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1
 Aşağıdaki yazılımlardan hangisi bir hesap 

tablosu yazılımı değildir?

A. OpenOffice Calc
B. Access
C. VisiCalc
D. Excel
E. Numbers

2
 Hesap Tablosu yazılımının kullanımı zorunlu 

olan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A. Satış grafiğinin çizilmesi
B. Mail listesinin oluşturulması
C. Haftalık ders listesinin oluşturulması 
D. Broşür belgesinin hazırlanması
E. Web sayfasının hazırlanması

3
 Aşağıdakilerden hangisi aktif hücrenin ilgili 

adrese taşınmasını sağlar?

A. F5
B. F1
C. Ctrl+Home
D. F2
E. Shift F2

4
 “1,0E+3” biçimini oluşturan sayı biçimi aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

A. Saat
B. Metin
C. Tarih
D. Bilimsel 
E. Finansal

5
 Hesap tablosu adresleme sisteminde “:” işare-

ti ne anlama gelir?

A. Üs işareti
B. Parametre ayracı
C. Adres aralığı
D. Eşit değildir
E. Kesişim kümesi

6
 Bir hücrede “#SAYI/0!” ifadesinin oluşması-

na neden olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sıfıra bölme hatası
B. Aranan değerin bulunamaması
C. Hatalı parametre kullanımı 
D. Hatalı referans kullanımı
E. Hatalı ad kullanımı

7
 Hesap tablolarında “= ÇARPINIM (KA-

REKÖK(25))” ifadesinin sonucu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. 100
B. 5
C. 25
D. 64
E. 120

8
 Sıralama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-

si yanlıştır?

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

9
 Filtreleme işleminin gerekçesi aşağıdakiler-

den hangisi olabilir?

A. Alt veri kümelerine erişim
B. Hücrelere yetkisiz erişimin engellenmesi
C. Doğru sıralamanın elde edilmesi için 
D. Özetleme listesi oluşturmak için
E. Tekrarlı satırların elimine edilmesi için

10
 Aşağıdakilerden hangisi özet tablo şablonun-

da yer alan bölmelerden biri değildir?

A. Satırlar
B. Değerler
C. Toplam
D. Sütunlar
E. Filtreler
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Yanıtınız yanlış ise “Hesap Tabloları ve 
Yazılımlar” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

1. B Yanıtınız yanlış ise “Formüller ve İşlevler” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Hücre İşlemleri ve Veri 
Girişi” konusunu yeniden gözden geçiri-
niz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Veri Listelerini Sırala-
mak” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Hesap Tablosu ve 
Kullanım Alanları” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

2. A Yanıtınız yanlış ise “Formüller ve İşlevler” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Veri Yapıları ve Biçim-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Formüller ve İşlevler” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Verileri Filtrelemek” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Özet Tablo” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

10. C

Araştır Yanıt
Anahtarı

4

Araştır 1

Tablo oluşturmak için her iki yazılım da kullanılabilir. Kelime işlemci yazılım-
ların tablolalama özelliklerinde hesaplama işlemleri yok denecek kadar azdır. 
Eğer oluşturulacak tablo da hesaplama, özetleme ve grafik çizimi gibi işlemler 
varsa hesap tablosunun kullanılması yerinde olacaktır. Kelime işlemci ve hesap 
tablosu yazılımları aslında birbirlerini tamamlayıcı olarak düşünülebilir. Ör-
neğin bir kitap ya da makale metnini hesap tablosunda yazmak çok mümkün 
değildir. Benzer şekilde bir bilanço hesabının da kelime işlemcisinde hesapla-
mak imkânsızdır. Bu sebeple çoğu zaman hesap tablosunda yapılan tablolar, 
analiz sonuçları kelime işlemciye eklenerek raporlanabilmektedir.

Araştır 2
Mevcut bir tablonun arasına satır veya sütün eklenmek istendiğinde ilgili sü-
tun, sütun başlığından seçilerek sağ fare tuşuna tıklanır ve ekle işlemi gerçek-
leştirilir. Bir diğer yöntem ise seçme işleminden sonra Ctrl ve + tuşuna beraber 
basmaktır.

Araştır 3

Eğer formülü iki değeri karşılaştırarak mantıksal ifade doğru ise ilk değil ise 
ikinci kısmı getiren bir işlevdir. A1:A4 aralığındaki en büyük değer 25 ve 
B1:B4 aralığındaki en küçük değer ise 2’dir. 25 değeri 2 değerinden küçük 
olmadığı için mantıksal sınama yanlış olarak dönecek ve işlev B1 değerini 
yazıldığı hücreye getirecektir. Sorunun doğru yanıtı “3,1241” olacaktır.

neler öğrendik yanıt anahtarı
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Balakrishnan, N., and Render, B. (2012). Managerial 
Decision Modeling with Spreadsheets (3rd Edition). 
Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
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to Spreadsheets. Cambridge, MA: O’Reilly Media.

Ragsdale, C. T. (1997). Spreadsheet Modeling and 
Decision Analysis: A Practical Introduction to 
Management Science. Nashville, TN: South-
Western.

kaynakça

Araştır Yanıt
Anahtarı4

Araştır 4

Sıralanacak listenin sadece bir sütununun seçilerek sıralandığını düşünelim. 
Örneğin Ad alanının kendi içinde sıralandığını düşünelim. Listede her satırın 
bir müşteriyi temsil ettiğini düşünürsek sıralama sonrasında bütün isimler ha-
talı satırda yer alacaktır. Verinin bozulmasına yol açacak bu işlemi gerçekleşti-
rilmeden kullanıcı yazılım tarafından uyarılacaktır.

Araştır 5

Özet tablo şablonunun satırlar bölmesine Cinsiyet alanının taşınması ve De-
ğerler bölmesine Cinsiyet alanının taşınması istenilen özet tabloyu yaratacak-
tır. Cinsiyet alanı sayısal bir değer olmadığı için özet tablonun değerler bölme-
sinde otomatik olarak “say” olarak ayarlanacaktır.

A Brief History of Spreadsheets, http://dssresources.
com/history/sshistory.html

Google e-tablolar: https://www.google.com/intl/tr_
tr/sheets/about/

OpenOffice Calc:  https://www.openoffice.org/tr/
product/calc.html

internet kaynakları
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İnternet Teknolojileri

Anahtar Sözcükler: • İnternet • HTTP
• WWW • HTML • URL • IP • DNS • EDGE • Mobil nternet • GSM • 3G • 4G • Web Tarayıcılar 

• Microsoft İnternet Explorer • Mozilla Firefox • Google Chrome • Wifi • Arama Motorları 
• Google • Arama Operatörleri • Bing • Yandex • Ask • Yahoo • e-Devlet

• Türkiye.gov.tr • e-Devlet Şifresi Alma • e-Devlet Hizmetleri

1 İnternet’in Temel Kavramları
1 internet’in temel kavramlarını 

tanımlayabilme 2 İnternet’in Gelişim Süreci
2 İnternet’in gelişim sürecini açıklayabilme

4 Arama Motorları
4 Arama motorlarının işlevlerini 

açıklayabilme
Web Tarayıcıları
3 Web tarayıcılarını karşılaştırabilme3
e-Devlet
5 e-Devlet hizmetlerini sıralayabilme5
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GİRİŞ
İnternet, günümüzün en hızlı gelişen bilişim 

teknolojilerinin başında gelmektedir. Radyo dünya 
çapında 50 milyon kullanıcıya 38 yılda, televizyon 
ise 13 yılda ulaşabildi. İnternet ise kullanılmaya 
başlandığı 1994-1995 yılları arasında sadece 9 ay 
içerisinde dünya çapında 50 milyon kişiye ulaşa-
rak tarihin en hızlı iletişim aracı oldu. Geçtiğimiz 
yüzyılın son çeyreğinde büyük bir ivmeyle yay-
gınlaşan İnternet ve bilişim teknolojileri, tarihsel 
olarak da tarım ve sanayi devriminden sonra tüm 
dünyayı derinden etkileyen ve toplumsal yapıların 
yeniden şekillenmesiyle sonuçlanan üçüncü büyük 
dönüşümü meydana getirmiştir. Artık İnternet; 
haberleşme ve ulaşım başta olmak üzere bilim, sağ-
lık, eğitim, sanat, ekonomi, güvenlik ve adalet gibi 
çoğu toplumsal alanda yaygın bir şekilde kullanı-
lan vazgeçilmez teknolojiler arasında sayılmaktadır. 
Kısaca İnternet, hayatımızın her alanında kolaylaş-
tırıcı ve dönüştürücü bir role sahip olan önemli bir 
toplumsal dönüşüm aracı hâline gelmiştir.

İnternet sayesinde dünyanın her yerinden iste-
diğimiz bilgilere bilgisayarımızdaki Web tarayıcıları 
ve arama motorlarını kullanarak saniyeler içerisin-
de ulaşabiliyor ve istediğimiz bilgileri paylaşabili-
yoruz. İnternet ağı üzerinden geniş bant İnternet 
bağlantılarıyla ve fiber optik kablolarla aynı anda 
milyonlarca veri paketini gönderip alabiliyoruz. 
Hatta akıllı telefonlarımız ve diğer mobil cihazları-
mızla Wifi, CDMA ve GSM gibi kablosuz İnternet 
teknolojilerinden yararlanıp İnternet’e bağlanarak 
hareket halindeyken bile bu bilgilere erişip payla-
şımda bulunabiliyoruz. Bu özellikleriyle İnternet 
dünyanın her yerinden insanların birbirinden daha 
fazla haberdar olmasını sağlayarak küreselleşmeye 
büyük ivme kazandırmıştır.

En genel özellikleriyle, İnternet’in arama mo-
torları sayesinde binlerce kitap, dergi,  gazete ve an-
siklopedi gibi basılı materyaller arasında herhangi 
bir konuda araştırma yapmak için saatler harcamak 
zorunda değiliz. Dünyanın herhangi bir yerinde, 
herhangi bir galeride sergilenen bir resim veya çi-
zimi görmek istediğimizde, oraya gidemediğiniz 
için üzülmemize de gerek yok. İnternet üzerinden 
aradığımız bilgilerin sadece metin belgelerine de-
ğil resimlerine, çizimlerine ve videolarına da ol-
dukça rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. İnternet’te 
yapabildiklerimiz sadece bilgi erişimiyle de sınırlı 
değil. Önceleri saatlerimizi, hatta günlerimizi alan 

bankacılık işlemlerini,  fatura işlemlerini, randevu 
işlemlerini ve devlet dairelerindeki resmi evrak iş-
lemlerini artık İnternet üzerinden hiçbir yere git-
meden, istediğimiz zaman yapabiliyoruz. 

Her geçen gün kullanıcı sayısı hızla artan ve 
hayatımızın her alanında vazgeçilmez bir teknoloji 
hâline gelen İnternet’in etkili ve verimli bir şekil-
de kullanılması 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan insan 
profilinin en önemli yeterliliklerden biri olarak gö-
rülmektedir. Bu bağlamda hayatımızı kolaylaştıran 
İnternet ile ilgili temel kavramlar, mobil İnternet, 
İnternet’in dünyada ve Türkiye’deki gelişimi, Web 
tarayıcıları, arama motorları ve E-devlet hizmetleri 
bu ünitenin içeriğini oluşturmaktadır.

İNTERNET’İN TEMEL 
KAVRAMLARI

İnternet, kelime anlamı olarak kendi araların-
da bağlantılı ağlar anlamına gelmektedir. Web ile 
aynı anlamda kullanılan İnternet, dünya üzerin-
deki bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanması 
sonucu ortaya çıkmış olan, herhangi bir sınırla-
ması olmayan uluslararası bir bilgisayar ve bilgi 
iletişim ağıdır. Diğer bir ifadeyle İnternet, ağların 
ağı olarak da tanımlanabilir. İnternet’i kullanır-
ken arka planda olup bitenleri görmediğimizden 
dolayı  saniyeler içerisinde binlerce veriye ulaşmak 
kolay ve basit bir süreç gibi görünmektedir. Ancak 
dünyaya yayılmış milyonlarca bilgisayar arasında 
veri alışverişini hızlı ve hatasız bir şekilde gerçek-
leştirmek hiç de kolay değildir. Bunu sağlamak 
için İnternet’in temelini oluşturan bazı kavramlar, 
kurallar ve protokoller bulunmaktadır. İnternet’in 
en yaygın kullanılan ve sıklıkla duyduğumuz te-
mel kavramlarından öne çıkanları; html, www, 
http, URL, IP ve DNS’tir. 

HTML, 1989 yılında CERN’de Tim Berners 
Lee tarafından geliştirildi. Hypertext Markup 
Language kelimelerinin kısaltılmasından oluşan 
HTML, Zengin Metin İşaretleme Dili anlamı-
na gelmektedir. Bu dil Web’te belgelerin linklerle 
birbirlerine nasıl bağlanacaklarını, belge içindeki 
metin ve resimlerin nasıl yerleşeceklerini belirleyen 

HTML: 
İnternet üzerinde web sayfası oluşturmak 
için kullanılan bir betik dildir.



100

5 İnternet Teknolojileri

kod parçalarından oluşan bir sistemdir. HTML’in 
en önemli özelliği linklerdir. Linkler sayesinde 
tek bir tıklamayla ilgili sayfaya veya Web sitesine 
ulaşabiliyoruz. WWW’nun temelini oluşturan ve 
bildiğimiz çoğu Web sitelerinin oluşturulmasını 
sağlayan HTML dosyalarının aktarımı için HTTP 
protokolü kullanılır. 

World Wide Web kelimelerinin kısaltması 
olan WWW, yani dünya çapında Web, dünyanın 
her yerindeki binlerce web sunucuları adı verilen 
bilgisayarlarda kayıtlı milyarlarca Web sitesi ve 
bu Web siteleri içerisinde bulunan dosyadan olu-
şan bir bütündür. İnternet’in en çok kullanılan 
bölümü olan WWW temelde sunucu mantığına 
dayanmaktadır. Milyonlarca resim, video ve me-
tinden oluşan Web siteleri, tek tek kullanıcılara 
ulaştırmak yerine sunucu adı verilen bilgisayar-
lara kaydedilerek herkese açık hâle getirilir. Her 
bir Web sitesinin www ile başlayan bir adresi 
vardır. Bu adresi Web tarayıcısında çalıştırdığı-
mızda sunucuda kayıtlı dosyalara ve belgelere 
ulaşırız. Yani İnternet’e bağlandığımızda, her 
türden milyarlarca Web sitesindeki dosyalarda 
saklı bilgiye erişme imkânı buluruz. 

