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Önsöz
Sevgili öğrenciler,
Bilgi teknolojileri kavramı, telekomünikasyon
ve bilgisayar teknolojilerinin insanoğlunun hayatında yer etmeleriyle ortaya çıkmış bir kavramdır. Belirtilen teknolojilerin gelişmeleri ve
insanların günlük yaşantılarında daha çok ön
plana çıkmaları ile beraber önemi de gittikçe
artmaktadır. 21. yüzyıl açısından bakıldığında,
bilginin kişi ya da kişiler tarafından sağlanması,
işlenmesi, aktarılması ve raporlanması konuları açısından bilgi teknolojileri insanlara yardımcı olan teknolojiler olarak görülebilirler.
Bu kitap temel bilgi teknolojilerini ve onların
özelliklerini okuyucularına sunmak için hazırlanmıştır. Bu sayede günlük hayatta kullanılan
teknolojiler daha iyi anlaşılabilecektir. Bunun
yanında, daha önce kullanılmamış olan teknolojiler hakkında da bilgi sahibi olunması sağlanacak ve onların kullanımı için de yol açılmış
olacaktır. Ayrıca, bilgi teknolojilerinin insan
hayatındaki rolü de kitaptaki üniteler içinde
açıklanmış olacaktır.
Temel bilgi teknolojilerini anlayabilmek için öncelikle bu teknolojilerle ilgili temel kavramların
anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle kitabın ilk bölümünde temel
kavramlar incelenmiştir. Bu teknolojiler ile çeşitli hazır yazılımlar kullanılarak
insanların iş yaşantılarında ya da özel hayatlarında kendilerini ya da yaptıklarını diğer insanlara açıklamaları mümkün olabilmektedir. Metin tabanlı açıklamalar için sözcük işlemciler,
sunum tabanlı açıklamalar için sunum teknolojileri kitapta incelenip açıklanmıştır. Ayrıca,
çeşitli hesaplamalar için kullanılabilecek hesap
tabloları konusuna da yer verilmiştir.
İnternet, insanların, grupların, kurum ya da
kuruluşların birbirleri ile karşılıklı iletişimler,
etkileşimler kurması açısından öneme sahip bir

olgu olarak gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerdeki diğer bir bilgi teknolojisi olarak yerini
almıştır. İnternetin özelliklerinin anlaşılabilmesi için internet teknolojileri ve sosyal ağlar konularına temel bilgi teknolojileri kapsamında
yer verilmiştir. Taşınabilir teknolojiler de iletişim kurma açısında hem kendi özellikleri hem
de internet teknolojileri ile bağlantıları açısından ele alınıp incelenmiştir.
Bilgi teknolojileri ile beraber özellikle üç kavramın birbirlerini ne şekilde etkilediklerinin
açıklanması, içinde bulunulan dünyanın daha
iyi anlaşılabilmesi için önem kazanmıştır. Bunlar teknoloji, toplum ve insandır. 21. yüzyılın,
insanın içinde bulunduğu toplumla beraber
teknolojiyi daha etkin kullanacağı bir yüzyıl olduğu söylenebilir. İçinde bulunulan toplum da
artık sadece fiziksel bir varlık olarak yer alınılan toplumun sınırlarını aşmış, teknolojinin bir
yansıması olarak fiziksel sınırların dışında sanal
topluluklara doğru genişlemeye başlamıştır.
Bu kitapta teknoloji, toplum ve insan ilişkileri
de açıklanmıştır.
Bu kitabın, temel bilgi teknolojilerini anlamanız, kullandığınız özelliklerini geliştirmeniz,
bilmediğiniz ve kullanmadığınız özelliklerini
ise hayatınızın bir parçası haline getirmenizde sizlere fırsatlar sunacağına inanıyor, bilgi
dağarcığınızı geliştirmenize yardımcı olacağını
umut ediyoruz.
Bu ders kitabında bulunan karekodlar görselişitsel bilgilendirme amaçlıdır. Sizler sınavlarınızda sadece ders kitabınızda yazan bilgilerden
sorumlusunuz.
Editörler
Prof.Dr. Tevfik Volkan YÜZER
Doç.Dr. Muhammet Recep OKUR
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GİRİŞ

ÖNEMLİ KAVRAMLAR

Dünyanın en değerli markaları arasında ilk iki
sırayı bilgi teknoloji firmaları Apple ve Google paylaşmaktadır (Chen, 2015). Ağır sanayi, petrol ya da
gıda sektörü firmalarının önüne geçen bu firmalar,
bizlere dünyada nasıl bir süreç yaşandığına dair
ipuçları vermektedir. Bilgi teknolojisi firmalarının
bu denli değerli olması “bilgi”nin günümüzde ne
kadar önemli olduğunun bir kanıtı olarak düşünülebilir. Gücünü sanayiden alan sanayi toplumundan
sonra temel üretim ve güç faktörü “bilgi” olmuş ve
“bilgi toplumu” olabilmek büyük önem kazanmıştır.
Türk toplumunun da bir bilgi toplumu hâline
dönüşmesine yönelik yoğun çabalar bulunmaktadır. Bunlardan en somutu, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmüştür. Kalkınma Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde “Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı” adı altında toplanmıştır.
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından “Bilgi
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”nın oluşturulmasıdır. Ülkemizin 2015-2018 döneminde takip
edeceği Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilerek
6 Mart 2015 tarihli Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır (Bilgi Toplumu Dairesi
Başkanlığı, 2014).

internet
2015-2018 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi
ve Eylem Planına www.bilgitoplumustratejisi.
org/tr adresinden erişebilirsiniz.

Temel Bilgi Teknolojileri kitabının bu ilk ünitesinde Bilgi, Teknoloji ve Toplum kavramları üzerinde odaklanmak istiyoruz. Böylece, kitabımızın
diğer ünitelerinde anlatılan teknik konuları daha
iyi anlayabileceğinizi düşünüyoruz. Bu bağlamda
ünitemizde öncelikle bilgi toplumunun temelini
teşkil eden “bilgi” ve ilgili temel kavramlar üzerinde duracağız. Sonrasında bilgi işleme sürecini inceleyecek daha sonra da teknolojinin sosyal hayat
üzerindeki etkilerini keşfedeceğiz.

Bilginin önemi yeni ortaya çıkmış değildir. Kendi yaşantımızı göz önüne getirdiğimizde aslında hayatımızın her aşamasında bilgiye ne kadar ihtiyaç
duyduğumuzu fark edebiliriz. Öncelikle adımızı ve
yaşadığımız yeri biliriz. Yürümek, konuşmak ve diğer günlük aktivilterimizi nasıl yapacağımızı biliriz.
Aynı şekilde, bir yabancı dil, coğrafya, bilgisayar ya
da fizik bilebiliriz. Yabancı dil bilgimiz o dili ana
dili olarak kullanan bir kişi kadar olmayabilir fakat
uzmanlık alanımız o dili öğretmek ya da o alanda
araştırma yapmak ise o dili ana dili olarak konuşan
kişiden daha fazla biliyor olabiliriz. O dilin ilmine
sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir başka açıdan
baktığımızda ise bazı şeyleri belki de bilgi teknolojilerini kullanarak ihtiyaç duyduğumuzda bilebiliriz. Örneğin Çin Seddi’nin uzunluğu, Pİ sayısının
virgülden sonraki altı basamağı ya da bir yemeğin
malzemelerini bilebiliriz. Bu bildiklerimizi nasıl ve
ne amaçla kullanacağımızı bilmiyorsak ya da kullanmıyorsak bizim için bir malumattan öteye geçmiyor demektir.
Malumat kelimesinin karşılığı olarak enformasyon kelimesi de kullanılmaktadır. Enformasyon kelimesi Fransızca “information” kelimesinden Türkçeleştirilmiştir. Bilgi teknolojileri ise
“Information Technologies”in karşılığı olarak
kullanılmaktadır.
Yukarıda da bahsedildiği gibi bilgi her zaman
önemli olmuştur fakat günümüzde bilgiye ulaşmak, bilgi edinmek ve bilgi üretimine katılmak
güncel bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı
imkânlarla daha da kolay hâle gelmiştir. Yeni teknolojiler yardımıyla daha geniş çerçevede enformasyon kaynaklarına ulaşabiliyor ve daha fazla
veriyi bilgisayarları kullanarak yorumlayabiliyoruz.
Yine bu teknolojilerin yardımıyla bilgi inanılmaz
bir hızla üretiliyor ve yayılıyor.
Çevrim içi ortamlarda gerçekleştirilen her eylem bir bilgi üretir. Bir siteyi ziyaret ettiğimizde,
bir yorum yazdığımızda, Facebook’ta bir şey paylaştığımızda ya da beğendiğimizde de bilgi üretiriz. Cisco (2014) tarafından yayımlanan “Cisco
Visual Networking Index” rapor verilerine göre,
2016 yılında yıllık küresel İnternet trafiği Zetta-
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bayt (1000 Exabayt) eşiğini geçecek ve 2018 yılına gelindiğinde küresel İnternet trafiği yıllık 1,6 Zettabayta ya da aylık 131,6 Exabayta ulaşacak. Cisco raporlarına göre, 2018 yılında İnternet’te bir ayda
dolaşan videoyu izlemek isteyen bir kişinin beş milyon yıldan daha fazla zamana ihtiyacı olacak ve bir
saniyede yaklaşık bir milyon dakikalık video içeriği ağ üzerinden taşınacaktır.
Küresel bilgisayar ağları içinde üretilen ve günümüzdeki geleksel veritabanları ve yazılımları ile düzenlenemeyecek ve işlenemeyecek büyüklükteki veri için Büyük Veri (Big Data) terimi kullanılmaktadır
(Batra, 2014). Büyük verinin ne kadar büyük olduğunu bu satırlar yazıldığı tarihte İnternet’te 60 saniyede
neler olduğuna bakarak daha iyi anlayabiliriz. Bu bilgiye ulaşmak için özel olarak hazırlanmış olan “http://
whathappensontheinternetin60seconds.com/” adresinden faydalanabiliriz. Bu siteye göre, Mayıs 2015
tarihinde, 60 saniye içinde 2.024.423 Google araması yapılmış; 2.870.786 Youtube videosu izlenmiş;
291.858.755 e-posta gönderilmiş ve çevrim içi alışveriş için 414.387$ harcanmıştır.

Bir Zettabayt Ne Kadar Büyük?
Yukarıdaki veriler ışığında bilginin ne kadar hızlı arttığı hakkında bir fikir edindiniz. Bilgi teknolojilerini
kullanarak ulaşabildiğimiz bilgi miktarınının ne boyutlara ulaştığının daha da netleşmesi için aşağıda dijital
enformasyon ölçü birimi olan bayt ve katlarının pratikte, günlük uygulamada ne kadar veri taşıyabildiğine
dair bir tablo (Tablo 1.1) yer almaktadır. Lütfen tabloyu inceleyiniz ve günlük yaşam ile bağlantı kurunuz.
Tablo 1.1 Günlük Yaşamda Veri
• Bit Tek ikili değer 1 ya da 0
•
•
•

Bayt (8 Bit)
Bir Bayt: Bir karakter, örneğin “a”, “1”, “/”, “é”.
10 Bayt: Bir kelime

•
•
•
•

Kilobayt (1024 Bayt)
Bir Kilobayt: Çok kısa bir hikâye
İki Kilobayt: Daktilo ile yazılmış bir sayfa
100 Kilobayt: Düşük çözünürlüklü bir fotoğraf

•
•
•
•

MegaBayt (1024 Kilobayt)
Bir Megabayt: Küçük bir roman
Beş Megabayt: 30 saniye TV kalitesinde video
100 Megabayt: 1 metrelik kütüphane rafındaki kitaplar

•
•
•

Gigabayt (1024 Megabayt)
Bir Gigabayt: Bir kamyonet dolusu kâğıt
İki Gigabayt: 20 metrelik bir kitaplık rafındaki kitaplar

•
•
•

Terabayt (1024 Gigabayt)
Bir Terabayt: Kâğıda dönüştürülmüş ve yazılmış 50.000 ağaç
10 Terabayt: Amerikan Kongre Kütüphanesindeki bütün yazılı koleksiyon

•
•

Petabayt (1024 Terabayt)
50 Petabayt: Bütün dillerde insanlık tarihindeki bütün yazılı metinler

•
•

Exabayt (1024 Petabayt)
İnsanlık tarihinde konuşulan bütün kelimeler

•
•

Zettabayt (1024 Exabayt)
250 milyar DVD

•
•

Yottabayt (1024 Zettabayt)
Yüksek hızlı İnternet kullanarak bir yottabayt boyutundaki dosyayı indirmek yaklaşık 11 trilyon yıl sürer.
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Bilgi çağı kavramını daha iyi kavrayabilmek
için yukarıda farklı anlamlarda ve farklı kavramlarla birlikte kullanılan “bilgi” hakkında daha
detaylı bilgiye sahip olmak faydalı olabilir. Dolayısıyla bazı temel kavramların netleştirilmesi, kitabın geri kalanının ve günlük yaşama yönelik etkilerinin kavranması açısından faydalı olacaktır.
Biz bu bölümde Zeleny (1987) ve Ackoff (1989)
tarafından öne sürülen VEBB (Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik) hiyerarşisini temel alacağız.
Bahsedilen kavramlar arasında sınırlar çok belirgin olmamasına karşın genel olarak bir hiyerarşi
olduğu düşünülebilir. Veri, enformasyon (malumat), bilgi ve bilgelik (irfan) kavramlarını bir
piramit şeklinde ifade ettiğimizde en altta veri
yer alacaktır, sonra sırasıyla enformasyon, bilgi
ve bilgelik gelir. Bu hiyerarşide yer alan aşamalar
temelden tepeye doğru:
• Veri: “Gerçek”
• Enformasyon: “Ne olduğunu bilme”
• Bilgi: “Nasılı bilme”
• Bilgelik: “Nedenini bilme”
şeklinde sıralanmıştır.

Veri, Enformasyon (Malumat), Bilgi
ve Bilgelik (İrfan)
Lütfen öncelikle aşağıda verilen cümleyi dikkatli bir şekilde okuyunuz:
Bu oukğudunuz clmüe alsnıda alnmaısz dieğl.
Oukamya dveam eçtikte dhaa kaoly.
Okuduğunuz cümle ilk bakışta anlamsız harf
dizileri olarak düşünülebilir. İlk okuduğunuzda
karışık gelse de ikinci ya da üçüncü okuyuşunuzda doğru anlamış olma ihtimaliniz çok yüksektir.
Harfler doğru sıralandığında “Bu okuduğunuz
cümle aslında anlamsız değil. Okumaya devam
ettikçe daha kolay.” şeklinde olacaktır. Kelimenin
ilk ve son harflerinin yerleri doğru olduğu sürece
geri kalan harflerin yerleri karıştırıldığında, genellikle okuyup bir anlam çıkarabiliyoruz. Kelimelerin anlamını büyük oranda doğru tahmin
edebiliyoruz. Eğer kelimelerin harflerinin tamamını karıştırmış olsaydık bir anlam ve cümle bütünlüğüne ulaşmamanız oldukça zor olurdu.

İşte veri, enformasyon (malumat), bilgi ve
bilgelik (irfan) arasındaki ilişkiyi açıklamaya bu
noktadan başlayabiliriz. Kelime içinde yer alan
her bir harf tek başına bizim için anlam ifade
etmeyen parçalardır. Bu parçalar bilgi piramidinin temelinde yer alan veri olarak düşünülebilir.
Kelimenin tamamını okuduğumuzda daha önceden de tanıdığımız bir yapıya kavuşuyor ve artık
veri enformasyona (malumata) dönüşüyor. Artık
harflerinin sırası karışık olan kelimeleri okuyabildiğimizi biliyoruz, bu bilgiye sahibiz. Bu
bilgiyi yeni durumlarda kullanabiliyorsak, yeni
çözümler üretmek için kullanabiliyorsak, bilgelik aşamasında ya da yakınlarında olduğumuz
söylenebilir.
Veri ne kadar somut ise bilgelik o kadar soyut
bir boyutta yer alır. Yani veriden bilgeliğe gidildikçe kavramlar daha soyut bir hâl alır. Örneğin
yukarıda karışık olarak verdiğimiz “cümle” kelimesini oluşturan her bir harf c/ü/m/l/e tamamen
somuttur ve bir sesi göstermektedir. Tek başlarına
bir anlam ifade etmeyecektir. Fakat bu harfler bir
araya geldiğinde “cümle” kelimesi oluşur ve artık
bizim için faklı anlamlara sahiptir.
Şekil 1.1’de verilen hiyerarşiyi incelersek bilgiye ulaşmanın aslında o kadar da kolay olmadığını söyleyebiliriz. Daha önce de belirttiğimiz
gibi yeni teknolojiler enformasyona ulaşmayı
daha kolay hâle getirmektedir buna karşın, doğru ve güvenilir, yeterli enformasyona ulaşmak
zordur. Eğer ulaştığımız enformasyon hatalı ya
da eksik ise doğal olarak elde edeceğimiz bilgi
ve uygulama sonuçları da sağlıklı olmayacaktır.
Örneğin 50 kişilik bir sınıftan veri topladığımızı düşünelim. Öğrecilerin boylarını ölçeceğimiz
gün 10 öğrenci hasta olduğu için gelemedi. Öğrencilerimize İnternet üzerinden e-posta ya da
anlık mesajlaşma yazılımları ile ulaşıp boylarını
sorup, öğrendik. Bir de öğrencilerin isimlerini
yazdığımız progamda öğrenci ve boylarına ilişkin eşleştirmeleri girerken hata yaptığımızı varsayalım. Bu veriyi kullanarak sınıf ile ilgili ortaya
koyacağımız enformasyon ve bilgi ne kadar güvenilir olabilir?
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Veri
50 mevcutlu bir sınıftaki öğrencilerin boylarının alt alta yazıldığı bir liste düşünelim. Bu listede
yer alan her öğrencinin boyu bir konu ile ilişkilendirilmediğinde kendi başına bir anlam ifade etmemektedir. Bu listede yer alan veri işlenmemiştir.

Bilgelik

Bilgi

Enformasyon

Veri

Şekil 1.1 Bilgi piramidi
Kaynak: (Hey, 2004)

Bir romanda yer alan bütün kelimelerin bir
kaba doldurulduğunu ve karıştırıldığını düşünün.
Hiçbir düzen, noktalama işareti sıra ve sayfa bilgisi
yok. Kabın içindeki kelimeler arasında bizim anlam çıkarmamıza yardımcı olacak bir düzen, noktalama işareti ya da sayfa olmadığı için bir anlam
ifade etmeyecektir. Konunun başında tırnak içinde
verdiğimiz cümleyi bu şekilde yazdığımızda aşağıdaki gibi bir veri elde ederiz.
“dieğlalnmaıszoukğudunuzbuclmüealsnıdaoukamyadveameçtiktekaolydhaa”
Veri herhangi bir biçimde, kullanılabilir ya da
kullanılmaz hâlde bulunabilir. Artık sizin de tahmin
edebileceğiniz gibi kendi başına anlamı yoktur. Yani
veri nesnelerin özelliklerini, olayları ve ilişkili çevreleri tanımlayan sembollerdir (Frické, 2009).

Enformasyon (Malumat)
Enformasyon verinin ilişkili bağlantılar sonucunda anlam kazanmış hâlidir denilebilir. Daha
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önce bahsettiğimiz 50 kişilik sınıfta bir boy grafiği
yaptığımızı ve öğrencilerin boylarını bu grafiğe yerleştirdiğimizi varsayalım. Artık alt alta yazdığımız
sayılar bizim için bir anlam kazanmıştır. Öğrenci
adları ile boylarını eşleştirebiliriz ya da boylarının
ortalamasını alabiliriz. Yılllar içinde bu enformasyonu kullanarak öğrencilerin boylarının ne kadar
hangi oranda uzadığına dair enformasyona da sahip olabiliriz.

Bilgi
Bilgi bilen tarafından içselleştirildiği, tecrübe ve
algıları tarafından şekillendirildiği için genellikle
kişisel ve özneldir. Bu nedenle veri ve enformasyondan oldukça farklıdır. Bilgi örtülü ve açık bilgi
olmak üzere iki grupta incelenebilir. Örtülü bilgi
kişiseldir; içeriğe bağımlıdır ve biçimlendirmesi
zordur. Açık bilgi ise tamamen diğer uçta yer alır.
Açık bilgi kodlanabilir ve sözle ifade edilebilir ve
aktarılabilir.
Kişinin bir dili konuşabilmesi örtülü bir bilgidir. Türkçeyi nasıl konuştuğumuzu, nasıl öğrendiğimizi aktarmanız oldukça zordur. Konuşurken
taklit edilmesi zor, kendimize ait bir üsluba sahibizdir. Konuşma tarzımızı bilen biri farklı konuştuğumuzda olağan dışı birşeyler olduğunu sezebilir.
Konuştuğumuz dili bilinçli bir şekilde öğrenmedik, öğrenmek için okula gitmedik. Okuma yazma bilmeyen bir çocuk bile anlamlı ve anlamsız
cümleleri ayırabilir, hataları belirleyebilir. Örneğin,
“Ben ders çalışırlar.” cümlesinde bir hata olduğunu
biliriz. Dil bilgisi kurallarını bilmesek dahi cümledeki hatayı yakalayabilirsiniz. Örtülü bilgiye espiri
yeteneğini ya da bisiklete binmeyi de örnek olarak
verebiliriz.
Kolaylıkla semboller yoluyla paylaşabildiğimiz bilgi açık bilgi olarak adlandırılır. Açık bilgi
kelimeler, semboller, formüller vb. yoluyla ifade
edilebilir. Bu yöntemler kullanılarak kolaylıkla
kaydedilebilir, paylaşılabilir, dağıtılabilir. Kitaplarda, İnternet’te, görseller ya da sesler yoluyla
eriştiğimiz bütün bilgi açık bilgidir. Örneğin telefonumuza gelen hava sıcaklığı ile ilgili bilgi açık
bir bilgidir.
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Bilgelik (İrfan)
Şu ana kadar üzerinde durduğumuz veri, enformasyon ve bilgi tamamlanmış süreçler sonunda ulaştığımız durumlar olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla örnek verdiğimiz harfleri karıştırılmış cümlelerde
kelimeleri, harfleri biliyoruz; cümleleri okuyabiliyoruz ve harfleri karışık kelimeleri nasıl üretebileceğimizi
biliyoruz. Bilgelik ise ileriyi görebilme, sağlıklı değerlendirme ve karar verme konusunda bilginin nasıl
kullanacağımıza ilişkin anlayış kazanma durumu olarak tanımlanabilir.
Harfleri karıştırılmış cümleler konusunda araştırmaya devam edip başka alanlardaki bilgilerimizle birleştirerek harfleri karıştırılmış kelimeleri neden okuyabildiğimizi ve bunu gelecekte nasıl kullanabileceğimizi bulduğumuzda bu konuda yeni fikirler ürettiğimizde sonraki sürece yani bilgelik aşamasına geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bilgelik, keşfetme ve buluş aşamasıdır.
Daha önce bahsettiğimiz veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik “VEBB” piramidini hatırlayınız. Artık şu
ana kadar bahsettiğimiz konular ışığında VEBB piramidimizi biraz daha geliştirebiliriz. Şekil 1.2’de verilen
piramidi inceleyiniz. Örneklendirmeye çalışınız.

Anl a m a

Ge

lec

Bilgelik (İrfan)

Enformasyon (Malumat)

Ge

çm

iş

Bilgi

Veri

Enformasyon işleme, Bütünü oluşturma
yeniden şekillendirme,
öğrenme, yapma
Veri işleme, Parçaları ilişkilendirme
düzenleme,
hesaplama, raporlama

İ çe ri k

ek

Keşfetme, buluş, Bütünleri ilişkilendirme
muhakeme, değerler / birleştirme

Semboller Parçalara ulaşma

Şekil 1.2 VEBB (Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik)

ÖÇ 1 Bilgi, enformasyon ve veri kavramlarını ayırt edebilme

Araştır

İlişkilendir

1968 yılında Pablo Picasso
bir görüşmesinde “Bilgisayarlar işe yaramazdır. Size
yalnızca cevapları verebilirler.” demiştir. Bu görüşe
katılıyor musunuz? Sizce bu
görüş bilgi teknolojilerinde
yaşanan ilerlemeler ışığında
hâlâ geçerli midir?

VEBB şeması ile teknolojik
gelişmeler arasındaki ilişkileri değerlendirin.

Anlat/Paylaş

Bilişim teknolojilerindeki
gelişim ile artan bayt ihtiyacı arasındaki bağlantıyı
anlatın.
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BİLGİ İŞLEME MODELİ VE BİLGİ İŞLEME SÜREÇLERİ
Dikkat ederseniz günlük yaşantımızda farkına varmadan süreki olarak elimizdeki bilgileri/verileri değerlendirir ve karar(lar) veririz. Veri, enformasyon ve bilgi toplamanın bütün amacı bilge kararlar verebilmektir
(Ahsan & Shah, 2006). Sürekli yeni şeyler öğrenir, öğrendiklerimizi geliştirir, günceller ya da değiştiririz.
Yeni bilgiyi dışardan nasıl aldığımız, nasıl işlediğimiz, nasıl depoladığımız ve geri getirip kullandığımız
gibi sorular bilgi işleme ile ilgilidir. İnsanlarda bilgi işleme sistemi zihinsel yapılar ve bilişsel süreçler olmak
üzere iki temel ögeden oluşmaktadır. Zihinsel yapılar algısal bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek
olmak üzere üç temel bileşene sahiptir. Bilgilerin bir bellekten diğerine aktarılmasını sağlayan zihinsel etkinlikler olan dikkat, algı, kodlama ve depolama, tekrar, geri çağırma ve hatırlama ise temel bilişsel süreçleridir.

Kısa
süreli
bellek

Algısal
bellek

Uzun
süreli
bellek

Şekil 1.3 Bellek türleri

Algısal Bellek (Duyusal/Anlık Bellek)
Algılsal bellek duyusal bilginin çok kısa sürelerde işlendiği bellektir. Algısal belleğe gelen bilgiler çok
kısa zamanda işlendiği ve silindiği için “anlık bellek” olarak da adlandırılabilir. Duyu organlarımızdan
gelen uyarıcılar duyusal kayıt sistemine aktarılır. Bu durumda bilgi orijinal uyarıcıyı temsil eden yapıdadır
yani uyarıcının tam yansımasıdır. Algılsal belleğin kapasitesi sınırsız olmasına karşın bilginin bu alanda
kalış süresi sınırlıdır ve işlenmezse kaybolur. Algısal bellekte yalnızca dikkat edilen bir anlamda süzülen
sınırlı sayıdaki bilgi kısa süreli belleğe aktarılır.
Algılsal belleğin kapasitesinin sınırsız fakat bilginin tutulması süresinin sınırlı olması bizim için hayati
öneme sahiptir. Örneğin soğuk ve yağışlı bir akşam, otogarda bir akrabanızı yolcu ettiğinizi düşünün. Çevrenizde bir sürü ışık, araç ve insan var. Hepsini görüyor ve seslerini duyuyorunuz. Aynı zamanda akrabanız
ile bir konuda konuşuyor ve valizini taşımasına yardımcı oluyorsunuz. Bu durumda algısal belleğinizin
sınırları, dikkat ve algı süzgeçleriniz olmasaydı akrabanızın sesini diğer seslerden ayıramazdınız. Etrafınızda
bulunan insanların, otobüslerin, anons ve müzik sesleri birbirine karışır hiçbir şey anlayamazdınız. Aynı
zamanda diğer duyularınız da çalışmaya devam ediyor. Siz farkında olmasanız dahi hava soğuk olduğu için
biraz üşüyorsunuz ve aynı zamanda yağıştan dolayı ıslanıyorsunuz. Dikkatinizi konuşmanıza ve duygularınıza verdiğiniz için bunun farkında değildiniz. Eğer duyularımızdan gelen veriyi dikkat ve algı süreçlerini
kullanarak sınırlandıramasaydık gelen uyarıcılar bizi hiçbir şey yapamaz ve anlayamaz hâle getirirdi. Bu
aşamada dikkat ve algı süreçleri duyulara gelen bilgilerden hangilerinin sonraki aşamaya, kısa süreli belleğe
aktarılacağını belirler. Dikkatimizi tanıdığımızın anlattıklarına yoğunlaştırdığımızda artık çevredeki gürültüyü duymamaya başlarız. Yine bu şekilde belki yağmuru ve soğuğu unutabiliriz.

Kısa Süreli Bellek (İşler/Çalışan Bellek)
Uyarıcılar algısal belleğe alındıktan sonra kısa süreli belleğe (işler/çalışan bellek) aktarılırlar, aktarılmazsa silinirler. Kısa süreli bellek aynı zamanda uzun süreli bellekten çağrılan bilgileri işlemek için kullanılır.
Kısa süreli bellekte bilgiler belirli bir süre için sınırlı bir şekilde tutulur. Düşünün ki yıllar sonra bir arkadaşınızla karşılaştınız, hâl hatır sorup konuşurken arkadaşınız gelen acil bir telefonla ayrılmak zorunda kaldı. Giderken size telefon numarasını söyledi. Telefon numarasını bir yere kaydedene kadar sürekli
tekrarlamaya başlarsınız. Neden böyle yapıyoruz? Bunun nedeni kısa süreli belleğimizin iş başında olmasıdır. Kısa süreli belleğimizin bu kıstını aşmak için tekrar ediyoruz. Kısa süreli belleğimiz süre sınırlı ka-
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ralama tahtasına benzetilebilir. Uzun süreli belleğe
aktarılmayan bilgi genellikle 15 – 20 saniye içinde
kaybolur. Bazen cümlenin sonuna geldiğimizde başını unuttuğumuz cümlelerle karşılaşmış olabiliriz.
Eğer cümle çok uzunsa cümlenin başını unuturuz.
Cümlenin başını unutmak için cümlenin ne kadar
uzun olması gerekir? Kısa süreli belleğimizin kapasitesi ne kadar? Herkes için aynı olmamakla birlikte
sınır 7±2 (örn. harfler için altı, kelimeler için beş ve
rakamlar için yedi) yani 5 ile 9 parçadır.
Gruplandırma tekrar etmek gibi kısa süreli belleğimizin kısıtlarını aşmak için başvurduğumuz
yöntemlerden biridir. Uzun bir sayıyı üçer ya da
dörderli gruplar hâlinde ezberlemek daha kolaydır.
Kısa süreli bellekte tutulacak bilginin türü ya da
niteliği de bellekte tutulacak nesnelerin sayısını etkiler. Örneğin, aynı konuda sesleri benzeyen ve sık
kullanılan kelime listesinde aynı konuda olmayan,
nadir kullanılan kelimelerden oluşan bir listeden
daha çok kelime hatırlanır. Benzerlikler ve ilişkiler,
bilginin doğru kodlanması ve uzun süreli belleğe
aktarılması için çok önemlidir.

