aflamalar› s›ralayabilece¤iz.

• Elektronik posta, iki ya da daha fazla kullan›c›n›n
farkl› anlarda birbiri ile bilgisayar a¤› üzerinden
haberleflmesini sa¤lamaktad›r.

• Elektronik posta kullanabilmek için di¤er Anadolu
Üniversitesi Web hizmetlerinden yararlanabilece¤i-
niz gibi ‹nternet üzerinde bulunan ve isteyen kul-
lan›c›lara ücretsiz elektronik posta hesab› hizmeti
veren web siteleri de kullanabilirsiniz.

• Elektronik postalara yaz› yan›nda, çeflitli tipte ve
içerikte dosyalar eklenebilir.

• Elektronik posta kullan›c›lar›n›n yaz›l› olmayan an-
cak genel kabul gormüfl baz› biçim ve içerikle ilgi-
li kurallara uymalar› beklenir.
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288 Kendimizi S›nayal›m

Kendimizi S›nayal›m
1. Aç›kö¤retim Fakültesi s›nav sonuçlar› ‹nternet sayfala-
r›ndaki bilgiler, afla¤›dakilerden hangisine bir örnektir?

a. Tablo
b. Sabit içerikli
c. De¤iflken içerikli
d. Canl› görüntü
e. Say›sal bilgi

2. ‹nternet üzerinde yer alan yaz›l›mlar›n kullan›c› bilgisa-
yar›na indirmek için afla¤›dakilerden hangisi kullan›l›r?

a. Dosya Transfer Protokolü
b. Haber Gruplar›
c. Elektronik Posta
d. Arama Motorlar›
e. Telnet

3. Telnet özelli¤ini kullanabilmek için afla¤›dakilerden
hangisi gereklidir?

a. Arama Motoru
b. HTTP
c. Emülatör yaz›l›m›
d. Haber Grubu
e. FTP

4. Telnetin en fazla hangi amaçla kullan›lmaktad›r?
a. Bilgi aramak
b. Mesaj göndermek 
c. Kütüphane taramas› yapmak
d. Al›flverifl yapmak
e. Sohbet etmek

5. Elektronik posta adresinde yer alan simge afla¤›daki-
lerden hangisidir? 

a. #
b. &
c. @
d. ?
e. *

6. Afla¤›dakileden hangisi ‹nternet’te bulunan bilginin do¤-
rulu¤unu olumsuz yönde etkileyen unsurlardan biridir?

a. Sitenin web adresinin bulunmas›
b. Sitede bir haberleflme adresinin bulunmas›
c. Bilginin kayna¤›n›n aç›k olarak belirtilmesi
d. Sitenin güncellenme tarihinin bulunmamas›
e. Siteyi haz›rlayan›n belirtilmesi

7. Afla¤›dakilerin hangisinde her iki taraf da ayn› anda
bilgisayar bafl›ndad›r?

a. Arama Motorlar›
b. Sohbet programlar›
c. Telnet
d. Dosya Transfer Protokolü
e. Web sayfalar›

8. Afla¤›dakilerden hangisi Elektronik posta gönderebil-
mek için gereklidir?

a. Elektronik posta hesab›
b. Arama Motoru
c. Haber Gruplar›
d. FTP
e. Telnet

9. Hiper doküman hangi tür veriler üzerinde yer alamaz?

a. Metin
b. Ses
c. Grafik
d. Resim
e. Görüntü

10. Bir web sitesinin giriflinde yer alan sayfaya ne ad
verilir?

a. Karfl›lama sayfas›
b. Ana sayfa
c. Girifl sayfas›
d. Seçim sayfas›
e. Ç›k›fl sayfas›



Yan›t Anahtar›
1. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavram-

lar” konusunu tekrar okuyun.
2. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavram-

lar” konusunu tekrar okuyun.
3. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavram-

lar” konusunu tekrar okuyun. 
4. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Temel Kavram-

lar” konusunu tekrar okuyun.
5. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹nternet’i Kulla-

narak ‹letiflim Kurmak” konusunu tekrar okuyun.
6. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Arama Motorlar›

‹nternet’te Bilgiye Eriflim” konusunu tekrar okuyun.
7. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹nternet’i Kulla-

narak ‹letiflim Kurmak” konusunu tekrar okuyun.
8. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “‹nternet’i Kulla-

narak ‹letiflim Kurmak” konusunu tekrar okuyun.
9. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Arama Motorlar›

‹nternet’te Bilgiye Eriflim” konusunu tekrar okuyun.
10. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Arama Motorlar›

‹nternet’te Bilgiye Eriflim” konusunu tekrar okuyun.
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Bilgisayarla
Problem Çözme
Yollar› 14

           



Girifl
Kitab›n›z›n bundan önceki ünitelerinde, sizlere kiflisel yaflant›n›zda ve ifl orta-
m›nda yeni ufuklar açacak bilgisayarlar ve bu bilgisayarlardan yararlanman›z›
sa¤layacak araçlar ve yaz›l›mlarla tan›flt›n›z. 

Bu ünitede, bilgisayarlardan etkin olarak yararlanabilmek için izlemeniz gere-
ken yaklafl›m›n konusunu ele alaca¤›z. Baflka bir deyiflle “problem çözme” için bil-
gisayar›n olanak ve araçlar›n›n kullan›lma sistemati¤i konusunu inceleyece¤iz. 

Bu sistemati¤i de iki aflamal› olarak ele alaca¤›z. Bunlardan birincisi program
haz›rlanmas›nda ya da belirli bir uygulama yaz›l›m›n›n gelifltirilmesinde izlene-
cek yolun ne oldu¤unun ortaya konmas›d›r ve algoritma olarak adland›r›l›r. ‹kin-
cisi ise problemin tan›mlan›p çözüm seçeneklerine yönelik yaklafl›md›r ve sistem
analizi ve tasar›m› olarak adland›r›l›r.

Bu üniteyi tamamlad›¤›m›zda afla¤›daki flu yeterliklere sahip olaca¤›z:
1. Problem kavram›n› tan›mlayarak, problem çözümüne sistematik yaklafl›m›n

gere¤ini aç›klayabilece¤iz.
2. Program yazma ya da uygulama gelifltirmede algoritma ve ak›fl flemas›n›n sa¤-

lad›¤› kolayl›klar› s›ralayabilece¤iz.
3. ‹flletme bilgi sistemi ve türlerini aç›klayarak, problem çözümü ile bilgi sistemle-

ri aras›ndaki iliflkiyi tart›flabilece¤iz.
4. Bilgi sistemleri analiz ve tasar›m› aflamalar›n› s›ralayabilece¤iz.
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PROBLEM KAVRAMI

Problem kavram›n› tan›mlayarak, problem çözümüne sistematik
yaklafl›m›n gere¤ini aç›klayabilece¤iz.

Problem var olan durum ve öngörülen durum aras›ndaki fark olarak tan›mlan›r.
Günlük yaflamda kiflisel ya da ifl ortam›yla ilgili birçok problemle karfl›lafl›r›z. Ör-
ne¤in Ankara’da yaflad›¤›n›z› ve bir ifl görüflmesi nedeniyle ertesi gün sabah
9.30’da ‹stanbul’da olman›z gerekti¤ini düflünün. Bu durum o an için çözülmesi
gereken bir problemdir ve içinde bulunulan koflullar –ulafl›m olanaklar› ve mali-
yetleri, Ankara’da yapman›z gereken ifller, ‹stanbul’da yapabilece¤iniz di¤er ifller
vb. unsurlar do¤rultusunda bir çözüm gerektirir. Ya da incelemifl oldu¤unuz bir
konuyla ilgili raporu teslim etmeniz gereken tarih vard›r ve bu raporu tamamla-
mak için sizin sahip oldu¤unuz süre k›s›tl›d›r. ‹flletmelerde de yöneticiler sürekli
olarak problemlerle karfl›lafl›rlar ve bunlara en iyi çözümü bulmaya çal›fl›rlar Bir
üretim iflletmesinde gerek duyulan malzeme ya da parçalar›n ambar mevcudunun
bilinmemesi, var olan malzemelerin zaman›nda ve yeterli miktarda istenilen yer-
de haz›r bulundurulamamas›; yeni bir muhasebe sistemine geçifl ve buna ba¤l›
olarak kay›t biçimlerinin ve raporlama yöntemlerinin de¤iflmesi iflletmelerde kar-
fl›lafl›lan ve çözüm gerektiren problemlerdir.

Anadolu Üniversitesi ö¤rencisi olarak kay›t yapt›rma sürecinde yaflad›¤›n›z problemler
neler olmufltu? 

Problem çözme, problemi tan›mlama problemi çözmeye yönelik seçenekleri
belirleme ve öngörülen çözümü baflar›l› bir flekilde uygulama sürecidir.

‹flletmelerde problem çözme kapsam›nda yap›lan çal›flmalar afla¤›daki gibi
grupland›r›labilir:

1. ‹stenmeyen durumun ortadan kald›r›lmas›,
a. Giderlerin beklenenden fazla olmas›
b. ‹fllerin zaman›nda bitirilememesi

2. Yeni bir uygulama bafllat›lmas›
a. Otomasyona geçifl
b. Yeni uygulamaya konulan ifllemler

3. Yasal zorunluluklar
a. Muhasebe sisteminin de¤iflmesi
b. Mali ifllemlerde T.C kimlik numaras›n›n kullan›lmas›

4. Yap›lmakta olanlar›n daha iyi yap›lmas›
a. ‹fl ve doküman ak›fl›n›n iyilefltirilmesi
b. Personel verimlili¤inin art›r›lmas›

Yukar›da örnekleri verilen problemleri çözmek için bilgi teknolojileri bize çe-
flitli olanaklar sa¤lar. ‹stanbul’a ulafl›m konusunda ‹nternet yoluyla ulafl›m ba¤lan-
t›lar› ve maliyetleri hakk›nda fikir sahibi olup yolculuk ve konaklama rezervas-
yonlar› yapt›rabilirsiniz. Rapor haz›rlama probleminde ise kelime ifllemci yaz›l›m›
kullanarak yaz›l›m süresini k›saltabilir, hesap tablosu yaz›l›m› yoluyla verilerinizin
analizini h›zland›r›p sunumunu grafiksel biçime dönüfltürebilirsiz. Ancak iflletme-
lerde karfl›lafl›lan problemler mahiyet itibariyle bireysel problemlere benzerlik
göstermekle birlikte daha büyük ölçekte yani daha fazla kifli ya da birimi ilgilen-
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Problem çözme, problemi
tan›mlama problemi 
çözmeye yönelik seçenekleri
belirleme ve öngörülen
çözümü baflar›l› bir flekilde
uygulama sürecidir.



diren karmafl›k bir yap› gösterirler. Sözü edilen stok kontrol probleminin çözümü
için bilgisayar destekli stok yönetim sistemi, muhasebe sistemi için de entegre bir
muhasebe paket program› temini çözüm olarak ortaya konulabilir.

Problem çözmeye yönelik olarak bilgisayardan yararlanma konusu iki düzeyde
ele al›nabilir. Bunlardan birincisi, belirli bir uygulama yaz›l›m›n›n gelifltirilmesi sü-
recinde izlenecek yolun belirlenmesidir ve algoritma olarak adland›r›l›r. ‹kincisi
ise genellikle büyük ölçekteki problemlerin çözümü için bilgisayar bilgi sisteminin
tasarlanmas›, kurulmas› ve yaflat›lmas› faaliyetlerine yöneliktir ve “sistem analiz ve
tasar›m›” olarak adland›r›l›r. “Sistem yaflam döngüsü” olarak ta adland›r›lan bu sü-
reç iflletmelerde bilgi sistemleri kurulmas› için izlenmesi gereken yoldur. 

Günlük yaflamda karfl›laflt›¤›n›z problemlerin ço¤u zaman o durum ile ilgili beklentileri-
nizin farkl› olmas›ndan kaynakland›¤›n› hat›rlay›n›z. Bilgisayarlar problem çözme aflama-
s›nda farkl› düzeylerde yard›m sa¤layabilirler. Bu düzeylerin neler oldu¤unu s›ralayarak,
bunlar›n kullan›m yerlerine iliflkin örnekler türetiniz.