Bir Web sitesine bağlanmaya çalıştığımızda ad-
resin başına otomatik olarak http yazıldığını gö-
rürsünüz. Http, İnternet’te Web sitelerinin bulun-
duğu sunucu bilgisayar ile kullanıcı bilgisayarları 
arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına dair kurallar 
ve yöntemleri düzenleyen bir sistemdir. Hyper Text 
Transfer Protocol kelimelerinin kısaltması olan 
http, hiper metin transfer protokolü anlamına gel-
mektedir. Adında hiper metin bulunsa da bu pro-
tokolle sadece metinler değil her türlü resim, video 
veya animasyon verileri transfer edilebilir. Http, 
sizin bilgisayarınızdan sunucu bilgisayara Web si-
tesiyle ilgili bilgileri http kuralları çerçevesinde 
iletilmesi komutunu verir. Böylece sunucu bilgisa-
yardaki Web sitesiyle iletişim başlar. Https ise http 
protokolüne güvenli ağ protokolünün eklenmesiy-
le oluşturulmuştur. İnternet’te http protokolünün 
yanı sıra dosya transfer protokolü olan ftp ve e-mail 

servisi sağlamakla sorumlu mailto da yaygın olarak 
kullanılan protokollerdir.

URL, Uniform Resource Locator kelimelerinin 
kısaltması olup Standart Kaynak Bulucu anlamına 
gelmektedir. URL bir Syntax, yani söz dizimidir. 
Temel olarak URL, bir web sitesine erişmek için 
yazdığınız Web adresidir. Örneğin, www.anadolu.
edu.tr URL’si sizi Anadolu Üniversitesi’nin web si-
tesine götürür. 

URL yapısını incelediğimizde baştaki http:// bize 
bir hiper metin dosyasına ulaştığımızı, www bu 
dosyanın dünya çapındaki Web’te olduğunu, tr si-
tenin Türkiye’den olduğunu, edu sitenin bir eğitim 
kurumuna ait olduğunu, anadolu sitenin Anadolu 
Üniversitesi’nin Web sitesi olduğunu, /acikogretim 
ise Anadolu Üniversitesi’nin Web sitesi içerisindeki 
Açıköğretim sayfasında olduğumuzu gösterir.

İnternet uzayında her bir URL’nin de bir IP ad-
resi vardır. Internet Protocol kelimelerinin kısalt-
masından oluşan IP’yi İnternet’e doğrudan bağlı 
her bilgisayarın sahip olduğu kimlik numarası 
olarak tanımlamak mümkündür. IP adresleri, ikili 
sayı sisteminde sekizer haneden oluşan dört grup 
sayının bileşiminden oluşur. Örneğin ikili sistem-
deki bir IP adresi 11000001.10001100.00010101
.10011000 şeklinde yazılır. Ancak bu IP adresini 
kolayca iletmek ve yapılandırma ayarlarına hızla 
girebilmek için, IP adresi numaraları noktalı onda-
lık yazım ile 193.140.21.152 şeklinde yazılır. Buna 
rağmen IP adreslerini hatırlamak zordur. İnternet’te 
ziyaret ettiğiniz her bir Web sayfasına bu IP adres-
leriyle eriştiğinizi düşünün. Milyarlarca IP adresi 
arasından, istediğiniz adresi bulup yazması hiç de 

http:
Web sitelerinin bulunduğu sunucu 
bilgisayar ile kullanıcı bilgisayarları 
arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına 
dair kurallar ve yöntemleri düzenleyen 
hiper metin transfer protokolüdür.

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim
http protokolü Alan Adı

Sunucu Adı

Dosya Yolu

Şekil 5.1 Örnek URL Yapısı
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kolay değildir. Burada DNS devreye girer. Domain 
Name System kelimelerinin kısaltmasından oluşan 
DNS alan adı sistemi anlamına gelmektedir. DNS 
sistemi İnternet uzayını bölümlemeye, bölümleri 
adlandırmaya ve bölümler arası iletişimi sağlamaya 
yarayan bir sistemdir. DNS yardımıyla IP numara-
ları yerine, daha kolay hatırlayabileceğimiz anado-
lu.edu.tr gibi anlamlı sözcük grupları oluşturulur. 
Bu sözcük gruplarıyla yazılan URL’ler de Web site-
lerine daha kolay erişmemizi sağlar. 

Mobil İnternet
Mobil İnternet’in kullanımı dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de günden güne artmaktadır. Mobil 
İnternet mobil cihazlar (cep telefonu, akıllı telefon, 
tablet gibi) üzerinden gerçekleşir. İnsanların her za-
man her yerde hareket halindeyken İnternet’e erişe-
bilmelerini olanak tanır. Mobil İnternet teknik ola-
rak radio frekans sinyalleri ile çalışan, veri iletişimini 
sağlayan ekonomik, basit ve güvenli sistemlerdir.

Mobil İnternet tarihine baktığımızda, ilk çalışma-
ların Japonya’da geliştirilen birinci nesil kablosuz te-
lefon ağı (1G) teknolojisine dayandığını görebiliriz. 
Sayısal yayına geçilmesi ikinci nesil kablosuz telefon 
ağı (2G) teknolojisinin geliştirilmesi ile mümkün 
oldu. 1G’nin en büyük eksikliği sayılabilecek ile-
timde güvensizlik 2G’de şifreleme yoluyla giderildi. 
Daha sonra Avrupa’nın kullandığı “Global System 
for Mobile Communications” (Küresel Sistemde 
Mobil Haberleşme) baş harflerinin alınarak oluş-
turulan GSM bireysel iletişim standartı geliştirildi. 
İlk ticari GSM servisi 1991 yılında Telecom Finland 
tarafından Finlandiya’da başladı. GSM, kullanıcılara 
güvenli ve kaliteli iletişim hizmeti sunmanın yanı 
sıra uluslararası seyahat serbestliği de sağlamış oldu. 

GSM, ses ve veriyi kullanıcıya tahsis edilen bir 
tek hat üzerinden 9.6-28,8 Kbps hız ile iletmektedir. 
GSM teknolojisinin bir adım ilerisi olarak kabul edi-
len ve “General Packet Radio Servis” baş harfleri alı-
narak oluşturulan GPRS ise, saniyede 28.8 Kbps’den 
115 Kbps’ye kadar hızlara ulaşabilen paket temelli 
mobil iletişim servisidir. GPRS teknolojisi, kullanıcı-
ya bağlantı süresine göre değil, veri alışveriş miktarına 
göre ücretlendirme olanağı sağlar. Böylece kullanıcılar 
her zaman İnternet’e bağlı kalabilir ancak alıp gönder-
dikleri veri miktarı kadar ödeme yaparlar. 

GPRS platformu telefonunuzu dizüstü bilgisaya-
rınıza bağlayarak kullanıcıların dizüstü bilgisayarları 
üzerinden Internet’e bağlanmalarını sağlamaktadır. 

Bir başka deyişle telefonu modem olarak kullanarak, 
servis sağlayıcı ile kesintisiz Internet erişimi gerçek-
leştirilebilir. GPRS, sanal sohbet, yazılı ve görsel 
bilgi transferi, sabit ve hareketli resim transferi, web 
gösterimi, döküman paylaşımı ve ortaklaşa çalışma, 
müzik yayını, kurumsal e-posta ve araç takibi için 
kullanılmaktadır. GPRS’ten sonraki aşama olan 
EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution), 
veri aktarım hızını 384 Kbps’ye çıkarmıştır. Kullanı-
cıların çoklu ortam uygulamalarını kullanmalarına 
3G kadar hızlı olmasa da izin vermektedir.

2000’li yılların başından beri kullanılmaya baş-
lanan 3G teknolojisi, kullanıcıyı küresel bilgi ağı-
nın bir parçası hâline getirmeyi hedeflemiştir. 3G, 
EDGE teknolojisinin sınırlarını aşmak ve özellik-
le ses ve görüntü servisleri, veri haberleşmesi, kısa 
mesaj servisleri (SMS) gibi hizmetlerin daha hızlı 
veri transferi, kullanıcı hareketliliğinin genişletil-
mesi ve kullanıcıların çoklu ortam uygulamalarına 
olan eğilimlerini karşılamaya yönelik başlatılmış 
olup, kablolu bağlantının olmadığı yerlerde yük-
sek hızlı İnternet erişimini olanaklı hâle getirmiş-
tir. Özellikle uzak noktalardan görüntü taşıma, bu 

GPRS: 
Saniyede 28.8 Kbps’den 115 Kbps’ye 
varabilen hızlarda verilerin iletilmesine 
imkan veren GPRS, mobil cihaz 
kullanıcılarına kesintisiz İnternet 
bağlantısı sunan paket temelli bir mobil 
iletişim servisidir.

EDGE: 
Saniyede 384 Kbps’ye kadar varabilen 
hızlarda verileri ileten mobil iletişim 
servisidir.

3G: 
Kablolu bağlantının olmadığı yerlerde 
yüksek hızlı İnternet erişimini sağlayan 
3G, uzak noktalardan görüntü taşıma, 
bilgileri depolama, paylaşma ve 
sürekli çevrim içi görüntülü iletişim 
sağlanmasını olanaklı kılar.
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bilgileri depolama, paylaşma ve sürekli çevrim içi 
görüntülü iletişim sağlanmasını olanaklı kılmıştır. 
Bu nedenle kullanıcılar, akıllı telefonlarındaki 3G 
ile küresel ağa “her zaman bağlı olma” bir başka ifa-
deyle sürekli İnternet’te olma özgürlüğünü yaşarlar. 

Düşük bant genişliği ve bağlantı hatası gibi prob-
lemleri gidermek üzere geliştirilen dördüncü nesil 
(4G) sistemler, ABD, Japonya ve Güney Kore gibi 
ülkelerde kullanılmaktadır ancak bu sistemlere iliş-
kin araştırmalar hâlen devam etmektedir. 4G, yüksek 
hız, yüksek kapasite, bit başına düşük maliyet, IP ta-
banlı servisler gibi özellikleri sunmak üzere tasarlan-
dı. 4G’nin amacı, mevcut merkezi hücresel ağları, 
IP tabanlı dünya çapında tek bir merkezi hücresel 
ağ standardında birleştirmektir. 4G mobil genişbant 
teknolojilerine en güçlü iki aday LTE (Long Term 
Evolution – Uzun Dönem Dönüşüm) ve mobil Wi-
MAX (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access) Maksimum Kablosuz Geniş Alan teknolo-
jileridir. 4G ile bağlantı hızı 100 Mbps’e çıkmıştır.

4G’ye bağlı LTE teknolojisini NTT DoCoMo 
firması 2004 yılında ilk Japonya’da duyurdu. Buna 
ragmen 4G’nin ilk uygulamasının yapılması en az 
beş seneyi bulmuştur. 17 Ağustos 2009’da önde gelen 
telekomünikasyon şirketlerinden Verizon 4G’nin ilk 
testini ABD’nin Boston ve Seattle kentleri arasında 
başarıyla gerçekleştirdi. 4G teknolojisi ile haberleşme 
alanında hız ve kapasitesiyi artırmayı, düşük gecik-
me hızları sunmayı her zaman her yerde geniş bant 
erişimi sağlamayı ve maliyet etkin bir altyapı hedef-
lenmektedir. Böylece mobil cihazlar üzerinden tele-
vizyon izlemek, yüksek boyutlu dosya indirmek ve 

paylaşmak, müzik dinlemek, fotoğraf paylaşmak ol-
dukça rahat ve hızlı gerçekleşebilecektir. Son yıllarda 
“Nesnelerin İnterneti” kavramının çok sık kullanıl-
dığı gözlenmektedir. İlk olarak 1999 yılında İngiliz 
asıllı Kavin Ashlon tarafından tanımlanan “Nesnele-
rin İnterneti” kavramı kullandığımız çay makinası, 
radyo, güvenlik kapısı gibi cisimlerin İnternete bağlı 
olması ve kullanıcıların hayat tarzlarına göre prog-
ramlanabilmesi anlamına gelmektedir. “Nesnelerin 
İnterneti” ile örneğin buzdolabınızın kendi kendine 
eksikleri sipariş edebilmesi mümkün olabilmektedir. 

Günümüzde çok daha geniş ve çok daha fazla kişi-
ye aynı anda ulaşmayı sağlayacak teknoloji alt yapısına 
henüz ulaşılamamıştır. Beşinci nesil ağ teknoloji (5G) 
olarak bilinen bu teknolojiye yönelik çalışmalar de-
vam etmektedir. 5G’ye örnek olarak stadyumda maç 
seyreden taraftarların golü aynı anda akıllı telefonların 
ekranlarından ve yakından izlemesi örnek verilebilir.
 

1G = analog (9.6 Kbps)
2G = digital, ses (28,8 Kbps)
2.5G = veri eklendi (GPRS) (115  
  Kbps)
2.75G = daha hızlı veri (EDGE) (384  
  Kbps)
3G = Sayısal ve paketli veri aktarma  
 (WCDMA, EvDO) (28 Mbps)
4G = LTE kablosuz (wireless) ve  
 daha geniş bant veri aktarımı  
 (100 Mbps)
5G = henüz tanımlı değil

http://www.ahaber.
anadolu.edu.tr/
issues/2015pdf/725.pdf 
URL adresini bileşenlerine 
ayırın.

Açıköğretim Fakültesi yayın-
larından 2016 yılında çıkan ve 
editörlüğünü Prof. Dr. T. Vol-
kan Yüzer ile Prof. Dr. Meh-
met Emin Mutlu’nun yaptık-
ları Yeni İletişim Teknolojileri 
kitabını okuyarak internetin 
diğer iletişim teknolojileri ile 
ilişkisini yorumlayın.

Akıllı telefonların hayatı-
mıza getirdiği kolaylıkları 
anlatın.