Uzun Süreli Bellek
Algısal ve kısa süreli belleğin aksine uzun süreli belleğin kapasite ya da süre sınırlaması yoktur.
Bu belleğin, milyonlarca bilgi parçasını neredeyse
sonsuza dek saklayabildiği düşünülmektedir. Hatta bir görüşe göre unutmuyoruz sadece bilgilere
ulaşmakta ve çağırmakta zorlanıyoruz. Kısa süreli
bellekteki anılar tekrar ve anlamlı ilişkilendirmeler kullanılarak (kodlanarak) uzun süreli belleğe
aktarılır. Uzun süreli belleğimizde bilgi anlamsal
bağlantılar hâlinde tutulur. Bu nedenle uzun süreli
belleğe transfer edilirken kuvvetli işikiler, bağlantılar kurduğumuz yeni bilgiler daha kolay geri çağrılabilir, hatırlanabilir. Örneğin, yeni tanıştığımız
birinin adını daha önceden aynı isimde tanıdığımız başka biri ile ilişkilendirdiğimizde daha kolay
hatırlayabiliriz. Uzun süreli bellekte bilgiler bir
sistem dâhilinde depolandığı için hatırlama süreci
Dikkat
Kısa süreli
bellek

Algısal bellek

Algı

kısa süreli bellekten farklıdır. Eğer bilgiler iyi bir
şekilde örgütlenmiş ise çabuk hatırlanabilirken iyi
ilişkilendirilmemiş bilgiler o kadar çabuk hatırlanamayabilir.
Uzun süreli bellek temel olarak öyküsel ve işlemsel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Öyküsel bellek (ne
olduğunu bilmek) bilinçli bir şekilde geri çağrılabilen gerçekler ve etkinliklerin depolandığı bellektir.
Bu bellekte saklanan bilgileri istediğimizde geri çağırabiliriz. Örneğin, en sevdiğiniz öğretmeninizin
adı, kişisel yaşantınıza dair, çoğunlukla duygularınızı içeren olaylar öyküsel belleğinizde saklanır.
Öyküsel bellek olaysal ve anlamsal olmak üzere iki
alt boyutta incelenebilir. Olaysal bellek tecrübelerimizi ve zaman kurgusu içinde gerçekleşen olayları
depoladığımız bellektir. Otobiyografik olayların
(tarihler, yerler, onlarla ilişkili duygular) kaydedildiği bellektir. Örneğin bu alanda tutulan bir bilgiyi
çağırdığınızda (örneğin lise mezuniyetiniz) o olayın
aktrörü olursunuz sadece gerçekleşenleri o anda
yaşadığınız duyguları ve çevrenizde gerçekleşen ilişkili diğer olayları da hatırlarsınız. Anlamsal belleğinizde ise daha belirgin kalıplar şeklinde gerçekler,
anlamlar ve dış dünyaya ait bilgi tutulur. Harflerin
anlamları, kelimelerin tanımları, renklerin adlarını
tanımak gibi bilgiler anlamsal bellekte tutulur.
İşlemsel bellek ise bisiklet sürmek, bir müzik
aleti çalmak gibi yaparken her bir aşamasını tek tek
düşünmediğimiz bir şekilde bilinçsizce yaptığımız
yeteneklerimizin depolandığı bellektir. Bu bellekte
genellikle tekrar ve pratik yaparak artık bir şekilde otomatikleşen davranışlarımız yer alır. Araba
sürmeyi ilk öğrenmeye başladığınızda debriyaj ve
vitesi nasıl kullanacağınıza çok dikkat edersiniz.
Araba sürmeye devam ettikçe artık farkına varmadan otomatik bir şekilde debriyaja basar ve vitesi
değiştirirsiniz.
Şu ana kadar bilgi işleme ile ilgili temel kavramlar üzerinde durduk. Şekil 1.4’te bellek türleri ve
bilgi işleme süreci ögeleri arasındaki ilişkileri inceleyebilirsiniz.
a
lam
Kodekrar
t
ma
ğır
a
Ç

Uzun süreli
bellek

Tekrar

Şekil 1.4 Bilgi işleme (bellek türleri ve süreçler)
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Yukarıdaki konularda veriden bilgiye nasıl ulaştığımız ve bilgiyi nasıl işlediğimiz ile ilgili temel bilgileri
sunmaya çalıştık. Duyu organlarımızı ve beynimizi kullanarak bilgiyi işliyoruz fakat ihtiyaç duyduğumuz
bütün verileri işlemek için duyu organlarımız ve beynimiz yeterli olmayabilir. Örneğin, marketten satın
aldığımız iki torba patates arasında ağırlık farkı olduğunu anlayabiliriz. Birinin diğerinden daha hafif ya
da daha ağır olduğunu bilebiliriz. Ödemeyi yapmak için kasaya gittiğimizde bunu kasiyere nasıl anlatacağız? Torbaların ağırlıklarını ve ederlerini bilmek için bazı araç ve kavramlara ihtiyacımız vardır. Patates
dolu torbaların ağırlığını belirlemek için tartı kullanırız. Tartı sonucunda ortaya çıkan değeri ise kilogram
şeklinde ifade ederiz ve ederini hesaplayabiliriz. Dolayısıyla bilgiyi maddi cihazlar ve kavramsal araçlar
kullanarak işleyebiliriz. Bilgi işleme süreçlerinde telefon, radyo, bilgisayar vb. maddi cihazlar olarak adlandırılırken dil, alfabe, semboller ise kavramsal araçlar olarak adlandırılırlar.
ÖÇ 2 Bilgi işleme süreci ve aşamalarını örneklendirebilme

Araştır

İlişkilendir

Lütfen dikkat edin, cep telefonu ya da kimlik numarasını kaçarlı gruplar hâlinde
ezberliyorsunuz? Ne şekilde
ezberlemek daha kolay?

İnsandaki dikkat ve algı
süzgeçleri ile bunların günlük hayattaki önemini ilişkilendirin.

Anlat/Paylaş

Günlük yaşantınızda yoğun
olarak gelen bilgiler arasında ne kadarını uzun süreli
hatırladığınızı anlatın.

BİLGİSAYARLARIN BİLEŞENLERİ
Günlük yaşantımızda farklı yapılarda bilgisayarlar kullanıyoruz. Bazıları geleneksel olarak düşündüğümüz ekran, fare, bilgisayar kasası gibi parçalara sahip olduğu için gayet göze görünür olsa da daha büyük
bir çoğunluğu arabalarda, telefonlarda, çamaşır makinalarında ya da televizyonlarda da bilgisayarlar bulunmaktadır. Peki bu durumda bilgisayarı nasıl tanımlayabiliriz? Yani ekran, kasa ve klavyeden oluşan bir
sistem olarak tanımlamak yeterli olmayacaktır. TDK bilgisayar için “elektronik beyin” karşılığını kullanmıştır. Bu elektronik beyin, aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik bir araçtır (“TDK,” 2015).
Yukarıda saydığımız çamaşır makinalarında ya da arabalarda bulunan bilgisayarlar özel amaçlı bilgisayarlardır. Bu bilgisayarlar özel bir amaç için tasarlanmış ve sadece o amaç için kullanılan bilgisayarlardır.
Bu kitapta ise genel amaçlı bilgisayarlar üzerinde durulacaktır. Genel amaçlı bilgisayarlar farklı yazılımları
çalıştırabilen, farklı amaçlarla kullanılabilen bilgisayarlardır. Yazılım bilgisayarların istenen işlemleri yerine
getirmesini sağlayan komutlar bütünü olarak ifade edilebilir. Aynı genel amaçlı bilgisayar farklı yazılımlar
yüklenerek oyun oynamak, ödev hazırlamak, program yazmak, ya da web tasarımı için kullanılabilir. Saydığımız amaçlar için bilgisayarlara yüklenen yazılımlara uygulama yazılımı adı verilir. Uygulama yazılımlarına
kelime işlemci, hesap tablosu, sunum, film izleme, müzik dinleme yazılımları örnek verilebilir. Uygulama
yazılımları bilgisayara yüklendiğinde çalışmak için işletim sistemine ihtiyaç duyarlar. Yani uygulama yazılımları kendi başlarına çalışamazlar. Uygulama yazılımının bir bilgisayarda çalışabilmesi için bilgisayarda
işletim sisteminin yüklü olması gerekir. İşletim sistemi bilgisayarı oluşturan parçaların (bellek, disk, ekran
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kartı vb.) uyumlu ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlar. Aynı zamanda donanım ile uygulama yazılımları
arasında bir tercüman görevi görür diyebiliriz. Son kullanıcılar tarafından masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemlerine Windows, MAC OS ve Linux dağıtımları (TÜBİTAK tarafından geliştirilen PARDUS, Ubuntu, Mint vb.) örnek verilebilir. Tablet ve Cep telefonlarında ise Android, Windows
Phone ve iOS çoğunlukla kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak sayılabilir. Bu şekilde uygulama yazılımlarının çalışacağı bir ortam oluşur. Bilgisayarı meydana getiren bütün fiziksel parçalara (işlemci, ekran,
fare, sabit disk, klavye vb.) donanım adı verilir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bilgisayarlar çok çeşitli donanım ve yazılımlara sahip olabilirler. Bilgisayarlar donanımları zaman içinde çok ilerleme ve değişim göstermiştir. Örneğin 1969 yılında Apollo 11 uydusunu uzaya gönderen 32 kg ağırlığındaki bilgisayar (Apollo
Guidance Computer) (“Wikipedia,”,2015) ve iPhone 5 karşılaştırıldığında iPhone 5’in 1270
kat daha hızlı, 250.000 kat daha fazla RAM’e ve 2.000.000 kat daha fazla depolama alanına sahip olduğunu görürüz. Apollo 11 bilgisayarı ve iPhone 5 kıyaslamasında olduğu gibi gelecekte
bilgisayarların nasıl donanımlara sahip olacağı konusunda kesin bilgimiz olmasa da, günümüz
bilgisayarlarında genel olarak bulunan donanımları aşağdaki gibi sıralayabiliriz.
Bilgisayarları sunucu, masaüstü ve taşınabilir olmak üzere üç kısımda inceleyebiliriz. Taşınabilir bilgisayarlara dizüstü bilgisayarlar, tablet
bilgisayarlar ve akıllı cep telefonları örnek olarak verilebilir. Sunucu
bilgisayarlar yüksek işlem gücüne sahip güçlü bilgisayarlardır. Genellikle çok sayıda kullanıcıya hizmet veren işlerde kullanılırlar. Sunucu
bilgisayarlar için geliştirilen işletim sistemleri masaüstü ve taşınabilir
bilgisayarlar için geliştirilmiş yazılımlardan daha büyük kapasiteli donanımı çalıştırabilir. Masaüstü bilgisayarları genellikle ekran, kasa ve
çevre birimlerinden oluşur. Genellikle bir masaüstü bilgisayarın kasasında yer alan temel donanım parçaları anakart, işlemci, bellek ve sabit
disktir.
Resim 1.1 Masaüstü bilgisayar

USB portu
Ses portu
ROM Bellek

CPU yuvası
PCI slotu

RAM Bellek

Resim 1.2 Anakart
Kaynak: http://www.tigerdirect.com/sectors/university/motherboards.asp

Bilgisayar kasasında yer alan bütün donanım anakart üzerinden iletişim kurar. İşlemci yuvası, RAM
belleğin takılacağı yuva, ses, ekran ve video kartları için gerekli slotlar sayesinde bu donanımlar doğrudan
anakarta takılabilirler. Sabit disk ve DVD-ROM gibi aygıtların veri kabloları anakarta bağlıdır fakat bu
cihazlar doğrudan anakarta takılı değildirler. Ekran, ses ve ethernet (ağ) kartı gibi bazı donanımlar anakart
üzerinde yerleşik olabilirler (onboard). Bu durumda bu donanımlara ait giriş/çıkış yuvaları anakart üzerinde bulunur.
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Bilgisayarlarda verinin çoğunun işlendiği donanım işlemcidir. İşlemci bilgisayarın beyni olarak
düşünülebilir. İşlemcinin gücü arttıkça bilgisayar
daha hızlı çalışır. Bilgisayar yazılımının yönergeleri
işlemci tarafından yerine getirilir. Bunlar aritmetik,
mantıksal, kontrol ve girdi/çıktı yönergeleri/komutları olabilir.

kında olmadan bizi uyandıran arka planda bilinçsiz sürdürdüğümüz sistem BIOS’tur. Daha sonra
vücudumuzu hareket ettirmek için kullandığımız
sistem işletim sistemine benzetilebilir. Kollarımız,
gözümüz, ayaklarımız vb. temel sistemlerimiz bilgisayarlardaki işletim sistemi gibidir. Yani donanımlarımızı kontrol eden sistem işletim sistemidir.
Eğer piyano çalmayı, kung-fu yapmayı ya da basketbol oynamayı öğrenmişsek kendimize bir uygulama yazılımı yüklediğimiz söylenebilir.

Resim 1.3 İşlemci
Kaynak: http://www.gamesvillage.it/forum/showthread.
php?733549-2-Guida-all-acquisto-dei-compenenti-di-unPC-LEGGERE-PRIMA-DI-APRIRE-UN-THREAD

RAM (Random Access Memory/Rasgele Erişimli Bellek), elektrik akımı olduğu sürece veriyi üzerinde tutan bellek birimidir. Yani bilgisayarın elektriği
kesildiğinde RAMdeki veri silinir. RAM, daha önce
bahsettiğimiz insanlardaki kısa süreli belleğe benzetilebilir. RAM kullanılarak işlenecek veriye erişim sabit disktekinden daha hızlı gerçekleşir. İşlenecek veri
sabit diskten ya da faklı bir kaynaktan (CD, İnternet
vb.) okunur, RAMe yüklenir ve işlem tamamlandığında bellekten silinir. Bu nedenle RAM doğrudan
bilgisayarın performansı ile ilişkilidir; yetersiz olması
durumunda bilgisayarın performansı düşer. RAM
miktarı anakart üzerindeki yuvalara yeni RAM modülleri eklenerek artırılabilir.
ROM (Read Only Memory/Sadece Okunabilir
Bellek) ise, bilgisayar ilk açıldığında, bilgisayarın
çalışması için gerekli bilgileri üzerinde barındıran
bellektir. ROM bilgisayar ilk açılırken donanımı
test etmek, bütün komutları kontrol etmek ve işletim sistemini başlatmak olarak özetlenebilir. İşletim sistemi komutları ile ROM bellek kullanıcı
tarafından değiştirilemez. ROM bellekteki verileri
değiştirmek için özel yazılımlar kullanılır ROM
üzerinde BIOS (Basic Input-Output System/Temel
Giriş-Çıkış Sistemi) yer alır. Bilgisayar açıldığında
tüm donanımları işlemciye tanıtır, işletim sisteminin CD-ROM, USB Disk ya da sabit diskten yüklenmesini sağlar. BIOS sabah uyandığımızda bizi
harekete geçiren sistem olarak düşünülebilir. Far-
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Resim 1.4 HDD ve SSD
Kaynak: http://www.bilizyon.com/wp-content/
uploads/2015/02/ssd_hdd.jpg

Bilgisayardaki yazılımlar genellikle sabit diske (harddisk) kurulur. Kalıcı olarak saklanması
istenen veri sabit diske kaydedilebilir. Sabit disk
geleneksel olarak manyetik disklerden oluşur ve
büyük miktarlarda veriyi barındırabilir. Masaüstü
bilgisayarlara SATA, USB ya da SAS kabloları ile
bağlanan modelleri vardır. Bir diğer sabit disk teknolojisi ise SSD’dir (Solid-state Drive/Katı-durum
sürücüsü). SSD’ler performans, elektrik tüketimi,
ses ve dayanıklılık açısından manyetik disklere göre
daha iyi olmalarına karşın, kapasiteleri daha düşük
ve fiyatları daha yüksektir.
Bilgisayara veri girilmesi için kullanılan bütün
donanımlara girdi birimi adı verilir. Örneğin klavye, tarayıcı ve mikrofon birer girdi birimidir. Üretilen sonuçların, elde edilen verilerin kullanıcıya
ulaştırılması için kullanılan donanım çıktı birimi
olarak adlandırılır. Bilgisayar ekranı, yazıcı ve hoparlör çıktı birimlerine örnek olarak gösterilebilir.
Depolama birimleri ise, bilgisayarda işlenen
sayısal verinin (resim, video, ses vb.) kalıcı olarak saklanabildiği birimlerdir. Bu ortamlardaki
veri elektrik kesintisinden etkilenmez. Fiziksel bir
hasar olmadıkça veriler korunabilir. Sabit disk,
DVD, CD ve taşınabilir diskler depolama birimlerine örnek olarak verilebilir.
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ÖÇ 3 Bilgisayarları oluşturan bileşenleri sıralayabilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Bilgisayarlar hangi gelişmelerle, hangi tarihte günlük
hayatımıza girmiştir?

Bilgisayarların yazılımları
ve donanımları arasındaki
ilişkiyi karşılaştırın.

Bilgisayarı hangi amaçlarla
kullandığınızı anlatın.

BİLGİ İŞLEME VE TEKNOLOJİ
Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan bütün teknolojiler, bilgi işlemek için kullandığımız bütün
maddi cihazlar ve kavramsal araçlar bilgi teknolojileri olarak adlandırılabilir. Bilgi sistemleri ise bilgi
teknolojilerinden daha geniş bir kapsamda yer alır. Bilgi sistemleri kullanıcının ihtiyacını karşılamak
üzere birlikte çalışan bütün donanım, yazılım, personel, veri ve süreçleri kapsar (O’Connor-Nickel,
2002).
Bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçlerini yedi başlık altında inceleyebiliriz (“Tools for
Information Processes,” 2014):
1. Toplama (Collecting)
2. Düzenleme (Organising)
3. Analiz (Analysing)
4. Kaydetme ve Geri Çağırma (Storing and Retrieving)
5. İşleme (Processing)
6. Aktarma ve Alma (Transmitting and Receiving)
7. Gösterim (Displaying).

Toplama
Bilgi işleme sürecinin ilk basamağı işlenecek bilginin toplanmasıdır. Bu süreç hangi veriye ihtiyaç duyulduğu, nereden alınacağı ve nasıl alınacağını içerir. Bir markette ürünlerin barkodlarının okutulması bu
sürece bir örnek olabilir. Kasiyer barkod okuyucu ile ürünün üzerindeki kodu otomatik olarak okutur. Barkod okuyucu ile okunamadığında ise değer el ile girilebilir, yani bilgi işleme süreçleri otomatik olabileceği
gibi bilgisayarsız da gerçekleştirilebilir.
Toplama süreci için farklı donanımlar kullanılabilir. Bu donanımlara tarayıcı ve dijital kameralar, mikrofon ve sayaçlar örnek verilebilir. Bilgisayarlara veri girilmesi için kullanılan cihazlara girdi birimi adı
verilir. Bilgisayar girdi birimlerine diğer örnekler klavye, fare ve tarayıcı olabilir.
Diğer açıdan bu süreçte kullanılabilecek yazılımlara en önemli örneğin İnternet olduğunu söyleyebiliriz. İnternet’te çok sayıda veri kaynağı bulunur. Bilgi işleme süreçlerinin bilgisayarsız da gerçekleştirilebileceğini belirtmiştik. Örneğin görüşme, anket ve kalemle not tutma bilgisayarsız veri toplama süreçleri
olarak değerlendirilebilir.
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Organize Etme
Bu aşama diğer bilgi işleme süreçlerine hazırlık
aşamasıdır. Veri üzerinde herhangi bir değişiklik
yapılmaz sadece verinin nasıl tanzim edileceği ve
gösterileceği belirlenir. Örneğin, bir kişiye ait ad,
soyad ve adres bilgilerinin alt alta ya da aralarına
virgül konularak gösterilmesi bu organize etme sürecinde değerlendirilebilir. Bu aşamada çizim, kelime işlemci, animasyon programları kullanılabilir.
Bilgisayar olmadan kâğıt, kalem, kart katalogları ya
da telefon defteri gibi araçlar kullanılabilir.

kullanılabileceği gibi ağ üzerinden (İnternet/bulut)
kayıt ve geri çağırma da gerçekleşebilir.

İşleme
Bu aşamada önceki veri güncellenerek değiştirilir. Örneğin, banka hesabınızdan para çektiğinizde
çektiğiniz tutar hesabınızdan düşülerek güncellenir. Bir futbol maçında takımlardan biri gol attığında ise puan durumu gol atan takım lehine değiştirilerek güncellenir.

Aktarma ve Alma

Analiz
Orijinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir
veri hâline getirildiği aşamadır. Bu aşama verinin
seçilmesi, sıralanması ve karşılaştırılması gibi süreçleri içerir. Otel bilgi sisteminin boş odalar listesini
otomatik olarka oluşturması, bir sınavdan öğrencilerin aldıkları notların puanlarına göre sıralanması
analiz aşamasının örnekleri olarak gösterilebilir.
Analiz süreci bilgisayarların hesaplama, işlem hızları ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde işlenecek
verinin boyutunun giderek büyümesi ve karmaşıklaşması sorunu daha güçlü işlemcileri olan, birlikte
çalışabilen bilgisayarlarla çözülmektedir.

Kaydetme ve Geri Çağırma
Veri farklı formatlarda İnternet üzerinden ya da
kayıtlı bir ortamda internet’e bağlanmadan kaydedilebilir ya da kayıttan geri alınabilir. Kayıt ortamları geçici ya da kalıcı olabilir. Örneğin, daha sonra
öğreneceğiniz gibi bilgilsayarlarda kullanılan rastgele erişimli bellek (RAM) kalıcı olmayan, bilgisayarın elektriği kesildiğinde taşıdığı bilgiler yok olan
bir bellek birimidir. Buna karşın CD, kalıcı bir kayıt ortamıdır. CD’ye kaydedilen veri, CD fiziksel
olarak hasar görmedikten sonra ortadan kalkmaz.
Kayıt için bilgisayara doğrudan bağlı bir donanım

Aktarma ve alma süreci veri ve bilginin bilgi sistemi içinde ve bilgi sistemleri arasında aktarılmasıdır. Bütün süreç üç ana bölümden oluşur. Bunlar
gönderici, ortam ve alıcıdır. Bu süreçle ilgili en temel örneklerden biri iki kişi arasındaki konuşmadır. Konuşan kişi (gönderici) ses dalgaları yoluyla
kodladığı mesajı hava (ortam) yoluyla dinleyen kişiye (alıcı) aktarır.

Gösterim
Gösterim bilgi sisteminden bilginin çıktısının
alınması süreci olarak düşünülebilir. Gösterim süreci, bilginin nasıl sunulacağına ilişkin bazı kararlar
alınmasını gerektirir. Bu kararlara çıktıdaki metnin
nasıl biçimlendirileceği, görselin çözünürlüğünün
ne kadar olacağı örnek verilebilir. Gösterim aşamasında bilgisayar ekranı, yazıcı ya da hoparlör gibi
bir çıktı cihazına ihtiyaç duyulur. Bilgisayarın ürettiği ses, görüntü, metin, dosya kaydı vb. alındığı
cihazlara çıktı birimleri adı verilir.
Yukarıda bilgi işlem süreçlerine dair temel bilgileri sunmaya çalıştık. Lütfen dikkat ediniz, belirli
bir bilgi, işlem süreçlerinde kullanılan bir araç, farklı
süreçlerde de yer alabilir. Bir araç diğerlerinden bağımsız iş yapamaz. Bu nedenle bir aracın kullanımı
diğer ögelerin de işe katılmasını gerektirmektedir.

ÖÇ 4 Bilgi işleme sürecinde teknolojinin oynadığı rolü açıklayabilme
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Araştır

İlişkilendir

Sizce bilgisayarda hem girdi
hem de çıktı birimi olarak
değerlendirebileceğiniz birimler var mıdır?

Bilgi işleme süreçlerindeki
toplama ve gösterim süreci
arasındaki ilişkiyi yorumlayın.

Anlat/Paylaş
Bilgi işleme süreçlerinin
yoğun olarak kullandığınız
özelliğini arkadaşlarınızla
paylaşın.
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SOSYAL HAYATTA TEKNOLOJİ
İnsanların teknolojiyi kullanmaları doğal kaynakları basit araçlara dönüştürmeleriyle başlamıştır diyebiliriz. Ateşin kontrol edilmesi, tekerleğin icadı ya da paranın kullanılması toplumların yaşantılarının her
aşamasını etkilemiştir. Mağra duvarlarına çizilen mağra resimlerinden nano boyutta üretilen sanatsal değerlere ulaşana kadar teknolojinin toplumları sanattan ekonomiye, bilimden eğitime kadar hemen hemen
her boyutta etkilediği söylenebilir.
Sanayi sonrası yani bilgi toplumuna kadar yaşanan dönüşümü Tablo 1.2’de inceleyebilirsiniz.

Resim 1.5 2 mikro metre boyundaki Pandora Çiçekleri

Resim 1.6 Mağara resimleri
Kaynak: https://annadoherty.wordpress.
com/2012/10/06/history-of-animation-cave-paintings/

Tablo 1.2 Farklı toplumlar ve genel özellikleri
Avcı-toplayıcı

Tarım

Sanayi

Bilgi

Enerji kaynağı

İnsan gücü

İnsan ve hayvan
gücü

Kömür, petrol gibi
fosil yakıtlar

Elektrik ve nükleer
enerji

Zenginliğin
kaynağı

Kişisel yetenek

Toprak

Enerji kaynakları ve
sanayi

Bilgi ve kişisel
yetenek

Sembol

İnsan

Çiftlik

Fabrika

Bilgi ve kişisel
yetenek

Çoğunluğun
yaptığı iş

Avcılık, toplayıcılık

Tarım

Fabrika işçiliği

Sembol işleme

İşlenen nesne

Tabiat

Toprak

Malzeme

Sembol

Zaman
düzenlemesi

Tabiatın yıllık ritmi

Tabiatın yıllık ritmi Doğrusal saat zamanı

Kişisel biyolojik
ritm

Toplumsal
örgütlenme

Kabile

İmparatorluk

Uluslararası
geçirgenlik

Ulus-devlet

Kaynak: TAŞCI, 2009

Bilgi toplumu öncesi toplumlarda zenginliğin kaynağı kişisel yetenek, toprak, enerji kaynakları ve sanayi
olurken bilgi toplumlarında zenginliğin kaynağı bilgidir. Bilgi toplumunda bilgi potansiyel güçtür (Tonta,
1999). Bilgi toplumundaki değişim neticesinde siyasal ve kültürel örgütlenmeler, ekonomi değişmekte, bilgisayarlar yaşama yoğun bir şekilde girmekte, iletişim ve dolaşımda olan enformasyon artmakta
ve dünyanın her tarafından bilgi alma imkânını insanlara sağlanmaktadır (Aktaş, 2007). Yeni
teknolojiler bazı meslekleri sonlandırmakta ve yeni meslekler ortaya çıkarmaktadır. Uygulama
geliştiricisi, sosyal medya yöneticisi gibi meslekler 10 yıl öncesine kadar yoktu (King, 2013).
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Teknolojik gelişmelerin yakın gelecekteki üretim üzerindeki olası etkilerini incelemek için 3
boyutlu yazıcılardan bahsetmek faydalı olabilir.
Bilgisayarda tasarlanan nesneler üç boyutlu olarak
farklı malzemeler kullanılarak yazdırılabilmektedir.
NASA uzay istasyonuna gönderdiği bir 3 boyutlu
yazıcı ile cırcır anahtar yazdırmıştır (Harbaugh,
2014). 3 boyutlu yazıcılar ile sadece mekanik parçalar değil deri, kemik, kalp dokusu, böbrek ve
kulak gibi organlar da yazılabilmektedir (Ledford,
2015; Murphy ve Atala, 2014).
Yukarıda bahsettiğimiz gibi gün geçtikçe yeni
meslekler ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla eğitim
kurumlarının şimdi var olmayan meslekler için öğrencilerini eğitmesi gerektiğini düşünebiliriz. Aynı
zamanda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan
gelişmeler öğrenme süreçlerini de değiştirmektedir.
Öğretmen sınıfta bilgi kaynağı olmaktan çıkmakta,
rehber ve yol göstericiye dönüşmektedir. Öğrenciler
İnternet üzerinden Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler
(MOOC/KAÇED), wikipedia ve benzeri siteleri
kullanarak bilgiye erişebilmekte, sosyal ağlar üzerinden paylaşıp konu üzerinde tartışabilmektedir.

Resim 1.7 3 Boyutlu ve tasarım ve yazdırılmış nesne
Kaynak: http://www.sibenik.in/sibenik/hit-tehnologijauskoro-dostupna-svim-sibencanima-stigao-3d-printer-

Bilgi işlemek için kullanılan teknolojiler daha
önce işlenemeyen boyutta verinin işlenmesini
mümkün kılmıştır. Belirli bir yapıda bulunmayan
veri artık analiz edilebiliyor. Örneğin, büyük veri
öncesinde verinin belirli yapılarda ve boyutlarda
olması gerekirken artık sosyal ağlarda, çevrim içi
alışveriş sitelerinde, forumlarda üretilen düzensiz
veri analiz edilebiliyor. Bu sayede bir alışveriş sitesinde bir ürünü incelediğinizde, farklı web sitelerinde araştırdığınız ürünle ilgili ilanları görmeye
başlarsınız ve farklı ürünlerle ilgili tavsiyeler ekranınızda belirir. Alışveriş alışkanlıklarınız takip edilerek e-posta adresinize ilginizi çekecek kampanya
haberleri gelebilir. Dolayısıyla bilgi teknolojileri
alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirmektedir. Çevrim içi sitelerden alışveriş yapıp kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmektedir. BitCoin gibi sanal
para birimleri ile bankalar kullanılmadan alışveriş
yapılabilmektedir.
Mobil cihazlar (akıllı telefon, tablet ve akıllı
saat vb.) veriye ulaşmayı, üretmeyi ve paylaşmayı
zaman ve mekândan bağımsız hâle getirmiştir. Cep
telefonunuzla bir fotoğraf çekebilir, Facebook’ta
paylaşabilirsiniz. Cep telefonunuzla fotoğraf çekerek bir veri üretirsiniz ve bunu Facebook’ta paylaşarak başkalarının yorum yazarak ya da yeniden
paylaşarak veri üretimine katılmalarını sağlarsınız.
Bilgi teknolojileri geliştikçe dünyayı algılayışımız da değişti. Bilgi ve bilgi teknolojilerinden
beklentilerimiz ve kullanım alanlarımız değişti ve
çeşitlendi. Bilgi toplumlarından oluşan bu dünyada, bilgi toplumu üyesi olabilmek için bilgi teknolojilerini en verimli şekilde kullanmalıyız.

uskoro-dolazi-i-3d-skener/28141.html

ÖÇ 5 Teknolojinin sosyal yaşam üzerindeki etkilerini tartışabilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Sanayi devriminin toplumsal gelişime olan etkisini
araştırın.

Bilişim teknolojileri ile sosyal hayat arasındaki bağları
ilişkilendirin.

Bilgi toplumunda ortaya çıkan yeni meslekler ile ilgili
düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
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ÖÇ 1

Bilgi, enformasyon ve
veri kavramlarını ayırt
edebilme
Önemli Kavramlar

Bilgi işleme süreci ve
aşamalarını örneklendirebilme

Bilgi İşleme Modeli ve Bilgi
İşleme Süreçleri

ÖÇ 3

bölüm özeti

ÖÇ 2

• Veri, kendi başına anlam ifade etmeyen fakat nesnelerin özelliklerini, olayları ve ilişkili çevreleri tanımlayan sembollerdir.
• Enformasyon (malumat), verilerin verilerle ya da bilgiyle ilişkiledirilmiş, anlam kazanmış hâlidir.
• Bilgi, enformasyonun bilen tarafından içselleştirilmiş, tecrübe ve algılar tarafından şekillendirilmiş genellikle kişiye özel
ve öznel hâlidir.
• Bilgelik (İrfan), ileriyi görebilme, sağlıklı değerlendirme ve
karar verme konusunda bilginin nasıl kullanılacağına ilişkin
anlayışın/görüşün geliştirildiği aşamadır.
• Bilginin önemi doğru karar almamıza yardımcı olur bu nedenle doğruluğu ve eksiksiz olması önemlidir.
• Bilgi işlemede kullanılan araçlar maddi ve kavramsal olmak
üzere iki başlık altında incelenebilir.
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler bilginin
önemini artırmaktadır.

• Yeni bilgiyi dışardan nasıl aldığımız, nasıl işlediğimiz, nasıl
depoladığımız ve geri getirip kullandığımız gibi sorular bilgi
işleme ile ilgilidir.
• Bilgilerin bir bellekten diğerine aktarılmasını sağlayan zihinsel etkinlikler olan dikkat, algı, kodlama ve depolama, tekrar,
geri çağırma ve hatırlama ise temel bilişsel süreçleridir.
• İhtiyaç duyduğumuz bütün verileri işlemek için duyu organlarımız ve beynimiz yeterli olmayabilir bu durumda bilgiyi
maddi cihazlar ve kavramsal araçlar kullanarak işleyebiliriz.