Bilgisayarlar problem çözme aflamas›nda iki düzeyde kullan›labilirler. 
Algoritma olarak adland›r›lan ve belirli bir uygulama yaz›l›m›n›n gelifltirilmesi s›ras›nda izlenecek
yollar›n belirlenmesini sa¤layan birinci düzeydir. Algoritmalar sistem analizi yap›ld›ktan sonra, sis-
tem tasar›m›nda kullan›lacak olan yaz›l›mlar›n gelifltirilmesinde yard›mc› olurlar, dolay›s›yla ikinci
düzeye göre daha küçük ölçekli denilebilirler. Örne¤in, bir iflletmede kullan›lacak olan üretime yönelik
yaz›l›mlar›n gelifltirilmesi s›ras›nda algoritma kullan›labilir
Sistem analizi ve tasar›m› ise ikinci düzeyi oluflturur. Sistem analizi ve tasar›m› genellikle büyük ölçek-
li problemlerin çözümü için kullan›l›r, bilgisayarl› bilgi sistemlerinin tasarlanmas›, kurulmas› ve ya-
flat›lmas› faaliyetlerine yöneliktir. Örne¤in, bir iflletmenin üretim bölümünde karfl›lafl›lan problemlerin
çözümünde bilgisayarlar kullan›lmak isteniyorsa, bilgisayarlar›n ne flekilde kullan›laca¤› verilerin
ak›fl›n›n belirlenmesi sistem tasar›m›n›n konusudur. 

ALGOR‹TMALAR VE AKIfi fiEMALARI

Program yazma ya da uygulama gelifltirmede algoritma ve ak›fl
flemas›n›n sa¤lad›¤› kolayl›klar› s›ralayabilece¤iz.

Bilgisayarda bir problemin çözümünde izlenecek yol genel tan›m›yla algoritma
olarak adland›r›lmaktad›r. Algoritmalar bir problemin çözümündeki ifllemlerin, ka-
rarlar›n ve bunlar›n icra edildi¤i s›ran›n oluflturdu¤u ak›fl olarak düflünülebilir. Al-
goritma kurma bir programlama aflamas›n›n en önemli k›sm›d›r. Burada üretilen
mant›ksal ak›fllar, bir anlamda programlama olarak adland›r›lan ve bilgisayar›n an-
layabilece¤i dilde kodlama sisteminin temelini oluflturmaktad›r.
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Algoritmalar
Kullan›c›lar›n bilgisayarlar› kolayca kullanabilmeleri için neler yap›laca¤›n›n bilgi-
sayara aktar›lmas› gerekir. Yaz›l›m; kullan›c›lar›n bilgisayar kullanarak belirli bir ifli
yapmalar› için bilgisayara verilmesi gerekli olan komutlar›n tamam›na verilen isim-
dir. Kullan›c›lar haz›r bir yaz›l›m kullanabilecekleri gibi programlama dillerinden
yararlanarak kendi uygulamalar›n› gelifltirebilirler. Bilgisayarda bir ifl yapabilmek
için bu ifli yapmay› sa¤layacak yaz›l›mlar›n gelifltirilmesi, çal›flt›r›lmas› ve gerçekten
gereksinim duyulan gereksinimi karfl›lay›p karfl›lamad›¤›n›n belirlenmesi gerekir. 

Günlük yaflant›m›zda karfl›laflt›¤›m›z problemlere fark›na varmadan sistematik
bir bak›fl aç›s› kullanarak yaklafl›r›z. Algoritmalar satranç oyununda hamlelerin de-
¤erlendirilmesinden bir bankan›n tüketici kredisi baflvurular›n› de¤erlendirmesine
kadar çeflitli alanlarda karfl›m›za ç›kar. Bir ad›m› atmadan önce, bu ad›mdan son-
ra nelerle karfl›laflabilece¤imizi düflünürsek, karfl›m›za ç›kabilecek durumlar hak-
k›nda tahminlerde bulunabilirsek problemi bir bütün olarak görebiliriz. Böylelik-
le her bir durum olas›l›¤›na karfl› alabilece¤imiz tav›rlar›, gidebilece¤imiz yollar›
önceden belirleyebilir ve böylece beklenmeyen, istenmeyen durumlara düflmemifl
oluruz. ‹flte algoritma; herhangi bir iflin tamamlanmas› için yerine getirilmesi gere-
ken ara ifllemleri birbirini izleyen aflamalar fleklinde belirlemenizi sa¤layarak iflini-
zi kolaylaflt›ran bir yöntemdir. 

Günlük yaflamda karfl›laflt›¤›n›z ve fark›nda olmasan›z bile çözümüne yönelik algoritma
gelifltirdi¤iniz problemleri belirlemeye çal›fl›n›z. 

Algoritmalar en çok bilgisayarlar için programlama yap›l›rken ya da belirli bir
problemi çözmeye yönelik olarak bilgisayar yaz›l›mlar›ndan yararlan›larak bir uy-
gulama gelifltirilirken kullan›l›r. Bilgisayarlar›n programlanmas› ya da uygulama
tasar›m› s›ras›nda; 

• yap›lmas› gereken iflleri belirlemek, 
• birbirini izlemesi gereken ifllemler aras›ndaki iliflkileri oluflturmak, 
• her bir ad›mda kullan›c›lar›n hangi seçenekler ile karfl› karfl›ya olduklar›n›

ortaya koymak ve 
• kullan›c›lar›n yapabilecekleri hatalar› belirleyerek, bunlar› olabildi¤ince en-

gelleyecek önlemlere program içerisinde yer vermek amac› ile kullan›l›rlar. 
Algoritma içinde yer alan ad›mlar her zaman mant›kl› bir s›ra içinde birbirini

izlemeli ve mutlaka zaman içerisinde sona ermelidir. Bir algoritman›n yaz›lmas›
için farkl› yöntemler kullan›labilir; günlük yaflamda kulland›¤›m›z konuflma dili
kullan›labilece¤i gibi grafiksel flekiller yard›m› ile de algoritmalar oluflturulabilir.
Konuflma dili kullan›larak oluflturulan algoritmalar sözde kodlama (pseudo-co-
de) olarak adland›r›l›rlar. Sözde kodlama için önceden belirlenmifl bir yap› yok-
tur. Ancak, bütün olarak standard› sa¤lamak için, sözde kodlama kullan›lacak
olan yap›lar, algoritma gelifltiricisi taraf›nda önceden tan›mlanmal› ve algoritman›n
her ad›m›nda bu yap›lara uyulmal›d›r. 

Bilgisayarlar›n istenilen amaçlara cevap verebilmesi için do¤ru programlanma-
s› esast›r. Bir program›n oluflturulmas›ndaki temel ad›mlara bak›ld›¤›nda, ilk afla-
ma verilen probleme iliflkin verilerin ve istenilenlerin do¤ru tahlil edilmesidir. Da-
ha sonra problem çözmeye yönelik çözüm yaklafl›mlar›n›n araflt›r›larak gerekli
yöntemler oluflturulmal›d›r. ‹flte bilgisayar programlamada algoritma kullan›m› bu
noktada devreye girmektedir. Algoritmalar, bilgisayar kullanarak problem çözme-
de esas al›nan aritmetik ve mant›ksal ifllemleri birlefltirerek problemin çözümüne
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Algoritma, herhangi bir
ifllemin tamamlanmas› ya
da bir problemin çözümüne
sonlu say›da ad›m 
sonucunda ulafl›lmas›n›
sa¤layan kurallar kümesidir.

Bilgisayar terminolojisi
içerisinde ise algoritma,
belirli bir problemi çözmeye
yönelik ad›mlar dizisidir.

Sözde kodlama konuflma
dili kullan›larak oluflturulan
algoritmalara verilen ad.
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Ak›fl flemas›; algoritman›n
grafiksel flekiller
kullan›larak gösterimidir.

ulaflabilmeyi sa¤layan ön programlar olarak düflünülebilir. Algoritmalar, her bir
ad›m›n geometrik flekillerle ifade edilmesi anlam›na gelen ak›fl flemalar› ile des-
teklendi¤inde çözüm ak›fl›n›n daha net izlenmesi mümkün olabilmektedir. Prob-
lemin çözümüne iliflkin algoritma ve ak›fl flemalar› oluflturularak do¤ru oldu¤una
karar verildikten sonra bilgisayar›n anlayaca¤› dilde kodlanmas› ifllemine geçile-
bilmektedir. 

Ak›fl fiemalar›
Algoritman›n özellikleri ve kurulufl teknikleri incelendi¤inde mant›ksal bir tasar›-
m›n›n oldu¤u görülür. Metin halinde ifade edilen bu tasar›mda ne kadar dikkat
edilirse edilsin baz› eksiklikler baz› yanl›fll›klar yap›labilir. Bunu gidermek için ku-
rulan algoritmalar, bir de grafiksel tasar›m›n›n yap›lmas› daha yararl› sonuçlar ve-
rir. Bu grafiksel gösterime ak›fl flemalar› ad› verilmektedir. 

Algoritmalar, sadece ad›mlar›n listelenmesi ile problem çözümünde ve prog-
ramc›l›kta yarar sa¤layabilecekleri gibi, as›l yararlar›, ak›fl flemalar›na dönüfltürüle-
rek probleme ya da yaz›lmakta olan programa bütün bir bak›fl aç›s› sa¤lad›klar›n-
da ortaya ç›kmaktad›r. Algoritmalar grafiksel flekiller kullan›larak ak›fl flemalar›na
dönüfltürüldü¤ünde, bir problemin bafllang›c› ve bitifli, karar aflamalar›, karar afla-
malar›nda tercih edilebilecek yollar, yollar›n hepsinin bir sonuca ulafl›p ulaflmad›-
¤› bir bütün halinde görülebilir. Ak›fl flemalar› kullan›ld›¤›nda problemin tamam›-
n› ilk bak›flta bir bütün olarak görmek mümkündür. Problem bütün bir flekil ola-
rak karfl›m›zda bulundu¤undan sorun yaratabilecek yerleri, ihmal edilen ya da
unutulan noktalar› görsel olarak alg›lamak mümkündür.

Temel ilkesi ayn› olmakla birlikte farkl› amaçlar için farkl› ak›fl flemalar›
kullan›l›r:

• Program Ak›fl fiemas› bir bilgisayar program›n›n ad›mlar›n› gösterir.
• Sistem Ak›fl fiemas› veri girifli, ifllem süreci ve ç›kt› elde edilmesi ve bilginin

ilgili yerlere iletilmesine yönelik ak›fl› gösterir. 
• Veri Ak›fl fiemas› ise bir uygulama içerisindeki ya da örgüt bünyesindeki ve-

ri ak›fl›n› gösterir.
Ak›fl flemalar›, algoritman›n sadece metin halinde ifade edilmesi halinde görü-

lemeyebilecek aksakl›klar›n, sorunlar›n, flekiller ile ortaya konuldu¤unda kolayl›k-
la görülmesini, aflamalar›n mant›kl› bir flekilde birbirini takip etmesini, aflamalar›n
aras›ndaki ba¤lant›lar›n kurulmas›n› kolaylaflt›rmaktad›rlar. Ünitenin ilerideki bö-
lümlerinde size sistem ak›fl flemalar› ve veri ak›fl flemalar› ile ilgili daha detayl› bil-
gi verilecektir. 



Herhangi bir algoritma ve ba¤l› olarak program ak›fl flemas› oluflturulurken ba-
z› temel tekniklerden yararlan›l›r. Bu teknikler flunlard›r: 

• Ard›fl›k yap› (S›ra): ‹fllemler bölümler halinde tasarlan›r ve yukar›dan afla-
¤›ya do¤ru tan›mlan›r. Algoritmada aksine bir sapma ya da dallanma iflle-
mi yok ise, ifllemler daima yukar›dan afla¤›ya do¤ru yap›l›r.