ÖÇ 1 İnternet’in temel kavramlarını tanımlayabilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş
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İNTERNET’İN GELİŞİM SÜRECİ
Gündelik hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası olan İnternet, aslında oldukça kısa bir geçmişe 

sahiptir. Internet’in temeli bilgisayar ağlarına dayanmaktadır. İlk bilgisayar ağı 1970’te Amerika Birleşik 
Devletlerinde 15 bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşturulan ARPANET, Amerikan Gelişmiş Savun-
ma Araştırmaları Dairesi Ağıdır. Bu ağ kurulduktan sonra İnternet’in en önemli bileşenlerinden biri olan 
e-mail yani elektronik posta ortaya çıkmıştır. İlk e-mail sistemi 1972 yılında Roy Tomlinson tarafından 
ARPANET için geliştirildi. Daha sonra, 1973’e gelindiğinde dosya paylaşımlarını gerçekleştirmek için 
FTP protokolü geliştirildi. İletişim Kontrol Protokolü (TCP) ve IP, 1 Ocak 1983 tarihinde ARPANET’te 
kullanılmaya başlandı. ARPANET Amerikan hükümetinin müdahalesiyle NSFNET olarak 
düzenlendi ve bu ağa 1994 yılı sonuna kadar 110 ülke, 10.000 bilgisayar ağı, 3.000.000’dan 
fazla bilgisayar ve 25 milyona yakın kullanıcı bağlandı. Bu sayı, WWW ve HTML ile Web 
Sayfası kavramının kullanıma girdiği 1994-1995 yılları içinde büyük bir patlama gösterdi ve 
60 milyon’a ulaştı.

Bir fizik laboratuvarı olan CERN’de araştırmacıların bilgilerini ve dokümanlarını birbirleriyle pay-
laşabilmeleri için Tim Berners Lee 1989 yılında NeXT marka bir bilgisayar kullanarak html işaretleme 
dilini geliştirdi ve ilk web sunucusunu oluşturdu. Bu aslında günümüz İnternet’inin en yaygın kullanılan 
bölümü olan WWW’nun da temelini oluşturmaktadır. Daha sonra WWW teknolojisi, 30 Nisan 1993 
tarihinde, telifsiz olarak isteyen herkesin kullanımına açıldı. Dünya İnternet İstatistikleri’nin 2014 verile-
rine göre dünya genelinde üç milyardan fazla insan aktif İnternet kullanıcısı durumundadır ve bu sayı her 
geçen gün hızla artmaktadır. 

İnternetin tarihi: Arpanetten, ‘dot.com’lara...
Günümüz hayatının önemli bir parçası  olan 

internet çok kısa bir geçmişe sahiptir. Amerika 
Savunma Bakanlığı ve bazı Amerikan Üniver-
siteleri tarafından başlatılan bir proje günümüz 
sanal aleminin temelini oluşturuyor. Arpanet adlı 
bu proje 1970 yılında hayata geçti. Arpanet baş-
ta sadece 15 bilgisayarın birbirine bağlı olduğu 
bir ağdan ibaretti ve özel kullanıcılara kapalıydı. 
70’li yıllar internet fikrinin hızla geliştiği yıllar 
oldu. Elektronik posta ortaya çıktı ve İngiltere 
Kraliçesi’nin 1976 yılında ilk e-mailini gönder-
mesiyle internet fikri popüler hale gelmeye baş-
ladı.

80’li yıllar teknolojik açıdan önemli adımla-
ra sahne oldu. Alan adlarının ilk olarak kullanıl-
maya başlandığı 1984 yılında ‘host’ sayısı ancak 
1000’di. İnternette patlama yaşandığı zaman dili-
mi ise hiç kuşkusuz 1990’lar.

Dünya bildiğimiz anlamıyla internetle yani 
‘World Wide Web’ deyimiyle 1991’de tanıştı. 
Host sayısı her yıl katlanarak artıyordu. 1994’te 
gelindiğinde internetteki site sayısı 10 bine, host 
sayısı ise 3 milyona ulaşmıştı ve girişimciler bu 
yeni dünyada yepyeni kazanç kapıları olduğunu 
farketmişti.

Bankalar ve alışveriş merkezleri sanal şubele-
rini açmaya başladı. İlk internet radyosu yayına 
başladı. Hükümetler başta olmak üzere pek çok 
organizasyon web sitesi açtı. Yepyeni bir pazarla-
ma ve ekonomi anlayışı doğuyordu.

1994’te internetteki ilk reklam ekranlara 
düştü. 1995’te Hong Kong’da ilk hacker yakalan-
dı. 1995’te alan adı isimleri paralı oldu. Netscape 
ve Microsoft arasında yazılım savaşları başladı.

Kaynak:http://arsiv.ntv.com.tr/news/55696.
asp#BODY 

araştırmalarla 
ilişkilendir
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Türkiye’de İnternet’in Gelişimi
İnternet bağlantısının Türkiye’de gelişim süreci, 

ilk olarak 1986 yılında TÜVEKA (Türkiye Üniver-
siteler ve Araştırma Kurumları Ağı) geniş alan ağına 
bağlanmasıyla başladı. 12 Şubat 1987 tarihinde bu 
ağa EARN (Eurepean Academic and Research Net-
work –Avrupa Akademik Araştırma Ağı) ve BIT-
NET (Because It’s Time Network) ağı dâhil oldu. 
BITNET, internet’ten ayrı olarak sadece eğitim ku-
rumlarına özel bir ağ teknolojisiydi. Daha sonraki 
yıllarda bu ağın hat kapasitesinin yetersiz kaldığı ve 
gereksinimleri karşılamadığı görüldü. Bunun üze-
rine 1991 yılında ODTÜ ve Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun ortak 
çabaları ile İnternet bağlantısını ülke içinde sağla-
mak ve yaymak üzere Türkiye Internet Proje Grubu 
(TR-NET) kuruldu. TR-NET’in ilk deneysel ça-
lışması 1992 yılında Hollanda’ya yapıldı, ardından 
12 Nisan 1993 yılında PTT’den sağlanan 64 Kbps 
kapasiteli kiralık hat ile ODTÜ Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığında yer alan yönlendiriciler üzerinden 
TCP/IP protokolü kullanılarak ABD Washington 
NSFNet (National Science Foundation Network-
Ulusal Bilim Kurum Ağı) geniş alan ağına dâhil 
olundu. Böylece Türkiye’de ilk İnternet bağlantısı 
gerçekleştirildi. 1996 yılına kadar bu bağlantı tüm 
ülkenin tek çıkışı oldu. Bir başka ifadeyle üniversite-
ler ve kamu kuruluşları ODTÜ-NSFNet bağlantısı 
üzerinden İnternet’e erişim sağladı. Aynı dönemde 
TR-NET çatısı altında bazı özel kuruluşlara ve şa-

hıslara İnternet hizmeti verilmeye başlandı. 1994 
yılında 128 Kbits olan ağ bağlantı hızı, 1995’te 256 
Kbits’e, 1996’da ise 512 Kbits hıza ulaştı. 

1996 yılında TÜBİTAK, Askerî Okullar, 
Harp Akademileri, Polis Akademileri, Türk Ta-
rih Kurumu, Millî Kütüphane, YÖK, ÖSYM, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin Ar-Ge birimlerinden oluşan top-
lam 176 birime hizmet veren Ulusal Akademik Ağ 
(ULAKNET) kuruldu. Yine aynı yılda Yükseköğ-
retim Kurulu (YÖK) ile TÜBİTAK arasında im-
zalanan protokol ile üniversitelerin İnternet bağ-
lantılarına ilişkin hizmetler tamamen TÜBİTAK’a 
bırakıldı ve bunun üzerine TÜBİTAK’a bağlı bir 
enstitü olarak ULAKBİM kuruldu. ULAKBİM, 
TÜVAKA’nın işlerini üstlenerek ülke genelinde 
üniversitelere yönelik İnternet altyapısını kurmak 
ve geliştirmek için görevlendirildi. 1996 Ekim 
ayında ULAKNET-NSFNet (ABD) bağlantısını 
512Kbps’ye yükselmiş aynı zamanda ULAKNET-
EBONE (Almanya) bağlantısını geliştirmişti. 14 
Şubat 1997 tarihinde ULAKNET’in ilk ulusal 
bağlantısı ise Ege Üniversitesi ile gerçekleştirilmiş 
olup, aynı yılın Ekim ayı itibarıyla 39 üniversiteyi 
bağlar duruma geldi. 1997 yılında ULAKNET-
UUNet (ABD) arasında 2Mbps bağlantı kuruldu, 
ODTÜ NSFNet kapatıldı, ULAKNET’e bağlı uç 
sayısı 64’e yükseltildi. Şekil 5.2’de o yıllardaki Tür-
kiye İnternet ağ altyapısı yeralmaktadır. 

ABD

Almanya

KKTC

ABD
Azerbaycan

Uç noktalar
Uluslararası hatlar

>=64 Kbps
<64 Kbps

Şekil 5.2 Türkiye İnternet Haritası

Kaynak: Çağıltay, K. (1997). Herkes İçin İnternet. Ankara: METU Press
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İnternetin ticari kuruluşlara ve halka ulaşmasını sağlayan 
proje TURNET, Türk Telekom tarafından hayata geçiril-
di. İkisi İstanbul (2 Mbit/s – 512 Kbps) biri Ankara’da (2 
Mbps) olmak üzere üç ticari hat üzerinden İnternet ser-
vis sağlayıcılara erişim sunulmaya başlandı. 1997 yılında 
İnternet servis sağlayıcılarının sayısı 80’i bulmuş, böylece 
İnternet olgusu dünyaya paralel olarak ülkemizde de yay-
gınlaşmaya başlamıştır. 1998 yılında her ne kadar İnternet 
bağlantı hızı düşükte olsa, İnternet kullanıcılarının sayısı 

230.000 ulaşmış olup günlük gazete ve dergi yayıncılığının, bankacılık hizmetlerinin, alışveriş sitelerinin 
ülkemizde İnternet üzerinden o dönemlerde kullanılmaya başlandığı görülmüştür. 

Tablo 5.1 Yıllara Göre İnternet Kullanıcı Sayıları 

İnternet Kullanıcı Sayıları

Yıl
Sabit Telefon 
Abone Sayısı

Cep Telefonu 
Abone Sayısı

Toplam
Bir Ay Altı Mobil Geniş 

Bant Abonelikler 
Hariç(1)

Bir Ay Altı Mobil Geniş 
Bant Abonelikler(2)

1997 15 744 020 1 483 149 - - -
1998 16 959 500 3 382 137 229 885 229 885 -
1999 18 054 047 7 562 972 436 610 436 610 -
2000 18 395 171 14 970 745 1 629 156 1 629 156 -
2001 18 904 486 19 502 897 1 619 270 1 619 270 -
2002 18 914 857 23 323 118 1 309 770 1 309 770 -
2003 18 916 721 27 887 535 906 650 906 650 -
2004 19 125 163 34 707 549 1 474 590 1 474 590 -
2005 18 978 223 43 608 965 2 248 105 2 248 105 -
2006 18 831 616 52 662 709 3 180 580 3 180 580 -
2007 18 201 006 61 975 807 4 842 798 4 842 798 -
2008 17 502 205 65 824 110 5 804 923 5 804 923 -
2009 16 534 356 62 779 554 8 849 779 6 782 657 2 067 122
2010 16 201 466 61 769 635 14 443 644 8 672 376 5 771 268
2011 15 210 846 65 321 745 22 371 441 14 117 815 8 253 626
2012 13 859 672 67 680 547 27 649 055 20 090 614 7 558 441
2013 13 551 705 69 661 108 32 613 930 22 916 052 9 697 878
2014 12 528 865 71 888 416 41 272 940 29 635 574 11 637 366

Kaynak: TÜİK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

2000’li yıllara gelindiğinde ULAKNET toplam 114 noktadan 80 üniversite ve araştırma kurumunu 
İnternet hizmetinden yararlanır duruma gelmiştir. Yurtdışı hatlar (Internet) ise Ankara’dan ABD’ye 3 ayrı 
hattan olmak üzere toplam 10 Mbps’e ulaşmış, İnternet genişbant bağlantı altyapı çalışmaları hızlanmıştır. 
2010 sonrası yapılan çalışmalar sonu cunda ULAKNET’e bağlı uç sayısı toplamda 923’e, ana uç sayısı 
183’e yükseltilmiş, toplam İnternet bağlantı kapasitesi 23 Gbps’e çıkarılmıştır. Tablo 5.1’de görüldüğü 
üzere 2009 yılında genişbant bağlantısına sahip abone sayısı yaklaşık iki milyon iken 2014 yılında ise 12 
milyona yaklaşmıştır. 

Türkiye’de ULAKNET’in tarihçesi ile ilgili 
daha fazla bilgi almak için http://ulakbim.
tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/ulaknet-tarihcesi 
adresine ulaşabilirsiniz

internet
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Web tarayıcınızın adres çu-
buğuna 193.140.21.18 IP 
adresini yazarak bu IP adre-
sinin hangi siteye ait oldu-
ğunu araştırın.

ULAKNET’in tarihçesini 
http://ulakbim.tubitak.gov.
tr/tr/kurumsal/ulaknet-ta-

rihcesi adresinden okuyarak 
değerlendirin

İnternetsiz bir hayatın nasıl 
olacağını düşünün.

ÖÇ 2 İnternet’in gelişim sürecini açıklayabilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi
Türkiye’nin en zengin kütüphanelerinden 

birisi Anadolu Üniversitesi Kütüphanesidir. 
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi elektronik 
kaynaklarına erişebilmek İnternet ile mümkün 
olmaktadır. Anadolu Üniversitesi tam zaman-
lı öğretim üyeleri, öğrenciler ve çalışanları için 
kampüs dışından erişime de izin vermektedir. 