Bilgisayarları oluşturan
bileşenleri sıralayabilme

Bilgisayarların Bileşenleri

Bilgisayar aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden oluşan bir işi,
önceden verilmiş programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik bir araçtır.
Özel amaçlı bilgisayarlar özel bir amaç için tasarlanmış ve sadece o amaç için kullanılan bilgisayarlardır. Genel amaçlı bilgisayarlar farklı yazılımları çalıştırabilen bilgisayarlardır.
İşletim sistemi bilgisayarı oluşturan parçaların (bellek, disk, ekran kartı vb.) uyumlu ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlar.
Bilgisayarı meydana getiren bütün fiziksel parçalara (ekran,
fare, sabit disk, klavye vb.) donanım adı verilir.
Genellikle bir masaüstü bilgisayarın kasasında yer alan temel donanım parçaları anakart, işlemci, bellek ve sabit disktir. Bilgisayar kasasında yer alan bütün donanım anakart üzerinden iletişim kurar.
Bilgisayarlarda verinin çoğunun işlendiği donanım işlemcidir.
İşlemci bilgisayarın beyni olarak düşünülebilir. Güçlü bir işlemci bilgisayarın daha hızlı çalışmasını sağlar.
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ÖÇ 4

Bilgi işleme sürecinde
teknolojinin oynadığı rolü
açıklayabilme

bölüm özeti

Bilgi İşleme ve Teknoloji

ÖÇ 5

Teknolojinin sosyal yaşam
üzerindeki etkilerini tartışabilme

Sosyal Hayatta Teknoloji

18

Bilgi işleme süreçleri yedi başlık altında incelenebilir
• Toplama
• Düzenleme
• Analiz
• Kaydetme ve Geri Çağırma
• İşleme
• Aktarma ve Alma
• Gösterim
• Bilgi işlem sürecinde kullanılan araçlar farklı süreçlerde
de kullanılabilir.
• Bir araç diğerlerinden bağımsız iş yapamaz bu nedenle
bir aracın kullanımı diğer ögelerin de işe katılmasını gerektirmektedir.
• Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında,
bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan bütün teknolojiler, bilgi
işlemek için kullandığımız bütün maddi cihazlar ve kavramsal araçlar bilgi teknolojileri olarak adlandırılabilir.

•
•
•
•
•

İnsanlık tarihi
Avcı – toplayıcı
Tarım
Sanayi
Bilgi toplumu olmak üzere dört farklı aşamada incelenebilir.
• İnsanlık tarihi aşamaları enerji kaynağı, zenginliğin kaynağı, çoğunluğun yaptığı iş, işlenen nesne, zaman düzenlemesi ve toplumsal örgütlenme açısından farklı özellikler
göstermektedir.
• Bilgi toplumu öncesi toplumlarda zenginliğin kaynağı kişisel yetenek, toprak, enerji kaynakları ve sanayi iken bilgi
toplumlarında zenginliğin kaynağı bilgidir.
• Bilgi işlemek için kullanılan teknolojiler daha önce işlenemeyen boyutta verinin işlenmesini mümkün kılmıştır.

1
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1 Dünyanın en değerli markaları listesinde ilk
iki sırayı bilgi teknoloji firmalarının paylaşması
aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
Günümüzde bilginin önemi
Verinin hızlı yayılması
Bilgi işleme hızının artışı
Sanayi üretiminin artışı
Gelir dengesinin değişmesi

2

Çevrim içi ortamlarda gerçekleştirilen eylemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Her eylem bir bilgi üretir.
B. Eylemin bilgi üretmesi için en az megabayt boyutunda olması gerekir.
C. Çevrim içi ortamlarda eylemler ancak kişiler
tarafından gerçekleştirilebilir.
D. Web sitesi ziyaret etmek çevrim içi bir eylem
değildir.
E. Facebook’ta bir gönderiyi beğenmek bilgi üretmez.

3 Bilgi işlem piramidinin temel ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Fikir
C. Malumat
E. Veri

B. Bilgi
D. İrfan

Anlık bellek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A. Duyusal bilginin çok kısa sürelerde işlendiği
bellektir.
B. Anlık bellek olarak da adlandırılabilir.
C. Anlık bellekten süzülen sınırlı sayıdaki bilgi
kısa süreli belleğe aktarılır.
D. Algılsal belleğin kapasitesinin sınırlıdır.
E. Anlık bilginin tutulma süresi sınırlıdır.

7 Orijinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir veri haline getirildiği aşama aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Toplama
Düzenleme
Analiz
İşleme
Gösterim

8

Aşağıdakilerden hangisi girdi birimlerinden
biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

Klavye
Ekran
Yazıcı
Hoparlör
Projeksiyon cihazı

4 Markette barkod ile bir ürünün okunması
hangi bilgi işleme sürecinde gerçekleşir?

9 Bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

A. Çoğunluk geçimini sembol işleyerek kazanır.
B. Temel enerji kaynağı fosil yakıtlardır.
C. Toplumsal aşamanın sembolü büyük bilgisayar
merkezleridir.
D. Zenginlik kaynağı topraktır.
E. Zaman tabiatın ritmine göre düzenlenir.

Aktarma
İşleme
Toplama
Düzenleme
Analiz

5

Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin bir bellekten diğerine aktarılmasını sağlayan zihinsel etkinliklerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Dikkat
Gösterim
Kodlama
Depolama
Tekrar

neler öğrendik?

A.
B.
C.
D.
E.

6

10 Kullanıcının ihtiyacını karşılamak üzere birlikte çalışan bütün donanım, yazılım, personel,
veri ve süreçlere ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Bilgi
Bilgi Toplumu
Bilgi Sistemleri
Girdi Birimleri
Çıktı Birimleri
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Temel Kavramlar

1. A

Yanıtınız yanlış ise “Temel Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi İşleme Modeli
ve Bilgi İşleme” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

2. A

Yanıtınız yanlış ise “Temel Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi İşleme ve Teknoloji” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E

Yanıtınız yanlış ise “Temel Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Bilgisayarların
Bileşenleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi İşleme ve Teknoloji” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise“Sosyal Hayatta Teknoloji” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi İşleme Modeli
ve Bilgi İşleme” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

10. C

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi İşleme ve Teknoloji” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

1

20

Araştır 1

Bu aslında bilgisayarın hangi amaçla kullanıldığı ile ilgilidir. Eğer sadece
enformasyon aramak ve sonuçları listelemek, çözüm üretmek ve analiz için
bilgisayarlar sadece cevapları verirler. Buna karşın büyük veri ve yeni analiz
yöntemleri daha güzel sorular sorulmasına da yardımcı olabilirler.

Araştır 2

Seri haldeki ardışık rakamlar dört ya da üçlü gruplar hâlinde daha kolay ezberlenir. Bilişsel yük yaklaşımına bağlı olarak genellikle 7+-2 miktarında gruplandırmalar öğrenmeye ve hatırlamaya yardımcı olabilir.

Araştır 3

Bilgisayarlar, 1975 sonrası dönemde, mikroçiplerin ortaya çıkıp onları masaüstü olarak adlandırılacak oranda küçültmesinden sonra insanların günlük
hayatında yerlerini almışlardır.

Araştır 4

Hard disk, CD ve USB bellekler hem girdi hem de çıktı birimi olarak değerlendirilebilir.

Araştır 5

Sanayi devrimi ile makine gücüne dayalı ve seri üretime geçilmiştir. Üretim
artmış ve refah seviyesi yükselmiştir. Bu dönemde iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler de artmıştır.

1
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Bölüm 2

öğrenme çıktıları

Sözcük İşlemciler

1
3
5

Sözcük İşlemcilerin Gelişimi
1 Sözcük işlemcilerin gelişimini
açıklayabilme

Karakter, Sözcük ve Paragraf Düzenleme
3 Sözcük işlemcilerde karakter, sözcük
ve paragraf düzeyindeki düzenleme ve
biçimlendirmeleri gerçekleştirebilme

Sayfa Düzenleme İşlemleri
5 Sözcük işlemcilerde sayfa düzeyindeki
düzenleme ve biçimlendirmeleri
gerçekleştirebilme

2
4
6

Güncel Sözcük İşlemciler
2 Güncel metin düzenleyicilerine ve sözcük
işlemcilerine örnek verebilme

Belgelere Eklenebilir Ögeler
4 Sözcük işlemcilerde belgelere
eklenebilecek ögeleri tanımlayabilme

Belge Düzenleme İşlemleri
6 Sözcük işlemcilerde belge düzeyindeki
işlemleri gerçekleştirebilme

Anahtar Sözcükler: • Metin Düzenleyicisi • Sözcük İşlemci • Masaüstü Yayıncılık Sistemi
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GİRİŞ
19. yüzyılın ikinci yarısında geliştirilen ve yaygınlaşan daktilo makineleri yüzyıldan uzun bir
süre devlet daireleri ve ofislerde resmî mektuplar
ve evraklarda kalıcı ve okunaklı metinler oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Kişisel bilgisayarlar
ve yazıcıların yaygınlaşmasıyla önce iş yerlerinden
başlayarak zamanla toplumun geneli tarafından
kalıcı yazıları yazma, düzenleme, biçimlendirme
ve bastırma işlemleri “sözcük işlemci” adı verilen
yazılımlarla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Sözcük
işlemciler günümüzde yazı yazan herkesin vazgeçilmez araçlarından birisi hâline gelmiştir.
Ünitenin ilk bölümünde sözcük işlemcilerin
1960’lardan itibaren günümüze kadar olan gelişimi
ele alınarak metin düzenleyiciler, sözcük işlemciler
ve masaüstü yayıncılık sistemleri şeklinde geçirdikleri evrim incelenmiştir. Sözcük işlemcilerin genel
yapısı ve işlevleri izleyen bölümlerde Microsoft Office Word ve Apache OpenOffice Writer yazılımlarından yararlanarak önce karakter, sözcük ve paragraf
düzeyinde, ardından sayfa düzeyinde, son olarak da
belge düzeyinde ele alınarak incelenmiştir.

SÖZCÜK İŞLEMCİLERİN GELİŞİMİ
Sözcük işlemcilerin ataları bir satırlık metin
üzerinde işlem yapma olanağı sağlayan, ekranı
bulunmayan, klavye ve yazıcı işlevlerinin birleşiminden oluşan elektrikli daktilolardı. İlk örnekleri 1960’ların başında kullanılmaya başlayan sadece bir satır üzerindeki sınırlı sayıda karakterle
oluşturulan metni yazmaya izin veren bir “satır
düzenleyicisi”ne sahip bu cihazların geleneksel
daktilodan farkı kâğıdı taşıyan düzeneğin sabit olması, harfleri yazan topun kâğıt boyunca hareket
etmesiydi. Harf topunun değiştirilmesiyle farklı
yazı tiplerinin kullanımı mümkün olabiliyordu.
70’li yıllarda geliştirilen bellekli elektronik daktilolarda yazılan bir metin saklanarak daha sonra yeniden yazdırılabiliyordu. Elektronik daktiloların bir
bölümü o dönemdeki büyük bilgisayarların uzak
yazıcısı olarak da kullanılabiliyordu. Elektronik
daktiloların gelişmiş modellerinde bir satırdan başlayarak, giderek artan sayıda satıra sahip ekranlar
eklenmeye başlanmış ve metnin önce düzenlenerek
son hâlinin verilmesi, sonra saklanması ve yazdırılmasına olanak sağlayan bu aygıtlar “sözcük işlemci” olarak anılmaya başlanmıştır.

1970’lerde mikroişlemcilerin geliştirilmesiyle
bireylerin evlerinde kullanabilecekleri mikrobilgisayarlar ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemin popüler bilgisayarı Apple II’de olduğu gibi verilerin
ve programların kasetler üzerinde tutulduğu ilk örnekler ağırlıklı olarak oyun oynamak amacıyla kullanılıyordu. Kişisel bilgisayarların evlerde olduğu
kadar iş hayatında da yaygınlaşması 1981’de IBM
PC kişisel bilgisayarının ve DOS işletim sisteminin
piyasaya çıkmasıyla başlamıştır. İlk kişisel bilgisayar modelleri siyah beyaz ve sadece 25 satır ve her
satırda 80 karakter görüntüleyebilen, bir ya da iki
disket sürücüsü olan, sabit diski bulunmayan bilgisayarlardı. Bilgisayarlarda programlar ekrandaki
komut satırına metin biçiminde DOS işletim sistemine ait komutlar yazılarak çalıştırılmaktaydı. Kişisel bilgisayarların ortaya çıkmasıyla birden fazla
satırda işlem yapmaya olanak sağlayan
metin düzenleyici
Metin Düzenleyicisi:
yazılımlar geliştirilText editor
meye başlandı. “Metin düzenleyici” bu
yazılımlarla bilgisayar ekranında imleci bulunduğu
satırdan önceki ya da sonraki satırlara geçirerek
metin düzenleme yapılabilmekteydi. Bu yazılımlarda kullanıcılar ağırlıklı olarak klavye kısayolları aracılığıyla yazılımla etkileşim kurarak sayfaları
oluşturmakta ve sayfa içindeki düz metinleri düzenleyebilmekteydiler. Sabit genişlikteki yazıtipinde yeralan yatay, düşey ve köşe çizgi karakterleri
yardımıyla sayfalara yatay-düşey çizgiler ve dikdörtgenler eklenebilmekteydi. Genellikle bir-iki
sayfalık raporlar ya da resmî yazılar için etkili olan
bu yazılımlar daktiloların giderek bürolarda kullanımdan kalkmasına neden olmuşlardır. Dönemin
popüler metin işlemcileri arasında Microsoft NotePad, Apple SimpleText ve Linux İşletim Sistemi
için “vi” ve “Emacs” yazılımları bulunmaktadır.
Metin düzenleyicisi ile oluşturulan metinler “.txt”
uzantılı düz metin dosyalarında saklanmaktadır.
Metin düzenleyici yazılımlar günümüzde daha çok
program yazmak, web ortamındaki HTML sayfalarını oluşturmak ya da veri dosyaları hazırlamak
amacıyla kullanılmaktadır.
1980’li yıllar boyunca, 1990’lara gelinceye kadar kişisel bilgisayarlar sabit disk, grafik ekranlar,
renkli ekranlar ve klavyenin yanı sıra fare gibi girişçıkış aygıtlarıyla donatıldı. Kişisel bilgisayarların bu
ilk döneminde özellikle iş dünyasında işlem tablo-
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su yazılımlarıyla birlikte sözcük işlemci yazılımları
da bilgisayarların yaygınlaşmasına öncülük etti. İlk
sözcük işlemci yazılımları metin tabanlı ekranlarda
kullanılıyordu ve sadece bir çeşit ve eşit aralıklı yazı
tipiyle metinler oluşturuluyordu. Ekranda göstermek mümkün olmadığı için “koyu”, “italik”, “altı
çizili” gibi vurgulamaları belirtmek amacıyla metne
yazıcının anlayabileceği etiketler yerleştiriliyordu.
Grafik ve renkli ekranlara sahip bilgisayarların ortaya çıkmasıyla farklı yazı tipleri, koyu-italik-üstü/
altı çizgili yazı, alt simge-üst simge, renkli yazı ve
farklı büyüklüklerde yazı tipleri kullanımı olanağına kavuşulmuştur. Kullanıcı ekranda sayfayı nasıl
görüyorsa yazıcıdan da aynı şekilde baskı alabilmeye başlamıştır. Bu özelliğe what-you-see-iswhat-you-get (WSYWYG) adı verilmektedir. Bu
dönemin diğer bir özelliği de uygulamalarda fare
kullanımının yaygınlaşmasıdır. Böylece kullanıcılar ekranda sağ fare tuşuna tıklanarak açılan metin tabanlı bağlamsal menülere erişebilmekte, aynı
anda belgenin iki farklı bölgesine göz atabilmekte,
üst üste açılan metin tabanlı iletişim pencereleri ile
karmaşık işlemleri gerçekleştirebilmektedirler. Bu
dönemde WordPerfect, WordStar, MacWrite ve
Microsoft Word yazılımlarının yaygın kullanılan
sözcük işlemciler olduğu görülmektedir. Sözcük
işlemciler ile oluşturulan içerikler yazılımların kendilerine özgü belge dosyalarında saklanmakta ve
diğer yazılımlar tarafından okunamamaktadırlar.
WYSWYG what-you-see-is-what-you-get:
(ekranda) ne görüyorsan (yazıcıdan) onu
alırsın

1980-1990 döneminde grafik tabanlı ve ileri düzey sayfa düzenleme işlevlerine sahip olan ve sayfalara
görüntü ekleme olanağı sunan pahalı sözcük işleme
yazılımlarının da ilk sürümleri ortaya çıkmıştır. Düşük fiyatlı ve daha az işlevli
olan sözcük işlemcilerden
Sözcük İşlemci:
ayırmak amacıyla bu gelişWord processor
miş yazılımlara “Masaüstü
Yayıncılık Sistemleri” adı
verilmiştir. 1984’te ilk yaygın grafik arayüzlü işletim
sistemine sahip Apple Macintosh bilgisayarlarının
piyasaya çıkmasıyla bu bilgisayara yönelik olarak hazırlanan AldusPageMaker ve QuarkXPress gibi Masaüstü Yayıncılık Sistemleri ile Apple Macintosh kişisel
bilgisayarları özdeşleşmiştir.
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Kişisel bilgisayarların metin düzenleme, sözcük
işleme ve masaüstü yayıncılık amacıyla kullanımı
şeklindeki gelişim sadece bilgisayarlardaki gelişimle
değil aynı zamanda
yazıcılarda sağlanan
gelişimle de destekMasaüstü Yayıncılık:
lenmiştir. İlk yazıcılar
Desktop publishing
nokta vuruşlu yazıcılardı. Oldukça yavaş
çalışan bu yazıcıların ilk örneklerinde kâğıda temas
eden 7, 8 ya da 9 noktadan oluşan bir kafa bulunmaktaydı. Karakterleri oluşturan matrisin her sütunu bu noktalara dolu ya da boş olarak yansıtılıyor ve
ardışık vuruşlarla harfler, sayılar ve özel karakterlerin
kâğıda baskısı sağlanıyordu. Nokta sayısı zamanla
12, 18, 24 ve 48 noktaya kadar artmış ve yüksek
kalitede karakterlerin basımı mümkün olmuştur. İzleyen dönemde mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve
lazer yazıcılar ortaya çıkarak dakikada basılan satır
ve sayfa sayısında büyük artışlar yaşanmasını sağlayarak, nokta vuruşlu yazıcıların yerini almışlardır.
1990’larda sözcük işlemcilerin gelişimine en büyük etki işletmelerde ve evlerde en yaygın kullanılan
Intel – Microsoft tabanlı bilgisayarlarda Microsoft
Windows grafik arayüzlü işletim sisteminin yaygınlaşmasıyla sağlanmıştır. 1993 yılında piyasaya çıkan
Windows 3.1 ile DOS işletim sistemi kullanıcıları
pencere kullanımıyla tanışmış, 1995 yılında piyasaya çıkan Windows 95, DOS işletim sisteminin yerini almıştır. Fare ile ekranda görsellerle desteklenmiş
standart menüler, bağlam menüleri, düğmeler, açılır
listeler, çoklu iletişim pencereleri ve sihirbazların kullanımıyla yazılımlar kolaylaşmıştır. Grafik kullanıcı
arabirimlerinin geliştirilmesinden önceki dönemde
yazılımların giderek karmaşıklaşması nedeniyle bir
sözcük işlemciyi etkin biçimde kullanmak için belirli bir eğitim almak zorunluluğu doğmuştur. İşletim
sistemlerinin görsel tasarımı ve etkileşim özellikleri
standartlaştırılarak oluşturulan “görünüm ve kullanım” özelliği ile kullanıcılar ayrıntılı eğitim görmeden o işletim sistemi altındaki yazılımları kullanmaya
başlayabilmekte ve deneyimlerini benzer “görünüm
ve kullanım” özelliğine sahip diğer ürünlere kolayca
aktarabilmektedirler. Bu dönemde sözcük işlemciler,
işlem tablosu ve sunum hazırlama yazılımlarıyla bir
paket haline getirilerek ofis takımları hâlinde pazarlanmaya başlamışlardır. Microsoft Office, Corel
WordPerfect Suite, AppleWorks ve Microsoft Office
for Mac dönemin popüler ofis takımlarıdır. Microsoft Office paketi içerisinde yeralan Microsoft Word
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sözcük işlemcisinin kullanımı özellikle öğrenciler
arasında bu dönemde yaygınlaşmıştır. Sözcük işlemcilerde en fazla veri kaybı kullanıcının belgeyi sık sık
kaydetmemesi durumunda, elektrik kesilmesi vb.
nedenle bilgisayarın kapanmasıyla yaşanmaktadır.
Sözcük işlemcilerde yazılımın belgeyi otomatik olarak kaydetmesini sağlayan geliştirmeyle bu sorun giderek azalmıştır. Sözcük işlemcilerde en büyük gelişmelerin yaşandığı bu dönemde yazım denetimi, dil
bilgisi denetimi ve hatalı yazımı otomatik düzeltme
gibi özelliklerde önce İngilizce ve daha sonra giderek
artan sayıda dilde yerleşmiştir. Belgelere eklenebilecek görsel malzeme türünde çeşitlilik sağlanmış,
belgeden ayrılmadan gerekli görsellere erişmek ya da
görselleri oluşturarak-düzenleyerek belgeye gömmek
mümkün hâle gelmiştir. Gelişmiş sayfa düzenleme,
otomatik dizin listesi, içindekiler tablosu, şekillertablolar listeleri oluşturmak, kaynakça düzenlemek
gibi olanaklara sahip olmasıyla Microsoft Word ve
benzeri sözcük işlemciler 90’lı yılların masaüstü yayıncılık yazılımlarının sahip olduğu özelliklere sahip
olmaya başlamışlar ve sıradan kullanıcıların da profesyonel kalitede çıktı elde etmelerine olanak sağlamışlardır. Geleneksel masaüstü yayıncılık sistemleri
ise gazete, dergi ve yayınevlerinde kullanılan çok
kullanıcılı karmaşık iş akışlarını yönetebilen, kurumsal yazılımlar halinde evrilmişlerdir.
2000’ler toplumda İnternete erişimin yaygınlaşmasının gözlendiği dönemdir. Belgeler İnternet üzerinden e-posta ile gönderilmeye başlanmış, ofis yazılımlarına eklenen makro ile kod yazabilme olanağı
giderek daha da gelişmiş, bu durum Microsoft Word
ve benzeri sözcük işlemcilerle oluşturulan belgelere
virüs bulaşmasının ve e-posta ile hızla yayılmasının
önünü açmıştır. Ajax tabanlı Web 2.0 teknolojileri sözcük işleme alanını da etkilemiş ve bireylerin
e-posta, blog, wiki, sosyal ağ ve medya paylaşım
siteleri gibi web ortamlarında zengin metin biçimi
düzenleyicilerini kullanabilmeleri olanaklı hâle gelmiştir. İnternet’in belge paylaşımını kolaylaştırması
nedeniyle aynı belge üzerinde farklı zamanlarda birden fazla kullanıcının çalışması mümkün hâle gelmiştir. Yazılımla birlikte sağlanan ya da kullanıcının
İnternet’ten erişebildiği, çok çeşitli alanlar için önceden hazırlanmış şablon belgeler özellikle yeni başlayan kullanıcıların üretkenliğini artırmıştır.

2000’li yıllarda açık kaynak hareketi ofis yazılımlarını da etkilemiş ve Apache Open Office ve
Libre Office gibi açık kaynak uygulamaları yayınlanmaya başlamıştır. Bu ofis takımları içerisinde
bulunan Open Office Writer ve Libre Office Writer
yazılımları birer açık kaynak sözcük işlemcilerdir.
Grafik kullanıcı arayüzüne sahip işletim sistemlerinde menülerin yanı sıra menü komutlarının birer düğmesinin bulunması gelenek hâline gelmiştir.
Geleneksel kullanıcılar klavye kısayollarıyla menülere erişmeyi tercih ederken yeni kullanıcılar daha
çok komut düğmelerini tercih etmektedirler. Birbiriyle ilişkili komut düğmeleri “Araç Çubukları”
halinde biraraya getirilmektedir. Kullanıcılar kendi
kullanım amacına yönelik olarak araç çubuklarının
görünürlüklerini ve ekrandaki konumlarını düzenleyebilmektedir. Windows için geliştirilen ilk
Microsoft Word sürümünde sadece Standart Araç
Çubuğu ve Biçimlendirme Araç Çubuğu bulunmaktaydı. Microsoft Word 2003’e gelindiğinde,
uygulama 31 adet araç çubuğu ve 19 görev panosu
aracılığıyla kullanılabilmekteydi. Kullanıcılar artık
yüzlerce düğmenin işlevini ayırt edemez hâle gelmişlerdir. Bu nedenle Microsoft Word 2007 ile ofis
yazılımlarında az sayıda menü ve her menü için
“Şerit” adı verilen yeni bir grafik arayüzüne geçilmiştir. Şerit tasarımı ile kullanıcının sık kullanacağı
düğmeler daha kolay anlaşılır biçime kavuşturulmuş ve gruplandırılarak ön plana getirilmiş, az kullanılan düğmelerin ise “Şeridi özelleştir” seçeneği
ile gerektiğinde görünmesi sağlanmıştır.
2000’lerin ikinci yarısından itibaren mobil bilişimde yaşanan gelişmeler tablet ve akıllı bilgisayarlarda sözcük işlemci kullanımını gündeme getirmiş ve Microsoft Office Mobile, Quick Office,
LibreOffice for Android gibi mobil ofis uygulamaları yayımlanmıştır. 2007 yılında Apple firması da
AppleWorks ürününe son vermiş, iOS ve MacOS
işletim sistemleri için baştan tasarladığı iWork ofis
takımı onun yerini almıştır.
2010’larda bulut hizmetlerinin gelişmesiyle sözcük işlemciler de bulut ortamına taşınmışlar ve belgelerin İnternet üzerinde buluta erişerek oluşturulması,
düzenlenmesi, saklanması ve aynı anda birden fazla
kullanıcı tarafından düzenlenebilmesi yaygınlaşmıştır.
Bu dönemde Office Online ve Google Docs hizmetleri yaygın bulut ofis yazılımları hâline gelmiştir.
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Cetvel

Belgeyi kapat

Menü

Standart
Biçimlendirme
Özellikler
Stiller ve biçimlendirme
Galeri
Gezgin

Gezgin bölümü
Kaydırma çubuğu

Belge

Büyütme/küçültme
denetimleri
Sayfa sayısı

Durum çubuğu

Görünüm biçimleri

Resim 2.1 Araç çubuğu tabanlı Apache OpenOffice Writer uygulamasının görünümü.
Şerit sekmesi (GİRİŞ)

Cetvel

Grup (Stiller)

Yardım
Belgeyi kapat
Şerit
Görev bölmesini kapat

Görev bölmesi

Kaydırma çubuğu

Belge
Gezinti bölmesi
Büyütme / küçültme
denetimleri
Sayfa ve sözcük sayısı, dil

Görünüm biçimleri

Resim 2.2 Şerit tabanlı Microsoft Word uygulamasının görünümü.
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araştırmalarla
ilişkilendir
OpenDocument
OpenDocument ya da tam adıyla OASIS
OpenDocument XML biçimi, sayısal ortamda metin, hesap tablosu, çizim ve sunu gibi belgelerinizi
saklamaya yarayan bir açık ve özgür belge standardıdır. İlk sürümü 3 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen OpenDocument biçimi, açık bir standart olma
iddiasını doğrular bir şekilde, çok sayıda kelime işlemci ve ofis yazılımı tarafından desteklenmektedir.
1.2 sürümü 29 Eylül 2011 tarihinde yayınlanan,
17 Temmuz 2015 tarihinde ISO/IEC 26300:2015
adıyla ISO tarafından bir uluslararası standart olarak
kabul edilen OpenDocument biçimi, günümüzde
pek çok ülke tarafından kamuda temel belge saklama
biçimi olarak kabul edilmektedir.
OpenOffice.org 2.0'dan itibaren tüm OpenOffice.org bileşenleri (Writer, Calc, Impress,
vb) standart OASIS OpenDocument XML biçimini kullanmaya başladı. Bu sayede üreticiden
bağımsız bir şekilde hazırlanan belgeler, herhangi
bir editör yardımıyla açılıp incelenebilmektedir.
Bu belge biçimi LibreOffice, Apache OpenOffice, açık kaynak kodlu Calligra, Google Dokümanlar arayüzü, StarOffice ve Lotus Notes ürünleri tarafından da kullanılmaktadır.
13 Aralık 2007 tarihinde Wikimedia Vakfı
tarafından yapılan açıklamayla, Wiki yazılımlarında da OpenDocument standardının destekleneceğini duyurdu. WikiEducator isimli bir
projenin bir parçası olarak düşünülen bu özellikle
ansiklopedik Wiki maddelerinin eğitim kurumları ve öğrenciler tarafından kolay indirilebilir ve
okunabilir bir biçimde sunulması hedefleniyor.

21 Mayıs 2008 günü Microsoft firması yaptığı basın duyurusu ile 2009'un ilk çeyreğinde yayınlanan SP2 (Service Pack 2) ile birlikte,
OpenDocument standardı Office 2007 ve sonrasındaki tüm Microsoft Office ürün aileleri tarafından desteklenmeye başlandı.
Sözcük işlemciler için .odt ve .fodt (Open Document Text bir başka deyişle Açık Belge Metni)
OpenDocument dosya biçimleri kullanılır. Aslında birer XML belgeleri olan OpenDocument
dosyaları, kayıpsız ZIP sıkıştırma algoritmasını
desteklemektedir. Bu nedenle OpenDocument
dosyaları Microsoft Office belgelerine (.doc) kıyasla yüzde 40 ila 70 oranında daha az disk alanı
kaplamaktadır. Bir ISO standardı olan OpenDocument dosya biçimi, her geçen gün artan sayıda
yazılım tarafından desteklenmektedir.
28 ülkenin üye olduğu Kuzey Atlantik
Paktı (NATO), Kurallar ve Standartlar Uyumluluğu listesine açık endüstri standardı olan
OpenDocument'i eklemiş durumdadır. NATO
üyesi tüm ülkeler, ordularında OpenDocument
dosya biçimlerini kullanmak zorunda. Yeni
OASIS OpenDocument XML standardı, Avrupa Komisyonu tarafından da tüm AB üyesi
ülkelere öneriliyor. OpenDocument standardı,
günümüzde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke ve özerk yönetim birimi
tarafından kamusal bilgi ve hizmetlerde tercih
edilmektedir.
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
sayfasındaki içerikten özetlenmiştir.

ÖÇ 1 Sözcük işlemcilerin gelişimini açıklayabilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Word uygulamasındaki şerit ana sekmelerini ve araç
sekmelerini listeleyiniz.

Daktilo ile sözcük işlemci
arasındaki farkları tartışın.

Günlük hayatınızda sözcük
işlemcilerin önemini anlatın.
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GÜNCEL SÖZCÜK İŞLEMCİLER
Günümüzde bir masaüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ya da akıllı telefon satın alındığında içerisinde
yüklü olarak gelen basit ya da orta düzey metin ve
sözcük işlemcilerle karşılaşılır. Windows işletim sisteminde düz metin dosyaları düzenlemek için NotePad, zengin metin biçimli dosyaları düzenlemek için
WordPad uygulamaları ücretsiz olarak bulunmaktadır. MacOS işletim sisteminde ise TextEdit uygulaması hem düz metin hem de zengin metin biçimli
dosya oluşturmak için işletim sistemiyle birlikte gelmektedir. Tam işlevli sözcük işlemci kullanılmak isteniyorsa Windows ortamı için Microsoft Office Word;
MacOs ortamı için iWork takımı içerisindeki Pages
uygulamaları satın alınabilir. Bu yazılımların öğrenciler için olan sürümleri yeni bilgisayar satın alındığında bilgisayarda yüklü olarak gelebilmektedir. Temel
işlevlerin büyük bir bölümünü içeren ücretsiz açık
kaynak sözcük işlemciler de bulunmaktadır. Apache
OpenOffice takımı içinde yer alan Writer en yaygın
kullanılan açık kaynak sözcük işlemcidir.