• Koflullu yap› (Karar): Herhangi bir koflula ba¤l› olarak farkl› ifllemlerin
yap›lmas› gerekiyorsa, uygulanan teknik koflullu yap›d›r. Bir karar aflama-
s›nda iseniz, bu aflamada karfl›laflabilece¤iniz tüm seçenekleri algoritma içi-
ne katman›z gerekir. 

• Tekrarl› yap› (Döngü): Herhangi bir koflul sa¤land›¤› sürece veya her-
hangi bir koflula ulafl›ncaya kadar ifllem birden fazla say›da yineleniyor ise
bu yap›lar tekrarl› yap›lard›r. 
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fiekil 14.1

Program Ak›fl fiemas› Sembolleri.

Süreç: Bir sürecin gerçeklefltirilmesini sa¤layan komutlar dizisini ifade eder. 

Girifl/Ç›k›fl: Program ak›fl sürecinde d›flar›ndan bir veri giriflinin ya da ç›k›fl›n›n oldu¤unu 
gösterir.

Karar: Süreçte bir karar verilmesi ve verilen karara göre gidilecek farkl› yollar›n bulundu¤unu
ifade eder.

Bafllang›ç / Sonland›r›c›: Sürece  bafllan›ld›¤›n›  ya da  sürecin  tamamlamas›  gereken  iflin
bitirildi¤ini ifade eder.

Ba¤lay›c›: E¤er ak›fl flemalar› birden çok kâ¤›t üzerinde al›yorsa, ise ka¤›tlar aras›ndaki kar›fl-
may› engellemek için her bir ka¤›da numara verilir. Ba¤lay›c›lar›n içine bu numaralar yaz›larak,
ka¤›tlar›n birbirini takip edecek flekilde s›ralanmas› sa¤lan›r. 

Semboller aras›nda ifllemlerin yönünü ve ak›fl›n› belirtmek için oklar kullan›l›r.

fiekil 14.2

Algoritma Oluflturma
Teknikleri
a) Ard›fl›k yap› (dizi): Bir
program komutu di¤eri
taraf›ndan takip edilir.
b) Koflullu  yap› (seçim):
Karar  oluflumunda  bir
koflula ba¤l› olarak seçim
yap›l›r.
c) Tekrarl› yap› (döngü):
Koflul geçerli oldu¤u
sürece ayn› ifllem 
tekrarlan›r.

(a) (b) (c)



Örne¤in, bir derse kay›tl› ö¤rencilerin kay›tlar›n› tek tek okuyup tümünün ba-
flar› notunu hesaplayan ve o derse iliflkin kalan ve geçen ö¤renci say›lar›n› bulan
bir algoritma için sözde kodlama ve program ak›fl flemas› olufltural›m.
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fiekil 14.3

Bir derse kay›tl›
ö¤rencilerin
tümünün baflar›
notunu
hesaplayan ve o
derse iliflkin kalan
ve geçen ö¤renci
say›lar›n› bulan
bir algoritma için
sözde kodlama ve
program ak›fl
flemas›.

Baflla

KALAN = 0
GEÇEN = 0

Ö¤renci
kayd›n› oku
(No., A, Y)

Baflar› notunu
hesapla (B)

B = A*0.3 + Y*0.7

B >= 50

Geçen = Geçen + 1

Tüm
ö¤renciler

GEÇEN
KALAN

Hay›r

Evet

Bitir

Kalan = Kalan + 1

EvetHay›r

Sözde kodlama
• Baflla
• Sayaçlar› s›f›rla (Kalan Say›s› = 0, Geçen Say›s› = 0)
• Ö¤renci bilgilerini dosyadan oku(ö¤renci no, ara s›nav

notu(A), y›l sonu s›nav› notu (Y))
• Ara s›nav notu ve y›l sonu s›nav notunu gereken

a¤›rl›klar ile çarparak baflar› notunu hesapla
• Hesaplanan baflar› notunu geçme notu “50” ile

karfl›laflt›r.
• E¤er baflar› notu < 50 ise kalan ö¤renci say›s›n› 1art›r.
• E¤er baflar› notu > = 50 ise geçen ö¤renci say›s›n› 1

art›r.
• Dersi alan tüm ö¤renciler için baflar› notu hesaplan›p

hesaplanmad›¤›n› kontrol et.
• Sonuçlar› (geçen ve kalan ö¤renci say›lar›n›) yaz.
• Bitir.



Yukar›daki al›fl flemas›n› s›n›f›n baflar› yüzdesini heaplayarak yazacak flekilde de¤ifltiriniz.

‹fllem ad›mlar›n›n birbirini izlemesi gereken durumlar içlerinde do¤al olarak algoritma-
lar› bar›nd›r›rlar. Siz de günlük yaflant›n›zda ya da ifl yaflant›s›nda algoritma kullan›labi-
lecek yerleri belirlemeye çal›fl›n›z.

‹fllemlerinin s›ras›n›n önemli oldu¤u tüm problem çözümü durumlar›nda algoritma kullan›labilir.
Günlük yaflam içinde, örne¤in yemek yap›lmas› ifllemi bir algoritma olarak ele al›nabilir. Yemek ha-
z›rlanmas› için izlenilen ifllemlerin s›ras› yeme¤in tad›nda de¤ifliklikler yaratabilmektedir. Ayn› du-
rum ifl yaflam›nda da geçerlidir. G›da üretimi yapan fabrikalar g›da ürünlerini ifllerken üretim s›ra-
s›nda eklenen malzemelerin s›ras›n›n ürünün tad›n› etkiledi¤ini, farkl› zamanlarda ekledikleri ham-
maddelerin farkl› tatlarda ürünler elde etmelerine yol açt›¤›n› ifade etmektedirler. Bir baflka örnek
olarak, bir ev ya da bir fabrika infla edilmesi süreci sunulabilir. ‹nflaat sürecinde de kesinlikle birbiri-
ni izlemesi gereken aflamalar oldu¤undan, ve bir önceki aflama bitmeden ikinci aflamaya geçilemeye-
ce¤inden, algoritma kullan›larak bu süreç incelenebilir. Örne¤in öncelikle inflaat alan›n› temizleme-
den orada inflaat yapmaya bafllayamazs›n›z, daha sonra temel atman›z, sonra duvarlar› örmeniz
gerekir, duvarlar tamamlanmadan çat›y› çatamaz, elektrik tesisat›n› oluflturamazs›n›z. Benzer flekil-
de iflin tamamlanabilmesi için izlemeniz gereken bir aflamalar zinciri var olan her yerde algoritma
kullanabilirsiniz.

S‹STEM ANAL‹Z‹ VE TASARIMI

‹flletme bilgi sistemi ve türlerini aç›klayarak, problem çözümü ile bilgi sistem-
leri aras›ndaki iliflkiyi tart›flabilece¤iz.

Bir iflletme, içerisinde bilgi ifllerinin yürütüldü¤ü alanlar ile farkl› yönetim düzey-
leri aras›nda akar. Genel olarak, kifli ve birimler aras›ndaki veri ve bilgi ak›fl› bil-
gi sistemi (information system) olarak tan›mlan›r. Bilgi sistemi yoluyla bir örgüt-
te bilgi gereksinimlerinin sistemli bir flekilde karfl›lanmas›, bilgilerin saklanmas› ve
bak›m› ile gerekti¤inde gereksinim duyan kiflilere sunulmas› sa¤lan›r. Manuel ya-
ni elle kay›t ve ifllemlere dayal› bilgi sistemleri hâlâ yayg›n olarak kullan›lmakla
birlikte günümüzde bilgi sistemleri genellikle bilgisayar destekli olarak düflünül-
mektedir.

Bilginin iflletme içinde ne flekilde akt›¤›n›n belirlenebilmesi için öncelikle bize
konuyu anlamada kolayl›k sa¤lamas› aç›s›ndan iflletme ve birimleri ile yönetim
fonksiyonlar›n› k›saca tan›yal›m.

‹flletme Birimleri ve Yönetim Fonksiyonlar›
Pek çok iflletme faaliyetlerini yürütürken kendilerine kolayl›k sa¤lamas› aç›s›n-
dan bir tak›m iflletme fonksiyonlara göre bölümleme yapma yoluna giderler. Afla-
¤›da genel olarak iflletmelerin kulland›¤› fonksiyonlara göre bölümleme listesi
verilmifltir. 
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Bilgi sistemi, kifli ve birim-
ler aras›ndaki veri ve bilgi
ak›fl›d›r.



• Üretim: hammadde ve insan kaynaklar›n›n birlikte kullan›lmas› ile bitmifl
ürünler ortaya ç›kar›lmas›, mal ya da hizmet üretilmesi fonksiyonu

• Pazarlama: bitmifl olan ürünlerin reklam ya da di¤er sat›fl artt›r›c› çabalar
yard›m› ile müflterilere ulaflt›r›lmas› fonksiyonu

• ‹nsan kaynaklar›: üretim ve iflletmenin faaliyetlerine devam edebilmesi için
gerekli idari ifllerin yap›lmas› için gerekli insan gücünün temin edilmesi ve
eldeki insan gücüne gerekli niteliklerin kazand›r›lmas› fonksiyonu

• Finansman/muhasebe: iflletmenin faaliyetlerine devam edebilmesi için ge-
rekli parasal kaynaklar›n temin edilmesi ve tüm finansal ifllemlerin izlene-
rek dönemlik ya da dönemlik olmayan raporlar türetilmesi fonksiyonu

• Araflt›rma gelifltirme: ürünler ve iflletme faaliyetleri ile ilgili araflt›rma çal›fl-
malar›n›n yap›larak geliflme sa¤lanmas›, ortam ve ürünlerin sürekli izlene-
rek problemlerin belirlenmesi, varolan problemlerin çözümüne yönelik ça-
l›flmalar yap›lmas› fonksiyonu

Yönetim ise planlama, örgütleme, yürütme ve denetim ifllevleri yoluyla ifllet-
melerin hedeflerine ulaflmas›n›n sa¤lanmas› sanat› olarak bilinir. Yönetim olgusu
ço¤unlukla iflletme birimleriyle ilgili problem çözme süreci olarak tan›mlan›r ve
yöneticiler zamanlar›n›n ço¤unu problem çözmeye ay›r›rlar.

Karfl›lafl›lan problemleri çözmek ve yönetim ifllevlerini yerine getirmek için, ifl-
letmelerde, iflletme varl›klar› ve faaliyetlere iliflkin bilgilerin tam, do¤ru olarak ve
zaman›nda bu bilgilere gereksinim duyanlara iletilmesi ya da gereksinim duyanla-
r›n bu bilgilere eriflebilmesi gerekir. Bilgi teknolojileri bizlere problemleri tan›m-
lamak ve çözmek için birçok olanaklar sa¤lar.

‹flletmelerde Bilgi ve Bilgi Sistemleri
Bilgi sistemi yaz›l›m, donan›m, kifliler, süreçler ve verilerin biraraya gelerek olufl-
turdu¤u bir bütündür. Bu bileflenlerin hepsi birlikte bir örgütün çal›flabilmesi için
gerekli olan bilgileri sa¤lamak için bir yap› olufltururlar. Bu bilgiler mal ya da hiz-
met üretmek için ya da kar amaçl› flirketlerde kâr elde etmek için kullan›lmas› ge-
reken bileflenlerdir. 

Tüm iflletmeler bilgisayarl› olsun ya da olmas›n bir bilgi sistemine sahiptirler.
Günümüzdeki teknolojik geliflme sayesinde bilgi sistemleri genel olarak bilgisaya-
ra dayal›d›r.

Bilgi teknolojileri bizlere problemleri tan›mlamak ve çözmek için birçok ola-
naklar sa¤lar.

‹flletme bilgi sistemi (business information system) ise iflletme birimleri ve ça-
l›flanlar› aras›ndaki veri ve bilgi ak›fl›n› sa¤layan bilgi teknolojisi uygulamalar›d›r. 