 

Kütüphane web sitesi (kdm.anadolu.edu.
tr) üzerinden kitaplar, makaleler, süreli yayınlar, 
özgün tezler, müzik eserleri, bilgisayar kütükleri, 
haritalar, görsel malzemeler, karmaşık materyal-
ler, ses kayıtları kategorilerinde arama yapabilir-
siniz. Anadolu Üniversitesi kampüsleri dışındaki 
herhangi bir yerden bir web tarayıcısıyla kütüp-
hanenin veritabanlarına bağlanmak istenildiğin-
de bu veritabanları kullanıcı adı ve parola sorgu-
suyla karşılaşır. Bu nedenle erişim için kullanıcı 
doğrulamasının yapılması zorunludur. Kampüs 
dışından uzaktan erişim için kütüphane web say-
fasında ayrıntıları verilen ayarların yapılması ge-
rekir. Anadolu Üniversitesi kampüsleri içerisinde 
ise kullanıcının IP adresi kontrol edilmekte ve IP 
adresi Anadolu Üniversitesi’nin geçerli IP adres-
leri arasında ise kullanıcı adı ve parola sorulma-
dan kullanıcı doğrulanması sağlanmaktadır. Ana-
dolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin son 
dönemlerde sunduğu yeni olanaklardan biri olan 
“Açık Kütüphane” hizmeti sayesinde 1980’lerin 
sonundan günümüze kadar kurumun sahip ol-
duğu arşiv, dijital ortamda kullanıcılara açıldı. 
Açık Kütüphane’ye acikkutuphane.anadolu.edu.
tr adresinden erişebilirsiniz.

yaşamla ilişkilendir
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WEB TARAYICILARI
İnternet tarayıcı, ağ tarayıcı ya da sadece tarayıcı 

olarak da bilinen Web tarayıcıları, İnternet’te sunucu 
bilgisayar üzerinde bulunan Web sitelerine ulaşma-
mızı sağlayan yazılımlardır. Diğer bir ifadeyle Web 
tarayıcı, WWW üzerindeki bir HTML sayfasına 
HTTP protokolüyle ulaşmamızı sağlayan yazılım-
dır. Web tarayıcıları İnternet erişimi için en yaygın 
kullandığımız yazılımlardan biridir. Bir Web tarayı-
cı; ses, metin, resim ve videoları açabilir, bu çoklu 
ortamları kaydedebilir veya paylaşabilir. Web tarayı-
cıları; İnternet bağlantı seçeneklerini belirlememizi, 
kullanım amaçlarımıza uygun olarak ayarlamamızı, 
sık kullanılanlar listesi oluşturmamızı, çıktı almamı-
zı, geçmiş listesine ulaşmamızı, linklerle sayfa ve si-
telerde dolaşmamızı, çalışan sayfalarda nesneleri bul-
mamızı, e-posta hesaplarımıza erişmemizi, e-posta 
atmamızı ve gelen e-postaları okumamızı sağlarlar. 

Son yıllarda Web tarayıcılarında oldukça önem-
li gelişmeler yaşanmıştır. Artık Web tarayıcıları, 
tarayıcı özelliklerinin yanında takvim, e-posta, ha-
rita, çeviri, hava durumu, trafik ve borsa hizmet-
leri de sunmaya başlamışlardır. Kişisel bilgisayar, 
tablet ve akıllı telefonlarla uyumlu çalışan Web 
tarayıcıları tek bir hesaptan eşitlenebilmektedir. 
Böylece Web tarayıcınızı, kayıtlı şifreleriniz, sık 
kullanılanlarınız ve diğer ayarlarınızı kaybetme-
den istediğiniz cihazdan kullanabilirsiniz. Bu yeni-
likler artarak devam etmektedir. Piyasada ücretsiz 
olarak kullanabileceğiniz çok sayıda Web tarayıcı 
bulunmaktadır. Ancak hız, görünüm, güvenlik ve 
uygulama zenginliği yarışından sadece bazı Web 
tarayıcıları başarıyla çıkabilmiştir. Mozilla Firefox, 
Microsoft İnternet Explorer, Google Chrome ve 
Safari günümüzde en yaygın kullanılan Web tara-
yıcıları arasında yer almaktadır.

Resim 5.1 Firefox Özelleştirme Arayüzü
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Mozilla Firefox
İnternet’e bağlanmak için en yaygın kullanılan Web tarayıcılarından biri Mozilla Firefox’tur. Firefox, 

Mozilla Vakfı aracılığıyla geliştirilen Web tarayıcı, e-posta, takvim, arıza takip sistemi ve geliştirme araçla-
rını birlikte sunan bir açık kaynak yazılım projesidir. Hem açık kaynak kodlu olması hem de hızlı olması 
Firefox Web tarayıcısının giderek daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilmesine neden olmaktadır. Fire-
fox 80 farklı dilde, Windows, Mac OS, Linux ve Android işletim sistemlerinde çalışabilmektedir. Firefox 

Web tarayıcısının kullanıcıya sunduğu en önemli özellikle-
rinden biri de esnekliktir. Firefox özelleştirme arayüzü Re-
sim 5.1’de verilmiştir.

Firefox özelleştirme arayüzü sayesinde Web tarayıcınızın 
arayüzünü ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Bu özel-
leştirmeler; araç çubuklarının gösterilmesi veya gizlenmesi, 
temaların belirlenmesi, yer imlerinin özelleştirilmesi ve hangi 
aracın Web tarayıcısının hangi bölmesinde yer alacağının ka-
rarlaştırılmasını kapsamaktadır. Özelleştirme seçeneklerinin 
zenginliği Mozilla Firefox Web tarayıcısının öne çıkan özel-
liklerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Windows İnternet Explorer
Windows Internet Explorer, Microsoft şirketi tarafın-

dan geliştirilen bir Web tarayıcısıdır. İlk sürümü 1995 yı-
lında ortaya çıkan Internet Explorer ikinci sürümünden 
itibaren teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya başladı. 

Mozilla Firefox Web tarayıcısıyla ilgili daha 
fazla bilgi almak için https://www.mozilla.org/
tr/ adresine ulaşabilirsiniz.

internet

Windows Internet Explorer Web tarayıcısıyla 
ilgili daha fazla bilgi almak için http://
windows.microsoft.com/tr-tr/internet-
explorer/download-ie adresine ulaşabilirsiniz.

internet

Resim 5.2 Internet Explorer
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Önce Mac OS ve Windows desteği sonra SSL, HTTP çerezleri desteği sağlandı. Daha sonra CSS, Java, 
ActiveX, HTML5, Direct3D, WebGL, JavaScript ve WebCrypto desteği sağlandı. Buna rağmen dünya ça-
pında kabul gören standartlara uymaması ve kendi standartlarını dayatması Internet Explorer’ın zamanla 
daha az kullanıcı tarafından tercih edilmesine neden olmuştur. 2000’li yılların başında oldukça geniş bir 
kullanıcı kitlesine sahip olan Internet Explorer son yıllarda liderliği Google Chrome ve Mozilla Firefox 
tarayıcılarına bırakmıştır.

Google Chrome
Google Chrome, 2008 yılında Google tarafından geliştirilen ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan 

web tarayıcılarından biridir. Web tarayıcıları arasında en hızlı ve en çok kullanılan tarayıcı olmak üzere 
kendisine hedef koyan Chrome, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Chrome kişiselleştirmeye izin verir; 
örneğin Chrome’da bir kez oturum açtığınızda, Google hesabınız kaydedilir. Bu da kullanıcıların diğer 
Google hizmetlerine yönelik ( Youtube, Gmail, Play ve Drive gibi) olarak tutarlı bir deneyim kazanma-
sını sağlar. 

Google Chrome’da yapılan değişiklikler anlık senkronize edilir ve birden fazla cihazda oturum açıldı-
ğında tüm değişiklikler diğer cihazlardaki Google Chrome web tarayıcısına yansıtılır. Senkronize edilen 
veriler, Google sunucularında kriptografik anahtar kullanılarak şifrelenir. Chrome, web’e göz atarken kötü 
amaçlı yazılım saldırılarına karşı korunmaya yardımcı olacak özellikler içermektedir. Google Chrome’un 
Android veya IOS tabanlı mobil cihazlara ilişkin olarak geliştirilmiş mobil uygulaması da bulunmaktadır.

Resim 5.3 Google Chrome Arayüzü
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Safari
Apple firmasının tüm ürünlerindeki varsayı-

lan web tarayıcısıdır. Kullanıcılarına zengin İn-
ternet deneyimi kazandırmayı hedeflediği görül-
mektedir. Jetstream olarak adlandırılan gelişmiş 
JavaScript motoru optimizasyonları sayesinde 
hızlı bir web tarayıcısı olma özelliğini sürdür-
mektedir. 

Apple, kapalı bir sisteme sahiptir ancak kendi 
ürünleri arasında tutarlı, etkili ve verimli kullanı-

cı deneyimi sağlar. Örneğin MAC bilgisayarınız-
da Safari tarayıcıya kaydettiğiniz okuma listenizi, 
iCloud isimli bulut tabanlı uygulama aracılığıyla 
kullandığınız iPhone, iPad gibi diğer Apple ürün-
lerindeki Safari tarayıcı üzerinden erişebilmeniz 
için güncellemelere izin verir. En sık kullandığı-
nız web sitelerini görüntüler, böylece kullanıcının 
bu web sitelerine hızlı erişimini kolaylaştırır. Ha-
berleri ve makaleleri kolay okumak için optimize 
edilmiş tasarım seçeneği sunar, böylece reklam 
gibi dikkat dağıtıcı unsurların ortadan kaldırıl-
masını destekler. 

IOS ve/veya Android işletim sistemine 
sahip akıllı telefonunuza Google Chrome 
mobil uygulamasını indirerek özelliklerini 
inceleyebilirsiniz. inceleyebilirsiniz. 

internet

Safari Web tarayıcısıyla ilgili daha fazla bilgi 
almak için https://ssl.apple.com/tr/safari/ 
adresine ulaşabilirsiniz.

internet

Resim 5.4 Safari
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ARAMA MOTORLARI
Arama motoru İnternet’te bulunan içeriklere ulaşmamızı sağlayan, web robotu, arama indeksi ve kul-

lanıcı arabiriminden oluşan bir mekanizmadır. Web robotu, Web siteleri arasındaki bağlantıları, URL’leri, 
kullanarak İnternet’teki web sitelerini otomatik olarak gezer ve gezindiği Web sitelerinin sayfa içeriklerini 
saklar. Bu içerikler arama indeksleri biçiminde saklanarak hızlı bir şekilde sorgulanabilir hâle getirilir. Kul-
lanıcı arabirimi ise bizim anahtar kelimeler ve arama operatörleriyle bu indeksler içerisinde arama yapma-
mızı sağlar. Arama motorları, Web’te istediğimiz bilgiye, habere, Web sitelerine, sosyal medya araçlarına, 
e-posta servislerine, çeşitli görsellere ve videolara ulaşmak için en sık kullandığımız araçların başında gel-
mektedir. Dünya genelinde en yaygın kullanılan arama motorları başta Google olmak üzere Bing, Yandex, 
Yahoo ve Mynet olarak sıralanabilir. 

Arama motorlarında daha detaylı aramalar yapabilmek ve amacınıza uygun sonuçlara 
ulaşmak için bazı özel karakterleri ve kelimeleri kullanabilirsiniz. Bu özel karakterler ve 
kelimeler arama motorundan arama motoruna farklılık gösterebilir. Burada Google ve Bing 
arama motoru için yaygın olarak kullanılan bazı noktalama işaretleri, simgeler ve operatör-
lere yer verilmiştir.

•	 Bir	kelimenin	veya	sitenin	önüne	tire	(-)	eklediğinizde	o	kelimeyi	veya	siteyi	içeren	sonuçlar	hariç	
tutulur. Örneğin Açıköğretim -forum biçiminde sorgulama yaptığımızda içinde forum kelimesi 
geçen siteler hariç tutularak sonuçlar listelenecektir.

•	 Bir	kelimenin	veya	sitenin	önüne	tire	(+)	eklediğinizde	o	kelimeyi	veya	siteyi	içeren	sonuçlar	dâhil	
edilir.	Örneğin	Açıköğretim+Anadolu	biçiminde	sorgulama	yaptığımızda	içinde	her	iki	kelimenin	
de geçtiği siteler listelenir.

•	 Bir	kelimeyi	veya	kelime	öbeğini	tırnak	içinde	(“)	yazdığınızda,	sonuçlarda	yalnızca	aynı	kelimeyi	
aynı sırada, tırnak içinde verildiği gibi içeren sayfalar sıralanır. Bu yöntemi yalnızca tam olarak bir 
kelimeyi veya kelime öbeğini aradığınızda kullanmanız gerekir. Örnek: “Anadolu Üniversitesi Açı-
köğretim Sınavları”

•	 Bilinmeyen	terimler	için	bir	yer	tutucu	olarak	yıldız	işareti	(*)	ekleyebilirsiniz.	Kelime	öbeklerinin	
varyasyonlarını bulmak veya bir kelime öbeğinin ortasındaki kelimeleri hatırlamak için tırnak işa-
retleriyle	kullanabilirsiniz.	Örnek:	Anadolu	*	AÖF	*	Eskişehir

•	 AND	veya	&	ile	tüm	terimleri	veya	tümcecikleri	içeren	web	sayfalarını	bulabilirsiniz.
•	 NOT	veya	–	ile	bir	terim	veya	tümceciği	içeren	web	sayfalarını	dışlayabilirsiniz.
•	 OR	veya	|	ile	terimlerden	veya	sözcük	gruplarından	herhangi	birini	içeren	web	sayfalarını	bu-

labilirsiniz.
Simgeleri, işaretleri veya operatörleri kullanarak aramaları oluşturmak için ayrıca arama motorlarının 

gelişmiş arama sayfasını da kullanabilirsiniz. Gelişmiş arama sayfalarında açıklama ve örnekleri ile birlikte 
sorgulama seçenekleri bulunur. 

Web tarayıcılarındaki kulla-
nıcı arabirimlerini araştırın.

Mozilla Firefox, Window 
Internet Explorer, Google 
Chorme ve Safari Web tara-
yıcılarını bilgisayarlarınızda 
kullanarak karşılaştırın.

Web tarayıcılarından en çok 
hangisini tercih ettiğinizi 
nedenleriyle anlatın.

ÖÇ 3 Web tarayıcılarını karşılaştırabilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Google Arama Motoru
1998 yılında kurulan Sergery Brin ve Lary Page tarafından kurulan Go-

ogle, dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan arama motorudur. Google 
arama motoru, web sitelerini, 200’den fazla sinyal ve patentli PageRank ™ 
algoritması gibi bir dizi teknik kullanarak değerlendirir. PageRank ™, web si-
telerinin başka hangi web sayfaları tarafından en iyi bilgi kaynağı olarak gös-
terildiğini analiz eder ve en çoktan en aza oy alan bilgi kaynağına göre web 
sitelerini listeler. Google arama motoru ile görsel her türlü materyali araya-
bilirsiniz. Örneğin; görmeyi istediğiniz ancak bir türlü fırsat bulup ziyaret 
edemediğiniz bir ülkeye ilişkin resimlere göz atabilirsiniz veya bir konuya 
ilişkin sunum tasarlamak için görsellerden yararlanabilirsiniz. Aynı şekilde 
Google arama motorunun video, kitap, haber, uygulama arama desteği de 
bulunmaktadır. Google geçmişe ilişkin arama kayıtlarınızı tutar ve bilgisaya-
ra indirmenize izin verir. Ayrıca Google arama motorundaki küresel ve yerel 
değerlere göre, günün anlam ve önemine uygun tasarlanan eğlenceli logolar 
(Doodle), kullanıcıların dikkatini çekmektedir.