Android, iOS ve Windows tabletlerde ve akıllı
telefonlarda cihazlarla birlikte önceden kurulu gelen
ya da Android Play, Apple App Store ya da Windows
Store sitelerinden indirilebilen ücretli ve ücretsiz çok
sayıda metin ve sözcük işlemci uygulaması bulunmaktadır. Masaüstü sözcük işlemcilere göre indirgenmiş özellikleri bulunan bu uygulamalara Windows Phone ve Android telefonlar için ücretsiz olan
Microsoft Office Mobile yazılımı ile iOS telefonlar/
tabletler ve Android tabletler için geliştirilmiş ücretsiz Microsoft Word uygulaması örnek verilebilir.
Ofis uygulamalarının bulut sürümleri de
kullanıcılara ücretsiz sözcük işlemci hizmeti vermektedirler. Kullanıcıların Google Docs hizmeti
içerisindeki Docs uygulaması ile Office Online içerisindeki Word Online hizmetlerini ücretsiz Google ve Microsoft hesapları edinerek, İnternet üzerinden hemen kullanmaya başlamaları mümkündür.

internet
Apache OpenOffice Writer Türkçe sürümü
http://www.openoffice.org/tr/download/
sitesinden indirilebilir.

internet
Uygulama mağazaları:
Android Play mağazasına Android işletim
sistemi içerisinden; Apple App Store
mağazasına iOS işletim sistemi içerisinden;
Windows Store mağazasına ise Windows
işletim sistemi içerisinden erişilebilir.

ÖÇ 2 Güncel metin düzenleyicilerine ve sözcük işlemcilerine örnek verebilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Windows 8.1 kurulu bir
bilgisayardaki uygulamaları tarayarak cihazla birlikte
önceden kurulu gelen metin düzenleyicileri ve sözcük
işlemcileri saptayınız.

Google Docs sözcük işlemcisi için http://docs.google.
com, Word online sözcük
işlemcisi için http://office.
com adresini inceleyin.

Hangi sözcük işlemciyi tercih ediyorsunuz.
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KARAKTER, SÖZCÜK VE
PARAGRAF DÜZENLEME

←

←

Bir sözcük işlemcide temel işlemler sınırlı sayıda
karakterden oluşan sözcük metni üzerinde gerçekleştirilir. Daha sonra sözcük metinleri bir araya getirilerek cümleler kurulur. Ardından da birbiriyle ilişkili
cümlelerde paragraflar oluşturulur. Bir sözcük işlemcide hazırlanacak bir belge genellikle birbiri ardına
akan paragraflar, bu paragrafların arasında yerleştirilmiş tablolar, grafikler, görüntüler ve benzeri görsel ögelerden oluşur. Paragrafların bazıları paragraf
gruplarını birbirinden ayırmak amacıyla, farklı yazı
tipi, yazı büyüklüğü ya da yazı stili ile farklılaştırılarak oluşturulan bölüm ve alt bölüm başlıklardır.
Karakterler büyük-küçük harfler, rakamlar ya
da özel karakterlerden oluşabilir. Bir sözcük işlemcide yazı yazmak, belgeye klavyedeki yazı tuşlarına
basarak karakter eklemekle gerçekleşir. Karakterler
o anda yanıp sönen imlecin önüne eklenirler. Klavyeler sözcük işlemcilerde belge içerisinde gezinebilmek ve karakterleri düzenleyebilmek için özel tuşlar
barındırırlar. Bir harfe aynı anda “Shift” tuşu ile basarak büyük harf yazılabilmekte, “CapsLock” tuşu
ile klavye büyük harfe kilitlenebilmektedir. Hatalı
bir karakter yazıldığında, “Backspace” tuşu ile imlecin solundaki karakter silinebilmekte, “Delete”
tuşu ile imlecin sağındaki karakter silinebilmektedir.
“Home” tuşu imleci aynı satırda satır başına, “End”
tuşu satır sonuna getirmektedir. “Page Up” ile bir
önceki sayfaya, “Page Down” ile bir sonraki sayfaya geçilir. Sağ (→), sol (←), aşağı ( ) ve yukarı ( )
yön tuşlarıyla imleç sağa, sola, yukarıya ve aşağıya
hareket ettirilebilir. Bu tuşlara “Ctrl” tuşuyla birlikte
basılarak daha hızlı hareket etmek mümkündür.

Karakterler ya da sözcükler değiştirilmediği sürece sözcük işlemciye ait varsayılan yazı tipiyle ve yazı
boyutuyla yazılırlar. Örneğin Word 2013’te varsayılan yazı tipi ve boyutu 11 punto Calibri iken Apache
OpenOffice Writer 4.1.1’de 12 punto Times New
Roman’dır. Karakterler ya da sözcüklere italik, kalın
ve kalın italik gibi farklı yazı tipi stilleri uygulanabilir. Ayrıca karakterler ya da sözcüklere üst simge, alt simge,
altı çizili, üstü çizili ve gölge efektleri verilebilir. Bunun dışında yazının rengini değiştirmek,
Gezinti ve düzeltme tuşları;
Home: Satır başına git
End: Satır sonuna git
Page Up: Önceki sayfaya git
Page Down: Sonraki sayfaya git
Shift: Büyük harf dönüştürücü
CapLock: Büyük harf kilidi
BackSpace: İmlecin solundaki kakateri sil
Delete: İmlecin sağındaki karakteri sil

yazının üstünü bir renkle çizerek vurgulamak
ya da yazıya kenarlık eklemek gibi teknikler kullanılarak metin üzerinde dikkat çekici düzenlemeler
yapılabilir. Bu düzenlemelerden herhangi birini yapmak için sayfada yazılı olan bir metin parçası seçilir ve
Word uygulamasında “GİRİŞ” sekmesindeki, Writer
uygulamasında ise “Biçimlendirme” araç kutusundaki ilgili düğmeye tıklayarak işlem yapmak yeterlidir.

Resim 2.3 Word uygulamasında şeritteki “GİRİŞ” sekmesine ait düğmeler.

Resim 2.4 Writer uygulamasında “Biçimlendirme” araç çubuğundaki düğmeler.
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Belge üzerinde “seçme” işlemi, fare ile seçilecek bölgenin başına gelerek ve farenin sol tuşuna basılı tutarak, fareyi seçilecek bölgenin sonuna kadar sürüklemekle gerçekleştirilir. Seçili bölgenin sonuna gelindiğinde farenin sol tuşu serbest bırakılır ve seçili bölge gri zeminle kaplanmış olarak görüntülenir. Herhangi bir
işlem yapmayıp belge üzerindeyken tekrar farenin sol tuşuna tıklandığında seçim işlemi iptal olur. Seçilen
bölge üzerine fareyle gelindiğinde fare göstergesi “ok” hâlini alır ve bölge fareyle gerçekleştirilen “sürükle
ve bırak” işlemiyle belgenin başka bir yerine taşınabilir. Seçme işlemi klavyede hareket tuşlarının “Shift”
tuşuyla birlikte kullanılmasıyla da gerçekleştirilebilir.
Bir sözcük işlemcide “Enter” tuşuna basmadan yazmaya devam edildiği sürece aynı paragrafın içinde
bulunmaya devam edilir. Paragrafı oluşturan sözcükler sona erdiğinde “Enter” tuşuna basılarak yeni paragrafa
geçilir. Paragraflar arasında tekrar “Enter” tuşuna basarak belgede gereksiz boş paragraflara yer verilmemelidir.
Paragrafı oluşturan satırların satır aralığı değeri ve paragraflar arasındaki aralık değeri, değiştirilmediği
sürece genellikle 1’dir. Akademik tez belgeleri ve benzeri raporlarda satır ve paragraf aralıklarının daha
büyük olması istenir. Böylece satırlar arasında düzeltme yapmak ve not almak kolaylaşır.
Maddeleri paragraf olan listeler oluşturmak mümkündür. Bu amaçla paragrafların önüne madde işaretleri ya da numaralar koyulabilir. Bu listelerde “Girintiyi Artır” ve “Girintiyi Azalt” işlemleriyle maddelerin
düzeyi değiştirilebilir.
Tablo 2.1 Paragraf aralıkları, listeler ve girintisi artırılmış listeler
Satır arası “1” olan ve
paragraftan önce boşluk
eklenmiş metin

• Birinci düzey madde
• Birinci düzey madde
• Birinci düzey madde

• Birinci düzey madde
° İkinci düzey madde
■ Üçüncü düzey madde

Satır arası “1,15” olan ve
paragraftan önce boşluk
eklenmiş metin

1. Birinci düzey madde
2. Birinci düzey madde
3. Birinci düzey madde

1. Birinci düzey madde
a. Birinci düzey madde
i. Birinci düzey madde

Satır arası “1,5” olan ve
paragraftan önce boşluk
eklenmiş metin.

Word uygulamasında “GİRİŞ” sekmesinin “Paragraf ” grubundaki düğmelerle seçili paragrafın sayfaya
yerleşimine yönelik düzenlemeler gerçekleştirilebilir. Başlıca paragraf düzenlemeleri paragrafın sayfada sağa
hizalanması, sola hizalanması, ortalanması ve iki yana yaslanması biçimindedir.
Tablo 2.2 Paragrafların sayfaya yerleşimi
Sola hizalanmış
paragraf

Ortalanmış paragraf

Sağa hizalanmış
İki yana yaslanmış paragraf
paragraf

Paragrafları birbirinden kolayca ayırt etmek amacıyla paragrafın ilk satırına girinti vermek yaygın bir
uygulamadır. Bu amaçla paragrafın ilk satırının başında sekme (→|) tuşuna bir kez basılır. Değiştirilmediği
sürece Word ve Writer uygulamalarında bir sekme vuruşu 1,15 cm’dir. Paragrafların sağ ve sol kenarlarına
girinti vermek, girintiyi ilk satıra ya da izleyen satırlara vermek mümkündür. Genellikle akademik metinlerde doğrudan yapılan alıntılarda paragrafa hem sağ hem sol kenardan girinti verilir. Kaynakça listelerinde
ise ilk satır dışındaki satırların girintisi artırılarak asılı girinti oluşturulur.
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Ofis uygulamalarının genelinde kullanıcının metin girişini ve biçimlendirmesini,
Tablo 2.3 Paragraflarda girinti kullanımı
metin üzerinde arama-değiştirme yapmasını, hatalı işlemleri iptal etmesini ve hataSol girintiye
Sağ girintiye sahip
Sağ ve sol girintiye
lı metinleri fark edebilmesini sağlayan bir
sahip paragraf paragraf
sahip paragraf
dizi kolaylaştırıcı araç bulunmaktadır.
İlk satırdan sonraki
“Görünüm ve kullanım” özelliğiyle ofis
İlk satırında
Paragrafın her iki
satırlarda girintiye
takımlarında bulunan uygulamaların
girinti kullanılan
tarafında girinti
sahip (asılı)
hepsinde aynı şekilde çalışan bu kolaylaşparagraf
vardır
paragraf
tırıcılar sözcük işlemcilerin etkin kullanımı için vazgeçilmez araçlardır.
Sözcük işlemcide yazılan metnin bir bölümünü kesmek ve daha sonra belgenin başka bölgesine yapıştırmak sık gerçekleştirilen bir düzenlemedir. Buna benzer bir başka işlem ise belgenin seçilen bir bölümünün kopyalanması ve daha sonra “yapıştırma” işlevi ile istenildiği kadar çoğaltılmasıdır.
Grafik kullanıcı arayüzlerinin bir özelliği de bir işlemi gerçekleştirmek için farklı yöntemleri sunmalarıdır. Örneğin ekrandan seçilen bir metnin kesilmesi için Word uygulamasında “GİRİŞ” sekmesindeki
makas simgesine tıklamak, sağ tuşa basılarak açılan bağlam menüsünde “Kes” düğmesine tıklamak ya
da klavyede “Ctrl” tuşuyla birlikte “X” tuşuna aynı anda basmak seçeneklerinden birisi tercih edilebilir.
Kesme işlemi için Writer seçenekleri ise “Standart” araç çubuğundaki makas simgesine tıklamak, farenin
sağ tuşuna basılarak açılan bağlam menüsünde “Kes” düğmesine tıklamak ya da klavyede “Ctrl+X” tuş
birleşimine basmaktır.

Resim 2.5 OpenOffice Writer uygulamasında kes, kopyala ve yapıştır düğmeleri

Resim 2.6 Word
uygulamasında kes, kopyala
ve yapıştır düğmeleri

Sözcük işlemcide oluşturulan bir belgede belirli bir sözcüğü aramak gerekebilir. Bu amaçla “Bul” düğmesine tıklanır açılan pencerede aranacak
sözcük girilir. Eğer belge içinde aranan sözcük varsa, ilk görüldüğü yere konumlanılır. Word uygulamasında “Sonrakini Bul”, Writer uygulamasında
“Hepsini Bul” seçenekleri kullanılarak, aynı sözcüğün geçtiği
diğer yerlere erişilebilir. Belgedeki bir sözcüğü bulup değiştirmek
için “Değiştir” düğmesine tıklanır ve açılan pencereye girilen ilk
sözcüğün yerine ikinci sözcüğün yazılması sağlanır. “Tümünü
Değiştir” ile birinci sözcüğün belgede bütün geçtiği yerlerde aynı
anda değiştirilmesi sağlanabilir.

Resim 2.7 Writer ve Word uygulamalarında "Bul ve Değiştir"iletişim kutuları
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Sözcük işlemcide karakter, sözcük, paragraf ya
da sayfa düzenlerken oluşan hatalı bir işlem farkedildiğinde “Geri Al” tuşu ile bu işlemin öncesine dönülerek yapılan hata giderilebilir. “Geri al”
(Ctrl+Z) tuşunun yanında bulunan açılır liste düğmesine tıklanarak belge açıldıktan sonra gerçekleştirilen bütün işlemlerin listesiyle karşılaşılır. Bu
işlemlerden birisi seçildiğinde o işlemin gerçekleştirildiği anın öncesine dönülür. İşlem listesindeki
işlemlerin tekrar gerçekleşmesini sağlamak için her
işlem için “Yinele” (Ctrl+Y) düğmesine tıklanır.
Sık kullanılan klavye kısayolları
• Ctrl+X (Seçili metni ya da nesneyi kes)
• Ctrl+C (Seçili metni ya da nesneyi
kopyala)
• Ctrl+V (Metin ya da nesneyi yapıştır)
• Ctrl+Z (Eylemi geri al)
• Ctrl+Y (Eylemi tekrarla)
• Ctrl+K (Seçili metni kalın yap)
• Ctrl+T (Seçili metni italik yap)
• Ctrl+F (Bul iletişim kutusunu aç)
• Alt (Şerit sekmelerinin kısayolları
görünür)

Sözcük işlemcilerde hatasız yazmak için “Yazım
denetleme” işlevi kullanılmalıdır. Bu işlev Word
belgelerinde otomatik olarak gerçekleştirilir. Belge
için seçili olan dilde hatalı yazılan ya da tanınmayan bir sözcük altı kırmızı çizgili olarak görünür.

Sözcüğün üzerinde gelip bağlam menüsü açıldığında Word doğru yazım için en uygun seçenekleri sunacaktır. Yazım hatası olmayıp dil bilgisi hatası olduğu varsayılan cümlelerin altı mavi çizgi ile çizilir.
Cümlenin üzerindeyken bağlam menüsü ile doğru
dil bilgisi önerilerine erişilir. Word uygulamasında
“GÖZDEN GEÇİR” sekmesindeki “Yazım ve Dilbilgisi” düğmesiyle “Yazım Denetimi” bölmesi açılır ve seçili metin üzerinde kullanıcıyla etkileşimli
denetim başlatılır. Yazma esnasında yararlanılan diğer araçlara ise “Eş Anlamlılar” ve “Çevir” düğmeleriyle erişilir. Belge üzerinde bir sözcük seçildikten
sonra “Eş Anlamlılar” düğmesine tıklanarak seçili
sözcükle eş anlama sahip sözcüklerin listesine erişilir. Belge üzerinde bir sözcük, cümle ya da paragraf
seçildikten sonra “Çevir” açılır listesindeki “Seçili
Metni Çevir” seçeneği ile ilgili seçim belirtilen bir
dile çevrilebilir. Seçim sonrasında bağlam menüsündeki “Çevir” seçeneği de aynı sonucu verir. Ayrıca “Belgeyi Çevir” seçeneği ile belgenin tümünü
bir çeviri hizmeti veren siteye gönderip çevrilmiş
hâlini geri almak mümkündür.
Bir başka kolaylaştırıcı ise belgenin bir bölgesinde gerçekleştirilen karmaşık bir biçimlendirmenin
belgenin bir başka bölgesine kolayca uygulanması
için kullanılan “Biçim Boyacısı”dır. Bu amaçla örneğin italik, altı çizili ve yeşil renkli bir paragraf seçilerek Word ekranında “Biçim Boyacısı” na, Writer
ekranında “Biçimlendirme Fırçasına” tıklandıktan
sonra belgenin başka bir sayfasındaki normal bir paragraf seçildiğinde, normal paragrafın da italik, altı
çizili ve yeşil renkli hâle geldiği görülebilir.

ÖÇ 3 Sözcük işlemcilerde karakter, sözcük ve paragraf düzeyindeki düzenleme ve
biçimlendirmeleri gerçekleştirebilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Word uygulamasında Türkçe bir paragrafı önce İngilizceye çevirip daha sonra
İngilizce paragrafı tekrar
Türkçeye çevirerek çeviri
başarımını inceleyiniz.

Sözcük işlemcilerde karakter, sözcük ve paragraf düzenleme kolaylığını tartışın.

Word uygulamasında GİRİŞ sekmesindeki en çok
kullandığınız düğmeleri arkadaşlarınızla paylaşın.
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BELGELERE EKLENEBİLİR
ÖGELER
Sözcük işlemcilerin ilk dönemlerinde sadece
metin içeren belgeler oluşturulabiliyordu. Belgeye
bir resim eklemek için karmaşık işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Günümüzde grafik
kullanıcı arayüzleri yardımıyla belgelere çok çeşitli
ögeler kolayca eklenebilmektedir. Word uygulamasında “EKLE” sekmesi ve Writer ekranında “Ekle”
araç çubuğu ve “Ekle” menüsü belgeye ögeler eklemek için kullanılan düğmeleri barındırırlar.
Writer’da varsayılan olarak “Standart” ve
“Biçimlendirme” araç çubuğu görünür
durumdadır. Diğer araç çubuklarını görünür yapmak için “Görünüm” menüsünden
“Araç Çubukları” listesi açılır ve örneğin
“Ekle” araç çubuğu seçilir.

Writer yazılımında belgelere eklenebilecek ögeler
arasında resimler, tablolar, çizelgeler (grafikler), çi-

zimler (şekiller), yazı sanatı (sanatsal yazılar), videolar ve formüller (denklemler) bulunmaktadır. Word
uygulamasında ek olarak akıllı çizimlere, ekran görüntüsü kırpma aracına ve metin kutularına yer verilmektedir. Ayrıca ofis takımı içerisindeki PowerPoint ve Excel gibi diğer uygulamalara ait içerikler birer
nesne olarak sözcük işlem belgelerine eklenebilmektedir. Resim ve video dışındaki ögeleri sözcük işlemci uygulamalarının içerisinde karşı gelen araçlarla
oluşturmak ve düzenlemek mümkündür. Bu şekilde
oluşturulan ögeler gerektiğinde kopyalanarak ve diğer ofis uygulamalarına yapıştırılarak kullanılabilir.
Ögeleri metin içerisine metinle birlikte akacak biçimde yerleştirmek ya da sayfaya sabit bir biçimde
yerleştirmek mümkündür. Word belgesine eklenmiş
herhangi bir ögeye çift tıklanarak ögeyi düzenlemeye
başlanabilir. Bu durumda ilgili ögeye ait araç gruplarını içeren şerit sekmeleri görünür hâle gelir. Ögeyle
düzenleme işlemi bittiğinde ilgili şerit
sekmesi ekrandan kalkar. Eklenen ögeleri metin içerisinde herhangi bir yere
yerleştirmek için sürüklemek yeterlidir.

Resim 2.8 Writer uygulamasında “Ekle” menüsü düğmeleri

Resim 2.9 Word uygulamasında “EKLE” sekmesi düğmeleri
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12

13

18
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[Belgeden yaptığınız güzel
bir alıntıyla okurlarınızın
dikkatini çekin veya önemli
bir noktayı vurgulamak için
bu alanı kullanın.Bu metin
kutusunu sayfada herhangi
bir yere yerleştirmek için
sürüklemeniz yeterlidir.]

Resim 2.10 Tablo, akıllı şekil, grafik, denklem, video, sanatsal yazı, resim, şekil ve metin kutusu ögesi

Word uygulamasında belgeye eklenmiş bir şekil, metin kutusu ya da sanatsal yazı ögesi seçildiğinde “ÇİZİM ARAÇLARI” sekmesinde “BİÇİM” sekmesi etkin hâle gelir. Belgelere eklenebilir ögelerin sayfa içerisinde nereye konumlanacağı “Konum” düğmesindeki seçeneklerle; eğer metinle birlikte kaydırılacaksa metin içerisindeki konumlanmasını “Metni Kaydır” düğmesindeki seçeneklerle ayarlamak mümkündür. Aynı
sekmede seçili bir öge diğerlerine göre öne getirilebilir ya da arkaya gönderilebilir “Seçim Bölmesi” açılarak
belgedeki tüm ögelerin listesine erişilir. Ayrıca seçili ögeler sayfaya ya da birbirlerine göre hizalanabilir, gruplandırılabilir ve sağa ya da sola istenilen açıda döndürülebilir.

Resim 2.11 Word uygulamasında seçilen bir ögeye ait “ÇİZİM ARAÇLARI” sekmesi
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ÖÇ 4 Sözcük işlemcilerde belgelere eklenebilecek ögeleri tanımlayabilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Word uygulamasında belgenize bir başka Word belgesi
nesnesi, PowerPoint nesnesi
ve Excel nesnesi ekleyiniz.

Bir sözcük işlemcide EKLE
sekmesini kullanarak, resim
ekleme özelliğini uygulayın.

Bir sözcük işlemcide ÇİZİM araçlarından hangisini
daha çok kullandığınızı anlatın.

SAYFA DÜZENLEME İŞLEMLERİ
Sözcük işlemcilerde belgedeki metni oluşturan
paragrafların yazılması ve metin aralarına görsel ögelerin yerleştirilmesinden sonra sıra belgenin sayfa
yapısının düzenlenmesine gelir. Sözcük işlemcilerde
sayfa düzenlemesi genellikle sayfanın boyutunun,
yönünün, kenar boşluklarının, sütun sayısının belirlenmesiyle gerçekleştirilir. Sözcük işlemcilerde kullanıcı yeni bir boş belge oluşturduğunda uygulama
varsayılan sayfa düzenine uygun olarak hazırlanmış
bir sayfa getirecektir. Sayfa boyutu varsayılan olarak
A4 (21 cm X 29,7 cm) büyüklüğündedir. Sayfanın
yönü “Dikey”; sütun sayısı “Bir” olarak belirlenecektir. Kenar boşlukları ise varsayılan olarak Normal
(Üst, Alt, Sağ ve Sol kenar boşluklarının hepsi Word
uygulamasında 2,5 cm, Writer uygulamasında ise 2
cm ayarıyla gelecektir.

Resim 2.12 Word uygulamasında “SAYFA DÜZENİ”
sekmesinde “Sayfa Yapısı” grubu

Resim 2.13 Writer uygulamasında “Sayfa” özellikleri

Sözcük işlemcilerle sadece raporlar ve ödevler
değil, broşürler, el ilanları, bültenler kartvizitler,
adres etiketleri gibi çok çeşitli belge oluşturulabilir. Bu değişik belge türlerinin tasarımı
esnasında farklı sayfa büyüklüğü, sayfa
yönü, sütun sayısı ve kenar boşluklarının kullanımı gerekir.
Sayfa düzeni belirlendikten sonra oluşturulacak
belgenin gereksinimlerine göre sayfalarda alt bilgi,
üst bilgi, kenarlık, filigran ve sayfa rengi ögeleri belirlenebilir. Sayfaya üstbilgi ya da altbilgi eklemek
amacıyla Word uygulamasında “EKLE” sekmesindeki “Üstbilgi ve Altbilgi” grubundaki açılır listeler, Writer uygulamasında ise “Ekle” menüsündeki
“Altbilgi” ve “Üstbilgi” düğmeleri kullanılır.

Resim 2.14 Word uygulamasında “ÜSTBİLGİ VE ALTBİLGİ ARAÇLARI” sekmesi
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Sözcük işlemcilerde sayfaların üst ve alt bilgi bölümlerine eklenebilecek alanlar genellikle sayfa numarası, sayfa sayısı, tarih, saat, belgeye ait bilgiler (yazar, dosya adı, dosya yolu, belge başlığı) ve resimler
olabilmektedir.

Resim 2.15 Writer uygulamasında üst bilgi ve alt bilgiye eklenebilen alanlar

Bazı resmî belgelerde sayfaların zeminine filigran yerleştirilmesi gerekebilir. Genellikle belge kopyalandığında nereden kopyalandığının belirlenmesini sağlayacak biçimde kurum adı ve bilgileri filigrana yerleştirilir. Gizli
ve kopyalanmaması gereken belgelerde de ”Gizli” ve “Kopyalamayın” ibareleri filigran olarak kullanılmaktadır.

Resim 2.16 Word
uygulamasında “EKLE”
sekmesinde “Sayfa Arka Planı”
grubu
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ÖÇ 5 Sözcük işlemcilerde sayfa düzeyindeki düzenleme ve biçimlendirmeleri
gerçekleştirebilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Karmaşık sayfa düzenlemesi
örneklerini incelemek amacıyla Word uygulamasındaki
hazır “Broşür” şablonlarını
indiriniz. Broşürlerde kullanılan başlıca sayfa düzenleme biçimlerini listeleyiniz.

Bir sözcük işlemcide alt bilgi bölümüne sayfa numarası, tarih ve saat ekleme uygulamasını yapın.

Filigran uygulaması yaptığınız bir sözcük işlemci
çalışmasını arkadaşlarınızla
paylaşın.

BELGE DÜZENLEME İŞLEMLERİ
Sözcük işlemciler, belge dosyalarının yönetimi
için gelişmiş işlevler barındırırlar. Temel dosyalama
işlemleri arasında yeni bir boş belge dosyası oluşturma, varolan bir belge dosyasını açma, üzerinde
çalışılan belgeyi kaydetme, belgeyi farklı isimle
kaydetme, belgeyi yazıcıda yazdırma, belgeleri başkalarıyla paylaşma ve belgeyi başka dosya formatlarında dışarıya aktarma işlemleri bulunur. Dosyalama işlemlerine Word uygulamasında “DOSYA”
sekmesiyle Writer uygulamasında ise “Dosya”
menüsünden erişilir. Sözcük işlemciler çok sayıda
farklı uygulama tarafından oluşturulmuş belgeyi
açabildikleri gibi belgeyi çok sayıda farklı formatta
da saklayabilirler. Yine de her sözcük işlemci uygulaması varsayılan olarak kendisine ait dosya biçimini tercih eder. Örneğin Word uygulaması varsayılan olarak “.docx” dosya uzantısına sahip dosya
oluştururken Writer uygulaması “.odt” uzantısına
sahip dosya oluşturur.
Belgeler genellikle bilgisayarın sabit diskine
kaydedilirler. Fakat günümüzde bulut saklama
hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte belgeler
OneDrive, Google Drive ve Dropbox gibi bulut
ortamlarına saklanmaktadırlar. Böylece aynı belgelere, taşımaya gerek kalmadan, başka bilgisayarlardan tekrar erişmek kolaylaşmaktadır.

Belgeleri yazdırma işlemi esnasında ofis ağında
tanımlı olan yazıcının kullanılacağı, tüm sayfaların
sadece bir kopya olarak yazdırılacağı varsayılır. Kullanıcı yazdırma öncesi bu ayarları değiştirerek, eğer
varsa farklı yazıcıyı seçebilir sadece belirli sayfaların
istenilen sayıda yazdırılmasını sağlayabilir.
Sözcük işlemciler çok sayıda farklı uygulama
tarafından oluşturulmuş belgeyi açabildikleri gibi
belgeyi çok sayıda farklı formatta da saklayabilirler.
Belgenin farklı bir formatta kaydedilmesine “dışarı
aktarma” adı verilir. Sözcük işlemcilerle oluşturulmuş belgeler dijital ortamda dağıtılmak amacıyla
yaygın olarak PDF formatına aktarılırlar. PDF belgeleri genellikle sadece okunmak ve yazdırılmak
amacıyla kullanılırlar. Böylece belgenin orijinal yapısının korunması istendiğinde PDF tercih edilir.
Sözcük işlemci belgelerinin web sayfası biçiminde
dışarı aktarmak da mümkündür. Böylece Word ya
da Writer belgesinden İnternet ortamında yayımlanabilir HTML belgesi elde edilir.
Kitap, rapor, kılavuz vb. uzun belgelerde belge
metninin değişik düzeylerde başlıklar eklenerek
düzenlenmesi gerekir. Böylece okuyucu belgenin
istediği bölümüne kolayca erişerek okuyabilir. Başlık oluşturmak için başlık metnini seçmek ve Word
ekranında “GİRİŞ” sekmesindeki, Writer ekranında ise F11 tuşuyla da açılabilen “Stiller ve Biçimlendirme” panosundaki hazır başlık stillerinden
birini uygulamak yeterli olacaktır.
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Resim 2.17 Word uygulamasında “DOSYA” sekmesine ait seçenekler

Resim 2.18 Writer uygulamasında “Yazdır” komutu seçenekleri
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Resim 2.19 Word uygulamasında hazır stiller

Word uygulamasında belge içerisinde yeni başlık
belirledikçe ekranın solundaki “Gezinti” bölmesinin
“BAŞLIKLAR” sekmesinde belgedeki başlıklar hiyerarşik olarak görüntülenecektir. Kullanıcı bu sekmedeki
herhangi bir başlığa tıklayarak belgede başlığın bulunduğu sayfaya geçiş yapabilir.
Bir belgede bütün düzeylerdeki başlıklar belirlendikten sonra belgeye bir “İçindekiler Tablosu” eklemek
son derece kolaydır. Bu amaçla belgenin başında boş bir
sayfaya gelindikten sonra Writer uygulamasında Ekle
→ Dizinler ve Tablolar → Dizinler ve Tablolar → Dizin/
Tablo sekmesi → Tür: İçindekiler → TAMAM işlem sırası izlenmelidir. Aynı işlem için Word uygulamasında
“BAŞVURULAR” sekmesinde “İçindekiler” açılır listesinde “Otomatik Tablo 1” seçilir.
Bir belgeye “İçindekiler Tablosu” eklendikten sonra başlıkların bulunduğu sayfa numaraları değiştiğinde
Word uygulamasında “BAŞVURULAR” sekmesinde
“Tabloyu Güncelleştir” düğmesine; Writer uygulamasında içindekiler tablosu üzerindeyken bağlam menüsündeki
“Dizini/Tabloyu Güncelle” seçeneğine tıklanmalıdır.