‹flletme bilgi sistemleri örgüt içindeki kullan›m yerlerine göre afla¤›daki gibi s›-
n›fland›r›labilir. 

Kay›t ‹flleme Sistemleri - K‹S (Transaction Processing Systems)
‹flletmenin yapt›¤› günlük ifllemler s›ras›nda ortaya ç›kan verilerin kaydedilmesi ve
gerekli raporlar›n türetilmesi için haz›r halde tutulmas›ndan sorumlu bilgi sistem-
leridir. Bir banka veznesinden yapt›¤›n›z para çekme veya yat›rma ifllemi, bir ima-
lat iflletmesinde stoktan malzeme çekilmesi, bir süper markette yapt›¤›n›z al›flverifl
için kasada yapt›¤›n›z para ödeme ifllemi birer kay›t olarak ilgili bilgi sistemine ak-
tar›l›rlar. Baflka bir deyiflle kay›t iflleme sistemi rutin ifllemlere iliflkin kay›tlar›n tu-
tuldu¤u veri tabanlar›d›r.
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Yönetim fonksiyonlar›:
Planlama, yap›lmas›
gerekenler ve bunlar›n ne
zaman ve nerede yap›laca¤›,
Örgütleme, örgüt yap›s› ve
iliflkilerin tan›mlanmas›
Yürütme, faaliyetlerin
gerçeklefltirilmesi,
çal›flanlar›n istekli ve verim-
li çal›flman›n sa¤lanmas›,
Denetleme, yap›lanlar›n
izlenmesi ve öngörülenlere
uygunlu¤un sa¤lanmas›d›r.

‹flletme bilgi sistemi yoluyla
bir örgütte bilgi
ihtiyaçlar›n›n sistemli bir
flekilde 
karfl›lanmas›, bunlar›n 
saklanmas› ve bak›m› ile
gerekti¤inde ihtiyaç duyan
kiflilere sunulmas› sa¤lan›r.

Kay›t iflleme sistemi yoluyla
gerçeklefltirilen faaliyetler
ve ifllemler kay›t alt›na
al›n›r.



Bir iflletme sistemi ele al›nd›¤›nda bir iflletmenin muhasebe bölümünde yap›l-
makta olan 6 temel günlük ifllem flunlard›r:

1. Sat›fl ifllemlerinin takibi
2. Alacaklar›n takibi
3. Sat›n alma ve stoklar›n takibi
4. Ödenecek borçlar›n takibi
5. Çal›flanlar›n maafllar›n›n ödenmesi
6. Dönem sonu raporlar›n›n(büyük defter) haz›rlanmas›
K‹S’den iflletmenin muhasebe sistemini etkileyecek bu temel ifllemlere iliflkin

kay›tlar› tutmas› beklenir.

Yönetim Bilgi Sistemleri- YBS (Management Information Systems)
Yönetim bilgi sistemlerinin temel amac› yönetimin karar vermek için gerek duy-
du¤u raporlar›n düzenli olarak ve öngörülen biçimde türetilmesidir. Raporlar›n bi-
çimi önceden belirlenmifl olup bunlar düzenli aral›klarla, ola¤an d›fl› durumlar›
yans›tmak üzere veya istenildi¤i takdirde türetilirler. Düzenli raporlar günlük, haf-
tal›k, ayl›k ya da üç-ayl›k gibi dönemlerle üretilirler ve iflletme performans›yla il-
gili, örne¤in ayl›k üretim ve sat›fl raporlar› gibi, bilgileri içerirler. Özel durum ra-
porlar› ise, örne¤in belirli bir mal›n sat›fl›n›n belirli bir bölgede ola¤anüstü art›fl ya
da azal›fl göstermesi durumuyla karfl›lafl›ld›¤›nda , konuyla ilgili yöneticiye rapor
gönderilerek dikkatinin çekilmesini sa¤lar. Kimi zaman da yöneticiler belirli ra-
porlar›n, örne¤in bölgeleraras› sat›fl karfl›laflt›rmalar›na yönelik, talep ettikleri za-
man kendilerine gönderilmesini isteyebilirler. YBS ve KIS aras›ndaki en önemli
fark K‹S yoluyla veri taban› oluflturulmas›, YBS’de ise bu veri taban›na dayal› ra-
porlar türetilmesidir. 

Karar Destek Sistemleri- KDS (Decision Support Systems)
Karar destek sistemleri yöneticilere karfl›laflt›klar› beklenmeyen, s›k ortaya ç›kma-
yan durumlarda ve problemlerde iflletmenin bu durumdan en iyi flekilde yararla-
nabilmesi ya da en az zararla bu durumun üstesinden gelebilmesi için almalar› ge-
reken tav›rlar› belirlemelerinde gerekli yard›m› sa¤layan sistemlerdir. Karar Destek
Sistemlerinin K‹S ve YBS den fark› veri analizi gerçeklefltirmesidir. Büyük ölçekli
problemlerin çözümünde daha çok çaba gerekti¤inden, bu tür problemler ile ba-
fla ç›kabilmek için grup karar destek sistemleri oluflturulabilir. Bu sistemler ka-
rar destek sistemlerinin bir uzant›s›d›rlar. Karar destek sistemlerin uzant›s› olan bir
baflka bilgi sistemi türü ise üst düzey yönetici destek sistemleridir. Üst düzey yö-
netici destek sistemleri yine ayn› mant›k ile yöneticilere iflletme için en iyi ka-
rar›n al›nmas›nda destek sa¤lamalar› aç›s›ndan yönetim bilgi sistemleri ve karar
destek sistemlerine benzerler. Ancak farkl› olan yönü, özel olarak üst düzey yö-
neticilerin kullan›m› amac›yla tasarlanmalar› ve bu yüzden de daha fazla kullan›m
kolayl›¤› sa¤lamalar›d›r. 

Sistem Analizi ve Tasar›m› 301

Yönetim bilgi sistemleri
yoluyla iflletme faaliyetlerini
özetleyen, yap›land›r›lm›fl
raporlar türetilir.

Karar destek sistemleri
yoluyla beklenmeyen özel
durumlar analizinde karar
vericiye destek sa¤lan›r.



Kay›t iflleme sistemleri genel olarak iflletmeler taraf›ndan kullan›lsalar da, bizler de birey
olarak bu tür sistemler ile s›k s›k karfl›lafl›r›z. Daha do¤rusu bu sistemlerin bireylere ait
de¤iflik verileri kaydetmek için gelifltirildi¤ini söylemek daha do¤ru olur. Günlük yaflam›-
n›zda karfl›laflma olas›l›¤›n›z›n bulundu¤u kay›t iflleme sistemleri neler olabilir? Örnekler
bulunuz.

Yap›lan ifllemlerin kay›tlar›n›n tutuldu¤u her yerde bir kay›t iflleme sisteminden söz edilebilir. Örne¤in
marketten yapm›fl oldu¤unuz al›flveriflin paras›n› ödeme s›ras›nda o iflletmenin kay›tlar›na eklenmek-
tesiniz. Ya da nüfus müdürlüklerine gidip nüfus kâ¤›d›n›z ile herhangi bir ifllem yapman›z yine sizin
bir kay›t iflleme sisteminde yer ald›¤›n›z› gösterir. Ö¤rencisi oldu¤unuz Aç›k Ö¤retim Fakültesi de ö¤ren-
cilerin 
• kay›t s›ras›nda belirttikleri kiflisel bilgileri, 
• ald›klar› dersleri, 
• bu derslerden girdikleri s›navlar›, s›nav notlar›n› ve geçme notlar›n› bar›nd›ran bir kay›t iflleme

sistemine sahiptir.

B‹LG‹ S‹STEMLER‹ ANAL‹Z‹ VE TASARIMI

Bilgi sistemleri analiz ve tasar›m› aflamalar›n› s›ralayabilece¤iz.

Belirli bir düzene göre tasarlanm›fl bilgi sistemleri iflletmelerin sa¤l›kl› olarak faali-
yetlerine devam etmesini sa¤layacak bir yap›ya kavuflmufl demektir. Do¤ru bilgi-
leri sa¤layan bilgi sistemleri olsa bile, iflletmeler baz› durumlarda bilgi sistemlerin-
de de¤ifliklik yapmak durumunda kalabilirler. Bu ise sistem analizi ve sistem tasa-
r›m› konular›n›n gündeme gelmesi gerektirir. 

‹flletmeler yeni bir bilgi sistemi tasar›m›na bafllad›klar›nda oldukça detayl› ha-
z›rlanm›fl planlara gerek duyarlar. Aksi takdirde bilgi sistemleri iflletmelerin verim-
lili¤ine katk› sa¤lamak yerine iflletmeye zarar veren bir sorunlar y›¤›n›na dönüfle-
bilir. ‹flletmelerin bilgi sistemlerini uygulamada mümkün oldu¤unca az hata ile
uygulamaya geçirebilmeleri için, onlara bu aflamada yard›mc› olacak sistem anali-
zi ve tasar›m› süreci bulunmaktad›r. ‹flletmelerin baflar›l› bir flekilde çal›flmas›na
katk›da bulunan çal›flanlar›n, iflletme içinde akan bilgilerin iflletmenin yönetsel ya-
p›s›na ve genel olarak iflletmenin baflar›s›na katk›s›n› anlamalar› aç›s›ndan, sistem
analizi ve tasar›m› konular›n›n önemini kavramas› gerekir. 

Sistem analizi ve sistem tasar›m› iflletmelerin sahip oldu¤u bilgi ak›fl›n› sa¤la-
yan yap›n›n incelenmesi ve gelifltirilmesi için alt› aflamadan oluflan bir problem
çözme sürecidir.

1. Ön araflt›rma
2. Sistem analizi
3. Sistem tasar›m› 
4. Sistem gelifltirme
5. Gelifltirilen sistemin uygulamaya konulmas›
6. Sistemin bak›m› ve güncellenmesi
Afla¤›da sistem yaflam döngüsünün aflamalar› detayl› olarak aç›klanmaktad›r. 
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Ön Araflt›rma Aflamas›
Ön araflt›rma aflamas›nda, sistem analizi ve tasar›m›na neden gerek duyuldu¤u
araflt›r›l›r. Genellikle sistem analizi bir ihtiyac›n olmas› durumunda gündeme ge-
lir, gereksinim, baz› faaliyetlerde görülen sorunlar olabilece¤i gibi, varolan ve iyi
iflleyen bir sistemin daha iyi çal›fl›r hale getirilmesi de olabilir. Ön araflt›rma ge-
nellikle problemin ve kapsam›n›n tan›mlanmas› ile bafllar ve problemin çözümü
için alternatifler önerilmesi ile son bulur. Genel olarak ön araflt›rma aflamas›nda
bir olurluluk sonucunda bu aflamada elde edilen bilgiler ile bir ön araflt›rma ra-
poru yaz›l›r.

Sistem Analizi Aflamas›
Sistem analizi aflamas› var olan sistemin nas›l çal›flt›¤› ortaya ç›kan probleme sis-
temin neden ne flekilde yol açt›¤›n› belirlemeye yöneliktir ve veri toplanmas›, top-
lanan verilerin analizi ve analiz raporu yaz›lmas› temel ad›mlar›ndan oluflur.

Problemin anlafl›labilmesi için problemin ortaya ç›kt›¤› sistemin nas›l çal›flt›¤›-
n›n belirlenmesi gerekir. Bu ise oldukça yo¤un bir veri toplama sürecidir. Sistem
analizi için öncelikle sistemin nas›l çal›flt›¤›n› ortaya koymay› amaçlayan görüflme-
ler ve gözlemler yap›l›r. Ayr›ca iflletme içinde kullan›lmakta olan dokümanlar top-
lanabilir. Bu flekilde bilgilerin iflletme içerisinde ne flekilde akt›¤› ortaya konmaya
çal›fl›l›r. Veri toplama aflama sonucunda örgüt flemas›, anket sonuçlar›, gözlem ra-
porlar› vb dokümanlar elde edilir. 