Simgeleri, işaretleri veya 
operatörleri kullanarak ara-
ma yaptığınızda terimleriniz 
arasına boşluk eklemeyin. 
Örneğin	 Anadolu+AÖF	
sonuç	 verirken	 Anadolu	 +	
AÖF sonuç vermez. Benzer 
şekilde site:anadolu.edu.
tr sonuç verirken site: ana-
dolu.edu.tr sonuç vermez.

dikkat

Resim 5.5 Google Akademi
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Makaleler, tezler, bildiriler, raporlar gibi akade-
mik çalışmalara yönelik belgeleri aramak için Go-
ogle, Akademik arama motoru geliştirmiştir. Go-
ogle Akademik’in özelllikleri; tek bir kullanışlı yer 
üzerinden farklı kaynakları arama, bilimsel yazıları, 
özetleri ve alıntıları bulma, kütüphane yardımıy-
la ya da web üzerinden yazının tamamına erişme, 
herhangi bir araştırma alanındaki başlıca bilimsel 
yazılar hakkında bilgi edinme olarak listelenmek-
tedir. Google akademikten elde edilen bilgiler, ma-
kaleler gibi bilimsel çalışmalara dayandığı için web 
siteleri üzerinden elde edilen bilgilere göre daha 
güvenli ve tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. 

Bing Arama Motoru
Bing, Microsoft şirketinin daha önce bilinen adıy-

la Live Search, Windows Live Search ya da MSN Se-
arch yerine kullanıma sunduğu bir arama motorudur. 
2009 yılında deneme çalışmaları başlayan Bing arama 
motoru kullanıcıların İnternet’te arama yapma alış-
kanlıklarını değiştirme iddiasıyla ortaya çıktı. Bing’ 
deki en önemli yenilik ise Web sitelerine bağlantı ver-
menin dışında alt başlıklar hâlinde bilgilerin de liste-
lenmesidir. Bing arama motoru Türkçe dâhil 58 dilde 
kullanabilme özelliğine sahip. Bing’in dikkat çeken 
bir diğer özelliği ise sürekli değişen arka planıdır. Bu 
arka plan özelliğini Windows 8.1 ve Windows Phone 
8.1 işletim sistemlerinde ekran koruyucu olarak ayar-
lamak da mümkündür. Bing arama motoru sorgula-
ma ekranı Resim 5.6’da verilmiştir.

Resim 5.6 Bing Arama Motoru Sorgulama Ekranı

http://www.google.com.tr adresini 
kullanarak öncelikle bir Google hesabı 
oluşturunuz Google hesabını oluşturduktan 
sonra Açıköğretim Fakültesi Sınav Takvimini 
simgeleri, işaretleri ve operatörleri kullanarak 
arama yapınız ve yaptığınız arama kayıtlarını 
listeleyiniz.

internet

Google Akademik arama motorunu kullanarak 
merak ettiğiniz bir konu hakkında arama 
yapınız. Arama listesinde çıkan sonuçları aynı 
konuya ilişkin Google arama motorundan elde 
ettiğiniz sonuçlarla karşılaştırınız.

internet
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Bing arama motorunda Web, resim ve video 
sorgulamalarıyla birlikte haberler, detaylı harita-
lar ve arama geçmişi özellikleri de sunulmaktadır. 
Bing arama motorunun en önemli avantajlarından 
biri de Microsoft şirketinin sahip olduğu MSN, 
Office365 ve Outlook gibi hizmetleri arayüzünde 
sunmasıdır. 

Yandex Arama Motoru
Yandex, kullanıcılarına İnternet’te aramanın 

yanı sıra haberler, e-posta, çeviri, harita gibi bir-
çok farklı İnternet servisi sunmayı amaçlayan 
bir arama motoru ve web bilgi portalıdır. Yan-
dex arama motorunun öne çıkan özelliği küresel 
ve yerel özellikleri birleştirerek cografi konum 

bazlı ve kişiselleştirilebilen uygulamalar sunma-
sıdır. Yandex arama motoru; web, görsel ve vi-
deo arama yapmaya izin vermektedir. Bununla 
birlikte harita özelliği ile kullanıcıların bulundu-
ğu konuma ilişkin hava sıcaklığını gösterir, ya-
kın yerlerdeki restoran, oteller, kafelar, otellerin 
konum bilgileri gösterir. Yandex’in arayüzünde 
ürün arama ve fiyat karşılaştırma rehberi sunan 
market aracı yer almaktadır. Rusya piyasasında 
liderliğini sürdüren Yandex arama motoru, son 
yıllarda Türkiye’de oldukça popüler olmaya baş-
lamıştır. Özellikle büyük şehirlerde sürücülerin 
trafik durumuna ilişkin bilgi almak için başvur-
dukları İnternet uygulaması arasında Yandex 
Trafik’in öne çıktığı gözlenmektedir. 

Bing arama motoru ile ilgili daha detaylı 
bilgilere ulaşmak ve arama motorunu 
kullanmak için www.bing.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

internet

Yandex.com.tr adresine girerek oturum açınız, 
daha sonra size en yakın yerde bulunan 
restoranlara ilişkin arama yapınız. 

internet

Resim 5.7 Yandex Arama Motoru Sorgulama Ekranı
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Yahoo Arama Motoru
1995 yılımda kurulduğunda arama motoru olarak hizmet vermeyi amaçlayan Yahoo, zamanla e-posta, 

haber, hava durumu, seyahat, sinema, müzik, iş arama, finans gibi hizmetleri bünyesine ekleyerek dünyada 
en çok ziyaret edilen siteler arasına girmeyi başarmıştır.  

Yahoo’nun web, haber, yerel, harita, resim, video gibi kategoriye göre arama özelliği oldukça ge-
lişmiştir. Bununla birlikte ileri arama özelliği ile ayrıntılı arama yapılabilmektedir. Yine bu özelliği 
kullanarak arama yapmak istediğiniz ülkeyi, dili, alan adını seçebilir, arama sonuçlarına yönelik dosya 
formatlarını belirleyebilirsiniz. Bununla birlikte Yahoo kullanıcılarına güvenli arama tercihleri de 
sunmaktadır. 

Yahoo, arama bilgilerinizi kayıt eder ve böylece geçmişe yönelik aramalarınızı görebilmeniz mümkün 
olur. Eğer arama kaydınızın tutulmasını istemiyorsanız, ayarlar bölümüne girerek ilgili bölümü etkisizleş-
tirip arama kaydınızın tutulmasını önleyebilirsiniz. Arama ayarlarından güvenli arama ayarlarını değiştire-
bilir, resim  ve video aramalarını engelleyebilirsiniz. Güvenli olmayan sitelere yönelik uyarı almak için ise 
searchscan (arama tarama) aracını etkinleştirebilirsiniz. Arama sonuçlarına tıkladığınızda yeni sayfa da mı 
yoksa aynı sayfa içinde mi sayfanın açılacağına ilişkin ayarlama yapabilir, arama sonuçlarının listelenmesi-
ne ilişkin kayıt sayısını belirleyebilirsiniz 

Resim 5.8 Yahoo Arama Motoru Sorgulama Ekranı
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Mynet Arama Motoru
1998 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Türkçe 

portalı olan Mynet, kullanıcıların tüm faaliyetlerini 
etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilecekleri 
interaktif bir platform sunmayı amaçlamaktadır. 

 Arama yapmak için arama kutucuğuna anahtar 
kelimeleri yazmanız yeterlidir. Bununla birlikte ne-
rede arama yapmak istediğinize ilişkin Tüm Web ve 
Mynet içinde gibi seçenekler sunar. Ayrıca Haber, 
Spor, Finans, Magazin, Video, Galeri, Kadın ve Si-
nema gibi kategoriler içinde arama yapabilirsiniz. 
Sunduğu resim seçeneği ile görsellere ulaşmak ol-
dukça kolaydır. Arama sonuçları, tarihe ve konuy-
la ilgili olma kriterlerine göre listelenir.  Bununla 

birlikte arama sayfası üzerinde Mynet Ana Sayfa, 
Haber, Oyun ve e-Mail için hızlı erişim linkleri 
yer almaktadır. Türkçe olmasından dolayı, özellikle 
yabancı dil bilmeyen vatandaşlarımız için oldukça 
kullanışlı bilgi portalıdır diyebiliriz. 

Resim 5.9 Mynet Arama Motoru Sorgulama Ekranı

Mynet arama ile ilgili daha detaylı bilgilere 
ulaşmak ve arama motorunu kullanmak için 
http://yardim.mynet.com/yardim/index.
php?action=show&cat=14	adresini	ziyaret	
edebilirsiniz.

internet
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E-DEVLET
Türkiye’de e-Devlet Kapısı, kamu bilgi bankası işleviyle birlikte vatandaşların Internet üzerinden 

sunulan kamu hizmetlerinden tek noktadan ve güvenli bir şekilde faydalanabilmeleri amacıyla kurul-
muştur. e-Devlet Kapısı sistemine entegrasyonu tamamlanan kurumların hizmetleri, www.türkiye.gov.
tr adresi üzerinden sunulabilmektedir. Vatandaşlar da şifre, e-imza ya da mobil imza ile bu hizmetlere 
tek bir noktadan güvenli bir şekilde ulaşabilmektedir. Kişisel bilgilere erişim ve güvenlik gerektiren bu 
entegre elektronik hizmete erişim için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama araçlarına 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıdakilerin dışındaki 
diğer arama motorlarını 
araştırın.

Arama motorlarında kulla-
nılan noktalama işaretleri 
ile operatörleri karşılaştırın.

En sık kullandığınız arama 
motoru tekniklerinizi dü-
şünün.

ÖÇ 4 Arama motorlarının işlevlerini açıklayabilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş

Resim 5.10 e-Devlet Kapısı Kullanıcı Giriş Ekranı
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e-Devlet şifresi, üzerinde T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, evlilik 
cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ve şahsen başvuru ile yurt 
içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. Yurt dışında ise e-Devlet şifresi, 

Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Ayrıca bağlı bulunulan dış temsilciliklerden 
konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir. e-Devlet elektronik hizmetlerine erişebilmek için T.C. 
Kimlik Numaranız ve PTT’den almış olduğunuz şifre ile sisteme giriş yapmanız gerekmekte-
dir. e-Devlet Kapısı kullanıcı giriş sayfası Resim 5.10’da verilmiştir.

e-Devlet Kapısı sistemine T.C. Kimlik Numaranız ve PTT’den almış olduğunuz şifre ile giriş yaptık-
tan sonra şifrenizi değiştirmeniz istenir. Bu aşamada PTT’den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da 
kendi belirlediğiniz güvenlik kriterlerine uygun yeni şifrenizi girmeniz istenir. Şifre değişikliği sayfasında 
şifre güvenlik kriterleri bulunmaktadır. Şifre belirledikten sonra dilerseniz Şifre ve Güvenlik Ayarlarım 
sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre 
değiştirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

e-Devlet Kapısı üzerinden bilgilendirme hizmetleri, bütünleşmiş elektronik hizmetler, ödeme işlemleri, 
kurum ve kuruluşların diğer hizmetleri sunulmaktadır. Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin payla-
şımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanmaktadır. Ayrıca 43 ilde bulunan 108 beledi-

ye ve 4 yerel hizmet kurumu tarafından sunulan elektronik 
hizmetler de e-Devlet Kapısı sisteminden erişilebilmektedir. 
e-Devlet Kapısı sisteminin sunduğu hizmetler her geçen 
gün artmaktadır. Son olarak e-Nabız: Kişisel Sağlık Sistemi 
ve Mobil / Sabit / İnternet / Kablo Tv / Uydu İşletmecile-
rinden Borç ve Alacak Sorgulama Hizmeti sistemde vatan-
daşların kullanımına açılmıştır. 

Dünyada e-Devlet Uygulamaları
Dünyada gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülke, kaynakların etkin kullanımı ve maliyetlerin 

düşürülmesi, hükümet politikalarının hesap verilebilirliği ve şeffaflığı, piyasa ekonomisinin etkin şekilde 
tesis edilmesi, demokrasinin din, dil, ırk, zengin, fakir, statü ayrımı yapılmaksızın her yere ve herkese nü-
fuz etmesi, hükümete güven ve bağlılığın artırılması, kamu mal ve hizmetlerine en hızlı ve adil bir şekilde 
erişim sağlanması gibi amaçlarla e-Devlet uygulamalarını kullanmaktadır. 

Birleşik Milletlerin 2014 yılında yayınladığı rapora göre, Güney Kore e-Devlet uygulamalarında lider 
ülke olmuştur. Güney Kore’yi Avustralya ve Singapur izlemiş olup, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise 
yedinci sırada yer almıştır. Avrupa’da e-Devlet uygulamalarında öne çıkan ülkeler incelendiğinde ise Fransa 
(küresel ölçekte 4.sırada) ilk sırada, onu takiben Hollanda (küresel ölçekte 5.sırada), İngiltere ( küresel 
ölçekte 8. sırada), Finlandiya (küresel ölçekte 10. sırada) yer almıştır. Tablo 5.2’de küresel ve bölgelere göre 
e-Devlet uygulama konusunda lider olan ülkeler listelenmektedir. 

Tablo 5.2 Küresel ve Bölgesel e-Devlet Liderleri

Küresel e-Devlet Liderleri Bölgesel e-Devlet Liderleri
Güney Kore 

Afrika
Tunus

Avustralya Mauritius
Singapur

Amerika
ABD

Fransa Kanada
Hollanda

Asya
Güney Kore

Japonya Singapur
ABD

Avrupa
Fransa 

İngiltere Hollanda
Yeni Zellanda

Okyanusya
Avusturalya

Finlandiya Yeni Zellanda

e-Devlet Kapısı ile ilgili daha detaylı bilgilere 
www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

internet
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Kullanıcı sayısı dünya genelinde üç milyarı aşan İnternet toplumun her alanına hızla yayılmaktadır. Bu 
nedenle İnternet artık birçoğumuz için sadece bir iletişim teknolojisi değil günlük hayatımızın bir parçası 
hâline gelmiştir. Her gün akıllı telefon ve bilgisayarlarımızdan Facebook ve Twitter gibi sosyal medya plat-
formlarını takip etmemiz, e-posta hesaplarımızı kontrol etmemiz, Google ve Yandex gibi arama motorla-
rında defalarca arama yapmamız bu durumu açık bir şekilde desteklemektedir. 