Resim 2.20 Belgedeki başlıklar ve alt başlıklar

Resim 2.21 Writer uygulamasında belgeye eklenmiş içindekiler tablosu
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Word uygulamasında belgeye dipnot eklemek
için belge içinde dipnot numarası eklenecek yere
konumlanılır ve “BAŞVURULAR” sekmesindeki
“Dipnot Ekle” düğmesine tıklanır. Seçili bir resim ya da tabloya Resim Yazısı ya da Tablo Yazısı
eklemek amacıyla “Resim Yazısı Ekle” düğmesi
kullanılır. Açılan “Resim Yazısı” iletişim kutusundaki “Etiket:” seçenekleri arasında Denklem,
Şekil ve Tablo bulunmaktadır.
Writer uygulamasında belgeye dipnot eklemek
için belge içinde dipnot numarası eklenecek yere
konumlanılır ve “Ekle” menüsünde “Dipnot/
Sonnot…” seçeneği kullanılır. Resim ve Tabloya
Resim 2.22 Tablo girdisi ekleme
başlık eklemek için öge seçildikten sonra bağlam
menüsünde “Başlık” seçeneğinden kategori seçilir ve başlık metni girilir. Bir belgedeki
tüm tablolara ve şekillere resim
yazısı eklendiğinde, belgeye
İçindekiler Tablosu gibi sayfa
numaralarının otomatik olarak güncellendiği Şekiller Listesi ve Tablolar Listesi eklemek
mümkündür.
Sözcük işlemcilerde belgeye eklenebilen ögelerden biri
de dizindir. Word uygulamasında belge içerisinde dizinlenmesi istenen bir sözcük seçilip
“Girdiyi İşaretle” ile dizin girdisi olarak tanımlanırsa “Dizin
Ekle” ile belge sonuna eklenecek bir dizin listesinde, belge
içerisinde yeraldığı sayfaların
numaralarıyla birlikte bu sözcük görüntülenir. Daha sonra
başka sözcükler de dizine girdi
olarak eklenebilir ve dizin güncellendiğinde listede yeralırlar.
Akademik belgelerde sık
yer verilen bir başka öge de
diğer yayımlardan yapılan
alıntılar ve bu yayınların listesini oluşturan kaynakçadır. Bu
amaçla Word uygulamasında
hazırlanan bir belgede kullanılan kaynaklar “BAŞVURULAR” sekmesinde “Yeni
Kaynak Ekle…” ile tek tek ta- Resim 2.23 Belgeye eklenmiş şekil yazısı, tablo yazısı, dipnot, üst bilgi, alt bilgi,
nımlanır ve belge içerisinde bu
kenarlık ve filigran
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kaynaklara yapılan başvurular ilgili yerlere “Alıntı Ekle” ile eklenir. Son olarak belge sonuna “Kaynakça”
açılır listesinden istenilen biçimde bir kaynakça eklenir.

Resim 2.24 Belgeye eklenmiş İçindekiler, Tablolar ve Şekiller listeleri

Kitap ve rapor gibi uzun belgelerin bir
kapak sayfasının bulunması dosyaların ve
dökümlerinin birbirinden kolayca ayırt edilmesini sağlayacaktır. Word uygulamasında
bu amaçla “EKLE” sekmesinde “Kapak
Sayfası” düğmesine tıklandığı
zaman listelenen hazır kapaklarResim 2.25 Word uygulamasında “BAŞVURULAR” sekmesinde
dan biri seçilebilir. Hazır kapak“Dizin” ile grubu “Alıntılar ve Kaynakça” grubu
larda belge, yazar ve şirket adı
gibi alanlara yer verilmektedir.
Hazır tema seçimi ile bir belgede kullanılan tüm stillerin birbiriyle tutarlı bir şekilde topluca değiştirilmesi mümkündür. Böylece kullanıcı belgenin niteliğine ve hedef kitlesine daha uygun bir tasarım seçebilir.
Bir tema seçildikten sonra renk kümesi, gövde ve başlıklar için kullanılan yazı tipi, paragraf aralığı ve
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efektlerde gerçekleştirilen değişikliklerle oluşturulan yeni temayı “Geçerli Temayı Kaydet” ile kaydederek daha sonra tekrar kullanmak mümkündür.

Resim 2.26 Word uygulamasında hazır temalar

Tez, makale ve bildiri gibi akademik belgelerde yazım kuralları ayrıntılı olarak belirlenmiştir ve
yazarın bu kuralları uygulaması istenir. Eğer hazır
stiller uygulanması istenen yazım kurallarına uygun değilse, kullanıcılar kendi stillerini oluşturabilir ve bütün belgeye uygulayabilirler. Kullanıcılar
bu stil kümelerini kaydedebilirler.

Sözcük işlemciler kullanıcıların üretkenliğini
artırmak amacıyla kısa sürede etkili ve görsel açıdan tutarlı belgeler oluşturmak için hazır şablonlar
barındırırlar. Örneğin Word uygulaması çok sayıda
hazır şablonla gelir ve ayrıca Microsoft Office sitesinden yeni şablonlar da indirmek ve kullanmak
mümkündür. Sık yararlanılan sözcük işlemci şablonları arasında öz geçmişler, takvimler, kartvizitler,
broşürler, iş formları, zarflar, sertifikalar, gazeteler,
bültenler, etiketler, yıllık raporlar, davetiyeler, iş
mektupları, dilekçeler, el ilanları, faks kapakları,
CD/DVD etiketleri, planlayıcılar vb. yer almaktadır. Bir şablonu indirdikten ve içeriğini düzenledikten sonra “TASARIM” sekmesindeki “Temalar”,
“Yazı Tipleri” ve “Renkler” düğmeleri yardımıyla
görünümünü değiştirmeniz mümkündür. “Temalar”, belgede tutarlı bir genel görünüm oluşturmak
için benzersiz bir renk, yazı tipi ve efekt kümesini içerirler. “Renkler” ile belgedeki tema renklerine farklı bir renk paleti uygulanabilir. Hangi renk
paleti seçilirse seçilsin belge düzenli bir görünüme
sahip olur. “Yazı Tipleri” ile metnin tümünde kullanılan “gövde” ve “başlık” yazı tipleri topluca değiştirilebilir.
Ekip çalışmalarında sözcük işlemcilerle bir belge
üzerinde birden fazla kişinin çalışması gerekebilir.
Bu durumda “GÖZDEN GEÇİR” şerit sekmesindeki “Açıklamalar”, “İzleme” ve “Değişiklikler”
gruplarındaki araçlar belge üzerinde birden fazla kişinin yaptığı değişikliklerin izlenmesini sağlar.

internet
Microsoft Office şablonları https://templates.
office.com/ adresinden indirilebilir.

Resim 2.27 Word uygulamasında “GÖZDEN GEÇİR” sekmesi
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Resim 2.28 Eklenmiş açıklama

Belgenin oluşturan yazar
daha sonra diğer yazarların
gerçekleştirdiği
değişiklikleri gözden geçirerek bu değişiklikleri
“Değişiklikler”
grubundaki düğmelerle kabul edebilir ya da ret edebilir. Birlikte çalışma işlemi
eğer OneDrive üzerindeki
bir belgede Word Online ile
gerçekleştiriliyorsa yazarlar
Resim 2.29 Belgede gerçekleştirilen değişiklikleri görüntüleme
belge üzerinde aynı anda çalışabilirler. Bir belge üzerinde yazarların aynı anda
Belge üzerinde çalışan yazarlar “Yeni Açıklama”
çalışabilmesi Google Drive üzerindeki bir belgenin
düğmesiyle belge üzerindeki herhangi bir konuma
Google Docs ile düzenlenmesiyle de sağlanabilir.
kendilerine ait bir açıklama ekleyebilirler. Belgeye
Yazımı ve biçimlendirmesi tamamlanan bir belerişen diğer yazarlar bu açıklamayı kimin yaptığını
genin başkalarınca değiştirilmemesi için önlemler
görebilirler.
almak mümkündür. Örneğin Word uygulama“Değişiklikleri İzle” seçeneği ile yazarların hansı “DOSYA” şerit sekmesindeki “Belgeyi Koru”
gi satırlarda değişiklikler yaptığını, bu değişiklikdüğmesindeki seçenekler ile belge salt okunur hâle
lerin neler olduğunu ve ne zaman yapıldığına dair
getirilebilir, parola ile şifrelenebilir, düzenleme ve
verileri görüntüleyebilirler.
erişim olanakları kısıtlanabilir, belgeye dijital imza
eklenerek bütünlüğü sağlanabilir.

ÖÇ 6 Sözcük işlemcilerde belge düzeyindeki işlemleri gerçekleştirebilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Bir belgenin kapak sayfası,
içindekiler tablosu, kaynakça, dizin gibi temel ögelerini
içeren bir örneğini şablonlar
arasında arayınız.

Bulut saklama hizmetleri
ile bilgisayar üzerinde dosya
saklama arasındaki farkları
tartışınız.

Bulut saklama hizmetlerini hangi tür sözcük işlemci
dosyalarınız için kullandığınızı anlatın.
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yaşamla ilişkilendir
Bir Çevrimiçi Sözcük İşlemci ile Kişisel
Öğrenme Ortamı Oluşturmaya Başlamak
Kişisel öğrenme ortamları, yaşam boyu öğrenenlerin, kişisel öğrenme etkinliklerini öğretim
hizmeti sunan kurumlardan bağımsız biçimde
yönetebilmeleri amacıyla, alışık oldukları teknolojileri kullanarak kendileri tarafından tasarlanan, oluşturulan, teknolojideki gelişmelere paralel olarak sürekli geliştirilen, sürdürülebilir ders
çalışma ortamlarıdır. Öğrenenler biçimsel ya da
öz yönlendirmeli öğrenme etkinliklerini mümkün olduğunca kişisel öğrenme ortamlarında
gerçekleştirdikleri sürece öğrenme deneyimlerine
ait kaynakları, etkileşimleri, ürünleri ve kazanımlara ait kanıtları bu ortamda barındırabilmekte
ve biriktirebilmektedirler. Yaşam boyu öğrenme
bağlamında ele alındığında öğrenenler yaşamış
oldukları öğrenme deneyimlerinin önemli bir
bölümüne ait öğrenme malzemelerini her an erişilebilecekleri şekilde kişisel öğrenme ortamında
tutabilmekte ve bu ortamı sürekli olarak yeniden
düzenleyerek geçmişteki öğrenme deneyimlerini
değerlendirebilmekte; şu andaki öğrenme deneyimlerini izleyebilmekte ve denetleyebilmekte;
gelecekte yaşamayı öngördüğü öğrenme deneyimlerini planlayabilmektedir.
Bir kişisel öğrenme ortamı oluşturmaya hangi noktadan başlamalı? Bunun için çevrimiçi sözcük işlemcilerden yararlanmak iyi bir yaklaşımdır. Sözcük işlemciler etkili ve aktif bir öğrenme
sürecinde her öğrenenin alışık olduğu ve kolayca kullanabildiği yazılımlardır ve ders çalışırken
okuma, not alma, ödev yapma, içeriği düzenleme
gibi temel öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmek
için vazgeçilmez araçlardır. Çevrimiçi sözcük işlemciler ise kullanıcıların bilgisayarlarına sözcük
işlemci yazılımları kurmadan, internet ortamın-
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daki sözcük işlemci hizmetlerinden yararlanarak belgelerini oluşturma, düzenleme, saklama
ve paylaşma olanağı sunarlar. Başlıca çevrimiçi
sözcük işlemciler Microsoft firmasına ait ücretsiz olarak sunulan Office.com sitesindeki Word
Online yazılımı ile Google firması tarafından
ücretsiz olarak sunulan Docs.google.com sitesindeki Docs uygulamasıdır. Kullanıcılar ücretsiz bir Microsoft hesabı ya da bir Google hesabı
oluşturarak bu hizmetlerden yararlanmaya başlayabilirler. Çevrimiçi sözcük işlemcilere masaüstü bilgisayarlardan olduğu kadar tablet ve akıllı
telefonlardan da erişmek mümkündür. Böylece
kullanıcılar herhangi bir cihaza bağımlı kalmadan öğrenme etkinlikleriyle ilişkili sözcük işlem
belgelerini internet ortamında oluşturabilir, düzenleyebilir, saklayabilir, başkalarıyla paylaşabilir
ve hatta başka kullanıcılarla bir belge üzerinde
aynı anda çalışabilirler.
Yaşam boyu öğrenenler, eğer devam ettikleri
okullardaki dersleri, çalıştıkları iş yerindeki hizmet içi eğitimleri ya da kendi ilgi alanları doğrultusunda açık kaynaklardan ya da kurslardan
yararlanarak öğrenmeye çalıştıkları konuları,
kendilerine sunulan ücretsiz depolama ortamında klasörler yardımıyla uygun biçimde organize
edebilme becerisi kazanırlarsa birkaç yıl içerisinde kendileri için çok değerli bir hazine odası
oluşturmuş olacaklardır. Önceleri sadece çevrimiçi sözcük işlem belgeleriyle başlayan bu kişisel
öğrenme ortamı zamanla işlem tabloları, sunum
yazılımları gibi diğer belge türlerini de kapsayacak biçimde kendiliğinden gelişecektir.
Kaynak: http://kisiselogrenmeortamlari.blogspot.
com.tr/ 2016/06/kisisel-ogrenme-ortam-olusturmaya.
html sitesinden alınmıştır.
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ÖÇ 1

Sözcük işlemcilerin gelişimini
açıklayabilme

Sözcük İşlemcilerin Gelişimi

Güncel metin düzenleyicilerine ve
sözcük işlemcilerine örnek verebilme

Güncel Sözcük İşlemciler

ÖÇ 3

bölüm özeti

ÖÇ 2

“Sözcük İşlemci” terimi 1960’larda geliştirilen elektrikli daktilolar döneminde ortaya atılmıştır. 1970’lerde düşük kapasiteli ev
bilgisayarları, 1980’lerde de kişisel bilgisayarlar metin düzenleyicisi ve sözcük işlemci yazılımların geliştirilmesini sağlamıştır.
1990’larda grafik kullanıcı arayüzlerinin yaygınlaşmasıyla bilgisayar kullanımı ve sözcük işlemcilerin kullanımı kolaylaşmıştır.
2000’lerde blog, wiki, sosyal medya, belge paylaşım siteleri ve
benzeri Web 2.0 uygulamalarıyla kullanıcılar web üzerinde zengin metin biçimli içerikler oluşturabilmişlerdir.

Günümüzde masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda, tabletlerde ve
akıllı telefonlarda ücretli ya da ücretsiz, önceden yüklü ya da
mağazalardan indirilebilir metin düzenleyici ve sözcük işlemciler bulunmaktadır. Ayrıca bulut üzerinde bir hizmet olarak
çalışan Word Online ve Google Docs gibi çevrim içi sözcük
işlemlerin kullanımı da yaygınlaşmaktadır.

Sözcük işlemcilerde karakter, sözcük ve paragraf düzeyindeki
düzenleme ve biçimlendirmeleri gerçekleştirebilme

Karakter, Sözcük ve Paragraf
Düzenleme

Bir sözcük işlemci de en temel işlemler karakterler üzerinde
gerçekleştirilir. Klavyeler küçük-büyük harf, rakam ve özel karakterleri içerirler. “Shift” ve “CapsLock” tuşları ile büyük harf
- küçük harf geçişleri yapılabilir. Klavyelerde ayrıca karakter, satır, paragraf, sayfa ve bütün belge üzerinde gezinme ve düzeltme
yapmaya olanak sağlayan yön tuşları ve “BackSpace”, “Delete”,
“Page Up”, “Page Down”, “Home”, “End” tuşları bulunur. Karakterlerle sözcükler, sözcüklerle cümleler, cümlelerle paragraflar oluşturulur. Belgede seçili bir metin parçası üzerinde yazı
tipi, yazı stili, yazı boyu, yazı efekti, yazı rengi, zemin rengi,
vurgu ve kenarlık belirlenebilir. Paragraflar üzerinde sayfaya hizalama, girintileme, maddeleme ve numaralama, satır ve paragraf arası büyüklüğünü değiştirme işlemleri gerçekleştirilebilir.
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Sözcük İşlemciler

ÖÇ 4

Sözcük işlemcilerde belgelere
eklenebilecek ögeleri tanımlayabilme

bölüm özeti

Belgelere Eklenebilir Ögeler

ÖÇ 5

Sözcük işlemcilerde sayfa düzeyindeki
düzenleme ve biçimlendirmeleri
gerçekleştirebilme

Sayfa Düzenleme İşlemleri

ÖÇ 6

Sözcük işlemcilerde belgenin kullanım amacına uygun olarak
sayfa boyu, sayfa yönü, kenar boşlukları ve sütun sayısı belirlenmelidir. Sayfa içerisinde gerekli yerlerde dip not kullanılabilir.
Sayfanın üst ve alt bilgi bölümünde sayfa numarası, sayfa sayısı,
belgenin adı, yazar adı, kurum adı, bölüm adı gibi enformasyona yer verilebilir. Sayfalara kenarlık eklemek, sayfa arka planına
filigran eklemek ve sayfa rengi belirlemek mümkündür.

Sözcük işlemcilerde belge düzeyindeki
işlemleri gerçekleştirebilme

Belge Düzenleme İşlemleri
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Bir belgede metnin yanı sıra metin aralarına resim, tablo, grafik, şekil, akıllı şekil, sanatsal yazı, denklem, metin kutusu ve
video gibi ögeler yerleştirilebilir. Kullanıcılar belgelere eklenebilecek ögelere sözcük işlemci içerisinden erişebilir, resim ve
video dışındaki ögeleri sözcük işlemci içerisinde oluşturabilir
ya da düzenleyebilir. Ayrıca bu ögeleri gruplandırabilir ve önearkaya kaydırabilir.

Sözcük işlemcilerle hazırlanmış profesyonel görünüşlü bir belgede kapak sayfası, içindekiler tablosu, şekiller ve tablolar listeleri, başlık ve altbaşlıklarla bölümlenmiş akıcı bir metin, metin
içerisinde gerekli yerlerde eklenmiş son not girdileri, başka kaynaklardan yararlanıldıysa yararlanılan kaynağa ait atıflar, belge
sonunda son notların listesi, yararlanılan kaynakların listesi,
önemli terimlere ait bir dizin listesi bulunur.
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1

Aşağıdaki kavramlardan hangisi sözcük işlemcilerin tarihçesinde yeralmaz?
Cümle işlemciler
Satır düzenleyiciler
Metin düzenleyiciler
Sözcük işlemciler
Masaüstü yayıncılık sistemleri

2

Windows işletim sisteminde sadece düz metin
dosyalarının düzenlemek için kullanılan önceden
yüklenmiş uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

TextPad
NotePad
Text
OneNote
WordPad

3 Sözcük işlemcilerde imlecin solundaki karakteri silmek amacıyla kullanılan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

BackSpace
Delete
Shift+Delete
Ctrl+X
CapsLock

4

Bir sözcük işlemcide Örnek sözcüğüne uygulanmış olan biçimlendirme aşağıdakilerden hangisinde eksiksiz olarak verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

İtalik, üst simge, kenarlık, üstü çizili
Normal, üstü çizili, zemin rengi, kenarlık
İtalik, altı çizili, kenarlık, kalın
Kalın, italik, üstü çizili, kenarlık, zemin rengi
Kalın, alt simge, üstü çizili, zemin rengi, kenarlık

5

Aşağıdakilerden hangisi bir Sözcük İşlemcide
paragraf biçimlendirme işlemi değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Hizalama
Maddeleme
Filigran
Girintileme
Satır aralığı

Belgeye eklenebilen ve Open Office Writer
uygulamasında bulunmayan Microsoft Word
uygulaması ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Akıllı şekil
C. Tablo
E. Formül

neler öğrendik?

A.
B.
C.
D.
E.

6

B. Video
D. Çizelge

7 Aşağıdaki ögelerden hangisi Sözcük İşlemci
içerisinde düzenlenemez?
A.
B.
C.
D.
E.

Video
Çizim (Şekil)
Tablo
Çizelge (Grafik)
Yazı sanatı (Sanatsal yazı)

8

Belgede tutarlı bir genel görünüm oluşturmak için benzersiz bir renk, yazı tipi ve efekt kümesini içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Biçim
C. Filigran
E. Tema

B. Stil
D. Şablon

9 Aşağıdakilerden hangisi Word uygulamasında belgeyi korumak amacıyla gerçekleştirilebilen
işlemlerden biri değildir?
A. Yazıtipi rengi sayfa rengiyle aynı yapılarak görünmesi engellenir
B. Belge salt okunur hâle getirilir
C. Parola ile şifrelenir
D. Düzenleme ve erişim olanakları kısıtlanır
E. Belgeye dijital imza eklenerek bütünlüğü sağlanır

10 Bir belge üzerinde aynı anda birden fazla kişinin çalışması için gerekli koşul nedir?
A. Kişilerin kendi bilgisayarlarında aynı isimli belge açmaları
B. Kişilerin aynı bilgisayarı ve klavyeyi kullanıyor
olması
C. Kişilerin Office Mobile kullanıyor olması
D. Belgenin Word Online ya da Google Docs ile
düzenleniyor olması
E. Belgenin salt okunur olması
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neler öğrendik yanıt anahtarı

2

Sözcük İşlemciler

1. A

Yanıtınız yanlış ise “Sözcük İşlemcilerin Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Belgelere Eklenebilir
Ögeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B

Yanıtınız yanlış ise “Güncel Sözcük İşlemciler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Belgelere Eklenebilir
Ögeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A

Yanıtınız yanlış ise “Karakter, Sözcük ve
Paragraf Düzenleme İşlemleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Sayfa Düzenleme İşlemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Karakter, Sözcük ve
Paragraf Düzenleme İşlemleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Belge Düzenleme İşlemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Karakter, Sözcük ve
Paragraf Düzenleme İşlemleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Yanıtınız yanlış ise “Belge Düzenleme İşlemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

2

Araştır 1

Bu amaçla ekranda şeridin yanındaki boş alanda farenin sağ tuşuna tıklayarak bağlam menüsü açılır ve “Şeridi Özelleştir…” seçeneğine tıklanır. “Buradaki komutlardan seçim yap” açılır listesinen Ana sekmeler ve Araç sekmeleri listesi elde edilir.
Word ana sekmeleri: Giriş, Ekle, Tasarım, Sayfa Düzeni, Başvurular, Postalar,
Gözden Geçir, Görünüm, Geliştirici, Blog Postası, (Blog Postası) Ekle, Anahat Oluşturma, Arkaplanı Kaldır.
Word araç sekmeleri: SmartArt Araçları, Grafik Araçları, Çizim Araçları, Resim Araçları, Tablo Araçları, Üstbilgi ve Altbilgi Araçları, Denklem Araçları,
Mürekkep Araçları (ve önceki Word sürümleri ile hazırlanmış nesneler için
kullanılan uyumluluk modu araçları)

Araştır 2

Windows 8.1’deki uygulamalar taranırsa başlıca metin düzenleyicisi ve sözcük işlemcilerin NotePad, WordPad ve Windows Journal olduğu görülecektir.
Ayrıca Posta, Takvim, Paint, Yapışkan Notlar, Matematiksel Giriş Paneli ve
Skype uygulamalarında metin girişi esnasında bir ölçüde metin düzenleme
gerçekleştirilmektedir.

Araştır 3
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Türkçe metin: Word uygulamasında Türkçe bir paragrafı önce İngilizceye çevirip
daha sonra İngilizce paragrafı tekrar Türkçeye çevirerek çeviri başarımını inceleyiniz.
Türkçeden İngilizceye çeviri: Turn a paragraph ago Turkish into English in
Word, then by translating into Turkish translations of the English paragraph
again please see the performance.
İngilizceden Türkçeye geri çeviri: Önce bir paragraf açmak Türkçe-İngilizce kelime,
sonra tekrar İngilizce paragraf Turkce Ceviri çevirerek lütfen bakın performans.
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2

Araştır Yanıt
Anahtarı

Araştır 4

“EKLE” sekmesinde “Nesne” düğmesi seçilir. Açılan iletişim kutusundan Nesne Türü olarak Microsoft Word Belgesi seçilir. Açılan boş Word sayfasına yazı
eklenir. Daha sonra dosya “DOSYA” sekmesinden “Kapat” ile kapatılarak asıl
belgeye dönülür. Microsoft Word Belgesinin asıl belgeye eklendiği görülür.

Aynı işlem Microsoft Excel Çalışma Kitabı ve Microsoft Powerpoint Sunusu
eklemek için tekrarlanır.

Araştır 5

Araştır 6

“DOSYA” sekmesinde
“Yeni seçeneği ile gelen
ekranda “Broşür” sözcüğü ile arama yapılır.
Gelen broşürler incelendiğinde hepsinin de
A4 büyüklüğünde yatay
sayfanın üç sütun ile üç
bölüme ayrıldığı görülmektedir. Sütunlarda
metin içeriğinin metin
kutuları içerisine yerleştirildiği görülmektedir.

Şablonlar arasında “Tez” anahtar
sözcüğü ile arama yapıldığında
“Tez” adında bir şablon bulunacaktır. “Rapor” anahtar sözcüğü
ile yapılacak aramalarda elde edilen şablonlarda daha karmaşık
tasarımlar bulunabilir.
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kaynakça

internet kaynakları

Cox, J. and Lambert, J. (2013). Step by Step Microsoft
Word 2013, Microsoft Press.

Wikipedia (Word Processor), http://en.wikipedia.
org/wiki/Word_processor

Siechert, C., & Bott, E. (2013). Microsoft Office Inside
Out: 2013 Edition. Pearson Education.

Wikipedia (List of Office Suites), http://en.wikipedia.
org/wiki/List_of_office_suites

Wilson, K. (2014). Microsoft Word 2013. In Vsing
Microsoft Office 2013 (pp. 7-31. Apress.

Apache Open Office, https://www.openoffice.org/tr/

50

Microsoft Office Word 2013, http://products.office.
com/tr-tr/word

Bölüm 3

öğrenme çıktıları

Sunum Teknolojileri

1
3

Etkili Sunumun Adımları
1 Etkili bir sunum için dikkat edilmesi
gereken hususları sıralayabilme

2

Sunumlarda Yapılan Bazı Hatalar
2 Sunumlarda yapılan hataları ifade
edebilme

Sık Kullanılan Sunum Teknolojileri
3 En sık kullanılan sunum programlarındaki
kavramların temel işlevlerini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Sunum Yazılımları • Etkili Sunum • Microsoft Powerpoint • Prezi
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GİRİŞ
Sunumlar, günümüzde eğitim ve iş yaşamının
vazgeçilmez ögesi olmuştur. Bir konuda bilgi vermek, bir konuyu açıklamak, bir ürün veya hizmet
tanıtımı yapmak, katılımcıları bir yolu izlemeye
ikna etmek vb. amaçlarla yapılan sunumların iyi
planlanması ve hazırlanması gerekir. Bu şekilde, sunuyla verilmek istenen mesaj net biçimde verilir ve
daha etkin katılım sağlanır. İyi planlanmamış, iyi
düzenlenmemiş ve iyi hazırlanılmamış bir sunumdan hedeflenen sonuçlar alınamayacağı gibi bu tür
sunumlar dinleyiciler için de sıkıcı olacaktır.
Sunum, birden fazla iletişim kanalının kullanıldığı bilgi aktarma ve paylaşım aracıdır. Görme
ve işitmenin, sunumlarda verilen mesajın kalıcılığı
üzerine olan etkisi görsel materyallerin tasarımını
önemli kılmaktadır. Görsel malzemeler, sunumun
anlaşılmasını kolaylaştırır, hafızalarda yer edinmesini sağlar ve konuşmacıya büyük ölçüde yardımcı olur. Katılımcıların konuya dikkatini çekmede,
karmaşık bilgilerin ve kavramların daha kolay anlaşılmasını sağlamada, konuyu ilginç hâle getirmede
görsellerin rolü büyüktür.
Araştırmalar, bireylerin farklı duyu organlarına
hitap edildiği ölçüde daha fazla etkilendiklerini ve
bilgilerin akılda kalıcılığının arttığını ortaya koymuştur. Araştırmalar, kişisel algıların ortalama olarak %83’ünün görsel yoldan, %11’inin işitsel yoldan gerçekleştiğini göstermektedir. Geriye kalan %
6’lık bölüm tatma, koklama ve dokunma yoluyla
sağlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda vücut hareketlerinin, sesin ve sözlerin iletişime ne kadar
katkıda bulunduğu da saptanmıştır. Buna göre, ses
%38, kelimeler %7, görsel unsurlar (beden dili ve
diğer görsel unsurlar) %55 oranında iletişimi etkilemektedir.
Ortalama bir dinleyici, üç saat sonra yalnızca söze dayalı bir sunumun yaklaşık yüzde 70’ini
hatırlamakta, üç gün sonra ise sunumun %10’u
akılda kalmaktadır. Yalnızca görsel kanallara hitap
eden bir sunumun üç saat sonra %75’i, üç gün
sonra ise %20’si hatırlanmaktadır. Her iki kanala
hitap eden bir sunumun üç saat sonra %85 civarında bir bölümü, üç gün sonra ise %66’sı hatırlanabilmektedir. Her iki kanala hitap eden sunumların oldukça yüksek oranda hatırlanabildiği
görülmektedir. Minnesota Üniversitesinde yapılan
araştırmaya göre, görsel destekleyicilerin kullanıldığı sunumların, görsel unsur olmadan yapılan

sunumlara göre %43 oranında daha etkileyici ve
ikna edici olduğu ortaya çıkmıştır. Wisconsin Üniversitesinde gerçekleştirilen bir başka araştırmada
ise örgencilerin kelime hazinelerini geliştirmeleri
amacıyla yapılan ve görsel destekleyici kullanılan
eğitim sunumlarının %200’ e yakın oranda daha
etkili olduğu ortaya konulmuştur. Harvard ve Columbia Üniversitelerinde yapılan araştırmalarda ise
görsel destekleyicilerin öğrenci ilgisini %38’ e yakın oranda artırdığı saptanmıştır. Benzer bir araştırma, Pennyslvania Üniversitesinde gerçekleştirilmiş sunumlarda görsel destek kullanımının genel
izleyici kitlesinin ilgisini %40 oranında artırdığı
görülmüştür. Ayrıca sunumu takip edenler, görsel destek kullanan konuşmacıların, görsel destek
kullanmayanlara göre daha ikna edici
ve daha iyi hazırlanmış olduklarını belirtmişlerdir. Bütün bu sonuçlar etkili
bir sunum için görsel kullanımının
önemini ortaya koymaktadır.

ETKİLİ SUNUMUN ADIMLARI
Hazırlanma
Hazırlanma, başarılı bir sunum için en önemli
adımdır. Bu aşamada, sunumun içeriğinden önce
sunumu yapan kişinin görünüşünün katılımcılar
tarafından dikkate alındığı bilinmelidir. Katılımcılar, sunumu yapacak kişinin giyimine, beden diline, jest ve mimiklerine dikkat eder. Konuşmacının
uygun dış görünümü ve olumlu tavrı ona güven
duyulmasını sağlar.
Hazırlanma aşamasında sunum yapma amacı,
sunumun süresi belirlenir, katılımcılar hakkında
bilgi toplanır (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, deneyim…), onların gereksinim ve sunudan beklentileri göz önünde bulundurulur. Onlardan gelebilecek
sorulara karşı hazırlık yapılır. Hazırlanma aşaması;
yaratıcı düşünmeyi, düşünceleri organize etmeyi ve
araştırma yapmayı gerektirir. Sunumu etkili kılacak görsel malzemelerin seçimi, sunum yapılacak
mekânın incelenmesi (ışık, havalandırma vb.),
oturma düzeninin ve aksesuarların gözden geçirilmesi ve sunum aşamalarının planlanması gibi
işlemler hazırlanma aşamasında gerçekleştirilen işlemlerdir.
Bu aşamada insanların nasıl öğrendikleri göz
önünde bulundurularak sunum tarzının çeşitlendi-
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rilmesi için gerekli hazırlık yapılmalıdır. Araştırmalar, insanların görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme
tarzlarına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Görsel
öğrenme tarzına sahip olanlar; bilgiyi resim, çizim,
grafik, tablo ve yazılarla daha kolay kazanır. İşitsel
öğrenme tarzına sahip olanlar; bilgileri dinleyerek
diğerleriyle tartışmayı, onları dinleyerek onlara
yardımcı olmayı tercih eder. Kinestetik öğrenme
tarzına sahip olanlar ise bilgiyi aktif katılım yoluyla
elde etmeyi tercih ederler.
Sunuma geçmeden önce bir prova yapılması sunum yapacak kişinin kendine güvenini artıracaktır.
Prova sayesinde sunucu zamanı, hızını, ses tonunu ayarlayabilecek ve çevresindekilerden provadaki
performansı hakkında geribildirim alabilecektir.