Bilgi toplanmas› aflamas›ndan sonra toplanan bilgilerin analiz edilmesi gerekir
ki, y›¤›n halindeki verilerden karar almaya yönelik anlaml› sonuçlar türetilebilsin.
Bu aflamada verilerin analizi için kullan›labilecek analiz yöntemleri afla¤›da anla-
t›lmaktad›r.

Kontrol Listeleri
Kontrol listeleri belirli bir iflin yap›lmas› s›ras›ndaki süreç ile ilgili tüm sorular›n
içinde bar›nd›r›ld›¤› detayl› listelerdir.

Kullan›c›lar, iflin tamamlanmas› s›ras›nda tek tek kontrol listesindeki yer alan
sorular› yan›tlayarak iflin do¤ru olarak bitirilmesini sa¤larlar. Örne¤in AÖF s›nav-
lar›n›n düzenli olarak yürütülebilmesi için s›nav› yapanlar›n yerine getirmeleri ge-
reken ifllerin listesi bir kontrol listesi olarak haz›rlanabilir. Ya da bir pasaport al-
ma iflinin yap›labilmesi için gerekli olan aflamalar bir kontrol listesi fleklinde ha-
z›rlan›r ise pasaport almaya gidenlerin eksik belge ile büyükelçiliklere baflvurma-
s› engellenmifl olur. 
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Ön araflt›rma aflamas›nda
problem tan›mlanarak
çözüm yaklafl›mlar› önerilir.

Sistem analizi aflamas›nda
varolan sistemin nas›l
çal›flt›¤› detayl› olarak 
incelenir, ortaya konarak
ç›kan problemlerin nedenleri
ve yeni sistemle ilgili
gereksinmeler belirlenir. 



Yukar›dan Afla¤›ya (top down) Analiz Yöntemi
Yukar›dan afla¤›ya analiz yöntemi özellikle karmafl›k sistemlerin analiz edilmesin-
de, sistemi küçük parçalara bölerek parçalar›n tek tek ele al›nmas› mant›¤›na da-
yan›r. Böyle bir yaklafl›m, karmafl›k bir sistemi bütün olarak analiz etmek yerine
daha küçük bileflenler ile u¤raflmay› mümkün k›lar. Örne¤in bir binay› tan›mak
için öncelikle katlar›n› birer birer gezerek ö¤renmek iflinizi kolaylaflt›r›r. Benzer
flekilde bir iflletmenin de bilgi sistemi analiz edebilmek için, iflletme içindeki bö-
lümlerin bilgi sistemleri teker teker incelenir, daha sonra bunlar aras›ndaki ba¤-
lant›lar yap›land›r›l›r. 
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fiekil 14.4

Kontrol Listesi. S›nav Kontrol Listesi
1. S›nava girenlerin kimlikleri var m›?

Tamam bir sonraki aflamaya geç 4

2. Herkes girmesi gereken yerde s›nava giriyor mu?
Tamam bir sonraki aflamaya geç 4

3. S›nav görevlileri tamam m›?
Tamam bir sonraki aflamaya geç 4

4. Herkesin s›nava girifl belgesi tamam m›?
Tamam bir sonraki aflamaya geç 4

5. Herkese cevap ka¤›d› da¤›t›ld› m›?
Tamam bir sonraki aflamaya geç 4

6. Herkese soru kitapç›klar› da¤›t›ld› m›?
Tamam bir sonraki aflamaya geç 4

7. Herkes s›nav›n› bitirdi mi?
Tamam bir sonraki aflamaya geç 4

8. Soru kitapç›klar› ve cevap kâ¤›tlar› eksiksiz teslim al›nd› m›?
Tamam bir sonraki aflamaya geç 4

9. Soru zarf›n› bina sorumlusuna teslim ettiniz mi? 
Tamam s›nav bitti 4

fiekil 14.5

‹flletme bilgi 
sistemi 
(a) iflletmeyi
bütün olarak
incelemek yerine,
(b) iflletme için-
deki bileflenleri
incelerseniz,
daha kolay
anlayabilirsiniz.

‹flletme

(a) (b)

Pazarlama ‹nsan
Kaynaklar›

ÜretimFinansman

(a) (b)



Girdi Ç›kt› Analizi Yöntemi
Bir iflin yap›labilmesi s›ras›nda kullan›lan girdiler ile o iflin sonucunda elde edilen
ç›kt›lar aras›ndaki iliflkileri gösteren dokümanlard›r. Bir ifllemin yap›lmas› s›ras›n-
da girdiler ile ç›kt›lar aras›ndaki iliflkileri belirlemek, belirli girdilerin ç›kt›lara ne
türde katk›lar sa¤lad›¤›n› göstermesi aç›s›ndan son derece yararl›d›r. Afla¤›da bir
üretim iflletmesinde kullan›lmakta olan girdi belgelerinden gelen verilerin ç›kt›
belgelerinin hangilerinde yer ald›¤›n› gösteren bir örnek görülmektedir.  

Karar Tablolar›
Belirli koflullar ortaya ç›kt›¤›nda onlara ba¤l› olarak hangi durumlarda hangi kural-
lar›n uygulanmas› gerekti¤ini belirleyen tablolard›r. ‹flletmelerde bu tür tablolar›n
uygulanmas›na s›k rastlanmaktad›r. Her bir ifl kolunda farkl› isimler alabilirler. Ör-
ne¤in bankac›l›kta bu tür tablolar prosedür ad› verilen kurallar olarak ortaya ç›kar:
“Verilecek krediler ile ilgili hangi durumlarda hangi belgeler istenmelidir? ya da
“Hangi gelir grubundaki müflteriye ne kadar kredi verilebilir?” Üretim yapan fabri-
kalarda belirli durumlar karfl›s›nda izlenmesi gereken yollar, çal›flanlar›n belirli du-
rumlar karfl›s›nda karars›zl›¤a düflmelerini engellemek için karar tablolar› haline
getirilerek uygulamaya konulabilirler.Afla¤›da bir bankan›n bireysel kredi verirken
karfl›laflabilece¤i durumlarda uygulad›¤› kurallar› anlatan bir örnek verilmifltir.
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fiekil 14.6

Bir üretim
iflletmesinde
kullan›lan girdi
ç›kt› analizi 
tablosu.

Raporlar (Ç›kt›lar)
Belgeler
(Girdiler) Üretim raporu Ücret Bordrosu Ambar Raporu

Çal›flma süreleri 4 4 4

Ambar teslimat fifli 4

Ambar ç›k›fl fifli 4 4

‹fl Emri 4 4

fiekil 14.7

Banka kredisi
verilmesi
s›ras›nda
uygulanan
karar tablosu
örne¤i.

Durumlar Durum 1 Durum 2 Durum 3 Durum 4 

Kredi isteyen kifli ücret E E H H
karfl›l›¤› çal›flmaktad›r

Kredi isteyen kiflinin 
ipotek edebilece¤i E H E H
gayri menkul vard›r

Olaylar

Olay 1: Kredi verilir 4 4

Olay 2: Kefalet istenir 4 4

Olay 3: Kredi verilmez 4



Sistem Ak›fl fiemalar› 
Sisteme girdi olarak giren bilgilerin ne tür ifllemlerden geçti¤ini, nas›l bir ç›kt›ya
dönüfltü¤ünü ve ç›kt› haline dönüflen bilginin iflletme içerisinde nas›l bir yay›l›m
izledi¤ini belirlemeye yönelik grafiklerdir. Sistem ak›fl flemalar›nda kullan›lan bafl-
l›ca semboller afla¤›da gösterilmifltir.

Sistem ak›fl flemalar›nda kullan›lan semboller rastgele seçilmifl semboller de¤il-
lerdir. Herbirinin farkl› bir anlam› ve kullan›m yeri bulunmaktad›r. Sistem ak›fl fle-
malar›nda kullan›lan semboller ve anlamlar› afla¤›da verilmifltir. 

Örne¤in kredi kart› sahibi müflterilere gönderilecek ekstrelerin haz›rlanmas›
için gerekli harcama bilgilerinin elde edilmesi, elde edilen harcama bilgilerinin
kredi kart› ödeme bildirgesi haline dönüfltürülmesi ve elde edilen formun müflte-
rilere gönderilmesi süreci bir sistem ak›fl flemas› ile incelenebilir. 
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fiekil 14.8

Sistem Ak›fl
fiemas›
sembolleri.

Süreç Belge

Sabit Disk

Çevrim ‹çi 
Görüntüleme

Çevrimiçi Girdi

Manyetik Teyp
Girdi/Ç›kt›

Haz›rl›k



Siparifl alma ve al›nan siparifli müflteriye iletme sürecinin bir sistem ak›fl
flemas›n›n örne¤i afla¤›da verilmifltir.
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fiekil 14.9

Bir iflletmenin
siparifl iflleme
sürecinin sistem
ak›fl flemas›
örne¤i.

Müflteri

Müflteri

Müflteriden
siparifl al

Siparifl do¤ru
al›nm›fl m›?

Ödemede sorun
var m›?

Siparifli iflletme
içinde gerekli
yerlere kaydet

Stoktan ürün
gönderilmesi için

emir ver

Sipariflin ödenmesi
için gereken

faturay› haz›rla

Siparifli müflterinin
teslimalaca¤›

adrese gönder

Ürün listesi
kay›tlar›

Siparifl
kay›tlar›

Alacak kay›tlar›

Alacak kay›tlar›nda
gerekli düzenleme-

leri yap

Evet

Hay›r Evet

Evet

Hay›r



Siz de benzer flekilde yukar›da anlat›lan sembolleri kullanarak bir iflletme içinde gerçek-
lefltirilebilecek olan bir siparifl alma ve iflleme koyma süreci için sistem ak›fl flemas› çize-
bilirsiniz.

Algoritmalar için kullan›lan ak›fl flemalar›n›n sistem ak›fl flemalar› ile ayn› oldu¤una dik-
kat ediniz. Farkl› yönü algoritmalarda daha çok bilgisayar program›ndaki ifllem ad›mlar›-
n› flekiller ile göstermek için büyük alanlara yay›lmak, birden fazla kâ¤›t kullanmak söz
konusu olur. Bu yüzden kâ¤›tlar› takip edebilmek için ba¤lay›c›lar yo¤un flekilde kullan›-
l›r. Bu yüzden burada gördü¤ünüz flekillerin bir k›sm›n› sistem ak›fl flemalar› konusu
içinde de göreceksiniz. Ak›fl flemalar›nda kullan›lan flekillerin sadece bunlar olmad›¤›n›
bu ünite içinde en fazla kullan›lan bir kaç›na yer verildi¤ini hat›rlatmak gerekir. Bu ko-
nuda daha detayl› bilgi edinmek isteyenler algoritma konulu kitaplara baflvurabilirler.

Veri Ak›fl fiemalar›
Bir bilgi sisteminin mant›ksal modelidir. ‹flletme içinde kullan›lmakta olan bilgi
sisteminin mant›ksal yap›s›n›n grafik kullanarak aç›klanmas›d›r. Bir bilgi sistemi
içerisinde yer alan verinin ya da bilginin nas›l bir ak›fl izledi¤ini nereden elde edil-
di¤ini, nerede ifllendi¤ini ve nerede nas›l depoland›¤›n› ya da kimlere gönderildi-
¤ini belirlemeye yöneliktir. 

Sistem ak›fl flemalar›nda ve veri ak›fl flemalar›n›n haz›rlanmas›nda baz› semboller her iki-
sinde de kullan›labilmekte ancak farkl› anlamlar tafl›yabilmektedirler. Bu sembollerin
kullan›m yerlerine göre farkl› anlamlar tafl›d›klar›n› unutmay›n›z ve hangi tür flemay› kul-
land›¤›n›za daima dikkat ediniz. Ayr›ca veri ak›fl flemalar›nda kontrol sembolünün kulla-
n›lmad›¤›n› göz önünde bulundurarak bunun nedenini düflününüz.