Bilginin güç hâline geldiği günümüzde bilgi erişimi, işlenmesi ve paylaşımı için en etkili teknoloji olan 
İnternet de büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle hemen her iş kolunda İnternet yaygın olarak kullanılma-
ya başlanmıştır. İletişim ve haberleşme başta olmak üzere bilim, sağlık, iş, eğitim, eğlence, kültür, sanat ve 
hizmet sektörleri buna en güzel örneklerdir. Tüm bu iş kollarında çalışabilmek ve başarılı olabilmek için de 
İnternet’i etkili ve verimli bir şekilde kullanmamız gerekmektedir.

Bu ünitede de İnternet’in günümüzde sahip olduğu önemi dikkate alarak öncelikle İnternet ile ilgili 
HTTP, WWW, HTML, URL, IP, DNS, EDGE, Mobil İnternet, GSM, 3G, 4G gibi temel kavramları 
inceledik. Daha sonra ortaya çıktığı yıllardan başlayarak İnternet’in dünyada ve Türkiye’deki gelişimini 
ele aldık. Burada İnternet’in temelini oluşturan teknolojilerin bilgisayar ve bilgisayar ağları olduğunu ha-
tırlatmakta da fayda var. Daha sonra İnternet’e erişmek için en yaygın kullanılan yazılımlar olarak Web 
tarayıcılarını ve içerik sorgulama amacıyla en yaygın kullanılan mekanizma veya platformlar olarak arama 
motorlarını öne çıkan örnekleriyle ele aldık. Son olarak Türkiye’de ve dünyada e-Devlet hizmetlerini ay-
rıntılı bir şekilde inceledik.

Türkiye’deki e-Devlet uy-
gulamasında hizmet sunan 
kurumları araştırın.

Öğrenci belgenizi almak 
için e-Devlet kapısını kul-
lanın.

E-devlet kapısında karşılaş-
tığınız yeni uygulamaları 
listeleyin.

ÖÇ 5 e-Devlet hizmetlerini sıralayabilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş
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ÖÇ 1 İnternet’in temel kavramlarını 
tanımlayabilme

İnternet’in Temel Kavramları
Günümüzde İnternet en hızlı gelişen bilişim teknolojilerinin 
başında gelmektedir. İnternet, kelime anlamı olarak kendi 
aralarında bağlantılı ağlar anlamına gelmektedir. Dünyaya ya-
yılmış milyonlarca bilgisayar arasında veri alışverişini hızlı ve 
hatasız bir şekilde gerçekleştirmek hiç de kolay değildir. Bunu 
sağlamak için İnternet’in temelini oluşturan bazı kavramlar, 
kurallar ve protokoller bulunmaktadır. İnternet’in en yaygın 
kullanılan ve sıklıkla duyduğumuz temel kavramlarından öne 
çıkanları; html, www, http, URL, IP ve DNS’tir. Mobil İnter-
net mobil cihazlar üzerinden gerçekleşir. İnsanların halindey-
ken İnternet’e erişebilmelerini olanak tanır. Mobil İnternet, 
teknik olarak radio frekans sinyalleri ile çalışan veri iletişimini 
sağlayan ekonomik, basit, güvenli sistemlerdir.

ÖÇ 2 İnternet’in gelişim sürecini 
açıklayabilme

İnternet’in  Gelişim Süreci
Gündelik hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası olan İnter-
net, oldukça kısa bir geçmişe sahiptir. Internet’in temeli bilgisa-
yar ağlarına dayanmaktadır. İlk bilgisayar ağı 1970’te Amerika 
Birleşik Devletlerinde 15 bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla 
oluşturulan ARPANET ağıdır. WWW teknolojisi, 30 Nisan 
1993 tarihinde, telifsiz olarak isteyen herkesin kullanımına 
açılmıştır. İnternet bağlantısının Türkiye’de gelişim süreci, ilk 
olarak 1986 yılında TÜVEKA geniş alan ağına bağlanma-
sıyla başladı. TR-NET’in ilk deneysel çalışması 1992 yılında 
Hollanda’ya yapıldı. 14 Şubat 1997 tarihinde ULAKNET’in 
ilk ulusal bağlantısı Ege Üniversitesi ile olup aynı yılda 39 üni-
versiteyi bağlar duruma geldi. 2010 sonrası yapılan çalışmalar 
sonucunda ULAKNET’e bağlı uç sayısı toplamda 923’e, ana 
uç sayısı 183’e yükseltilmiş, toplam İnternet bağlantı kapasitesi 
23 Gbps’e çıkarılmıştır.

ÖÇ 3 Web tarayıcılarını 
karşılaştırabilme

Web Tarayıcıları
Web tarayıcıları, İnternet’te sunucu bilgisayar üzerinde bulunan 
Web sitelerine ulaşmamızı sağlayan yazılımlardır. Son yıllarda 
Web tarayıcılarında oldukça önemli gelişmeler yaşanmıştır. 
Artık Web tarayıcıları, tarayıcı özelliklerinin yanında takvim, 
e-posta, harita, çeviri, hava durumu, trafik ve borsa hizmetleri 
de sunmaya başlamışlardır. Mozilla Firefox, Microsoft İnternet 
Explorer, Google Chrome ve Safari günümüzde en yaygın kul-
lanılan Web tarayıcıları arasında yer almaktadır.

bö
lü

m
 ö

ze
ti



5Temel Bilgi Teknolojileri I

121

bölüm
 özeti

ÖÇ 4 Arama motorlarının işlevlerini 
açıklayabilme

Arama Motorları
Arama motoru İnternet’te bulunan içeriklere ulaşmamızı sağ-
layan, web robotu, arama indeksi ve kullanıcı arabiriminden 
oluşan bir mekanizmadır. Arama motorları, Web’te istediğimiz 
bilgiye, habere, Web sitelerine, sosyal medya araçlarına, e-posta 
servislerine, çeşitli görsellere ve videolara ulaşmak için en sık 
kullandığımız araçların başında gelmektedir. Dünya genelinde 
en yaygın kullanılan arama motorları başta Google olmak üzere 
Bing, Yandex, Ask ve Yahoo olarak sıralanabilir.

ÖÇ 5 e-Devlet hizmetlerini 
sıralayabime

e-Devlet
Türkiye’de e-Devlet Kapısı, kamu bilgi bankası işleviyle birlikte 
vatandaşların İnternet üzerinden sunulan kamu hizmetlerinden 
tek noktadan ve güvenli bir şekilde faydalanabilmeleri amacıyla 
kurulmuştur. e-Devlet Kapısı sistemine entegrasyonu tamam-
lanan kurumların hizmetleri, www.türkiye.gov.tr adresi üzerin-
den sunulabilmektedir. Vatandaşlar da şifre, e-imza ya da mo-
bil imza ile bu hizmetlere tek bir noktadan güvenli bir şekilde 
ulaşabilmektedir. Birleşmiş Milletlerin 2014 yılında yayınladığı 
rapora göre, Güney Kore e-Devlet uygulamalarında lider ülke 
olmuştur. Güney Kore’yi Avustralya ve Singapur izlemiş olup 
ABD ise yedinci sırada yer almıştır.
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1  İnternet üzerinde web sayfası oluşturmak için 
kullanılan betik dil aşağıdakilerden hangisidir?

A. ftp B. http
C. www D. URL
E. html

2  Aşağıdakilerden hangisi Internet veri transferi 
protokollerinden biri değildir?

A. ftp
B. http
C. mailto
D. Web 
E. https

3  “https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/e-Devlet-
Sifresi” URL adresinin alan adı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. https://
B. turkiye.gov.tr
C. https://giris.turkiye.gov.tr
D. giris.turkiye.gov.tr
E. https://giris.turkiye.gov.tr/Giris

4  İçerisinde Açıköğretim Fakültesi ifadesinin 
aynen geçtiği Web sayfalarını bulmak için arama 
motorunda kullanılması gereken sorgulama ifadesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A.	 Açıköğretim*Fakültesi
B.	 Açıköğretim+Fakültesi
C. “Açıköğretim Fakültesi”
D. Açıköğretim AND Fakültesi
E. Açıköğretim Fakültesi

5  Aşağıdaki web tarayıcılarından hangisi açık 
kaynak kodludur?

A. Mozilla Firefox
B. Google Chrome
C. Windows Internet Explorer
D. Safari
E. Yandex

6  TR-NET’in 1992 yılında gerçekleştirdiği ilk 
deneysel çalışmalar hangi ülkeye yapılmıştır?

A. Fransa
B. Hollanda
C. İngiltere
D. Almanya
E. Yunanistan

7  Türkiye’de ilk İnternet bağlantısı ne zaman 
gerçekleştirilmiştir?

A. 1986 B. 1987
C. 1990 D. 1991
E. 1993

8  Küresel ve yerel özellikleri birleştirerek coğra-
fi konum bazlı ve kişiselleştirilebilen uygulamalar 
konusunda öne çıkan arama motoru aşağıdakiler-
den hangisidir?

A. Google
B. Bing
C. Yahoo
D. Yandex
E. Google Akademik

9  Aşağıdakilerden hangisi Google Akademik 
arama motoru özelliklerinden biri değildir?

A. Farklı kaynaklara arama
B. Bilimsel yazıları, özetleri ve alıntıları bulma
C. En çok beğenilen görselleri arama
D. Herhangi bir konuda hakkında bilimsel yazı-

lardan bilgi edinme
E. Kütüphane yardımı yoluyla yazıların tamamı-

na erişme

10  Aşağıdakilerden hangisi dünyada e-Devlet 
uygulamalarının kullanım amaçları arasında yer 
almaz?

A. Statüye göre kaynak kullanımını denetleme 
B. Demokrasi bilincinin kazandırılması
C. Hükümete güven ve bağlılığın artırılması
D. Şeffaflığın sağlanması
E. Maliyetlerin düşürülmesi
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “İnternet Temel Kavramla-
rı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. E Yanıtınız yanlış ise “İnternet’in Gelişim Sü-
reci” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “İnternet Temel Kavramla-
rı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.3. B Yanıtınız yanlış ise “Arama Motorları” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.8. D

Yanıtınız yanlış ise “İnternet Temel Kavramla-
rı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D Yanıtınız yanlış ise “İnternet’in Gelişim Sü-
reci” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Arama Motorları” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.4. C

Yanıtınız yanlış ise “Web Tarayıcıları” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Arama Motorları” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “e-Devlet” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı5

Araştır 1
http://www.ahaber.anadolu.edu.tr/issues/2015pdf/725.pdf URL adresinin 
bileşenleri “http://”, “www.”, “ahaber.anadolu.edu.tr”, “/issues/2015pdf/725.
pdf” şeklindedir. Alan adı yine anadolu.edu.tr’dir.

Araştır 2 Web tarayıcısı adres çubuğuna 193.140.21.18 IP adresi yazıldığında, Anadolu 
Üniversitesi (https://www.anadolu.edu.tr) adresine yönlendirilmektedir.

Araştır 5

•	 İleri	ve	geri	tuşları
•	 Daha	önce	ziyaret	edilen	siteler	için	tarihçe
•	 Yenile	özelliği	(bulunulan	sayfayı	yeniden	yüklemek	için)
•	 Sayfaya	dönmek	için	Home	tuşu
•		 Adres	ve	aram	çubukları
•	 Web	sayfası	içinde	aram	özelliği

Baidu, Quora, Dogpile, Vimeo, WolframAlpha, Ask.com ve Giphy diğer ara-
ma motorları arasında sayılabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
hizmet sunan kurumlar arasında yer almaktadır. Diğer kurumlar için www.
turkiye.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Araştır 3

Araştır 4
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GİRİŞ
Teknolojinin yaşamımızdaki yeri ve önemi kuş-

kusuz tartışılmaz. Gerek bireysel gerekse mesleki 
anlamda günlük işlerimizde teknolojiyi yoğun bir 
şekilde kullanıyor veya kullanmak zorunda ka-
lıyoruz. Teknolojinin hayatımıza bu kadar dâhil 
olmasında ve belki de kendisine bu kadar bağımlı 
olmamızda taşınabilir teknolojilerin rolü göz ardı 
edilemez. 

Aslında günümüz taşınabilir teknolojilerinin 
eski zamanlardaki ilk örnekleri düşünüldüğünde 
bu teknolojilerin taşınmasının ve kullanılmasının 
günümüzde olduğu kadar kolay ve rahat olmadı-
ğını söylemek yanlış olmayacaktır. Diğer teknolo-
jiler bir yana, cep telefonlarının dahi 1990’lı yıl-
ların ortalarına doğru yaygınlaşmaya başladıkları 
sırada oldukça büyük ve hantal bir yapıya sahip 
olduğu söylenebilir. O dönemdeki modelleri kul-
lananlar, eski telefonları günümüzdeki akıllı tele-
fonlarla ve giyilebilir teknolojilerle karşılaştırdık-
larında, taşınabilirlik ve kullanılabilirlik açısından 
ne tür bir gelişme sağlandığını açık bir şekilde 
anlayacaktır. 

Teknolojinin taşınabilirlik özelliğindeki en 
dramatik değişim, cihazların çalışmak için gerek-
li enerjiyi sağlayabilmesi için bir enerji kaynağına 
kablo yoluyla sabit bir şekilde bağlanmaktan kur-
tulup, yeniden şarj edilebilir bataryaları kullanma-
ları olmuştur. Böylece cihazlar, belirli bir süre hem 
gereksinim duydukları enerjiyi, hem de iletişim 
adına gerekli olan sinyalleri kablolar olmaksızın 
kullanmaya, yakalamaya başladılar.