Aktarma
Aktarma aşaması, sunucunun konuyla ilgili
bilgi ve deneyiminin yanında kişisel özelliklerinin
de ön plana çıktığı aşamadır. Sunum yapan kişi,
katılımcıların sadece sunumu değil, sunum yapan
kişiyi de dinleyip izleyeceğini unutmamalıdır.
En ilginç, en akılda kalıcı ve en etkili sunumlar,
sunan kişinin kendi kişiliğini ortaya çıkardığı sunumlardır.
Sunuma başlarken sunum yapan kişinin katılımcılarda oluşturduğu ilk etki çok önemlidir. Sunum yapan kişinin gerek bilgi birikimi ve deneyimi
gerekse kişisel özellikleriyle katılımcılarda güven
duygusu yaratması gerekir.
Bu aşamada sunum yapan kişinin vermek istediği mesajı basit ve net bir şekilde verebilmesi için
seçeceği sözcükler büyük önem taşır. En fazla 1015 kelimeden oluşan kısa cümleler ve etken fiiller
kullanmak anlaşılmayı kolaylaştırır ve sunuyu akıcı
kılar. Herkes tarafından anlaşılması güç jargon ve
klişelerden uzak durmak, genel ifadeler yerine somut örnekler vererek net ifadeler kullanmak, sözcükleri isabetli seçmek ve çok bilinenden az bilinene doğru ilerlemek sunumu daha dinlenir, izlenir
hâle getirecektir.
Sunum yapan kişi tarzını çeşitlendirmek için
farklı yollara başvurabilir. Sunuya katılımcıları da
dâhil edebilmek için sorular sorabilir, ilgi çekici
kısa bir hikâyeyle açılış yapabilir. Bu konuda en sık
başvurulan stratejilerden biri sunuya bir hikâye anlatarak başlamaktır. Gündemdeki bir olaydan söz
etmek, tablo, grafik veya diğer görsel desteklerden
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yararlanmak, harita ve çizimlere başvurmak sunum
yapan kişinin tarzını çeşitlendirebileceği yollardan
bazılarıdır.
Sunum yapan kişinin teknolojiye hâkimiyeti
bu adımda kendini gösterir. Powerpoint ya da
Prezi gibi sunum programlarından yararlanmak
sunumun daha etkili yapılmasını sağlayabilir. Sunum yapan kişi vermek istediği mesajla ilgili olarak
İnternet’ten video ya da materyal kullanarak sunumunu destekleyebilir.
Sunum yapan kişi mizahın, mesajı iletmenin ve
kalıcılığını sağlamanın en etkili yolu olduğunu göz
önünde bulundurarak katılımcıları rahatlatabilir.
Konuşmacının kendisinden örnekler vermesi, başından geçen komik olayları anlatması daha çok
ilgi çekmektedir.
Sunum sırasında diyagramlar, tablo/haritalar,
istatistikler/ölçümler, resimler, posterler/resim
kartları, filmlerden kesitler/müzik gibi anlatımı
güçlendirecek ögelerin kullanımı sunumun amacına ulaşmasına yardımcı olur.
Sunumlarda aktarma süresinin en fazla 20 dakikayla sınırlandırılmasında fayda vardır. Bu süre
aynı zamanda yetişkinlerde dikkatle bir konuya
odaklanma süresine işaret eder. Sunumun kısa tutularak sunum sonunda katılımcılara da söz verilmesi sunumda amaca ulaşmaya yardımcı olur.

Kapanış
Kapanışta, sunumda anlatılanların en önemli
noktalarını içeren kısa bir özet yapılır. Bu özetin
girişle bağlantılı olması gerekir. Özette, verilmek
istenen mesajı vurgulayan ana başlıklara başvurulabilir. Dinleyenlere katılımları için teşekkür edilmesi ve mutlaka bir soru-cevap bölümüne yer verilmelidir. Bu sayede etkileşim sağlanır ve sunumla
verilmek istenen mesaj pekiştirilmiş olur. Kapanış
da sunumda verilen mesajların kalıcılığı açısından
giriş kadar çarpıcı bitirebilir. Farklı başlangıç ve
sonların katılımcılar üzerinde uzun süreli etki yaptığı unutulmamalıdır. Bu bölümde sunum yapan
kişi sonradan gelebilecek sorular ve iletişimin devamı için iletişim bilgilerini mutlaka katılımcılarla
paylaşmalıdır.
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ÖÇ 1 Etkili sunum için dikkat edilmesi gereken hususları sıralayabilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Bir şirkette personel müdürüsünüz. Personele şirkette
uygulanacak yeni çalışma sistemi hakkında bir sunu yapacaksınız. Hazırlık aşamasında nelere dikkat edersiniz?

Etkili bir sunum yapma ile
görsel ögelerin kullanımı
arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.

Daha önce yaptığınız bir
sunumda dikkat ettiğiniz
etkili sunum adımlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

SUNUMLARDA YAPILAN BAZI HATALAR
Sunumlarda, sunumu yapan kişiden ve hazırlanan sunum materyalinden kaynaklanan, katılımcıları
olumsuz etkileyen bazı hatalar söz konusu olabilmektedir. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:
• Sunumda çok sayıda slayta yer vermek
• Slaytlarda yazılanları aynen tekrarlamak
• Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmak
• Görsel malzemeyi çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok farklı renklerle doldurmak
• Sunucunun dinleyicilere sırtını dönmesi
• Sunucunun çok hızlı, çok yavaş ya da okuma biçiminde monoton bir şekilde konuşması
• Sunucunun, sunum boyunca kartlar üzerindeki notlardan okuması
• Sunucunun yansıtılan slaytta yazılı olan metindeki cümleleri birebir aynen okuması
• Sunuda fazla sayıda ve farklı seviyelerde yazı kullanılması
• Farklı büyüklüklerde yazı puntosu kullanılması
• Okumayı zorlaştıran koyu renk fon kullanılması
• Sunuda çok fazla bilgi, renk ve görsel kullanılması
• Yazıların altı çizili kullanılması
ÖÇ 2 Sunumlarda yapılan hataları ifade edebilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Sunumda uzun cümle kullanımının yaratacağı sorunları araştırın.

Bir sunum bularak, bu sunumdaki hataları ve güçlü
yönleri yorumlayınız.

Sık yaptığınız sunum hatalarını anlatınız.
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SIK KULLANILAN SUNUM
TEKNOLOJİLERİ
Eğitim amaçlı ya da ticari amaçlı geliştirilen
birçok sunum aracı vardır. Microsoft Powerpoint, Prezi, Google Sunu, VoiceThread, SlideShare,
Popplet bunlardan sadece birkaçıdır. Clearslide
(Sliderocket), Prezi, Slideshark, Haiku Deck, SlideDog, PowToon ve KinetiCast 2014 yılının en
iyi yedi sunum aracı seçilmiştir. Bu başlık altında
yaygın olarak kullanılan iki sunum aracı Microsoft
Powerpoint ve Prezi ele alınmıştır.

Microsoft Powerpoint
PowerPoint, önceden belirlenmiş bir konuyu
belirli bir gruba yazılı, görsel, işitsel ve görsel-işitsel
ögeler yoluyla tanıtmak, öğretmek, bilgilendirmek,
ikna etmek ya da açıklama yapmak maksadıyla kullanılan, etkili iletişim sağlamada kullanılabilen bir
sunum programıdır. Üst düzey MS Office becerisi
gerektirmeyen belli başlı özelliklerin kullanılması yoluyla hedef kitlede istenen etkinin oluşturulmasında
oldukça faydalıdır. Hedef kitleye aktarılacak içerik

çarpıcı animasyon, infografik, grafik, video, podcast
vb. ögelerin de kullanılmasıyla senaryolaştırılıp belirli bir akışta ve kurgu mantığı ile tasarlanırsa konu
ne olursa olsun karşı tarafta etki bırakabilecektir. PowerPoint sunular; kullanıcı dostu olması ve yaygın
sistem özelliğinden ötürü hemen her alanda sunum
gerçekleştirmek isteyenlere yardımcı olmaktadır.
Eğitim alanında, iş dünyasında, proje tanıtımlarında, toplantılarda ve seminerlerde sıklıkla PowerPoint
sunuları kullanılmaktadır. Bu bölümde bir bilgisayarda Microsoft PowerPoint kullanarak bir sununun
nasıl hazırlanacağı adım adım anlatılacaktır.
• Powerpoint dosyalarının uzantısı PPTX’dir.
• Powerpoint dosyalarına SUNU adı verilir.
• PowerPoint programındaki her bir ekrana
SLAYT denir.

Microsoft PowerPoint (2013) Sunum
Programının Başlatılması
Programı başlatmak için:
Başlat > Tüm Programlar > Microsoft Office
2013 > PowerPoint 2013

Resim 3.1 Microsoft Powerpoint program başlatma ekran görünümü
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(1) Ekranımızın sol alt köşesinde yer alan BAŞLAT menüsüne bastıktan sonra karşımıza çıkan bilgi
ekranı
(2) Bilgi ekranı içinde yer alan “Tüm Programlar” menüsü ve ardından “Microsoft Office 2013” dosyasına bastıktan sonra karşımıza çıkan görüntü

PowerPoint Açılış Sayfası ve Temel Bölümleri
PowerPoint sunum programı açıldığında karşımıza çıkan ekran
Sekmeler

Anahtar ve
Slaytlar Bölmesi

Slayt Ekranı

Not Bölmesi

Resim 3.2 Microsoft Powerpoint açılış sayfası görünümü

PowerPoint açılış sayfası dört temel bölümden oluşmaktadır. Bunlar Sekmeler, Anahat ve Slaytlar Bölmesi, Slayt Ekranı ve Not Bölmesi kısımlarıdır.
Sekmeler: Sunu penceresinin üst kısmında yer alan, hazırlanacak olan ya da hazırlanan sunuda kullanılabilecek görevleri gerçekleştirmek için kullanılabilecek olan menüleri içerir kısımdır. Giriş, Ekle, Tasarımlar, Animasyonlar, Slayt Gösterisi, Gözden Geçir ve Görünüm gibi işlevlere ulaşmada kullanılacak
menüleri gösterir kısımdır.
Anahat ve Slaytlar Bölmesi: Hazırlanan tüm slaytları sayfa sayfa görebileceğiniz alandır. Görüntülemek
istediğiniz sayfanın üzerine tıkladığınız zaman Slayt Ekranında sayfanın büyük hâlini görebilir ve üzerinde
istenilen değişikliği yapabilirsiniz.
Slayt Ekranı: Sunumunuzu hazırlarken metin, resim, grafik, video, ses, tablo vb. verileri ekleyeceğiniz
alandır. Her slaytın ayrıntılı görünümünü bu pencereden izleyebilir ve slaytta kullandığınız nesnelere farklı
animasyonlar ekleyebilirsiniz.
Not Bölmesi: Sunumu yapacak olan kişinin her slaytın altına bu pencereyi kullanarak notlar alabileceği
kısımdır. “Not eklemek için tıklatın” kısmına tıklayarak bu kısım aktif hâle getirildikten sonra konuşma
notları buraya yazılır.
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“GİRİŞ” Sekmesi
Bu sekme PowerPoint’deki temel biçimlendirme işlemlerinin yapılabileceği seçenekleri içerir. Her PowerPoint kullanıcısının sıklıkla ihtiyaç duyabileceği birçok grup seçeneğini üzerinde bulundurur. Bunlar:
Pano, Slaytlar, Yazı Tipi, Paragraf, Çizim ve Düzenleme seçenekleridir.

Resim 3.3 GİRİŞ sekmesi ekran görünümü

“EKLE” Sekmesi
Bir sunuya; tablo, resim, diyagram, grafik, metin kutusu, ses, köprü, üst ve alt bilgi gibi nesneleri eklemek için kullanılan sekmedir.

Resim 3.4 EKLE sekmesi ekran görünümü

“TASARIM” Sekmesi
Slaytlara; tema, yazı tipi, renk şeması veya arka plan stilleri vermek ve sayfa ayarlarını değiştirmek için
kullanılan sekmedir.

Resim 3.5 TASARIM sekmesi ekran görünümü

“GEÇİŞLER” Sekmesi
Geçerli slaydınıza geçişler uygulayabildiğiniz, ses ekleme ve zamanlama ayarlaması yapabildiğiniz, değiştirebildiğiniz veya kaldırabildiğiniz sekmedir.

Resim 3.6 GEÇİŞLER sekmesi ekran görünümü
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“ANİMASYONLAR” Sekmesi
Slaydınızdaki nesnelerde animasyon uygulayabildiğiniz, değiştirebildiğiniz, zamanlama ekleyebildiğiniz veya kaldırabildiğiniz sekmedir.

Resim 3.7 ANİMASYONLAR sekmesi ekran görünümü

“SLAYT GÖSTERİSİ” Sekmesi
Slayt gösterisini baştan veya istenilen yerden başlatabildiğiniz, slayt gösteriniz için ayarları özelleştirebildiğiniz ve tek tek slaytları gizleyebildiğiniz sekmedir.

Resim 3.8 SLAYT GÖSTERİSİ sekmesi ekran görünümü

“GÖZDEN GEÇİR” Sekmesi
Sununuzda yazım denetimi yapabildiğiniz, dili değiştirebildiğiniz, geçerli sunu ile başka bir sunu arasındaki farkları karşılaştırabildiğiniz sekmedir.

Resim 3.9 GÖZDEN GEÇİR sekmesi ekran görünümü

“GÖRÜNÜM” Sekmesi
Normal veya Ana sayfa ve Tek sayfa veya İki sayfaya yayılan görünümleri arasında geçiş yapabildiğiniz, sunu sınırlarını, kılavuzları, cetvelleri ve diğer düzen araçlarını kullanarak çalışmanızın boyutunu
yakınlaştırma denetimi sağlayabildiğiniz sekmedir.

Resim 3.10 GÖRÜNÜM sekmesi ekran görünümü
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“BİÇİM” Sekmesi
Sununuza çeşitli biçimlerde şekil ekleme, yazı, resim vb. nesneleri slayta çeşitli biçimlerde yerleştirme
ve boyut verme gibi işlemleri yapabildiğiniz sekmedir.

Resim 3.11 BİÇİM sekmesi ekran görünümü

Microsoft Powerpoint ile Sunu
Oluşturma
Microsoft PowerPoint ile ilgili temel kavramları
ve bölümleri gördük. Şimdi de adım adım “Eğitim
Programlarının Temel Ögeleri” konulu bir sunu hazırlayalım.

Öncelikle yukarıda öğrendiğimiz biçimde bir
PowerPoint programı açıp slaytlarımızı oluşturalım.
Bunun için sırasıyla;
1. GİRİŞ sekmesinden “Yeni Slayt” menüsünü
tıklayarak karşımıza çıkan “Yalnızca Başlık”
temasını seçelim.

Resim 3.12 Mikrosoft Powerpoint “Yeni Slayt” ekran görünümü
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2. Daha sonra Slayt Ekranında yer alan kutuya fare ile tıklayarak aktif hâle getirip başlığımızı yazalım.

Resim 3.13 Mikrosoft Powerpoint Sunu Başlığı ekran görünümü

3. Slayt ekranımızın tasarımını “Sekmeler” bölümünden “Tasarım” menüsünü tıklayarak karşımıza
çıkan temalardan birini seçerek yapalım.

Resim 3.14 Mikrosoft Powerpoint TASARIM ekran görünümü
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Başlık sayfamızı tamamladık. Dilersek başlığımızın yazı tipini ve stilini istediğimiz şekilde değiştirebiliriz.
4. 1. aşamada belirtildiği şekilde sunumuza yeni bir slayt daha ekleyelim. Slayta ilgili içeriği yazalım ve bir resim ekleyelim. Resim ekleme işlemini birden fazla metotla gerçekleştirebilirsiniz.
Sekmeler bölümünde yer alan EKLE menüsü içerisinde “Resimler” menüsünden ilgili nesnenin
olduğu dosyadan Ekle düğmesine kullanarak yapabileceğiniz gibi sabit diskinizde, CD’de veya
taşınabilir belleğinizde yer alan resim, grafik, tablo gibi nesneleri Kes-Kopyala-Yapıştır yönetimi ile de yapabilirsiniz. Nesne slayta alındıktan sonra yeri ve büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz.

Resim 3.15 Mikrosoft Powerpoint “Arka plan stilleri” ekran görünümü

5. PowerPoint sunularımızı hazırlarken slaytlarımızın arka plan stil ve renklerini de ayarlayabilirsiniz.
Bunun için Tasarım sekmesinde yer alan “Arka Plan Stilleri” ve “Renkler” paletini kullanabilirsiniz.

Resim 3.16 Mikrosoft Powerpoint tema renkleri ekran görünümü
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6. 2. Slayta, slayt bölmesinin altındaki Notlar bölmesinde, “Not eklemek için tıklatın” kısmına not
yazalım. Daha sonra, notlarınızı yazdırabilir ve sununuz sırasında onlara başvurabilirsiniz.

Resim 3.17 Mikrosoft Powerpoint Not ekleme ekran görünümü

7. PowerPoint programı hazırladığımız sunularımıza animasyon ekleme fırsatı da vermektedir.
PowerPoint’te iki çeşit animasyon ekleyebiliriz. Bunlardan birincisi bir slayttan diğerine slayta geçişte kullanılan animasyon ve diğeri de slayt içindeki nesnelere (metin, resim, grafik vb.) eklenen
animasyonlardır. Bir slayttan diğerine geçişte Sekmeler bölümünde “Geçişler” menüsü altındaki
türlerden birini kullanabiliriz. Slayt içindeki nesneler için ise Sekmeler bölümündeki “Animasyonlar” menüsü içindeki türleri kullanabiliriz.

Resim 3.18 Mikrosoft Powerpoint ANİMASYONLAR ekran görünümü
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8. Hazırlamış olduğunuz slaytları sürükle-bırak tekniğiyle yerini değiştirebilir, tüm slaytlarınızı tek bir
ekranda görüp yönlendirebilirsiniz. Slaytları sıralama “Görünüm” sekmesindeki “Sunu Görünümleri” grubundan “Slayt Sıralayıcısı” seçilerek yapılır.

Resim 3.19 Mikrosoft Powerpoint “Slayt Sıralayıcısı” ekran görünümü

Artık en temel düzeyde bir sunu hazırlayabilirsiniz. Lütfen sizler de yukarıdaki sıralamaya
uygun bir sunu hazırlayınız. Çünkü en iyi öğrenme yaparak-yaşayarak öğrenmedir.

Prezi
Prezi, (http://www.prezi.com) çevrim içi olarak
hizmet veren bir sunum programıdır. Sunumlara
görsellik kazandırarak ilgi çekici slaytlar oluşturmayı sağlar. Prezi, sunumlarınızı çevrim içi ortamda
saklama, istediğiniz an üzerinde değişiklik yapma
hatta diğer kişilerle birlikte aynı sunum üzerinde
çalışarak sunum yapma gibi olanaklar sunar. Ayrıca,
daha önce hazırlanan sunumlarınızı bilgisayarınıza
indirebilme olanağı da verir.
Prezi, Powerpoint ve benzeri sunum programlarının klasik yöntemlerinden sıyrılarak görsellik
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ve yaratıcılıkla birleştirilmiş sunumlar hazırlamanıza olanak tanır. Flash animasyonlar, çevrim içi
videolar, fotoğraflar ve bünyesinde barındırdığı diyagramlar sayesinde sunumlarınızı daha ilgi çekici
biçimde hazırlayabilirsiniz. Zoom fonksiyonu ile
daha önce görülmemiş bir sunum deneyimini katılımcılarla paylaşabilir ve her an çevrim içi olarak
sununuzu tekrar düzenleyebilirsiniz.
Prezi’ye üye olmak için Prezi’nin ana sayfasında
bulunan “Sign Up” butonuna tıkladığınızda, karşınıza 3 seçenek çıkmaktadır: Public, Private, Education.
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Resim 3.20 Prezi “Sign Up” ekran görünümü

Public hesabıyla yapılabilecekler sınırlı olup hazırlanan sunumlar Prezi’nin kendi sitesinde de aramalarda bulunmakta Enjoy ya da Pro paketlerinde
ise sunumlar özel hâle getirilerek erişim sınırlandırılmaktadır.
Bir eğitim kurumda ya da üniversitede e-posta
adresine sahip kişiler ve öğrenciler için de Prezi U
(edu.prezi.com) adlı web sitesinden, Prezi’nin Edu

versiyonuna ulaşmak mümkündür. Prezi Edu, diğer hesaplardan ayrı olarak Enjoy paketindeki özelliklere sahip olmanızı sağlar.
Prezi, çevrim içi olarak hizmet veren alternatif bir sunum programıdır.

Resim 3.21 Prezi açılış sayfası ekran görünümü
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“Your Prezis” kısmında, varsa daha önceden hazırlanan sunumlar karşınıza çıkar. Bu sunumları indirebilir ve üzerinde düzeltmeler yapabilirsiniz.
Yeni sunu oluşturmak için “New Prezi”ye tıklayarak sunumunuzu hazırlamaya başlayabilirsiniz.
Açılan pencerede Prezi içinde hazır bulunan temalardan birini ya da boş bir sayfayı kullanmanıza olanak
sağlayacak bölüm gelecektir.

Resim 3.22 Prezi tasarım şablonları ekran görünümü

Hazır bulunan temalardan birini ya da boş temayı seçip sunumunuzu hazırlamaya başlayabilirsiniz.
Öncelikle sunu başlığı ekleyebilirsiniz.

Resim 3.23 Prezi sunum başlığı ekleme ekran görünümü

66

3

Temel Bilgi Teknolojileri I

Başlık ekledikten sonra sununuza aşağıdaki menülerde yer alan araçları kullanarak devam edebilirsiniz.

Resim 3.24 Prezi metin ekleme ekran görünümü

Bu ekranda Insert, Frame, Path ve Colors&Fonts menüleriyle yapılabilecekler aşağıda açıklanmıştır.

Insert
Insert menüsüyle sununuza bilgisayarınızdan fotoğraf, pdf dosyası ya da video ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, Youtube videolarını ya da çevrim içi bir fotoğrafı da sunuma koyabilirsiniz. Shapes içinde
yer alan diyagramlar, şekiller ve çizimleri de sunumunuzda kullanabilirsiniz. Bu şekilde eklediğiniz video
ve fotoğraflar sunumunuz açıldığında Prezi çevrim içi olarak yükleyecek ve katılımcılara izletme imkânı
verecektir. Bunun için eklemek istediğiniz Youtube videosunun ya da fotoğrafın linkini girmeniz yeterli
olacaktır.

Resim 3.25 Prezi “Insert” menüsü
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Shapes

Frame

Insert menüsü içinde bulunan Shapes aracını seçerek resimde görülen ok, çizgi, dikdörtgen, üçgen ya
da daire gibi şekilleri sunumunuzda kullanabilirsiniz.

Frame aracıyla çizdiğiniz çerçeve içerisinde
birden fazla öge yerleştirerek o çerçeve üzerinden
hepsine birden odaklanabilir ya da tek büyük bir
görsel öge üzerinde farklı ayrıntılar üzerine çerçeveler bırakarak büyük görsele yakınlaşarak içindeki
ayrıntıyı gösterebilirsiniz. Frame içerisindeki ögeler
grup olarak birlikte hareket edip boyutları da aynı
oranda birlikte değişmektedir.

Resim 3.26 Prezi “Shapes” aracı

Zoom and Rotate Tool
Sunumu düzenlerken metin, fotoğraf, video ya da
herhangi eklediğiniz bir ögeyi Prezi’nin Zoom and Rotate Tool’u ile istediğiniz kadar büyütebilir, döndürebilir ya da ekrandan silebilirsiniz. Ortadaki el işaretine
tıklayarak ekrandaki metni ya da görseli hareket ettirebilir, istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz. (−) ve (+)
işaretlerinin olduğu mavi bölümde ise boyutlandırma
işlemlerini yapabilir, ekrandaki ögeyi büyütüp küçültebilirsiniz. En üst kısımdaki çizgili bölüm ise “Rotate” bölümüdür ve buraya tıklayıp döndürdüğünüzde
metin ya da görseliniz işaret ettiğiniz yöne doğru
dönmektedir. Bu bölümde, ekrandan silmek için bir
“Çöp Kutusu” ikonu yer almakta, bunun yanında
da metni düzenleyebilmeniz için “Kalem” işareti
bulunmaktadır. Bunlara tıklayarak ekrandan bir ögeyi
silebilir ya da tekrar düzenleyebilirsiniz.

Resim 3.28 Prezi “Frame” aracı

Path
PathPath aracıyla sırayla işaretlediğiniz tüm
ögelerin hepsinin sunuma katılmasını sağlayabilirsiniz. Sunu ekranındaki ögeleri sırayla seçtiğinizde Prezi onlara sıra numarası verecek ve o
sırada ekrana getirecektir. Ayrıca, path aracı ile
belirlediğiniz sayıların altında çıkan (+) işaretini
Mouse ile tutup başka bir elemanın üzerine bırakarak yeni bir sıra da oluşturmanız mümkündür.

Resim 3.29 Prezi “Path” aracı
Resim 3.27 Prezi “Zoom and Rotate” aracı
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Colors & Fonts
Colors & Fonts menüsünde Prezi içinde hazır bulunan renk seçeneklerini kullanabilirsiniz. Seçeneklerin
birine tıkladığınızda metinler, arka fon ya da renkler otomatik olarak değişmektedir. Ayrıca, Theme Wizard
ile kendi temanızı da yaratabilir, istediğiniz an orijinal temaya da dönebilirsiniz.

Resim 3.30 Prezi “Colors&Fonts” aracı

Show

Resim 3.31 Prezi “Show” menüsü

Prezi, diğer sunum programlarından farklı olarak her şeyi bir
ekranda tutup size ekrandaki elemanlar arasında geçiş yapmanızı
sağlayan bir yapıya sahiptir. Oluşturduğunuz metinleri ve görsel ögeleri isterseniz Frame içine alarak
grupladıktan sonra, Path menüsü ile sıralayabilirsiniz. “Show” butonuyla sununuzu izleyebilir ve tekrar düzenleyebilirsiniz.
Prezide, tamamlanmış ya da tamamlanmamış sunumlarınız siz
sunumunuzdan çıktığınız anda oldukları gibi kaydedilip saklanmaktadır. Bu açıdan, Prezi hem sunumlarınızı çevrim içi olarak saklamak hem de düzenlemek için ideal bir sunum programıdır.

ÖÇ 3 En sık kullanılan sunum programlarındaki kavramların temel işlevlerini açıklayabilme

Araştır

PowerPoint ve Prezi sunum
programlarını karşılaştırınız.

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

PowerPoint sunum programında GEÇİŞLER sekmesini kullanarak slaytlar
arasındaki farklı geçişleri
uygulayınız.

Prezi ya da PowerPoint sunum programlarında en sık
kullandığınız özelliği arkadaşlarınızla paylaşınız.
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ÖÇ 1

Etkili bir sunum için dikkat edilmesi
gereken hususları sıralayabilme

bölüm özeti

Etkili Sunumun Adımları

ÖÇ 2

Sunumlarda yapılan hataları ifade
edebilme

Sunumlarda Yapılan Bazı
Hatalar

ÖÇ 3

Sunumlarda, sunumu yapan kişiden ve hazırlanan sunum materyalinden kaynaklanan, katılımcıları olumsuz etkileyen bazı
hatalar söz konusu olabilmektedir. Slaytlarda yazılanları aynen
tekrarlamak, sunumda çok sayıda slayta yer vermek, farklı büyüklüklerde yazı puntosu kullanmak, okumayı zorlaştıran koyu
renk fon kullanmak ve sunuda çok fazla bilgi, renk ve görsel
kullanmak bunlardan bazılarıdır.

En sık kullanılan sunum programlarındaki
kavramların temel işlevlerini açıklayabilme

Sık Kullanılan Sunum
Teknolojileri
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Etkili bir sunum için hazırlanma, aktarma ve kapanış aşamalarında göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar vardır.
Hazırlanma aşamasında sunum yapma amacı, sunumun süresi belirlenir, katılımcılar hakkında bilgi toplanır (yaş, cinsiyet,
eğitim durumu, deneyim…), onların gereksinim ve sunudan
beklentileri göz önünde bulundurulur. Onlardan gelebilecek
sorulara karşı hazırlık yapılır. Sunumu etkili kılacak görsel malzemelerin seçimi, sunum yapılacak mekânın incelenmesi (ışık,
havalandırma vb.), oturma düzeninin ve aksesuarların gözden
geçirilmesi ve sunum aşamalarının planlanması gibi işlemler
hazırlanma aşamasında gerçekleştirilen işlemlerdir.
Aktarma aşamasında, sunum yapan kişinin vermek istediği mesajı
basit ve net bir şekilde verebilmesi için seçeceği sözcükler büyük
önem taşır. En fazla 10-15 kelimeden oluşan kısa cümleler ve etken fiiller kullanmak anlaşılmayı kolaylaştırır ve sunuyu akıcı kılar.
Herkes tarafından anlaşılması güç jargon ve klişelerden uzak durmak, genel ifadeler yerine somut örnekler vererek net ifadeler kullanmak, sözcükleri isabetli seçmek ve çok bilinenden az bilinene
doğru ilerlemek sunumu daha dinlenir ve izlenir hâle getirecektir.
Gündemdeki bir olaydan söz etmek, tablo, grafik veya diğer görsel
desteklerden yararlanmak, harita ve çizimlere başvurmak sunum
yapan kişinin tarzını çeşitlendirebileceği yollardan bazılarıdır.
Kapanışta, sunumda anlatılanların en önemli noktalarını içeren
kısa bir özet yapılır. Bu özetin girişle bağlantılı olması gerekir.
Özette verilmek istenen mesajı vurgulayan ana başlıklara başvurulabilir. Dinleyenlere katılımları için teşekkür edilmesi ve mutlaka bir soru-cevap bölümüne yer verilmelidir. Bu sayede etkileşim
sağlanır ve sunumla verilmek istenen mesaj pekiştirilmiş olur.

Powerpoint sunum programında Ekle, Tasarım, Geçişler, Animasyon, Slayt Sıralayıcısı, Gözden Geçirme, Görünüm ve
Biçim gibi menüler yer alırken Prezi, Insert, Frame, Path, ve
Colors&Fonts gibi menülere sahiptir. Her iki programda da
benzer işlevlere sahip bu araçlarla sunularda daha etkili mesajlar vermek ve kalıcılığını sağlamak için çeşitli yazı, grafik, tablo,
animasyon, video gibi ögeler eklenir ve görüntülenir.
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5 Aşağıdaki sunum araçlarından hangisi 2014
yılında seçilen en iyi yedi sunum aracından biri
değildir?

A. Sunum yapma amacını belirlemek
B. Sunumun süresini belirlemek için katılımcılara
anket uygulamak
C. Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve
deneyimleriyle ilgili bilgi toplamak
D. Katılımcıların gereksinim ve sunudan beklentileri göz önünde bulunmak
E. Katılımcılardan gelebilecek sorulara karşı hazırlık yapmak

A. Clearslide
C. Slideshark
E. Microsoft Powerpoint

2 Aşağıdakilerden hangisi katılımcıların sunumu kolay izleyebilmeleri için dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
A. En fazla 10-15 kelimeden oluşan kısa cümleler
kullanmak
B. Etken fiiller kullanmak
C. Oturma düzenini boy sırasına göre ayarlamak
D. Genel ifadeler yerine somut örnekler vererek
net ifadeler kullanmak
E. Sözcükleri isabetli seçmek ve çok bilinenden az
bilinene doğru ilerlemek

3

Sunumda verilmek istenen mesajın kalıcılığını sağlamak için kapanış bölümünde yapılması
gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sunumda anlatılanların en önemli noktalarını
içeren çarpıcı, kısa bir özetle birlikte soru-cevap
bölümüne yer verilmelidir.
B. Hazırlanılan sunum başa alınarak ilgili konuyu
katılımcıların anlatması istenmelidir.
C. Katılımcıların sorularının molada birebir cevaplanacağı söylenerek kapanış yapılmalıdır.
D. Konuyla ilgili yazılı bir test uygulanmalıdır.
E. Konuyla ilgili sözlü bir test ve ödül-ceza yöntemi uygulanmalıdır.

4 Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan
hatalardan biri değildir?
A. Sunuda çok fazla bilgi, renk ve görsel kullanılması
B. Farklı büyüklüklerde yazı puntosu kullanılması
C. Sunucunun dinleyicilere sırtını dönmesi
D. Görsel malzemenin çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok farklı renklerle doldurulması
E. Aktarıcının sunuma konuya ilişkin bir fıkra ya
da başından geçen bir olayla başlaması

neler öğrendik?

1 Aşağıdakilerden hangisi, etkili bir sunumun
hazırlık aşamasında sunumu hazırlayan kişi tarafından yapılması gereken işlerden biri değildir?