Sistem analizi aflamas›, sistem analizinde elde edilen verilerin bir rapor halin-
de özetlenmesi ile sonuçlan›r. Bu aflama sonunda sistem ile ilgili problem çözme-
ye yönelik yararl› bilgiler elde edilmifltir ve var olan sistemin gelifltirilmesi gere-
ken yönleri ya da istenilen sistemin nas›l bir sistem olaca¤›na iliflkin genel bir gö-
rüfl ortaya ç›km›flt›r. 

Sistem Tasar›m› Aflamas›
Sistem tasar›m› aflamas›nda yeni ya da mevcut sistemin yerini alacak bilgi sistemi
tasarlan›r. 

Sistem analizi aflamas›ndan sonra s›ra yeni sistemin tasarlanmas› ifllemine ge-
lir. Tasar›m aflamas› iki alt aflamadan oluflur. Öncelikle tek bir sistem tasarlamak
yerine birkaç sistem alternatifi gelifltirerek bunlar aras›ndan problemin çözümüne
en iyi katk›y› sa¤layacak olan, iflletmenin bilgi sistemine en uygun olan seçilmeli-
dir. Bu noktada önerilerin teknik ve ekonomik olurlulu¤u incelenmelidir.

Ekonomik olurluluk yeni sistemin getirilerinin yap›lacak yat›r›m› hakl› ç›kara-
cak düzeyde olmas› ile ilgidir. Teknik olurluluk sistemin çal›flmas›n› sa¤layacak
donan›m, yaz›l›m ve insan gücünün varl›¤› ve devaml›l›¤›n› de¤erlendirir. 
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Sistem Gelifltirme Aflamas›
Sistem gelifltirme aflamas› tasarlanan bilgi sisteminin iflletme içinde uygulanabilir
hale getirilebilmesi için gerekli olan düzenlemelerin yap›lmas› iflidir. Sistem gelifl-
tirme üç alt aflamadan oluflmaktad›r. Bunlar: yaz›l›m gelifltirme, donan›m temin et-
me ve sistemin test edilip uygulamaya haz›r hale getirilmesi

Yeni bir sistem gelifltirilirken gereksinim duyulan yaz›l›m› temin etmek için iki
yöntem bulunmaktad›r; 

• baflka amaçlar ile gelifltirilen yaz›l›mlar›n sat›n al›n›p iflletmenin kulland›¤›
süreçlere uyarlanmas› 

• yaz›l›mc›lar›n sadece iflletmenin gelifltirdi¤i sistemde kullan›lmak üzere ta-
mamem yeni bafltan iflletmenin özelliklerine göre yaz›l›mlar› haz›rlamalar›,
bu yaklafl›m ünitenin ilerideki bölümlerinde anlat›lan algoritmalar›n kulla-
n›m› gerektirmektedir. 

Gelifltirilmekte olan bilgi sistemi varolan donan›m üzerinde çal›flabilece¤i gibi,
ço¤u durumda gelifltirilen yaz›l›m yeni donan›mlar›n sat›n al›nmas›n› da gerektire-
bilir. Bu durumda yaz›l›m›n çal›flaca¤› donan›m›n teknik özelliklerinin belirlene-
rek iflletmeye getirilmesi gerekir. Bundan sonraki aflama ise, yaz›l›m ve donan›m›n
bir arada test edilerek iflletmede sistemin kullan›labilirli¤inin denenmesidir.

Gelifltirilen Sistemin Uygulamaya Al›nmas›
Uygulamaya geçifl aflamas›nda yeni sistemin kurulumu yap›l›r ve kullan›c›lar
e¤itilir.

Uygulama aflamas› bir dönüflüm sürecini içermektedir. Önceki aflamada test
edilen sistem, kullan›c›lar taraf›ndan ifllerin yap›lmas› aflamas›nda kullan›lmaya
bafllanmal›d›r ki gelifltirilen sistem ifle yarar hale gelsin. Gelifltirilen sistemin uygu-
lamaya konulmas› için farkl› yaklafl›mlar kullan›labilir. 

• Paralel uygulamaya geçirme yaklafl›m›nda eski sistem ve yeni sistem bir
arada uygulan›l›r, sorunlar ile karfl›lafl›ld›¤›nda her an eski sistemden veri-
ler elde edilebilir.

• Pilot uygulamaya geçirme, gelifltirilen sistem önce iflletmenin bir k›sm›nda
kullan›lmaya bafllan›r, sistemin iflletmenin isteklerini ne denli karfl›lad›¤›,
problemin çözümüne sa¤lad›¤› katk›lar incelenir, e¤er bunlar yeteri derece-
de tatmin edici ise, gelifltirilen sistem iflletmenin tamam›nda uygulanmaya
bafllan›r.

• Bütün olarak uygulamaya geçirme öngörüldü¤ü takdirde, iflletmenin kul-
lanmakta oldu¤u sistem uygulamadan kald›r›larak, gelifltirilen sistem, ifllet-
menin tamam›nda ayn› anda uygulamaya bafllan›r. 

Uygulama aflamas›nda sistemi kullanacak olan çal›flanlar›n e¤itimi çok önem
tafl›maktad›r. Sistemi kullanacak olanlara gerekli e¤itimi vermeksizin uygulamaya
geçme gelifltirilen sistemin baflar›s›n› olumsuz yönde etkileyecektir.

Sistemin Bak›m› ve Güncellenmesi
Sistemin bak›m› ve güncellenmesi, sistemler ne kadar mükemmel gelifltirilmifl
olurlarsa olsunlar, düzenli olarak bak›m yap›lmad›kça eskirler. Bu durumda da bir
zaman sonra ifllerin yap›lmas›nda yetersiz kalmaya bafllarlar. Bu yüzden, gelifltiri-
len sistemlerin ifllevlerini ne oranda yerine getirdikleri düzenli aral›klarla kontrol
edilmelidir. Kontrol aflamas›nda kullan›lmak üzere bir karfl›laflt›rma aral›¤› sistem
tasar›m› aflamas›nda belirlenmelidir.
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Sistem gelifltirme
aflamas›nda tasarlanan
bilgi sisteminin donan›m ve
yaz›l›m› 
gelifltirilir ya da temin 
edilerek denemesi yap›l›r.
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Sistem Analizini ‹flletme ‹çinde Kullananlar
‹flletmelerde alt› aflamadan oluflan bu problem çözme süreci sistem analisti olarak
adland›r›lan çal›flanlar taraf›ndan gerçeklefltirilir. Bu kifliler, iflletmelerin faaliyetle-
rini daha iyi bir flekilde yapabilmeleri için nas›l bir bilgi sistemini kullanmalar› ge-
rekti¤ini belirlemeye çal›fl›rlar ve bu sistemlerin oluflturulmas› için bilgisayar tek-
nolojisinden nas›l yararlan›lmas› gerekti¤ini incelerler. 

Sistem analistleri d›fl›nda bilgi sisteminin kullan›c›s› olan her çal›flan bir uç kul-
lan›c› olarak adland›r›l›rlar. Uç kullan›c›lar›n bilgi sistemlerinin analizi ve tasar›m›
aflamas›ndaki görevi, sistemin, analistler taraf›ndan en iyi flekilde anlafl›labilmesi-
ni sa¤lamak ve sistemden beklediklerini belirleyerek bunlar› do¤ru olarak analist-
lere aktarabilmektir. ‹flletme içinde verimli bir bilgi ak›fl›n› sa¤layacak sistemin ge-
lifltirilebilmesi, uç kullan›c›lar›n sistemden beklentilerinin tam olarak belirlenebil-
mesi ile mümkün olur. Çünkü varolan sistemi gerçekten tan›yanlar ve gelecekte
de onu kullanacak olanlar uç kullan›c›lard›r. Bu yüzden, sistemi tasarlayanlar ile
onu kullanacak olanlar aras›nda karfl›l›kl› anlaflma sa¤lanmas› gerekir. Uç kullan›-
c›lar›n da sistem analizi ve tasar›m› konular›nda az da olsa bilgi sahibi olmas›, bil-
gi sisteminin daha iyi tasarlanmas›n› sa¤layacakt›r.

Piyangodan büyük ikramiyeyi kazand›¤›n›z› ve biletiniz saklad›¤›n›z yeri hat›rlayamad›¤›-
n›z› varsayal›m, böyle bir olayda olas› durumlar› ve bu durumlar gerçekleflti¤inde ortaya
ç›kan olaylar› belirleyen bir karar tablosu haz›rlay›n›z.

Durumlar Durum 1 Durum 2 Durum 3 Durum 4 

Piyangoda büyük ikramiye E E H H
sizin biletinize ç›kt›.
Biletinizi saklad›¤›n›z yeri 
hat›rl›yorsunuz. E H E H

Olaylar
Olay 1: ‹kramiyeyi al›rs›n›z 4

Olay 2: Her yeri aramaya bafllars›n›z 4

Olay 3: Bileti al›r çöpe atars›n›z 4

Olay 4: Bilet orada uzun zaman bekleyebilir 4

S O R U
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SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE
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Özet

Problem kavram›n› tan›mlayarak, problem çözümü-
ne sistematik yaklafl›m›n gere¤ini aç›klayabilece¤iz.

• Problem varolan durum ile öngörülen durum ara-
s›ndaki farkt›r.

• Problem çözme ise problemi tan›mlama problemi
çözmeye yönelik seçenekleri belirleme ve öngörü-
len çözümü baflar›l› bir flekilde uygulama sürecidir.

• Karfl›lafl›lan problem ne tür olursa olsun, proble-
min çözümü ve istenilen duruma ulaflmak için sis-
tematik bir yol izlenmesi gerekir.

• Bilgisayarlar bu noktada bize yard›mc› olabilecek
araçlard›r. Bilgisayarlar problem çözmede; uygula-
ma yaz›l›m› gelifltirilmesinde ve büyük ölçekli ifllet-
me problemlerinin çözümü için bilgi sistemlerinin
tasarlan›p kurulmas› aflamas›nda olmak üzere iki
boyutta yard›mc› olurlar

Program yazma ya da uygulama gelifltirmede al-
goritma ve ak›fl flemas›n›n sa¤lad›¤› kolayl›klar›
s›ralayabilece¤iz.

• Herhangi bir iflin tamamlanabilmesi için yerine ge-
tirilmesi gereken ara basamaklar› birbirini izleyen
aflamalar halinde belirleyerek iflimizi kolaylaflt›ran
bir yöntem olarak algoritma ve ak›fl flemalar›ndan
yararlan›labilir.

• Algoritmalar konuflma dili kullan›larak (sözde kod-
lama) oluflturulabilir.

• Algoritmalar›n görsel olarak ifade edilebilmesi için
ak›fl flemalar› kullan›l›r. Ak›fl flemas›nda aflamalar
kelimeler yerine geometrik semboller ile anlat›l›r.

‹flletme bilgi sistemi ve türlerini aç›klayarak, prob-
lem çözümü ile bilgi sistemleri aras›ndaki iliflkiyi
tart›flabilece¤iz.

• ‹flletme içinde birimler ve kifliler aras›ndaki bilgi
ak›fl›n›n gerçekleflme biçimi bilgi sistemi olarak
adland›r›l›r.

• Bilgi sistemlerinin ortaya ç›kmas› için yaz›l›m, do-
nan›m, kifliler, süreçler ve verilerin bir araya gel-
mesi gerekir.

• ‹flletmelerdeki bilgi sistemi türleri; kay›t iflleme sis-
temleri, yönetim bilgi sistemleri, karar destek sis-
temleri olarak s›n›fland›r›labilir.

• Belirli bir düzene göre tasarlanm›fl bilgi sistemleri
iflletmelerin sa¤l›kl› olarak faaliyetlerine devam et-
mesini sa¤layacak yap›ya kavuflmufl demektir.Bu
sa¤l›kl› yap›n›n oluflturulmas› için sistem analizi ve
tasar›m› yöntemleri kullan›l›r.

Bilgi sistemleri analiz ve tasar›m› aflamalar›n›
s›ralayabilece¤iz.