Cep telefonu, tablet, notebook ya da araç ne 
olursa olsun, taşınabilir teknolojiler hayatımızı 
şüphesiz daha öncekinden daha hızlı, daha rahat 
ve esnek hâle getirmektedir. Taşınabilir teknolojiler 
bu etkileriyle ve artan rolleriyle hemen hemen he-

pimizin hayatında vazgeçilmez olmaktadır. Dün-
ya genelinde bu ürünler hızla artmakta kullanım 
alanları da hayatımızın her alanına yayılmaktadır. 
Artık çoğumuz, kullandığımız taşınabilir bir ürü-
nün bir sonraki modelinin getireceği değişiklikleri 
merakla bekliyoruz. Yeni ürün ne kadar küçük, ne 
kadar hafif veya hızlı olacak? Ya da bir ürün diğeri 
ile rekabette nasıl bir yeniliği bizimle tanıştıracak? 
Teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanmasak dahi 
günlük hayatımızın içinde bu sorulara bir şekilde 
maruz kalmaktayız.

TAŞINABİLİR TEKNOLOJİLER
Taşınabilir teknolojiler denildiğinde, aslında 

çoğu zaman cebe sığabilecek ve ele alındığında 
farklı bir çok uygulamayı gerçekleştirmesi bekle-
nen küçük bilgisayar sistemleri kastedilmektedir. 
Bu sistem; bazen yazarak veya konuşarak paylaşma 
aracı, bazen İnternet’e erişim aracı, bazen fotoğraf 
makinesi, bazen günlük etkinlikleri düzenleme ara-
cı, bazen de e-postaların okunabileceği bir araç ola-
rak kullanılabilmektedir. Bu işlevlere daha bir çoğu 
eklenebilir. 

Aslında taşınabilirlik sadece kablolardan bağım-
sız olmak değil, aynı anda tüm iletişim ve çalışma 
ihtiyaçlarının bir ofise veya evdeki çalışma odasına 
bağlı olmadan, ihtiyaç duyulduğu anda ve yerde 
karşılanabilmesi esnekliği anlamına da gelmek-
tedir. İster mesleki yaşamda olsun, isterse günlük 
yaşamın diğer alanlarında, taşınabilir teknolojiler 
daha hızlı, üretken ve bilinçli yaşamayı destekle-
mektedir. Öte yandan, yapılan işlerin daha etkili, 
verimli ve çekici olmasını sağlayarak, bireylerin di-
ğerleriyle olan paylaşımlarına ve iş birliği olanakla-
rına da olumlu etkiler sağlamaktadır.

Uzunca bir zamandır taşınabilir teknolojiler, 
kişilere farklı veri ve uygulamalara gereksinim 
duydukları her an ve her yerde ulaşma kolaylığı 
sunmaktadır. Böylece kişiler, karşılaştıkları sorun-
ları çözebilmek için gerekli olan veriye ve araçlara 
hemen ulaşabilmektedir. Bunun sonucunda kul-
lanıcılar, bu güçlü teknolojilere hemen alışmakta, 
uyum sağlamaktadır. Çoğu durumda sanal da olsa 
bu tür teknolojiler etkili iletişimi yani her konu-
da ve şekilde paylaşma alışkanlıklarını desteklediği 
için, kişiler akıllı telefonlara, tabletlere ve diğer bil-
gisayar sistemlerine olmadığı kadar bağlanmıştır. 

Taşınabilir teknolojilerin kablodan 
kurtulup yeniden şarj edilebilen 
bataryaları hem üstünlük hem de 
sınırlılık olabilir. Çünkü bataryalar 
sürekli kullanım hâlinde çok fazla 
dayanmamaktadır.
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Londra merkezli bir sosyal medya kuruluşu olan “We Are Social”ın 2014 yılına ait “Temel Dijital 
Göstergeler” araştırmasının bulgularına göre, pazarda söz sahibi olanların da kabul ettiği bir gerçek olarak 
taşınabilir teknolojiler günümüzde kişilerin en önem verdiği araçlar durumundadır. İnternet erişimli taşı-
nabilir teknolojilerin kullanılma oranları, kendilerinden önceki dizüstü ve masaüstü cihazların oranlarını 
oldukça gerilerde bırakmıştır. Öte yandan, akıllı cep telefon kullanım oranları da dünya genelinde hızla 
artmaktadır. Dünya genelinde taşınabilir teknolojilere yönelik aktif kayıtlı kullanıcı sayısı, kabaca dünya 
nüfusunun %93’üne denk gelmektedir. İzleyen bölümlerde, sözü edilen bu teknolojileri ve özelliklerini 
biraz daha yakından tanımaya çalışacağız.

TAŞINABİLİR TEKNOLOJİLERİN ÖZELLİKLERİ
Bu bölümde taşınabilir teknolojiler belirgin özellikleri, üstünlükleri ve sınırlılıkları açısından incelen-

mektedir. Taşınabilir teknolojiler denince akla pek çok ürün gelebilir. Ancak bu bölümde, çevremizde daha 
sık gördüğümüz, duyduğumuz veya kullanıyor olduğumuz teknolojiler ele alınmaktadır. Bunlar sırasıyla; 
akıllı cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tablet PC’ler ve son zamanlarda yaygınlaşan giyilebilir teknolo-
jilerdir. Hayatımızdaki en belirgin ve yaygın taşınabilir teknoloji olan telefonlardan, bu ünitede “cep tele-
fonu veya bazen akıllı telefonlar” olarak bahsediyor olacağız. Bunun bir nedeni de bu teknolojinin yaygın 
olarak daha çok bu isimle kullanılmasıdır. 

Akıllı Cep Telefonları
Taşınabilir teknoloji alanındaki gelişme ve değişimlerin geçtiğimiz 10 yılda oldukça hızlı olduğu söy-

lenebilir. Günümüzde telefon dendiğinde, artık çoğu kişinin aklına kablolu ve sabit telefonlar değil, akıllı 
cep telefonları gelmektedir. Özellikle günümüz çocuklarının sabit telefon deneyimlerinin olmadığını dü-
şünürsek, bu durumun giderek yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Telefon, günümüzde pek çok insan için 
taşınabilir, akıllı ve farklı pek çok işlevi olan bir teknoloji ürünüdür. Cep telefonları artık kişileri aramaktan 
veya yazılı mesaj göndermekten çok daha fazla şey yapar durumdadır. 

Cep telefonlarının en yeni nesli olan akıllı telefonlar pek çok teknolojiyi aynı anda tek bir araç üze-
rinde birleştirmiştir. Şimdilerde; fotoğraf makinesi, video kamera, sesli ve görüntülü ortam oynatıcılar, 
taşınabilir oyun araçları, İnternet erişim araçları, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve buna benzer daha pek 
çok uygulama veya araç avcunuzun içindeki bu tek bir cihazda aynı anda bulunabilmektedir. Artık çoğu 
durumda, yeni çıkan cep telefonlarının işlemci ve diğer birçok özelliği, sıradan bir dizüstü veya masaüstü 

 Sizin sahip olduğunuz veya 
kullandığınız taşınabilir 
teknolojiler var mı? Varsa 
bunlar nelerdir? Bu tekno-
lojiler hayatınızda ne kadar 
yer tutuyor? Lütfen kendi 
deneyimlerinizi düşünerek 
bir öz-değerlendirme yapın.

Masaüstü ve dizüstü bilgi-
sayarlar arasındaki farkları 
tartışın.

Taşınabilir teknolojiler ve 
internet bağlantısını düşü-
nünüz.

ÖÇ 1 Taşınabilir teknoloji türlerini sıralayabilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş
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bilgisayardakinden daha güçlü olabilmektedir. Sırf 
bu durum bile bize cep telefonlarının ne kadar kar-
maşık hâle geldiğini, kendilerinden ne kadar fazla 
işlev beklendiğini göstermektedir. 

Çocuklar ve gençler, yeni teknolojilerin sun-
duğu fırsat ve olanaklara çok çabuk ayak uydur-
makta ve kendilerini bu olanakların gereklerine 
göre yeniden düzenlerken fazla zorlanmamakta-
dır. Cep telefonları için de durum aynıdır. Bu ta-
şınabilir akıllı telefonlar kullanıcılara hiç olmadığı 
kadar özgürlük ve bağımsızlık sunmakta bunu ya-
parken de sürekli bir bilgi erişimi ve eğlence kay-
nağı rolünü sürdürmektedir. Cep telefonlarının 
sadece gerekli bilgiye erişme ve eğlence kaynağı 
işlevini vurgulamak haksızlık olacaktır. Kişilerin, 
ihtiyaç duydukları anda birbirlerine karşılıklı ola-
rak ulaşıp birtakım şeyleri paylaşabilmesini sağla-
yan bu teknoloji, gereksinim duyulduğunda etkili 
güvenlik ve korunma gibi farklı bir çok olanağı da 
sağlayabilmektedir. 

Her ne kadar günümüzün popüler akıllı te-
lefonlarının yeni modelleri ülkemizde oldukça 
yüksek fiyatlarla pazara çıkıyor olsa da, uzun va-
dede cep telefonlarına sahip olma maliyetinin 
düştüğünü ve bunun da telefon kullanma yaşının 
düşmesine neden olduğu söylemek mümkündür. 
İngiltere’de yapılan bir araştırma, 11 yaşına gelen 
çocukların %50’sinin bir cep telefonuna sahip ol-
duğunu ortaya oymuştur. Bu oran 7 yaşındakiler 
söz konusu olduğunda %10’a yakındır. Yine araş-
tırmalar, ilk kez bir cep telefonuna sahip olma yaşı-
nın Avrupa genelinde 7.1 yaşına kadar düştüğünü 
göstermektedir. Bireysel olarak kendi telefonuna 

sahip olmayan çocukların çoğunluğunun da diğer-
lerinin telefonlarına erişip kullandıkları yine aynı 
araştırmanın bulguları arasındadır. 

Çocukların cep telefonu kullanım durumları ül-
kemiz özelinde de çok farklı değildir. TÜİK’in veri-
lerine göre, 2013 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen 
Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştır-
masının kapsamı ilk defa 06-15 yaş grubu çocukla-
rı da içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu araştırma-
da 6-15 yaş grubu genel olmak üzere, farklılıkları 
daha iyi gözlemleyebilmek için 06-10 ve 11-15 yaş 
grubu ayrımında bilgisayar, İnternet ve cep telefo-
nu kullanımı, kullanım sıklığı ve kullanım amaçları 
yanında medya ile ilişkileri de irdelenmiştir. 06-15 
yaş grubundaki çocukların cep telefonu kullanım 
oranı %24,3’tür. Bu oran 06-10 yaş grubundaki 
çocuklarda %11, 11-15 yaş grubundaki çocuklarda 
ise %37,9 olarak belirlenmiştir. 

Takdir edersiniz ki, günlük yaşamımızda gerek 
sohbetlerimizde gerekse de kitle iletişim araçların-
daki haberlerde, cep telefonlarının hayatımızdaki 
yeri ve bize sağladığı yararlardan çok zararlarından 
ve olumsuz yönlerinden bahsedilmektedir. Kulla-
nılan teknoloji ne olursa olsun, insan hayatına ya-
rarlı veya zararlı olma durumu, o teknolojinin nasıl 
ve ne amaçla kullanıldığı ile doğrudan ilişkilidir. 
Bu durum televizyon, bilgisayar ve diğer benzeri 
teknolojiler için de aynıdır. O hâlde, herhangi bir 
teknolojinin kendisinin doğrudan zararlı olduğunu 
söylemektense, teknolojinin etkin kullanılmadığını 
ve sonuç olarak bu durumun insan hayatını olum-
suz etkilediğini söylemek daha doğrudur. Dahası, 
uzmanlar her bir teknolojinin daha etkin bir şekilde 
nasıl kullanılabileceğine ve kullanımı sırasında han-
gi noktalara dikkat etmek gerektiğine ilişkin bir dizi 
öneriler ve uyarılar da paylaşmaktadır. Bu uyarıları 
göz önünde bulundurarak, teknolojinin hayatımıza 
yönelik olumsuz etkilerini en aza indirgeyebiliriz. 

O hâlde genel olarak, çoğu zaman temel ihtiyaç-
lardan bile daha ön planda tutulan cep telefonları 
hangi amaçlarla kullanılmaktadır? Gerçekten bu 
araçlar hayatımızda farklılıklar yaratabiliyor mu? 
Bu soruların cevabını ve cep telefonlarının farklı 
kültürlerde milyonlarca insanın hayatını olumlu 
yönde nasıl etkileyebileceğinin örnekleri izleyen 
bölümlerde anlatılmaktadır. Daha önce, ülkemizde 
cep telefonlarının ne amaçlarla kullanıldığına bir 
göz atalım.

Resim 6.1 Akıllı Cep Telefonları 

Kaynak: http://bm.img.com.ua/berlin/storage/orig/6/3c/0
94f3f03cdd7342fe08b0fac 4f86b3c6.jpg
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Tablo 6.1 Cep Telefonu Kullanma Nedenleri

Kullanma Nedeni Oran (%)
Fotoğraf/video çekmek 68

Müzik dinlemek 68

İnternet erişimi 66

E-Posta kullanmak 59

Sosyal ağlara girmek 58

Arama yapmak 55

Oyun oynamak 49

Haber okumak 41

Ürün aramak 40

Yol tarifi/harita kullanmak 40

Video paylaşımı 39

Online bankacılık/Finans 33

Uygulama kullanmak 29

Kaynak: Our Mobile Planet Araştırması (Mart-Temmuz 
2011)

Görünen o ki, cep telefonları ülkemizde üze-
rinde barındırdığı özellikleri açısından çok yönlü 
olarak kullanılıyor. Yukarıda listelenen kullanım 
nedenlerinin her biri çok farklı amaçlar için yerine 
getiriliyor olabilir. Örneğin biri aile üyelerinin fo-
toğraflarını çekip telefonunda saklamak için fotoğ-
raf çekme özelliğinden yararlanırken başka biri de 
karıştığı küçük bir kazada, arabanın hasarını sigor-
ta şirketine belgelemek için fotoğraf çekiyor olabi-
lir. Benzer durum diğer kullanım nedenlerinin her 
biri için söylenebilir. Öte yandan, Türkiye’deki cep 
telefonu kullanım nedenleri, A.B.D., Japonya, İn-
giltere ve Polonya gibi ülkelerle karşılaştırıldığında 
farklılıklar göstermektedir. Araştırma bulguları, di-
ğer ülkelerde cep telefonlarının daha çok telefona 
yüklenen uygulamaların kullanımı, yol bulma ve 
harita kullanımı için yüksek oranda kullanıldığını 
göstermektedir. Ülkemizde ise akıllı telefonların 
daha çok internet erişimi ve özellikle sosyal ağları 
kullanmak ve burada paylaşmak için kullanıldığı 
söylenebilir. Araştırmalar, bu oranın dünya ortala-
masının üzerinde olduğunu göstermektedir. 