B. Prezi
D. Haiku Deck

6 Microsoft PowerPoint dosyalarının uzantısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. pdf
C. pptx
E. doc

B. html
D. jpg

7 PowerPoint sunularını hazırlarken slaytların
arka plan stil ve renklerini ayarlamak için kullanılan sekme ve komut aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tasarım Sekmesi > “Arka Planı Biçimlendir”
B. Biçim Sekmesi > “ Metin Efektleri”
C. Gözden Geçir Sekmesi > “Karşılaştır”
D. Ekle Sekmesi > “SmartArt”
E. Slayt Gösterisi> “Slaydı Gizle”

8 Aşağıdakilerden hangisi “Prezi” nin kullanıcılarına sunduğu hizmetlerden biri değildir?
A. Sunumları çevrim içi ortamda saklamak
B. Çevrim içi ortamda davet ettiğiniz kişiler ile
birlikte aynı sunum üzerinde çalışmak
C. Daha önce hazırlanan sunumları bilgisayarınıza indirebilmek
D. Sunumlara flash animasyonlar, çevrim içi videolar, fotoğraflar eklemeye izin vermek
E. Çevrim içi video-konferans düzenlenmesine
izin vermek

9 Bilgisayardan fotoğraf, pdf dosyası, video,
Youtube videolarını ya da çevrim içi bir fotoğrafı
sunuma eklemeye yarayan “prezi” menüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Insert
C. Path
E. Theme

B. Frame
D. Colors&Fonts

10 İşaretlenen tüm ögelerin hepsinin sunuma
katılmasını sağlayan ve sıralama olanağı veren
“prezi” menüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Insert
C. Path
E. Theme

B. Frame
D. Colors&Fonts

71

neler öğrendik yanıt anahtarı
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1. B

Yanıtınız yanlış ise “Etkili Sunumun Adımları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Microsoft Powerpoint”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C

Yanıtınız yanlış ise “Etkili Sunumun Adımları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Microsoft Powerpoint”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A

Yanıtınız yanlış ise “Etkili Sunumun Adımları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Prezi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Sunumlarda Yapılan
Hatalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Prezi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Sık Kullanılan Sunum
Teknolojileri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

10. C

Yanıtınız yanlış ise “Prezi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3
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Araştır Yanıt
Anahtarı

Araştır 1

Hazırlanma aşamasında sunum yapma amacı, sunumun süresi belirlenir, katılımcılar hakkında bilgi toplanır (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, deneyim…),
onların gereksinim ve sunudan beklentileri göz önünde bulundurulur. Onlardan gelebilecek sorulara karşı hazırlık yapılır. Sunumu etkili kılacak görsel
malzemelerin seçimi, sunum yapılacak mekânın incelenmesi (ışık, havalandırma vb.), oturma düzeninin ve aksesuarların gözden geçirilmesi ve sunum
aşamalarının planlanması işlemleri gerçekleştirilir.

Araştır 2

Uzun cümle kullanımı dinleyicilerin dikkatini dağıtacaktır. Ayrıca, onların not almalarını zorlaştıracaktır. Bu durum, yapılan sunumun etkililiğini
azaltacaktır.

Araştır 3

Powerpoint, Prezi’ye göre daha eski bir sunum programıdır. Prezi, sunu ögelerinin çevrim içi gösterimine olanak sağlarken ve her yerden ulaşma imkânı
sunarken Powerpoint daha durağandır. Bununla birlikte, Prezi gibi tüm işlevlerine erişmek için ücretli abonelik gerektirmemesi Powerpoint’in daha sık
kullanılmasını sağlamaktadır. Öte yandan Prezi, Powerpoint’e göre daha etkileyici ve yaratıcı sunuların hazırlanmasına olanak sağlamaktadır.
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Bölüm 4

öğrenme çıktıları

Hesap Tabloları

1
3
5

Hesap Tabloları ve Yazılımlar
1 Hesap tabloları ve hesap tablolarının
kullanım alanlarını tanımlayabilme

Formüller ve İşlevler
3 Hesap tablolarında formül ve işlev
kullanımını açıklayabilme

2
4

Tabloların Oluşturulması ve
Düzenlenmesi
2 Hesap tablolarında hücre biçimleme
özelliklerini sıralayabilme

Veri Listeleri ile Çalışmak
4 Tabloların sıralanması ve filtrelenmesi ile
temel işlemleri uygulayabilme

Grafik ve Özet Tablolarla Çalışmak
5 Grafik ve özet tablolarının özelliklerini
tanımlayabilme
Anahtar Sözcükler: • Hücre • Formül • İşlev • Veri Listesi • Sıralama • Filtreleme • Grafik
• Özet Tablo
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GİRİŞ
Kitabımızın bu bölümüne sadece günlük hayatımızda değil iş yaşamında da yoğun olarak kullanılan hesap tablosu yazılımlarından bahsedeceğiz.
Bu üniteyi tamamladığınızda hesap tabloların tüm
işlevlerini kullanma yetisine sahip olamayabiliriz
ancak burada edineceğimiz bilgiler bu yazılımları
hangi amaçla kullanacağımızı, hesap tablolarının
temel işlevlerinin neler olduğunu ve ihtiyacımız
olduğunda bu aracı nasıl etkin olarak kullanacağımızı öğreneceğiz. Bu amaçla ünitede öncelikle hesap tablosunun çalışma prensiplerine yer verilerek
ardından sık olarak kullanılan temel özellikleri bir
ünite de kısaca özetlenecektir.
Gelişimin en hızlı olduğu alanlardan biri olan
bilgi teknolojileri bu özelliği ile sahip olan bilgilerin oldukça hızlı eskimesine neden oluyor. Bireylerin bilgi teknolojilerindeki yetilerini arttırmalarında uygulama yapmanın önemi oldukça öne çıkıyor.
Ünitemizde hesap tablosu ile ilgili konuları okurken öğreneceğiniz konuları bilgisayar ortamında
deneyimlemeniz öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlayacaktır.

HESAP TABLOLARI VE
YAZILIMLAR
Hesap tablosu olarak adlandırdığımız İngilizce
“spreadsheet” kavramının geçmişi çok eskilere dayanıyor. Bu kavram muhasebe terminolojisinde satır ve sütunlardan oluşan geniş bir sayfada organizasyonun tüm işlemlerini göstermek ve incelemek
için kullanılan belgeye verilen addır. Yöneticiler karar verecekleri zaman işletmenin gelir, gider, vergi
ve benzeri değerlerini bu tabloya yayarak ya da başka bir ifadeyle göstererek kullanırlardı. 1961 yılında Profesör Richard Mattessich tarafından ilk kez
bir muhasebe hesap tablosu ana bilgisayar üzerinde
programlanarak bir tablo olarak gösterildi. Daha
sonra Bricklin and Frankston tarafından modern
çağın hesap tablolarının atası olan VisiCalc adında bir yazılım üretildi. 1978’lere gelindiğinde artık
kullanıcıların tamsayı girişi yapabildiği 5 sütun ve
20 satırdan oluşan elektronik tablolar kullanılmaya
başlandı. Bugün masaüstü bilgisayar, tablet ve akıllı
telefonlarımızda kullandığımız hesap tabloları sadece muhasebe için değil bireysel ve iş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oldukça gelişmiş yazılımlar
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hesap Tablosu ve Kullanım Alanları
Hesap tablosu kullanıcıların verilerini tablo
yapısında organize ederek veriler üzerinde hesaplama, analiz ve raporlama yapmalarını sağlayan genel
amaçlı uygulama yazılımlarıdır. Ofis ortamlarının
vazgeçilmez yazılımları arasında yer alan hesap
tablosu yazılımları verileri tablo olarak ya da başka
bir deyişle satır ve sütunlardan oluşan hücreler şeklinde organize ederler. Hesap tablosunda hücrelere
erişim için iki boyutlu matrisin referans sistemine
benzer bir yapıda sütunlar harf, satırlar ise rakam
ile kodlanır. Örneğin “A2” adresi bir hesap tablosunun ilk sütunun ikinci satırındaki hücreyi işaret
etmek için kullanılır. Bu sayede hücrelerde yer alan
verilerden hesap yapılabilecek etkin bir referans sistemi oluşturulur.

Hesap tablolarında aktif hücreyi seçmek
için fare ya da yön tuşları kullanılmaktadır.

Günümüzde farklı işletim sistemleri için geliştirilmiş genel amaçlı hesap tablosu yazılımların yanı sıra özel amaçlar için geliştirilmiş hesap
tabloları bulunmaktadır. Yazılımlar birbirlerinden
farklı özelliklere sahip olsalar bile tümünün genel
yapısı ve görünümü birbirine oldukça benzerdir.
Resim 4.1’de yaygın olarak kullanılan Microsoft
Excel 2013 yazılımının ekran görünümü yer almaktadır.
Hesap
tablolarında üzerinde işlem yapılan
dikkat
hücre ya da hücreleŞekil 4.1’de MS Excel’den
rin seçili olması gealınan ekran görüntüsünün
rekmektedir. Bu neüst kısmında “komut şeridenle aktif hücre ve
di” yer almaktadır. Komutaktif sayfa kavramlara hızlı ulaşmayı sağlayan
ları kullanılmaktabu özellik diğer hesap tabdır. Örneğin Resim
losu yazılımında farklılık
4.1’de “E13” hücregösterebilmektedir.
si aktif durumda ya
da başka bir deyişle
seçili durumdadır.
Eğer klavyeden veri girişi yapılırsa ya da herhangi
bir biçimleme işlemi yapılırsa bu işlemden ilgili
hücre etkilenecektir.
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Resim 4.1 Hesap tablosu genel görünümü

Resim 4.1’de hesap tablosunda oluşturulmuş
bir fatura bilgisi yer almaktadır. Faturanın tutar
sütununda yer alan hücreler, kendi satırlarında yer
alan “fiyat” ve “miktar” sütunlarındaki değerleri
çarpmak üzere formüle edilmiştir. Ayrıca alt kısımda yer alan “toplam” satırları ise yukarıdaki değerlerin toplamını hesaplamak üzere ayarlanmışlardır.
Bu basit fatura örneğinden anlaşılacağı üzere hesap
tablolarının çalışma prensibi hücrelere girilen veriler ve bu verileri kullanan formül yapılarına dayanmaktadır. Bu yazılımlar iş ve bireysel hayatta sıkça başvurulan kullanıcıların verilerini saklama ve
analiz etmede verimli olarak kullandıkları araçların
başında gelmektedir. Hesap tablolarının kullanım
alanlarından bazıları aşağıda sıralanmıştır.
Formlar: Kâğıt üzerine ya da bilgisayar ekranından veri toplamak amacıyla oluşturulan formların tasarımında kullanılır. Envanter giriş formu,
performans ölçüm formu, hasta bilgi formu, iş başvuru formu, değerlendirme formu bu tür kullanıma örnek verilebilir.
Listeler: Veriler sayı içermese de liste oluşturmak için hesap tabloları kullanışlı yazılımlardır.
Alışveriş listesi, telefon listesi, sınıf yoklama listesi,
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kitap listesi hesap tablolarında kolayca oluşturularak çıktısı alınabilir.
Finans ve Muhasebe İşlemleri: Faturalama,
bütçeleme, hesap özetleme, maliyet tahmin etme,
ödeme sistemi gibi işlemlerde hesap tablosu yazılımları kullanılmaktadır. Ayrıca bu değerlere ait
grafiklerin oluşturulması, rapor düzenlemesi için
hesap tabloları uygun yazılımlarıdır.
İstatistiksel Analiz: Hesap tablolarının gelişmiş
özellikleri kullanılarak belirli istatistiksel analizlerinin yapılması mümkündür. Hesap tablolarının işlev kütüphanelerinde bulunan istatistik işlevleri ve
özel eklentiler bu ihtiyacı karşılayabilmektedir.
Karar Destek Sistemi: Hesap tabloları sistemlerde karşılaşılan problemlerin çözülmesine yönelik olarak matematiksel modellerin oluşturulması
ve çözümü için kullanılan özellikler içerir. Özellikle

Karar Destek Sistemleri
İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar
verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemleridir.
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what-if analizleri için uygun bir hesaplama aracıdır. Doğrusal programlama, ağ analizi, amaç programlama, simüWhat if:
lasyon ve kuyruk modelleri hesap tablolarında çözülebilAnalizleri mevcut bir problemin çözümektedir.
münde karar değişkenlerinin farklı değerBilgi Sistemi: Küçük işletmelerde ya da organizasyonleri için hızlı bir şekilde sonucu hesaplalarda hesap tabloları bir bilgi sistemi gibi kullanılabilmekyarak karar vericiye alternatifler hakkında
tedir. Örneğin öğrenci sayısı az olan okullarda öğrenciler,
bilgi sunan analiz tekniğidir.
dersler ve notları hesap tablolarında depolanmakta, işlenmekte ve raporlanmaktadır.
Yukarıdaki kullanım alanlarına birçok farklı ekleme yapılabilir. Hesap tabloları kolay ve hızlı kullanım
özellikleri ile hesaplama, özetleme, sıralama, analiz, görselleştirilme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hesap Tabloları Yazılımları
Bilgisayar ortamında geliştirilen ilk hesap tablosunun mainframe adı verilen ana bilgisayarlarda oldukça
kısıtlı bir yapıyla çalıştırıldığına ünitenin başında değinilmişti. Bilgisayarların yaygınlaşması ve ucuzlaması
ile birlikte kullanıcıların iş ya da bireysel yazılım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yazılım paketleri oluşturulmuştur. Ofis yazılımları olarak anılan bu yazılım paketlerinin içinde kelime işlemci, hesap
tablosu, sunu araçları, masaüstü veri tabanı uygulamaları ve benzeri yazılımlar yer almaktadır. İş ve bireysel
verimliliğin arttırılmasına katkıda bulunan bu uygulamalar artık günümüzde web üzerinden çalışabilen,
tablet ve cep telefonlarından kolayca kullanılabilen yazılımlar hâlini almıştır.
Günümüzde farklı yazılım şirketleri tarafından üretilen onlarca farklı hesap tablosu yazılımını bulmak mümkündür. Bu yazılımların bir kısmı lisanslı bir kısmı ise açık kaynak kodlu olarak ücretsiz temin
edilebilmektedir. Farklı işletim sistemlerinde çalışabilen yazılımların bir kısmı bilimsel bir kısmı ise genel
amaçlı ürünler olarak geliştirilmiştir. Bu ders kapsamında en yaygın kullanılan hesap tablosu yazılımlarının
tanıtılarak örnekler verilmesi uygun görülmüştür.
Hesap tablosu yazılımlarını işleyiş açısından çevrim içi uygulamalar ve masaüstü uygulamalar olarak
sınıflanabilmektedir. Google e-tablolar, Microsoft Office 365 Excel uygulamaları web tarayıcı üzerinde
herhangi bir uygulama kurmadan ve içeriğin ilgili bulut depolama alanında saklandığı yeni nesil hesap tablolarına örnek verilebilir. Bu yazılımlar İnternetin bulunduğu her ortamda birçok kullanıcı tarafından aynı
anda ulaşılabilmekte ve düzenlenebilmektedir. Ayrıca gerekli ayarlar yapıldığında çevrim dışı durumlarda
kullanılma özellikleri mevcuttur. Masaüstü hesap tabloları yazılımlarının en yaygın kullanılan ve bilinen
örnekleri olarak Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Numbers, LibreOffice Calc ve Lotus 1-2-3 yazılımları
örnek verilebilir.
ÖÇ 1 Hesap tabloları ve hesap tablolarının kullanım alanlarını tanımlayabilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Bir tablo oluşturmanız gerektiğinde tercih edeceğiniz
yazılım bir hesap tablosu
mudur yoksa bir kelime işlemci mi? Neden?

Bir hesap tablosu programında GİRİŞ bölümündeki özellikleri hücrelere
uygulayarak değişimleri yorumlayın.

Günlük hayatınızda hesap
tablolarını nerelerde kullanabileceğinizi düşünün.
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TABLOLARIN OLUŞTURULMASI VE DÜZENLENMESİ
Hesap tablosu yazılımlarının temel işleyiş mantığının kavramada veri girişi, veri düzenlenme ve veri
biçimleme konusunda bilgi edinmek gerekmektedir. Bu amaçla izleyen bölümde yer alan açıklamaları
okuyarak mevcut örnekleri kendi bilgisayarlarınızda gerçekleştirmeniz hesap tablosu yazılımlarını öğrenme
sürecinizi hızlandıracaktır.

Hücre İşlemleri ve Veri Girişi
Hesap tabloları ile çalışılırken bilinmesi gereken ilk
konu hücre kürsörünün kullanılmasıdır. Hücre kürsörü ekrandaki tablo üzerinde etkin olan hücreyi göstermek amacıyla farklı renkte işaret edilen hücreyi ifade etmektedir.
Hücre kürsörünü hareket ettirmede kullanılacak kısayollar,
tablo oluşturma ve düzenlemedeki hâkimiyetinizi arttıracak
ve hızlı bir şekilde kullanmanıza olanak sağlayacaktır. Aktif
olan hücreye veri girmek için doğrudan klavye kullanılabilir
ancak daha önceden veri içeren hücreleri düzenlemek için
F2 tuşuna basılabilir ya da fare ile çift tıklanır. Tablo 4.1’de
kürsör hareketleri için verilen kısayollar hemen hemen bütün hesap tablolarında geçerlidir. Kürsörü doğrudan bir adrese gönderilmesinde F5 tuşu kullanılabilmektedir.

internet
Bu ünitede verilen örnekleri içeren dosyaya
http://j.mp/(AOFTBT_I_4 adresinden ulaşabilirsiniz.

Hesap tablolarının etkin kullanımının
sağlanmasında kısayol tuşlarının kullanımı oldukça önemlidir. Satır sütun eklemek, veri biçimlemek, kürsör yönetimi
kısayollar ile çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Tablo 4.1 Hücre kürsörünün hareket ettirilmesinde kullanılan temel kısayollar
Kürsör Haraketli

Sol Ok (→)

Kürsörü bir sola hareket ettirir.

Sağ Ok (←)

Kürsörü bir sağa hareket ettirir.

Yukarı Ok ( )

Kürsörü bir yukarı hareket ettirir.

Aşağı Ok ( )

Kürsörü aşağı hareket ettirir.

Ctrl + →

Soldaki veri girilmiş ilk alana hareket eder.

Ctrl + ←

Sağdaki veri girilmiş ilk alana hareket eder.

Ctrl +

←

Yukarıdaki veri girilmiş ilk alana hareket eder.

←

←

←

Kısayollar

Ctrl +

Aşağıdaki veri girilmiş ilk alana hareket eder.

Home

Bulunulan satırın en solundaki hücreye gidilir.

Ctrrl + Home

A1 hücresine gidilir.

PgUp

Aynı hücrede bir ekran aşağıya hareket eder.

PgDn

Aynı hücrede bir ekran yukarıya hareket eder.

Shift+(boşluk)

Aktif satırın seçilmesi.

Ctrl+(boşluk)

Aktif sütunun seçilmesi

Kürsör hareketlerinde bir önemli konu da birden fazla hücrelerin seçim
işlemidir. Bu durumda ilgili hücrelerin çoklu seçilmesi gerekmektedir. Tablo 4.1’deki kürsör hareketlerinin tümü Shift tuşuna basılı olarak uygulanırsa
ilgili kürsör hareketleri seçme işlemi için yapılmış olur. Hücrelerin seçilmiş
olduğunu ilgili hücrelerin koyu renkle doldurulmuş olmasından anlayabilirsiniz. Resim 4.2’de ilgili alanın seçilmesi için kürsör B2 hücresinde bulunurken
Shift+Ctrl tuş kombinasyonu basılı iken sağ ok ve aşağı ok basılmıştır.
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dikkat
Bazı kısayollar Google
e-Tabloları için geçerli
olmayabilmektedir.
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Resim 4.2 Hücrelerin seçiminde için “shift” tuşu ile birlikte yön tuşları kullanılır

Hücreleri seçmek için kullanılan bir diğer
yöntem de farenin sol tuşuna basılı tutarken farenin hareket ettirilmesidir.

Bir hesap tablosuna veri girişi sadece klavye
kullanılarak yapılmaz. Bazen diğer programlardan
kopyala-yapıştır işlemi ile bazen de dış veri kaynaklarından veri alınmak suretiyle yapılabilmektedir.
Dış veri kaynaklardan veri almak bir hesap tablosu
yazılımının en önemli özelliklerinden biridir. Bunun nedeni günümüzdeki birçok bilgi sisteminde
oluşan verilerin veri tabanlarında, web sayfalarında
ve metin dosyalarında bulunmasıdır. Kopyalama
yöntemi birçok kullanıcı tarafından Ctrl+C ve Ctrl
+ V tuşları kullanılarak basitçe uygulanabilmektedir. Dış veri kaynaklarından veri aktarmak için
ise ilgili menülerden seçim yapmak gerekmektedir.
Örneğin Excel yazılımında dış veri kaynakları için
veri sekmesinin sol kısmında bulunan dış veri alma
fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir. MS
Access, metin dosyası, web sayfaları, SQL Server
veri tabanı, XML gibi birçok veri kaynağından talep edilen veriler hesap tablosuna alınabilmekte ya
da bağlanabilmektedir. Dış veri kaynağının bir he-

sap tablosuna bağlanması demek verilerin dinamik
olarak bağlı olunan veri kaynağından güncellenebilmesi anlamına gelmektedir.

Veri Yapıları ve Biçimleri
Hesap tablolarının önemli özelliklerinden biri
de hücrelerinde sakladıkları verilerin farklı biçimlerde görüntüleyebilmeleridir. Aslında veri yapısı
açısından bakıldığında hesap tabloları hücreleri
sayı ve metin türü olmak üzere iki farklı tür olarak
barındırır. Saklanılan sayısal veriler kullanıcının talebi doğrultusunda biçimlenerek görüntülenmesi
sağlanır. Hesap tablosu yazılımları hücrede saklanan verinin biçimlenmesini kolaylaştırmak için
kullanışlı ara yüzler tasarlamıştır. Aktif olarak seçilen hücre ya da hücrelerin biçimlenmesi için yazılımlarda menüler mevcuttur. Fakat bu ara yüzlere
hızlı ulaşım için MS Excel ve Open Office Calc
yazılımlarında “Ctrl+1” kısayol tuşu tanımlanmıştır. Google e-tablolarında ise biçim menüsü altında
“Sayı” seçeneğinden formatlara ulaşılabilmektedir.
Resim 4.3’te 0,18 değeri olan bir hücrenin %18.0
görünümüne nasıl biçimlendirildiği gösterilmektedir. Ondalık basamak sayısı 1 olarak belirlendiğine
dikkat edilmelidir.
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Resim 4.3 Excel hesap tablosunda hücre değerini biçimlendirme

Hücrelerdeki sayısal değerlere uygulanabilecek biçimler, örnek ve kısa açıklaması ile Tablo 4.2’de gösterilmiştir.
Kullanıcıların sayıları kolay biçimlemelerine yönelik olarak
standart veri türleri yazılımlarda tanımlanmıştır. Ancak
kullanıcıların talep edilebilecek farklı biçimlerin elde edilmesi için esnek olarak tasarlanmış isteğe uyarlanmış veri
türü bulunmaktadır. İsteğe uyarlanmış biçimleme çeşitli
semboller ile sayıların farklı görünümünü elde edebilmektedir. Tablo 4.2’deki örneklere ek olarak 03.09.2008 tarihi
için “aaa.yy” ifadesi ile “Eyl.08”, “gg.aaaa.yy gggg” ifadesi
ile “03.Eylül.08 Çarşamba” ve “aaaa yyyy” ifadesi ile “Eylül
2008” gösterimleri elde edilebilmektedir.

Bilgisayarda tarih verisi ondalıklı bir sayı
olarak saklanır. Tam sayı kısmı 01.01.1900
den başlayan gün sayısını, kesirli kısmı ise
saat kısmını saklamaktadır. Örneğin 2,25
sayısı 02.01.1900 06:00 zamanını işaret
etmektedir. Saatin 6:00 olarak hesaplanmasının 0,25 sayısından yani bir günün
dörtte birinden geldiğine dikkat ediniz.

Tablo 4.2 Biçim uygulanmış sayısal veriler
Sayı Biçimi

Veri

Biçimli Veri

Açıklama

Genel

3,141592654

3,141592654 Genel görünüm

Sayı

3456789,987

3456789,987 Ondalık basamak sayısı 2 ve 1000 ayracı ile biçimlenmiş

Para Birimi

150,5

150,50 T Ondalık basamak sayısı 2 ve Türk Lirası birimi seçilmiş

Finansal

150,5

150,50 T Ondalık basamak sayısı 2 ve Türk Lirası birimi seçilmiş

Tarih

26469,0000

Saat

0,374988426

Yüzde Oranı
Kesir
Bilimsel

18,0% Ondalık basamak sayısı 1 olarak belirlenmiş yüzde biçimi

3,141592654

3,141592654 3 tam 1 bölü 7 şeklinde kesir gösterimi olarak biçimlenmiş

1000000
3,141592654

Özel

2223350580
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08:59:59 Saat: dakika: saniye: biçimi uygulanmış veri

0,18

Metin
İsteğe uyar.

19 Haziran 1972 Türkçe için tarih biçimi

-742,5

1,0E+06 Üssel sayı olarak bilimsel gösterim
3,141592654 Sayısal değerin metin olarak biçimlenmiş görünümü
(222)335-0580 Telefon numarası şeklinde biçimlenmiş sayı
-743 “#.##0_ T;[Kırmızı]-#.##0_ T“ ifadesi ile formatlanmış veri
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Şekilsel Biçimlendirme
Hesap tablolarının temel işlevlerinden birisi de kullanıcılara anlaşılır, düzenli ve iyi tasarlanmış tablo ve
grafikler oluşturmaktır. Her hesap tablosu yazılımı tabloların iyi bir görünümde tasarlanmasını sağlayacak
hücre biçimleme işlevlerine sahiptir. Hesap tablosu yazılımları kullanıcıların kolay ve hızlı olarak görsel tasarımlar gerçekleştirmeleri için önceden tasarlanmış hazır stiller sunarlar. Ancak kullanıcıların bir tablonun
biçimlendirilmesine hâkim olabilmesi için tablonun temel yapı taşı olan hücrenin biçimlendirilmesi hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Bu nedenle öncelikle bir hücrenin biçimlendirme seçeneklerini
bilmek önemlidir. Hesap tablolarındaki diğer işlemler gibi biçimlendirme yapılacak hücre ya da hücrelerin
seçili olması gerekmektedir.
Hücrelerin biçimlendirilmesi için bir önceki kısımda
Ctrl+1 ile ulaştığımız hücre biçimlendirme menüsü şekilsel
Hesap tabloları yazılımlarının birçoğun- biçimlendirme için de kullanılabilecek bir arayüz olacaktır.
da en sık kullanılan temel işlevlere yazılı- Resim 4.3’te “Hücre Biçimlendir” menüsünün sekmelerinde
mın üst kısmında bulunan araç düğmele- yer alan “Sayı”, “Hizalama”, “Kenarlık” ve “Dolgu” bölümri ile erişilebilmektedir.
leri bir hücrenin biçimlendirilmesi için gerekli işlevleri sağlarlar. Bu ara yüzdeki sekmelerin işlevi sırasıyla anlatılacaktır.
Hizalama: Verinin hücre içinde yerleştirileceği konumu, yönlendirme biçimini ve metin denetimi ayarlamalarının yapılacağı sekmedir. Genellikle bir ayarlama yapılmaz ise metin veriler
hücrenin sol alta sayısal veriler ise hücrenin sağ alt kısmına yerleştirilir. Hizalama işlevlerinin
daha kolay anlaşılması için Resim 4.4’te yer alan komut ve etkilerini incelemeniz faydalı olacaktır.

Resim 4.4 Hücre Biçimlendirme menüsündeki hizalama seçenekleri ve örnekleri

dikkat
Metin denetiminde yer alan
hücre birleştirme işlemi için
Ctrl+1 tuşlarına basılmadan önce ilgili hücrelerin
seçilmesi gerekmektedir.

Yazı Tipi: Hücre içinde görüntülenecek verinin yazı tipi, büyüklüğü,
rengi ve vurgu türünü (kalın, italik) belirleyen biçimlemedir. Ayrıca metinlerin alt simge, üst simge gibi efektleri genellikle yazı tipi kısmından
ayarlanabilmektedir.
Kenarlık ve Dolgu: Tablonun şekillendirilmesinde kenarlıklar ve dolgu
da mutlaka bilinmesi gereken biçimlendirme işlevleridir. Bir hücrenin ya
da seçilmiş hücrelerin kenarlıklarındaki çizgilerin kalınlığı, şekli ve rengi
bu kısımdan belirlenebilir. Hücrenin zemin rengi ya da başka bir ifade ile
dolgu renginin belirlenmesi için birçok farklı seçenek sunulmaktadır.
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Koşullu biçimlendirme de hesap tablosu yazılımlarının tamamı tarafından desteklenen bir özelliktir. Bu
biçimlendirme şekli sayesinde kullanıcılar veri içinde
dikkat çekmek istedikleri değerleri önceden belirledikleri ayarlamalar ile tanımlarlar. Örneğin değerin 0 dan
küçük olması durumunda yazı rengimi kırmızı ve koyu
ayarlanması. Bu özellik ile hatalı veri girişini engelleyebildiği gibi verinin büyüklüğü görsel olarak anında ölçeklenebilmektedir. Hücre içindeki verinin metin olması
durumunda ise biçimin her bir içeriğe göre teker teker
tanımlanması gerekmektedir. Hesap tablolarının son versiyonlarında koşullu biçimlendirme seçenekleri oldukça
çeşitli ön biçimler sunmaktadır.

Koşullu biçimlendirme hücre içine girilecek verinin değerine göre daha önceden
belirlenmiş biçimlerin otomatik olarak
uygulanmasını sağlayan biçimlendirme
türüdür. Aşağıda 0 ile 100 arasında ölçeklenmiş bir koşullu biçimleme örneği
yer almaktadır.
Ders Kodu

Ara Sınav Notu

SOS113U

84

MUH103U

10

HUK101U

76

İKT103U

88

İŞL105U

78

MAT105U

86

BİL101U

100

ÖÇ 2 Hesap tablolarında hücre biçimleme özelliklerini sıralayabilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Daha önceden hazırlanmış
bir tabloya yeni bir satır eklemek istenildiğinde hangi
işlemler gerçekleştirilir.

Bir hesap tablosundaki kısayolları hakimiyetinizi güçlendirmek için uygulayın.

Hesap tablosunu kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda
nasıl kişiselleştirebileceğinizi anlatın.

FORMÜLLER VE İŞLEVLER
Formüller hesap tablolarının var olma sebebi olarak tanımlanabilir. Eğer bir hesap tablosunda formül yazılamazsa bir kelime işlemciden farkı olmayacaktır. Formüllerin yapısı ve
kullanımı çok basit olabileceği gibi oldukça karmaşık bir yapıda karşımıza çıkabilmektedir. Bu
ünitede formül ve işlevlerin kısaca tanıtımı yapılarak en sık kullanılan örneklere yer verilecektir.

Formül Yazımı ve Hücre Referans Sistemi
Bir hücreye formül tanımlamak için o hücrenin ilk karakterinde “eşittir” (=) işlecinin kullanılması
gerekmektedir. Örneğin bir hücreye “2+2” ifadesi girildiğinde görüntülenen yine “2+2” olan bir metin
olacaktır. Ancak aynı ifade eşittir sembolü ile girdiğinde
(“=2+2”) görüntülenen “4” ifadesi yani işlemin sonucu ola“=” işlecinin ilk karakter olarak girilmesi
caktır. Hesap tablolarının hücre referans sistemine geçmeformül girişi için zorunludur.
den önce Tablo 4.3’te yer alan operatörlerin karşılıklarını ve
örneklerini incelemek yararlı olacaktır.
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Tablo 4.3 Hesap tablolarında kullanılan operatörler.