• Sistem analizi ve sistem tasar›m› iflletmelerin sahip
oldu¤u bilgi ak›fl›n› sa¤layan yap›n›n incelenmesi
ve gelifltirilmesi için alt› aflamadan oluflan bir prob-
lem çözme sürecidir.

• Bu yaklafl›m ön araflt›rma, sistem analizi, sistem ta-
sar›m›, sistem gelifltirme, gelifltirilen sistemin uygu-
lamaya konulmas› ve sistemin bak›m›n›n yap›lmas›
ile güncellenmesi aflamalar›ndan oluflur.

Özet
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi bir problem olabilir?

a. Piyangodan büyük ikramiye ç›kmas›n› beklerken
amorti ç›kmas›

b. Piyangodan amorti ç›kmas›n› beklerken amorti ç›kmas›
c. Piyangodan büyük ikramiye ç›kmas›n› beklerken

büyük ikramiye ç›kmas›
d. Aras›na piyango bileti konulan kitab›n yerinin 

bilinmesi
e. Piyango çekiliflinin her zamanki yerinde ve zama-

n›nda yap›lmas›

2. Afla¤›dakilerden hangisi algoritmalar›n grafiksel flekil-
ler kullan›larak gösterimi için kullan›lmaktad›r?

a. Ak›fl flemalar›
b. Sistem analizi
c. Girdi ç›kt› analizi yöntemi
d. Karar tablolar›
e. Veri ak›fl analizi

3. Afla¤›dakilerden hangisi ak›fl flemalar›nda süreci ifade
etmek için kullan›l›r?

4. I. Ard›fl›k yap›
II. Koflullu yap›

III. Karar yap›s›
IV. Döngü yap›s›
Yukar›dakilerden hangileri algoritme oluflturulurken

yararlan›lan tekniklerden de¤ildir.
a. Yaln›z I
b. Yaln›z II
c. Yaln›z III
d. I ve II
e. II ve IV

5. Algoritmalarda ifllemlerin bölümler halinde tasarlan-
mas› ve ifllemlerin yukar›dan afla¤›ya do¤ru tan›mlan-
mas› afla¤›daki algoritma tekniklerinden hangisini ifade
etmektedir?

a. Koflullu yap›
b. Döngü yap›s›
c. Karar yap›s›
d. Ard›fl›k yap›
e. Karars›z yap›

6. Kifli ve birimler aras›ndaki veri ve bilgi ak›fl›n› anlatan
kavram afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sistem analizi
b. Karar destek sistemleri
c. Bilgi sistemi
d. Ak›fl flemas›
e. Algoritmalar

7. Pazarlama bölümünün iflletmeler içinde yerine getirdi-
¤i fonksiyon afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Hammadde ve insan kaynaklar›n›n birlikte kulla-
n›lmas› ile bitmifl ürünler ortaya ç›kar›lmas›

b. ‹flletmenin faaliyetine devam edebilmesi için ge-
rekli insan gücünün temin edilmesi eldeki insan
gücüne gereken niteliklerin kazand›r›lmas›

c. Bitmifl ürünlerin reklam ve di¤er sat›fl art›r›c› çaba-
lar yard›m› ile müflterilere ulaflt›r›lmas›

d. ‹flletmenin faaliyetlerine devam edebilmesi için ge-
rekli parasal kaynaklar›n temin edilmesi

e. Ürünler ve iflletmeye yönelik araflt›rma çal›flmalar›-
n›n yürütülmesi

8. Sistem yaflam döngüsü yaklafl›m› hangi amaçla kulla-
n›lmaktad›r?

a. Algoritma gelifltirme
b. Sistemin uygulamaya konulmas›
c. Problem çözme
d. Problem tasar›m›
e. Veri ak›fllar›n›n incelenmesi

9. Sistem yaflam döngüsü yaklafl›m›nda problemin tan›m-
lanmas›, kapsam›n›n belirlenmesi ve problemin çözümü
için alternatifler önerilmesi ifllemlerin yer ald›¤› aflama
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ön araflt›rma
b. Sistem analizi
c. Sistem tasar›m›
d. Sistem gelifltirme
e. Sistemin bak›m› ve güncellenmesi

10. Belirli bir iflin yap›lmas› s›ras›ndaki süreç ile ilgili
tüm sorular›n içinde bar›nd›r›ld›¤› detayl› listelere ne ad
verilir?

a. Girdi ç›kt› analizi
b. Karar tablolar›
c. Veri ak›fl analizi
d. Tümden gelim analizi
e. Kontrol listeleri

b. c.a.

d. e.
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Yan›t Anahtar›
1. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Problem Kavram›”

konusunu tekrar okuyun.
2. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Algoritmalar ve

Ak›fl fiemalar›” konusunu tekrar okuyun.
3. b Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Algoritmalar ve

Ak›fl fiemalar›” konusunu tekrar okuyun 
4. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Algoritmalar ve

Ak›fl fiemalar›” konusunu tekrar okuyun.
5. d Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Algoritmalar ve

Ak›fl fiemalar›” konusunu tekrar okuyun.
6. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Sistem Analizi ve

Tasar›m›” konusunu tekrar okuyun.
7. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Sistem Analizi ve

Tasar›m›” konusunu tekrar okuyun.
8. c Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Sistem Analizi ve

Tasar›m›” konusunu tekrar okuyun.
9. a Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgi Sistemleri

Analizi ve Tasar›m›” konusunu tekrar okuyun.
10. e Cevab›n›z do¤ru de¤ilse lütfen “Bilgi Sistemleri

Analizi ve Tasar›m›” konusunu tekrar okuyun.

Yan›t Anahtar›



Baflvurabilece¤iniz ve Yararlan›lan Kaynaklar314

Ad›m Ad›m Microsoft PowerPoint2000 ‹le Çal›flmak (2000).

Adal›¤, B. (Çeviri). Ankara: Arkadafl.

Dodge, M. ve Stinson, C. (2000). Ad›m Ad›m Microsoft

Excel2000 ‹le Çal›flmak. Ulutafl, A., Onur, A.K., Öztürk,

K. ve Derman, M. (Çeviri). Ankara: Arkadafl.

Haag, S. ve Keen, P. (1996). Information Technology:

Tomorrow’s Advantage Today. NY: McGraw Hill.

Jeffery, D.R. ve Lawrence, M.J. (1984). Systems Analysis and

Design. Sydney: Pentice Hall of Australia Pty

Ltd.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-

microsoft-com:office:office" />

Kalbag, A. (1999). Dünyay› Saran A¤ WWW. ‹kiz, S. (Çeviri).

Ankara: TÜB‹TAK.

Kalbag, A. (1999). Bilgisayardaki Adresiniz Web Sitesi.

Temürcü, C. (Çeviri). Ankara: TÜB‹TAK.

Laudon, K.C. ve Laudon, J.P. (1998). Information Systems

and The Internet: A Problem Solving Approach. Florida:

The Drained Pre.

O’leary, T.J. ve O’leary, L.I. (2000). Computing Essentials

2000-2001. NY: McGraw Hill.

Rubin, C. (2000). Ad›m Ad›m Microsoft Word2000 ‹le

Çal›flmak. fiakrak, A., ve Alt›ntafl, E.B. (Çeviri). Ankara:

Arkadafl.

Stephens, M. ve Treays, R. (1998). Bilgisayarlar. ‹kiz, S. (Çeviri).

Ankara: TÜB‹TAK.

Stinson, C. ve Siechert, C. (2000). Ad›m Ad›m Microsoft

Windows2000 Professional ‹le Çal›flmak. fiakrak, A.,

Alt›ntafl, E.B., Kansu, E., Durubal, ‹., Tüfek, Ö.M., Özkaya,

S. ve Bulur, S. (Çeviri). Ankara: Arkadafl.

Yavafl, M., Ery›lmaz, S. ve Alabay, N. (2001). Bilgisayar

Teknolojileri Kullan›m›. Ankara: Detay, s. 229-345.

Wallace, M. ve Wingate Phillippa (2000). E-posta. Temürcü, C.

(Çeviri). Ankara: TÜB‹TAK.

http://www.internetrehberi.com 

Baflvurabilece¤iniz ve Yararlan›lan Kaynaklar

Bu kitaba iliflkin görüfl ve önerilerinizi  tbt@anadolu.edu.tr  adresine iletebilirsiniz.



Sözlük
A
A¤ Alan Sunucusu: A¤a ba¤l› bilgisayarlardaki kaynaklar›n bil-

gilerini ve kullan›c› tan›mlar›n› tutar.

A¤ Protokolleri: A¤a ba¤l› bilgisayarlar›n birbiriyle haberlefl-

mekte kulland›klar› dillerdir.

A¤ Topolojisi: Bilgisayarlar aras› ba¤lant›lar›n fleklidir.

A¤ Yöneticisi: A¤ kullan›c›lar›n› tan›mlamak ve kaynaklar› pay-

lafl›ma açmaktan sorumlu kifliye verilen add›r.

Ak›fl fiemas›: Algoritman›n grafiksel flekiller kullan›larak

gösterimidir.

Aktif Hücre: Veri girilmeye haz›r hücredir.

Algoritma: Herhangi bir ifllemin tamamlanmas› ya da bir prob-

lemin çözümüne sonlu say›da ad›m sonucunda ulafl›lmas›-

n› sa¤layan kurallar kümesidir. Bilgisayar terminolojisi içe-

risinde ise algoritma, belirli bir problemi çözmeye yönelik

ad›mlar dizisidir.

Alt A¤: Bir genifl alan a¤›nda yer alan yerel a¤a verilen add›r.

Ana Bellek: Bilgisayar›n herhangi bir anda ifllemek durumunda

oldu¤u bilgilerin sakland›¤› bellektir.

Anahtar Kelime: ‹nternet üzerinde yer alan sitelerin taranmas›-

n› sa¤layarak istenilen bilgiye ulaflmak için arama motorla-

r›na girilen kelime ya da kelime grubudur.

Andaç: A¤ iflletim sistemi taraf›ndan halka etraf›nda döndürülen

özel bir mesajd›r.

Arama Motorlar›: Aramak istenilen bilgilerin birkaç kelime ya

da bafll›k ile yaz›ld›¤› takdirde ‹nternet üzerinde yer alan

sitelerin adreslerini size hipermetin ba¤lant›s› olan site ad-

resleri fleklinde ç›karan ‹nternet siteleridir.

B
Bilgi: Karar vermekte anlam tafl›yan, karar vericiye gerekti¤i za-

manda ve gereken biçimde ulaflt›r›lan ve do¤ru olan, ifllen-

mifl veridir.

Bilgi Sistemi: Kifli ve birimler aras›ndaki veri ve bilgi ak›fl›d›r.

Bilgi Teknolojisi: Bilgi ifllemekte kullan›lan maddi cihazlar ile

kavramsal araçlar›n tamam›d›r.

Bilgisayar Korsan›: Eriflim yetkilerini izinsiz elde ederek, bilgi-

sayarlarda bulunan bilgilere ulaflmaya ve bazen de bozma-

ya çal›flan kiflilere verilen add›r.

Büro Yaz›l›mlar›: Farkl› uzmanl›k alanlar›ndan her kullan›c›n›n

gündelik ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik, kiflisel verimlili-

¤i art›r›c› paket programlard›r.

C - Ç
Çevirmeli Ba¤lant›: Modem üzerinden telefon numaras› çeviri-

lerek yap›lan ba¤lant› türüdür. Ev kullan›c›lar› için en yay-

g›n ‹nternete ba¤lant› yöntemidir.

Çizim Programlar›: Bilgisayarlarda çeflitli flekiller ve gerçekçi

çizimler yaratmak ya da düzenlemek amac›yla kullan›lan

yaz›l›mlard›r.

D
Da¤›t›m Listesi: Sadece liste sahibinin, listeye üye olan tüm ka-

t›l›mc›lara mesaj gönderebilmesi temeline dayanan haber-

leflme türüdür.

Dosya: Bilgisayar sisteminde verilerin ve programlar›n bulun-

du¤u bilgi kümeleridir.