Tablo 4.3’teki örnekte de kısmen örneklendiği üzere formüllerde diğer hücrelerin adreslerini
kullanmak oldukça basittir. Önce sütun harfinin sonra da satır numarasının yan yana gelmesi
ile ilgili hücre referans edilebilmektedir. “C100”
ifadesinin kullanıldığı bir formülde C sütunun
yüzüncü satırındaki değerin ilgili yere taşınmasını ifade eder. Tablo 4.3’te toplama işlevinde kullanılan “A1:C3” referansı A1 hücresi ile C3 hücresi arasındaki 9 hücreyi kapsayan bir aralığı ifade
etmektedir. Aralık belirtilen referanslar genellikle
bir işlev ile kullanılırlar. Örneğin Tablo 4.3’teki
hücre değerleri için “=Ortalama(A1:B2)” ifadesi
“=(A1+A2+B1+B2)/4”ifadesi ile aynı sonucu yani
2,5 değerini verecektir.

dikkat
Bazı hesap tablosu yazılımları Türkçe formülleri
desteklemeyebilir. Örneğin
kitabın yazıldığı süre içerisinde Google e-tablolarda
işlevler İngilizce olarak kullanılmak durumundadır.

Tablolardaki formüllerle çalışırken
formüllerin diğer satırlara kopyalanması
oldukça önemlidir.
Büyük veri tablolarında uygulanılacak
bir formülün her satıra tek tek yazılması

elbette çok mümkün değildir. Bu nedenle hesap
tablolarında bir satır için yazılmış formül alt satırlara kopyalandığında otomatik olarak içerindeki
hücre referansları alt satıra göre değiştirilir. Tablo
4.4’te formül ve değer görünümü verilen tabloda
A ürünü için yazılmış formül B ve C ürünü için
kopyalanarak elde edilmiştir. Formüllerden görüldüğü üzere B ve C ürünü için formüller ilgili
satıra göre otomatik olarak kendi satırlarına göre
düzenlenmiştir. Ancak oran sütunun da yer alan
$D$5 ifadesindeki $ işaretleri, formülün kopyalanırken hücre referanslarının aynı kalmasını sağlamaktadır.

Hücre referanslarında satır ya da sütun
ifadelerinin önüne koyulan $ işareti, ilgili
referansın başka sütunlara kopyalanması
esnasında sabit kalmasını sağlamaktadır.
$ sembolü bu kullanımıyla yaygın kullanılan tüm hesap tablolarında aynı şekilde
kullanılmaktadır.
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Tablo 4.4 Formüllerin diğer hücreye kopyalanması
A
1 Ürün

B

D

E

A

B

D

E

Tutar

Oran

1

Ürün

2 A Ürünü 10

5

=C2*B2

=D2/$D$5

2

A Ürünü 10

5

50

7,56%

3 B ürünü

23

7

=C3*B3

=D3/$D$5

3

B ürünü

23

7

161

24,36%

4 C ürünü

50

9

=C4*B4

=D4/$D$5

4

C ürünü

50

9

450

68,08%

5

Toplam

21

661

=TOPLA(C2:C4) =TOPLA(D2:D4)

Kullanıcıların formülleri ve hücre referanslarını
kolayca yazmasını sağlayan birtakım özellikler yazılımlar tarafından sunulmaktadır.
• Formül girişi esnasında diğer hücrelere tıklanması, tıklanan hücrenin adresinin imlecin bulunduğu yere otomatik olarak yazılır.
• Formül içindeki adresler farklı renklerle ifade edilerek tablo üzerinde işaret edilirler.
• İşlev ve parantezlerin yazılmasında hatanın
engellenmesine yönelik çözümler sunarlar.
• Hatalı girilen ya da sonuçlanan formül girişinin sonucu hücrede gösterilir.
Hücrelerde hatalı işlemlerin yapılması sonucunda hücrelerde uyarı ya da hata mesajları alınabilir.
Bunun amacı kullanıcıların yapılan hata hakkında bilgi verilmesidir. Kullanıcıların karşılaşabilecekleri temel hatalar arasında sıfıra bölme hatası
“#SAYI/0!”, işlevlere hatalı veri türünün parametre

Fiyat

C

Miktar

5 Toplam

Fiyat

C

olarak girilmesi durumunda “#DEĞER!”, formülde hatalı referans yazımı “#BAŞV!”, bir arama işlevinin değer bulaması durumunda “#YOK”, hatalı
ad kullanımı “#AD?” ifadeleri hücrede görüntülenir. Bu hataların kontrol edilmesine yönelik işlevler
kullanılabilmektedir.

İşlevler
Günümüzde hesap tablolarının kullanım yaygınlığı düşünüldüğünde bu yazılımların her bireyin
ihtiyacını karşılayabilir şekilde tasarlanması önem
kazanmaktadır. Hesap tabloları yazılımları bu ihtiyacı geniş işlev kütüphaneleriyle ve programlanma
olanaklarıyla karşılamaktadırlar. Özel algoritma
ihtiyacı olduğunda ya da tekrarlı işlerin gerçekleştirilmesinde faydalanılan programlama özellikleri bu
ünite kapsamı dışında tutulmuştur.

Resim 4.5 Excel işlev ve formül ekleme yardımcılar
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dikkat
İşlevleri yazarken kullanılan sistem dili oldukça
önemlidir. Türkçede virgül,
İngilizcede nokta işareti sayıların ondalık işareti
olarak
kullanılmaktadır.
Dolayısıyla formül ve işlev yazım kurallarında sayı
ve parametreleri ayırmak
için kullanılan işaretler
farklılaşmak durumundadır. İngilizce kullanımda
işlevlerin
parametreleri
virgül ile Türkçe kullanımda ise noktalı virgül ile
ayrılması gerekmektedir.
Türkçe dilinin kullanıldığı bilgisayarda “=ORTALAMA(1;1,5;2;2,5)”
olarak yazılan formül
İngilizce dilini kullanan
bilgisayarlarda “=ORTALAMA(1,1.5,2,2.5) olarak
yazılmalıdır.

İşlevlerin kullanımını öğrenmek bu yazılımlardan etkin olarak faydalanmanın temelidir. Bir hesap tablosu kullanıcının temel işlevler hakkında
bilgi sahibi olması önemlidir. Ancak tüm işlevlerin bir kullanıcı tarafından
bilinmesi neredeyse imkânsızdır. Ancak işlevlerin kullanım mantığı ve yardım dosyalarının etkin kullanımı bilinirse o zaman karşılaşılan problemlerde çözüm üretmek çok daha kolaylaşacaktır. Yazılımlarda çok fazla işlevin
bulunması nedeniyle bu yapılara kolay ulaşmayı ve kolay kullanımı sağlayacak yardımcılar tasarlanmıştır. Formül ve işlevleri yazarken yazım kurallarını
hatırlatıcı notlar ve işlev ekleme yardımcıları işlev ve formülleri doğru ve
kısa sürede yazılmasına yardımcı araçlardır. Resim 4.5’te Excel için örneği
gösterilen yardımlar birçok hesap tablosu yazılımda standart olarak sunulmaktadır. İşlev ekleme yardımcısı işlevleri finansal, tarih saat, matematik ve
trigonometri, istatistiksel, arama ve başvuru, veri tabanı, metin, mantıksal
ve benzeri gruplara bölerek kolay ulaşılmasını sağlamakladır.
Resim 4.5’te yer alan “İşlev ekle” iletişim kutusunda seçilen işlevin ne işe
yaradığı ve nasıl kullanıldığı hakkında kısa bir açıklama vardır. Kullanıcı bu
açıklama ile işlev hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Ayrıca biraz altındaki
“bu işlev hakkında yardım” kısmına basılarak işlev hakkında örnekleri ile
birlikte ayrıntılı bilgi alınabilmektedir. İşlevin kullanımına karar verdikten
sonra yine işlevin parametreleri ve çalışınca elde edilen sonuç fonksiyon giriş
ekranında görülebilmektedir.
İşlev kullanımını anlamak için Tablo 4.5’te hazırlanan örneklerin incelenmesi yerinde olacaktır. Tablonun sol kısmında formüllerin kullandığı
veri, sağ kısmında ise bu verileri kullanan örnek işlevler, sonuçları ve açıklamaları görüntülenmektedir. Örneğin ilk sıradaki işlev B1 hücresindeki
3,1241 değerini 2 hane yuvarlayarak 3.12 olarak hesaplamıştır. Dördüncü satırdaki örnekte ise “EĞER” komutu ile mantıksal bir sınama yamak
amacıyla A4 hücresinin değeri B4 hücresinden büyük ise “D”, değil ise “Y”
değerini almak üzere formül hazırlanmıştır.
Tablo 4.5 İşlev örnekleri, sonuç ve açıklamaları

Veri

İşlev Örnekleri

A

B

1

4

2

Sonuç

Açıklama

3,1241 =YUVARLA(B1;2)

3,12

Belirtilen sayısı belirtilen haneye kadar
yuvarlar.

7

8

=TOPLA(A1:A3;B2)

32

Toplama işlemi. A1:A3(4+7+13) + B2 (8) = 32

3

13

15

=ORTALAMA(A1:A3)

8

Verilen referans veya değerler için ortalama
hesaplar.

4

1

2

=EĞER(A4>B4;“D”; “Y”) Y

İki değerin mantıksal karşılaştırmasını yapar.

5

25

gr

=BİRLEŞTİR(A5; “ ” ; B5) 25gr

Verilen değerleri metin olarak birleştirir.

büyük

=BÜYÜKHARF(B6)

BÜYÜK

Metni büyük harfe çevirir.

=ŞİMDİ()

23.5.2015 02:38 O anki tarihi bilgisini getirir.

6
7

Formül

8

23.4.2013

=AY(A8)

4

İlgili tarihin ay bilgisini getirir.

9

5

=ÇARPINIM(A9)

120

Faktöryel hesaplar (1*2*3*4*5)

=KAREKÖK(A10)

5

Karekök hesaplar

10 25
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Tablo 4.5’te yer alan örneklerde mantıksal ve matematiksel işlevlere yer verilmiştir. Hesap tablolarında
farkı amaçlara yönelik yüzlerce işlev bulunmaktadır.
• Arama ve Başvuru: Verileri tablo üzerinde aramaya yönelik olarak hazırlanan işlevleri,
• Finansal: Faiz, ödeme, aşınma payı gibi finansal hesaplamalarla ilgili işlevleri,
• İstatistiksel: İstatistikle ilgili testleri, dağılımlar ve olasılık hesaplarını içeren işlevleri,
• Trigonometri: Trigonometri ve matematik işlevleri,
• Bilgi: Veri hataları ve kontrol işlevleri.
ÖÇ 3 Hesap tablolarında formül ve işlev kullanımını açıklayabilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Mak() işlevi dizenin en büyük, Min() işlevi dizenin
en küçük elemanını getiriyorsa sizce Tablo 5’teki
değerler için =EĞER(MA
K(A1:A4)<MİN(B1:B4);A
1;B1) formülü hangi sonucu getirir.

Hesap tablosunda bir formül yazarak uygulama yapın.

Bir hesap tablosu işlev kütüphanesini
inceleyerek,
kullanabileceğiniz özellikleri arkadaşlarınızla paylaşın.

VERİ LİSTELERİ İLE ÇALIŞMAK
Veri listeleri gerçek dünya varlıklarının dijital ortamda ifade edilmelerinde kullanılan iki boyutlu tablolar olarak tanımlanabilir. Bu tabloların dikey boyutu yani satırları listelemek istediğimiz nesneleri, yatay
boyutu ise diğer bir deyişle sütunları ilgili nesnenin ilgilendiğimiz özelliklerini temsil eder. Veri tabanları
tablolarına benzeyen bu yapıya veri tabanı terminolojisinde satırlara kayıt sütunlara ise alan adı verilmektedir. Veri listelerine örnek vermek istersek bir okuldaki öğrencilerin listesini düşünebiliriz. Her bir
öğrencinin bir satırda yer aldığı listede, öğrenci numarası, adı ve soyadı, doğum tarihi, not ortalaması gibi
o nesnenin ilgilendiğimiz özellikleri sütun kısmında yer alır. Dolayısıyla bu listelerin yatay boyutu özellik
sayısı ile sınırlı dikey boyutu ise nesne sayısı kadar aşağıya uzayan bir yapı oluşturur.
Veri listelerinin hesap tablolarında yönetilmesini sağlayan işlev ve metotlar yazılım tarafından sağlanmaktadır. Ancak bir hesap tablosunda oluşturulan listenin satır sayısında sınır bulunmaktadır. Önceleri
65.535 olan bu sayı yazılımların şu an kullanılan versiyonlarında 1.048.576 olarak genişletilmiş. Bir hesap tablosu bir milyon satır verinin depolanması için kullanılabilir. Ancak bu veri ile yoğun hesap yapılması durumunda kullanıcının ihtiyacını görecek yazılım türü hesap tablosu değil bir veriabanı yönetim
sistemi olacaktır.

Veri Listelerini Sıralamak
Bilgisayar biliminde sıralama en önemli araştırma konularından birisi olmuştur. Milyonlarca satır verinin belirli anahtarlara göre sıralanması ve bunun için performansı yüksek algoritma arayışı bu alanın
temel konusunu oluşturmaktadır. Hesap tablolarında da veri listelerini sıralamak için gelişmiş sıralama
seçenekleri yer almaktadır.
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Ünitemizin bundan sonraki kısmında temel oluşturacak
örnek bir veri listesi üzerinde çalışmak yararlı olacaktır. Bir
Hesaplanmış alan:
banka şubesinde bireysel müşteri bilgilerinin bir hesap tabBir listedeki mevcut alanlardan (sütunlarlosunda listelediği varsayılsın. Bu listede kimlik numarası,
dan) hesaplanarak elde edilmiş yeni alana
ad, soyad, doğum tarihi, ilgi alanları, cinsiyeti, aylık harcahesaplanmış alan denir.
ma miktarı, yıllık geliri ve benzeri müşteri bilgileri yer alsın.
Banka çalışanının şube müşterilerini cinsiyet ve yaş bilgilerine göre sıralayarak listelemek istediğini düşünelim. Bu
durumda öncelikle tabloya “yaş” isminde yeni bir alan eklemek durumundadır. Doğum tarihi bilgisinden
hesaplanacak olan yaş bilgisi bir formül yazılarak oluşturulması uygun olacaktır. Yaş bilgisinin içinde bulunulan yıl ile bağımlı olduğu düşünülürse “=YIL(ŞİMDİ())-YIL(E2) ” formülü ile yaş bilgisini hesaplamak
doğru olacaktır. Şekil 4.6’da hesaplanmış alan ve veri listesinin sıralanması ile ilgili işlem yer almaktadır.

Resim 4.6 Hesap tablolarında sıralama

Bir listenin sıralanması için izlenmesi gereken adımlar aşağıda listelenmiştir.
• Öncelikle sıralanacak listenin tüm satır ve sütunları seçilir.
• Daha sonra genellikle veri menüsünde yer alan sırala
komutu seçilir.
• Sıralamanın yapılacağı sütunlar sırası ile seçilir.
Hesap tablolarında listeler sadece hücre
• Sıralamanın hücrenin hangi özelliğine göre yapılacadeğerlerine göre değil hücre rengine, yazı
ğı belirlenir.
rengine ve hücre sembolüne göre sırala• Sıralama düzeni seçilir. Sıralanacak alanlar artan ya
nabilir.
da azalan sıralanabilir.
• Sırala komutu tamamlanır.
Resim 4.6’daki örnek tablo için yukarıda belirtilen adımlar sıra ile uygulanarak sıralanmıştır. Tablonun tamamı seçildikten sonra sırala komutu verilmiş ve çıkan menüde önce
“Cinsiyet” alanının değerlerine göre A’dan Z’ye sıralanacağı
internet
belirtilmiştir. Bu durumda listede Önce “Bayan”, sonra “Erkek” müşterilerin sıralanmasını gerçekleşecektir. İkinci sıraYukarıdaki listeyi https://goo.gl/JWYgw3 bağdaki ise Yaş sütunun, içerdiği değerlerine göre küçükten bülantısından adresinden bilgisayarınıza indireyüğe sıralanacağı belirtilmiştir. Bu durumda bayanlar yaşça
rek sizler de aynı sıralamayı yapabilirsiniz.
kendi içinde küçükten büyüğe, erkekler de kendi içlerinde
yaşa göre küçükten büyüğe sıralanmış olacaktır.
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Veri Listelerini Filtrelemek
Veri listelerini filtrelemek başka bir deyişle sınırlamak ya da süzmek hesap tablolarında sıklıkla başvurulan veri işleme şekilleridir. Mevcut veri listesinin
istenilen koşullara uyan alt kümelerini elde etmek
için filtreleme işlemi kullanılır. Hesap tablolarında
bir veri listesini filtrelemek için veri listesinin tamamı seçilerek aşağıdaki komutlar sırası ile uygulanır.
1. Filtreleme işlemi sonrası sütun başlıklarının
sağında beliren oklara basılarak filtreleme
seçenekleri görüntülenir.
2. Seçilen alanda yer alan veriye göre filtre
özellikleri seçilir.
3. Filtreleme türü belirlenir (büyük, küçük,
arasında, içerir vb.)
4. Filtre değerleri girilerek işlem tamamlanır.
Resim 4.7’de örnek liste için sayısal bir değerin
belirli bir aralıkta filtrelenmesi sağlanmıştır. Yaşları 20 ile 30 arasında olan müşteriler listelenmek
için şekilde oklar ile takip edilen adımlar izlen-

miştir. Yaş sütunu sayısal bir değer olduğu için
sayılar için uygun (büyük, küçük, arasında, ilk
10 vb.) filtreleme seçenekleri sunulmaktadır. Örnekte “Arasında” seçeneği seçilerek [20,30] aralığı
için filtreleme işlemi gerçekleştiriliştir.
Aynı liste üzerinde metin bir alan için filtreleme
işlemi yapılabilir. “İlgi alanları” sütunda içerisinde
“Müzik” ifadesinin bulunduğu satırlar seçilmek istensin. Bu durumda aynı adımları takip ederken
bu sefer “Arasında..” seçeneği yerine “İçeriği..” seçeneği tıklanmalıdır. Bu işlem ile “ilgi alanı” metni
içerisinde “müzik” ifadesi geçen satırlar yani müşteriler listelenebilecektir.

Filtreleme işleminde uygulanabilecek diğer bir yöntem de Şekil 7’de görülen ve
hepsi işaretlenmiş değerlerin üzerine tıklanarak sadece ilgilenilen değerlerin görüntülenmesi sağlanabilir.

Resim 4.7 Filtreleme işlemi ekran görüntüsü
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ÖÇ 4 Tabloların sıralanması ve filtrelenmesi ile temel işlemleri uygulayabilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Bir önceki sayfadaki sıralama işleminde listenin tüm
sütunlarının seçilmemesi
durumunda sizce nasıl bir
durum oluşabilir?

Satır ve sütun özelliklerini
göz önünde bulundurarak
en az 5 satır ve 3 sütunluk
bir veri listesi hazırlayın.

Bir veri listesinde neden
farklı yazı rengini kullanabileceğinizi düşünün.

GRAFİK VE ÖZET
TABLOLARLA ÇALIŞMAK
Hesap tabloları kullanıcıların sahip oldukları veriyi tanımalarına ve analiz etmelerine yardımcı olabilecek birçok araç sunarlar. Grafiklerden çözümleyicilere, istatiksel testlerden programlama
araçlarına bireysel ve iş ortamlarında karşılaşılan karar problemlerinin çözümünde hesap tabloları
kullanılmaktadır. Bu kısımda sık olarak kullanılan grafikler ve özet tablo araçlarına yer verilmiştir.

Grafikler
Grafikler satır ve sütunlar hâlinde bulunan verileri şekillere dönüştürerek görselleştirilmesini sağlayan
ve kolay bir kullanıma sahip araçlardır. Veri tablolarına bakıldığında fark edilemeyen büyüklük, ilişki,
trend gibi olgular doğru bir grafik oluşturulduğunda kolayca ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca verinin raporlanması ve sunumunda grafikler her zaman daha ilgi çekici ve anlaşılır bir görünüm oluşturmaktadır. Bu
nedenle hesap tablolarının bu özellikleri gün geçtikçe daha yetenekli hâle gelmektedir. Hesap tablolarının
çizimini desteklediği genel grafik türleri aşağıda sıralanmıştır.
Sütun Grafik: Veri büyüklükleri sütunlar hâlinde oranlanarak görselleştirilir.
Çubuk Grafik: Sütun grafiğin yatay olarak çizilmesi ile oluşturulur.
Pasta Grafik: Bir bütünün parçalarının bütündeki oranını göstermek için çizilir.
Alan Grafiği: Değişikliğin büyüklüğünü vurgulamak için kullanılan grafiklerdir.
Çizgi Grafiği: Zaman içerisindeki farklı değişkenlerin durumunu izlemek için kullanılır.
Dağılım Grafiği: Veri serileri arasındaki ilişkilerin gösterilmesi için çizilir.
x
xx

x

xx x
x x
xx xx

xx
x

Radar Grafiği: Birden çok ekseni bir grafikte ağ şeklinde çizilmesini sağlar.
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Hesap tablolarında grafik çizimi için öncelikle veri seçilmeli daha sonra grafik çizmek için ilgili araç
çalıştırılmalıdır. Grafik çiziminde dikkat edilmesi gereken konu grafik türünün ve veri serilerin doğru seçimi olmaktadır. Grafik çizim sürecini basit hâle getiren adım adım çalışan yardımcılar sayesinde istenilen
grafiğin çizilmesi mümkündür. Resim 4.8’de Excel hesap tablosunda kullanıcılara örnek olarak dağıtılan
bir grafik yer almaktadır.

Sigorta
11%

Evcil Hayvanlar
1%

Ulaşım
17%
Diğer
16%

Ev Giderleri
34%
Yiyecek
17%

Tasarruflar veya
Yatırımlar
3%

Vergiler
4%

Kişisel Bakım
2%
Krediler
2%

Eğlence
5%

Hediyeler ve
Bağışlar
2%

Çocuklar
2%

Resim 4.8 Aile bütçesi ile ilgili hazırlanmış pasta grafiği

Özet Tablolar
Özet tablo ya da İngilizce karşılığı ile de kullanılan Pivot tablo, veri listelerini özetlemede hızlı ve kolay
kullanıma sahip yaygın bir araçtır. Özet tablolar listelerdeki sütun başlıklarının bir tablo üzerine yerleştirilerek o alanlardaki verilerin sayılması, toplanması ya da birtakım hesapların yapılmasını otomatik olarak
gerçekleştirirler. Hesap tablolarında özet tablo oluşturma adımları aşağıda sıralanmıştır.
1. Özet tablosu hazırlanacak verinin seçilmesi
2. Özet tablo komutunun seçilmesi
3. Özet tablonun nereye oluşturulacağının seçilmesi (yeni bir sayfada ya da aynı sayfada başka bir konuma)
4. Listenin sütun başlıklarından oluşan alan adlarını özet tablo şablonda ilgili yere yerleştirilmesi ve
hesaplama seçenlerinin belirlenmesi
Özet tablonun ilk kez oluşturulmasında kullanıcılar zorluk yaşayabilmektedirler. Bu anlamda öncelikle
özet tablonun oluşturulması için yazılımların sağladığı ve dört bölgeden oluşan şablondan bahsetmek
gerekir. Veri listesi seçilip özet tablo oluşturma komutu verildikten sonra hesap tablosu boş bir şablon ve
üzerinde veri listelisinin sütun başlıkları görüntülenir. Kullanıcının ihtiyacına göre ilgili sütun isimleri özet
tablo şablonuna taşınır. Böylece özet tablo oluşturulur.
Resim 4.9’da “Meslek”, “Aylık Harcama”, “Yıllık gelir”,
“Cinsiyet ve “Yaş” sütunları bulunan tablodan meslek ve
cinsiyetlere göre ortalama aylık alışveriş miktarlarının elde
Özet tablo bölmelerinin sağ altındaki deedilmesi istenmektedir. Bunun için ilk aşama tablo seçiğerler bölmesinde hesaplama türü toplama,
lerek menülerdeki özet tablo komutuna basılır. Bu işlem
sayma, ortalama, en büyük, en küçük, çarsonrası sütun isimlerinin bir şablon üzerine yerleştirilmesi
pım, standart sapma şeklinde ayarlanabilir.
sağlanır. Üzerinde “Filtreler”, Satırlar”, Sütünlar” ve “Değerler” yazan dört bölgeyi içeren özet tablo şablonuna ilk
aşamada “Aylık Har.” sütunu “Değerler” kısmına bırakılır. Bu işlem aylık harcama sütunundaki değerleri al
ve hesaplama yap anlamına gelir. Varsayılan işlem türü de toplama olduğu için 1. aşamada Aylık Harcama
satırı değerleri toplanır (50.455).
İkinci aşamada Resim 4.9’da görüldüğü gibi şablonun “Satırlar” kısmına “Meslek” alanı yerleştirilir.
Şablonun altında bu değişikliğin özet tabloyu nasıl değiştirdiği izlenebilir. Üçüncü aşamada ise şablonun sütunlar kısmına “Cinsiyet” alanı taşınır. Bu işlemden sonra özet tabloda aylık harcama toplamlarının meslek
ve cinsiyetlerine göre toplamlarının yer aldığı bir özet görmek mümkündür. Son aşamada ise şablonun “Değerler” bölmesindeki “Aylık Har.” alanının hesaplama türü ortalama olarak değiştirilmiştir. Böylece banka
şubesi müşterilerinin meslek ve cinsiyetlerine göre ortalama aylık harcama tutarları hesaplanmış oldu.
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Resim 4.9 Özet tablo örnekleri
ÖÇ 5 Grafik ve özet tablolarının özelliklerini tanımlayabilme

Araştır

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Şekil 4.9’daki tablodaki veriler için Erkek ve Bayan
sayısının
görüntüleyecek
bir özet tablo nasıl organize
edilmelidir?

Bir hesap tablosunda verileri farklı grafiklerle görselleştirme uygulaması yapın.

Grafiklerin hesap tablolarındaki verilere kattığı özellikleri anlatın.
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ÖÇ 1

Hesap tabloları ve hesap tablolarının
kullanım alanlarını tanımlayabilme

bölüm özeti

Hesap Tabloları ve Yazılımlar

ÖÇ 2

Hesap tablolarında hücre biçimleme
özelliklerini sıralayabilme

Tabloların Oluşturulması ve
Düzenlenmesi

ÖÇ 3

Hesap tablolarının temel yapı taşı hücrelerdir. Hücreler iki tür
veri içerirler. Bunlar metin ve sayısal veriler. Sayısal verilerin
gösterimi için birçok biçim seçeneği sunan hesap tabloları,
tarih, saat, tamsayı, bilimsel gösterim, para birimi gibi görünümleri desteklerler. Hücrelerin veri biçimleme özelliğinin yanı
sıra görselliği sağlayacak şekilsel biçimleme özellikleri oldukça
gelişmiştir.

Hesap tablolarında formül ve işlev
kullanımını açıklayabilme

Formüller ve İşlevler

92

Hesap tablosu kullanıcıların verilerini tablo yapısında organize
ederek veriler üzerinde hesaplama, analiz ve raporlama yapmalarını sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlarıdır. Önceleri
sadece masaüstü bilgisayarlarda kullandığımız bu yazılımlar
artık web tarayıcısında ya da mobil cihazlardan rahatça ulaşabildiğimiz esnek yazılımlar hâline gelmiştir. Bireysel ihtiyaçlar
ve iş hayatında yoğun olarak kullanılan hesap tabloları form
tasarlamada, nesnelerin listesini hazırlamakta, finans ve muhasebe işlemlerinde, basit istatistiksel analizlerde faydalanılan
uygulama yazılımlarıdır.

Formüller hesap tablolarının var olma sebebi olarak tanımlanabilir. Formüllerin yapısı ve kullanımı çok basit olabileceği
gibi oldukça karmaşık bir yapıda karşımıza çıkabilmektedir. Bir
hücreye formül tanımlamak için o hücrenin ilk karakterinde
“eşittir” (=) işlecinin kullanılması gerekmektedir. Formüllerin
içeriğinde diğer hücrelerdeki veriler ve yazılımın işlev kütüphanesindeki işlevler kullanılabilir. Bu yazılımların esas işi hesaplama olduğu için çok geniş işlev kataloğu mevcuttur. Hesap
tablolarının işlevlerini kullanımını kolaylaştırmaya yönelik sihirbazlar ve yardımcılar bulunmaktadır.
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ÖÇ 4

Tabloların sıralanması ve
filtrelenmesi ile temel işlemleri
uygulayabilme

Veri Listeleri ile Çalışmak

bölüm özeti

ÖÇ 5

Hesap tabloları kullanıcıların veri listelerini sıralamalarına yönelik etkin araçlar içerirler. Geçmişte sınırlı sayıda alanın kullanılarak yapılabildiği sıralama işlemleri artık oldukça esnek
bir yapıya getirilmiştir. Filtreleme de sıralama kadar önemli bir
veri düzenleme aracıdır. Filtreleme kullanıcının veri listelerinde
sınırlama yapmak, veri alt kümelerini sorgulamak üzere tasarlanmış verimli araçlardır.

Grafik ve özet tablolarının
özelliklerini tanımlayabilme

Grafik ve Özet
Tablolarla Çalışmak

Hesap tabloları kullanıcıların sahip oldukları veriyi tanımalarına ve analiz etmelerine yardımcı olabilecek araçlar sunarlar.
Grafikler satır ve sütunlar hâlinde bulunan verileri şekillere
dönüştürerek görselleştirir. Veri tablolarına bakıldığında fark
edilemeyen büyüklük, ilişki, trend gibi olgular doğru bir grafik
oluşturulduğunda kolayca ortaya çıkabilmektedir. Bu anlamda
sunularda ve raporlamada grafik araçları yoğun olarak kullanılır. Özet tablo ya da İngilizce karşılığı ile de kullanılan Pivot
tablo, veri listelerini özetlemede hızlı ve kolay kullanıma sahip
yaygın bir araçtır. Özet tablolar listelerdeki sütun başlıklarının
bir tablo üzerine yerleştirilerek o alanlardaki verilerin sayılması, toplanması ya da birtakım hesapların yapılmasını otomatik
olarak gerçekleştirirler.
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neler öğrendik?

1 Aşağıdaki yazılımlardan hangisi bir hesap
tablosu yazılımı değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

OpenOffice Calc
Access
VisiCalc
Excel
Numbers

2

Hesap Tablosu yazılımının kullanımı zorunlu
olan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Satış grafiğinin çizilmesi
Mail listesinin oluşturulması
Haftalık ders listesinin oluşturulması
Broşür belgesinin hazırlanması
Web sayfasının hazırlanması

3 Aşağıdakilerden hangisi aktif hücrenin ilgili
adrese taşınmasını sağlar?
A.
B.
C.
D.
E.

F5
F1
Ctrl+Home
F2
Shift F2

4 “1,0E+3” biçimini oluşturan sayı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Saat
Metin
Tarih
Bilimsel
Finansal

5

Hesap tablosu adresleme sisteminde “:” işareti ne anlama gelir?
A.
B.
C.
D.
E.
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Üs işareti
Parametre ayracı
Adres aralığı
Eşit değildir
Kesişim kümesi

6 Bir hücrede “#SAYI/0!” ifadesinin oluşmasına neden olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sıfıra bölme hatası
Aranan değerin bulunamaması
Hatalı parametre kullanımı
Hatalı referans kullanımı
Hatalı ad kullanımı

7

Hesap tablolarında “= ÇARPINIM (KAREKÖK(25))” ifadesinin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

100
5
25
64
120

8 Sıralama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sıralama ile seçilecek anahtar sayısı 3 ile sınırlıdır.
Anahtar alanına göre büyükten küçüğe sıralanabilir.
Anahtar alanın hücre rengine göre sıralanabilir.
Anahtar alanın yazı rengine göre sıralanabilir.
Sıralanacak liste işlem öncesinde seçilmelidir.

9 Filtreleme işleminin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Alt veri kümelerine erişim
Hücrelere yetkisiz erişimin engellenmesi
Doğru sıralamanın elde edilmesi için
Özetleme listesi oluşturmak için
Tekrarlı satırların elimine edilmesi için

10

Aşağıdakilerden hangisi özet tablo şablonunda yer alan bölmelerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Satırlar
Değerler
Toplam
Sütunlar
Filtreler