Dosya Sunucular›: A¤daki kullan›c›lara ihtiyaç duyduklar› kay-

naklar› sa¤lamakla görevli, genellikle di¤erlerine göre da-

ha h›zl› ve kapasiteleri genifl bilgisayarlard›r.

Dosya Transfer Protokolü (ftp): Bir baflka bilgisayarda kulla-

n›c›lar›n eriflimine genellikle ücretsiz ya da çok düflük bir

ücret karfl›l›¤›nda sunulan yaz›l›mlar›n kiflilerin bilgisayar-

lar›na transfer edilebilmesi için yararlan›lan bir arayüzdür.

Dosya Yap›s›: Farkl› klasörlerde yer alan dosyalar› ifade eder.

E
E-liste: Belirli bir konu ile ilgili gelen tüm mesajlar›n grup içeri-

sinde yer alan tüm kat›l›mc›lara da¤›t›lmas› temeline daya-

nan haberleflme türüdür.

Elektronik Posta: ‹ki ya da daha fazla kullan›c›n›n farkl› an-

larda birbiri ile bilgisayar a¤› üzerinden haberleflmesini

sa¤lamaktad›r.

Etkin Pencere: Ayn› anda aç›k olan birden fazla pencere bu-

lundu¤unda, üzerinde çal›fl›lan penceredir.

F
ftp Sunucular›: ‹nternete ba¤l›, de¤iflik iflletim sistemleri kuru-

lu bilgisayarlar aras›nda dosya de¤iflimini sa¤lar. 

G
Genifl Alan A¤lar›: Genifl bir alana yay›lm›fl ve birden çok ye-

rel alan a¤› içeren a¤lard›r.

Geri Dönüflüm Kutusu: Silinen nesnelerin depoland›¤› aland›r.

Gezgin: Yerel veya a¤daki dosyalar›, klasörleri ve programlar›

de¤ifltirmek için kullan›lan araçt›r.

Görsel Okuryazarl›k: Görsel iletileri yaratma ve yorumlama

sürecidir.

H
Haber Gruplar›: Ayr› bir ‹nternet protokolü üzerinden çal›flan

ve ortak bir konu üzerinde haberleflmek isteyenlerin gön-

derdikleri mesajlar›n saklanarak isteyenlerin bu adrese eri-

flerek gelen mesajlar› okumas› temeline dayanan haberlefl-

me türüdür.

Hücre: ‹fllem tablosuna girilmek istenen verilerin yaz›ld›¤› kü-

çük kutucuklar›n her biridir.
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I - ‹
‹nternet: Dünya üzerinde yer alan bilgisayar a¤lar›n›n (e¤er ‹n-

ternet’in bir parças› olmak isterler ise) birbirine ba¤lanarak

meydana getirdikleri a¤lar›n a¤›d›r.

‹nternet Protokolü: Farkl› a¤lardaki bilgisayarlar›n ve kullan›-

c›lar›n birbirlerine gönderdikleri iletilerin yerlerine ulaflma-

lar›n› sa¤lar.

‹nternet’te Gezinmek: ‹nternet siteleri aras›nda birinden di¤e-

rine geçerek amaçs›z bir flekilde vakit harcamakt›r.

‹fllem Tablosu: Bilgisayar ortam›nda yarat›lan elektronik bir ça-

l›flma sayfas›d›r.

‹fllemci: Girilen veriler üzerinde ifllem yapan bilgisayar

birimidir.

‹flletim Sistemi: Kullan›c›lar ve bilgisayar sistemini oluflturan

tüm donan›m ve yaz›l›mlar aras›ndaki yorumlay›c› ve

düzenleyicidir.

‹flletme Bilgi Sistemi: Bir örgütte bilgi ihtiyaçlar›n›n sistemli bir

flekilde karfl›lanmas›, bunlar›n saklanmas› ve bak›m› ile

gerekti¤inde ihtiyaç duyan kiflilere sunulmas› sa¤lan›r.

J
Java: ‹nternet izleyicisi üzerinde çal›flabilen programlar›n yaz›l-

d›¤› bir programlama dilidir.

K
Karakter: Metni oluflturan harf, rakam, sembol ve boflluklard›r.

Kay›t: Bir unsura ait verilerin bir araya getirilmesiyle elde edilir.

Kay›tlar bir araya gelerek Tabloyu meydana getirir.

Kay›t ‹flleme Sistemi: Gerçeklefltirilen faaliyetler ve ifllemler

kay›t alt›na al›n›r.

Kelime ‹fllemciler: Bilgisayar ortam›nda metin yaratma, düzelt-

me, biçimlendirme, saklama ve ka¤›t üzerine yazd›rma ifl-

lemlerini kolaylaflt›ran yaz›l›mlard›r.

Kelime ‹flleme: Etkili ve çekici yaz› yazma.

K›sayol: Farkl› program veya uygulamay› masaüstünden çal›fl-

t›rmak üzere yarat›lan nesnelerdir.

Kiral›k Hatlar: Genellikle bilgi yayan büyük kurulufllar›n, üni-

versitelerin Web sayfalar›na ‹nternet üzerinden eriflim için

kullan›l›r. Çevirmeli ba¤lant›lara göre daha yüksek iletiflim

h›z› sa¤larlar.

Klasör: Dosyalar›n ve programlar›n bulundu¤u bölümler ve on-

lar›n alt bölümleridir.

M
Masaüstü: Programlar›n çal›flt›r›ld›¤›, k›sayollar›n, belgelerin ve

di¤er nesnelerin depoland›¤› yerdir.

O - Ö
Ortak Ö¤eler: Dosya açmak, kapatmak, kopyalamak, yap›fl-

t›rmak, son yap›lan› geri almak, yaz› tipini de¤ifltirmek

gibi hemen her büro yaz›l›m›nda bulunan ifllevler ve

özelliklerdir.

Oturum: Kullan›c›lar›n adlar›n› ve flifrelerini girerek a¤ kaynak-

lar›na ulaflt›klar› zaman aral›¤›d›r.

P
Paket Program: Her hangi bir amaç için haz›rlanm›fl ve bilgisa-

yar konusunda uzmanl›k gerekmeden kullan›labilecek olan

bilgisayar program›d›r.

Paragraf: Enter dü¤mesi tuflland›¤›nda tamamlanan yaz›

bütünüdür.

Pencereler: Programlar›n içinde çal›flt›¤› çerçevelerdir.

Problem Çözme: Problemi tan›mlama problemi  çözmeye yö-

nelik seçenekleri belirleme ve öngörülen çözümü baflar›l›

bir flekilde uygulama sürecidir.

R
Rassal Erisimli Bellek (RAM): Ana belle¤in kullan›c›lara ayr›-

lan k›sm›d›r.

Resim Programlar›: Bilgisayarlarda basit flekiller çizmek ve

özellikle foto¤raf gibi gerçek resimleri düzenlemek ama-

c›yla kullan›lan yaz›l›mlard›r.

S - fi
Sald›r› Saptama Sistemleri: Geçen paketleri incelerler ve sa-

k›ncal› bir durum olup olmad›¤›n› belirlerler.

Salt Okunur Bellek (ROM): Ana belle¤in bilgisayar taraf›ndan

kullan›lan k›sm›d›r.

Sayfa: Kelime ifllemci programlar›nda metinlerin yaz›ld›¤› ve

düzenlendi¤i aland›r.

Say› Aral›¤›: Yan yana ya da alt alta gelmifl hücrelerin olufltur-

du¤u dizindir. Say› aral›¤›n› belirtmek için, bafllang›ç ve bi-

tifl hücre adresleri aras›na iki nokta üst üste [:] konulur. Ör-

ne¤in; B5 ve B13 hücreleri dahil olmak üzere bu iki de¤er

aras›ndaki tüm hücrelerdeki say›lar› içine alan say› aral›¤›

(B5: B13) biçiminde belirtilir. Bu aral›¤›n ayn› sütun ya da

sat›r içermesi gerekmemektedir. B5: C13 gibi bir say› aral›-

¤› da seçilebilir.

Seçme: Bir yaz›l›m ö¤esinin de¤iflikli¤e haz›r hale getirilmesi ifl-

lemidir.

Sohbet Yaz›l›mlar›: Her iki taraf›n da ayn› anda bilgisayar ba-

fl›nda bulundu¤u ve konuflmak yerine uzak mesafelerde

söylemek istediklerini yazarak birbirlerine ilettikleri sistem.

Sözde Kodlama: Konuflma dili kullan›larak oluflturulan algorit-

malara verilen ad.
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Sunu: Belirli bir kat›l›mc› gruba yönelik düzenlenen bilgilendir-

me veya ö¤retme amaçl› etkinliktir.

Sunu Penceresi: Metin, flekil, renk ve nesnelerin üzerine yer-

lefltirildi¤i bofl sunu slayt›d›r.

Sürücü: Bilgisayarda bulunan, veri ve program dosyalar›n›n sak-

land›¤› sabit disk, disket ve CD-ROM ortamlar›d›r.

T
TCP Protokolü: Bir bilgisayardan di¤erine gönderilecek iletiyi,

a¤ üzerinde gönderilebilecek uzunlukta küçük paketlere

böler.

Telnet: Baflka bir bölgede bulunan bilgisayar› sanki yan›nda

imifl gibi kullanmay› sa¤layan bir ‹nternet program›d›r.

U - Ü
Uygulama Yaz›l›mlar›: Belirli bir problemin çözümünde ya da

belirli bir uzmanl›k alan›n›n desteklenmesinde kullan›labi-

lecek paket programlard›r.

V
Vektör: Bafllang›ç ve bitifl noktas› belli, matematiksel nicelik

gösteren yönlü do¤ru parças›d›r.

Veri: Bilgi ifllem sürecinde ifllenen malzemedir.

Veri Taban›: Belirli bir amaca ulaflabilmek için gereken ve bir-

biriyle iliflkili tablolar›n tamam›d›r.

Veri Taban› Yönetim Sistemi: Programlama bilmeyen bir kul-

lan›c›n›n veri taban› tasarlayabilmesi, kurabilmesi ve yöne-

tebilmesi için kullan›lan bilgisayar yaz›l›m›d›r.

Veri Yolu: ‹fllemci ile bellek aras›nda karfl›l›kl› olarak  verinin

tafl›nd›¤› yoldur.

W
WWW: Bir a¤ ortam›nda bilgilerin depolanmas›, biçimlendiril-

mesi, gösterilmesi ve geri ça¤›r›lmas› için evrensel olarak

kabul edilmifl standartlardan oluflmufl bir sistemdir.

Web Rehberleri: ‹lgilenilen konu hakk›nda temel bafll›klar ha-

linde bilgi veren istenildi¤i takdirde daha derin konulara

do¤ru sizi yönlendiren araçlard›r.

Web Sayfas›: Web sitesi içinde yer alan ekranlar›n her birine

verilen add›r.

Web Sitesi: Herhangi bir organizasyon ya da birey taraf›ndan

yarat›lan ‹nternet üzerindeki sayfalar›n hepsine verilen

add›r.

Y
Yerel Alan A¤lar›: Yak›n bir co¤rafyadaki bilgisayarlar›n birbir-

leriyle h›zla haberleflmesini sa¤layan a¤ türüdür.

Yorumlay›c›lar ve Derleyiciler: Kendi bilgisayar dilleri ile ya-

z›lm›fl olan programlar› bilgisayar›n anlayaca¤› dile tercü-

me eden bilgisayar programlar›d›r.

Yönlendirici A¤ Cihazlar›: Bir alt yerel a¤dan gelen ve di¤er

bir a¤daki bilgisayara gönderilen iletileri aktar›rlar.

Yönlendiriciler: Yerel a¤ d›fl›ndaki bir bilgisayara ulaflmay›

sa¤larlar.

Yüzer Konum: Araç çubuklar›n›n ekranda menülerin hemen al-

t›nda ya da yaz›l›m penceresinin kenarlar›nda sabitlenmifl

durumda olmay›p, pencere içinde istenilen yere tafl›nabilir

konumda olmas›d›r.
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