Kullanım nedeni ne olursa olsun, akıllı telefonla-
rın hayatımızdaki yeri ve önemi yadsınamaz. Akıllı 
telefon teknolojisi, yukarıda belirtilen nedenlerin 
dışında da insan hayatına farklı yararlar sağlıyor. 
Farklı ortam ve uygulamaların bir arada kullanılma-
sını sağlayan bu ürünler, bu özellikleri ile dünyanın 
değişik yerlerinde, bir çok insanın hayatını çok farklı 
şekillerde olumlu olarak etkileyebiliyor.

Akıllı Cep Telefonları Kullanıcılara Daha Çok 
Hangi Alanlarda Hizmet Veriyor?

•	 Bankacılık işlemleri: Akıllı cep telefonları ile 
hayatımıza giren pek çok kavramdan biri de 
“mobil bankacılık ya da İnternet bankacılı-
ğı” hizmetleri. Dünyanın pek çok yerinde 
kişiler cep telefonlarını kullanarak online 
işlemler yapıyor ve böylelikle hesaplarını 
yöneterek, parasal işlemlerini gerçekleştiri-
yor. Banka şubelerine gitmektense, işlem-
lerini cep telefonlarından yürüten kullanıcı 
sayısı her geçen gün artmaktadır. Bankalar, 
gelişen teknoloji ile beraber müşterilerine 
mobil bankacılık uygulamaları sunmakta ve 
böylelikle işlemlerin önemli bir kısmını on-
line ortama taşımaktadır. Bugün artık akıllı 
telefonlarımızı kullanarak bankalardaki he-
saplarımızın yönetilmesi, para transferleri, 
kredi kartlarına ait ödemeler, farklı kurum 
ödemeleri, döviz, altın ve diğer yatırım iş-
lemleri ve hatta kredi başvurusu gibi işlem-
leri gerçekleştirebiliyoruz. 

•	 Mobil sağlık: Akıllı telefonlarla birlikte ha-
yatımıza giren bir diğer kavram da sağlık 
(mobile health veya mobil sağlık hizmetle-
ri). Kırsal ve ücra bölgelerdeki sınırlı koşul-
larda çalışmak zorunda olan sağlık ekipleri, 
gerektiğinde cep telefonları yolu ile bazı 
hastalıklar ve tehlikelere karşı daha uzman 
ekiplerden veya personelden yardım ve 
destek almakta, kritik hastaların zaman ge-
çirmeden daha donanımlı ve uzmanlaşmış 
merkezlere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. 
Böylece konu insan sağlığı olduğunda, cep 
telefonu yoluyla anlık ortaya çıkan gerekli 
uzmanlık bilgisine, görüş ve önerilerilerine 
çok kısa sürede ulaşılabilmektedir. Telefon-
ların fotoğraf çekme, video kaydetme ve 
bunları çeşitli uygulamalarla paylaşabilme 
özellikleri de hasta veya yaralılarla ilgili tanı 
ve teşhislerin uzaktan da olsa daha etkili ya-
pılabilmesini olanaklı kılmaktadır. 

Ülkemizde akıllı telefonlar daha çok 
internet erişimi ve özellikle sosyal ağları 
kullanmak için kullanılmaktadır.
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 Cep telefonunun sağlık hizmetleri ulaştır-
mak amacıyla kullanımına bir başka örnek 
te “Hayat için SMS – SMS for LIFE” gibi 
programlardır. Bu tür programlar, kırsal ve 
merkezlerden uzak yerleşim yerlerindeki 
birimlere, sıtma ve benzeri hastalıklara yö-
nelik ilaçların zamanında gönderilmesini 
amaçlamaktadır. Telefonlardan gönderilen 
metin mesajları sayesinde, uzmanlara hangi 
bölgeye ne kadar ilacın temin edilmesi ge-
rektiğine ilişkin bilgiler gitmekte, uzmanlar 
da konuyla ilgili takipleri, stok bilgileri gibi 
kayıtları anlık ve daha doğru yapabilmekte-
dir. Buna benzer başka bir hizmet de dünya-
nın farklı bölgelerinde HIV virüsüne karşı 
özellikle gençlerin metin mesajları ile sürekli 
bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesidir.

•	 İletişim ağı: Akıllı cep telefonları sayesinde dün-
ya çapında birbirine çok yönlü bir şekilde bağ-
lı, etkileşimi yüksek bir iletişim ağı oluşmuştur. 
Yani başka bir deyişle insanlar, yer küre gene-
linde geniş bir ağın birbirine bağlı ögeleri duru-
muna gelmiştir. Dünya Bankasının verilerine 
göre, dünya nüfusunun ¾’ü cep telefonlarına 
erişim sağlamaktadır. Global Digital Statistic 
2014’ün verilerine göre ise dünya nüfusunun 
%93’ü kayıtlı cep telefonu kullanıcısıdır. Bu 
kullanıcıların %15’i Amerika, %15’i Avrupa, 
%5’i Orta Doğu, %11’i Afrika, %53’ü Asya 
ve %1 ‘i de Okyanus ülkelerindedir. 

Cep telefonları, insanların diğer insanlarla iletişi-
mini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda başka ku-
rum, kuruluş, topluluk ve devlet kurumları ile de bir 
araya getirmektedir. Böylece insanlar cep telefonları 
sayesinde farklı gruplar ve kurumlarla da yakından 
bağlı ve etkileşim içinde olabilmektedir. Bu sayede 
kişiler örneğin, trafik cezalarını zamanında öğrene-
bilmekte, öğrendikleri bu cezayı yine aynı ortamda 
ödeyebilmektedir. Ya da aynı yöne seyahat eden in-
sanlar, gittikleri yönle ilgili uyarıları, yönlendirme-
leri zamanında görebilmekte ve gerekli önlemleri 
alabilmektedir. Dahası, tüm bu bilgileri alırken veya 
sağlarken, eşzamanlı metin mesajları da paylaşarak, 
etkileşimi anlık da yaşayabilmektedir.

Yukarıdaki örneklerin sayısı istenirse daha da art-
tırılabilir. Akıllı cep telefonları, içinde barındırdık-
ları özellikler ve uygulamalar sayesinde, oluşan an-
lık gereksinimlere yönelik pek çok yararlı çözümler 
getirebilmektedir. Bu yadsınamaz bir gerçektir. Cep 
telefonlarının diğer bazı yararları da şöyle sıralana-
bilir: Akıllı cep telefonlarının hemen hepsi, başka 
bir bilgisayar sistemine bağlı olmaksızın İnternete 

erişim sağlamaktadır. Bu erişim, kişiye sayısız im-
kan ve yarar sağlayabilir. Akıllı telefonlardaki izleme 
ve takip etme uygulamaları, ailelerin çocuklarının 
yerini telefon aracılığıyla takip etmesine, kolayca 
bulmasına ve sonuç olarak her iki tarafın da bulun-
duğu yerde kendini 
güvende hissetmesine 
yardımcı olmaktadır. 
Öte yandan, akıllı te-
lefonlar yetişkinler ve 
çocuklar için sayısız 
öğrenme araç ve uy-
gulamasını içermek-
tedir. Bu uygulamalar 
yerinde ve zamanında 
kullanıldığında, akıllı 
cep telefonları kişile-
rin hayatını olumlu 
yönde etkilemeye ve 
değiştirmeye devam 
edecektir.

Akıllı Cep Telefonları Kullanılırken Nelere Dik-
kat Edilmelidir?

Akıllı telefonlar hayatımızda bu kadar yer etmiş-
ken hayatımızdaki pek çok olumlu yönleri yanında 
olumsuz bazı yönlerinden de bahsetmek gerekir. 
Taşınabilir teknolojiler, özellikle cep telefonları ha-
yatımızın öyle içinde ki, artık çok küçük yaştaki 
çocuklar bile rahatlıkla ebeveynlerin telefonlarını 
alıp oynamayı alışkanlık hâline getirmiş durumda-
lar. Cep telefonlarının içinde bulunan uygulamalar 
ve bu uygulamaların kullanım kolaylığı, telefonları 
çocuklar için daha da cazip hâle getirmektedir. An-
cak uzmanlar, hem çocukların hem de gençlerin bu 
teknolojiyi kullanırken daha dikkatli olmamızı ve 
hayatımıza bazı kuralları getirmemizi önermektedir. 
Aşağıda, telefonların ve yanlış kullanımlarının haya-
tımıza getirdiği bazı olumsuzluklar sıralanmaktadır.

Gerçek dünyalara karşı sanal dünyalar: Channel 
News Asia’nın bir raporunda, akıllı telefonların ve 
diğer taşınabilir teknolojilerin sürekli kullanılma-
sının 1-5 yaş arasında gelişmekte olan çocukların 
devinsel ve bilişsel becerileri ile sosyal gelişimlerini 
etkileyeceği ifade edilmiştir. Çoğu eğitim psikolojisi 
uzmanına göre; telefonlar, tabletler ve diğer taşına-
bilir cihazlar, geleneksel oyun araç ve gereçlerinin 
(boyama kalemleri, pastel boyalar, dışarıda oynanan 
oyunlar ve etkinlikler, yap-bozlar, kitaplar) kolay ko-
lay yerini dolduramaz. Bu teknolojilerin çok yoğun 
kullanılması durumunun, gelecekte çocuklar üzerin-
de bir takım olumsuz etkileri ortaya çıkacaktır. 

Akıllı telefonların sağladığı 
bu özellikleri (erişim, izle-
me, öğrenme gibi) doğru 
veya yanlış kullanmak, kul-
lanıcının elinde olan bir se-
çenektir! Bunların kötü kul-
lanımı, teknolojinin kötü 
olduğunu değil, kullanıcı-
nın kötü niyetini veya bi-
linçsizliğini göstermektedir.

dikkat



132

6 Taşınabilir Teknolojiler

Teknoloji bağımlısı ebeveynler: Teknolojiye bağlı 
yaşamın bir tarafında çocuklar, diğer tarafında da 
telefonlarından başını kaldıramayan büyükler, an-
ne-babalar bulunmaktadır. Öyle ki, bu ebeveynler, 
gerek arabada, gerek parkta ve gerekse evde cep 
telefonlarını çok yoğun kullanırken, küçük çocuk-
larını ihmal etmekte, bazen de onları potansiyel ka-
zalardan ve tehlikelerden koruyamamaktadır. 

Çevremizde, anne 
veya babalarının baş-
ka birine mesaj atar-
ken, e-postalarını 
veya sosyal ağlardaki 
paylaşımları kontrol 
ederken göz ardı et-
mesi sonucu küçük 
ev kazalarına veya 
dışarıda hafif yara-
lanmalara maruz ka-
lan çocuklar görmek 
artık yüksek ihtimal 
dâhilindedir. Bu kazaların sonuçları, bu alışkanlık-
lar trafikte araba kullanılırken devam ettirildiğinde 
daha da vahim olabilmektedir. 

Kazalar bir yana, artık yeni nesillerin çoğu za-
man anne-baba ilgisinden yoksun olarak hayatla-
rına devam etmek zorunda kaldıklarını söylemek 
çok abartı olmayacaktır. Uzmanlar, çocukların an-
ne-babalarının ilgilerinin ve kontrollerinin kendi-
leri üzerinde olmadığını bildiklerinde, risk almaya 
ve dolayısıyla hata yapmaya daha fazla meyilli ola-
bileceğini söylemektedir.

Günlük yaşamda, teknolojinin dışında çevre-
mizde trafik, gürültü kirliliği, stres vb. çok fazla 
uyaran bulunmakta ve dikkatimizi toplamamız ve 
belirli şeylere yoğunlaşmamız zorlaşmaktadır. Bü-
tün bu uyaranlara teknolojiyi de eklediğimizde, 
durum daha da içinden çıkılmaz bir hâl almak-
tadır. Uzmanlar, tüm bu uyaran zenginliğinde, 
toplum olarak teknolojiyi, özellikle akıllı telefon-
larımızı kullanırken daha makul olmamızı ve ken-
dimize ve çocuklarımıza teknolojinin kullanımına 
bir takım kurallar ve sınırlar koymamız gerektiğini 
önermektedir.

O hâlde, anne veya babalar olarak, sırf çocuk-
larımız bizi rahat bırakıp oyalansın diye onlara 
cep telefonlarımızı veya tabletlerimizi verirken 
ya da parkta birine mesaj gönderdiğimiz veya 
e-postalarımızı kontrol ettiğimiz sırada gözümüzü 
onlardan ayırırken durumu bir kez daha değerlen-
dirmeli, iki kez düşünmeliyiz. 

Teknolojiye bağlı rahatsızlıklar: Cep telefo-
nunuzun bakarak geçirdiğiniz saatlerin sonunda 
kendinizi boyun ve sırt ağrılarından şikayet edi-
yor bulabilirsiniz. Doktorların yoğun boyun ve 
sırt ağrılarına yönelik yeni kullandıkları terimler 
arasına giren iDuruş (iPosture) ve Mesaj Tutul-
ması (text neck) bu durumu açıkça ortaya koy-
maktadır. İngiltere’de gençler üzerinde yapılan bir 
araştırma, şikayet edilen sırt ve boyun ağrılarının 
ana sebebinin telefon, tablet veya dizüstü bilgi-
sayarları kullanırken vücudun duruşuna dikkat 
edilmemesi olduğunu ortaya koymuştur. Uzman-
lar, genel olarak kullanıcıların, özellikle gençlerin, 
telefon veya diğer taşınabilir teknolojilerini kul-
lanırken sırtlarını hafif kamburlaştırdıklarını ve 
boyunlarını da sürekli aşağı doğru bakar vaziyette 
tuttuklarını ifade etmektedir. 

Bu tür teknolojileri kullanırken vücut duruşu-
nuzu iyi ayarlamanız ve kullanım sürenizi yeniden 
gözden geçirmeniz, şikayetlerin de azalmasını sağ-
layacak önemli etkenlerdir. Telefonunuzu kulla-
nırken duruşunuzu ayarlamanın yollarından biri 
de telefonu kucak hizanıza koyup üzerine eğilerek 
kullanmak yerine, elinizde yüz hizanızda tutarak 
kullanmanızdır. Böylece, dakikalarca aşağı doğru 
bakmak zorunda kalmadan ve boynunuzu zorla-
madan telefonu kullanabilirsiniz.

2015 yılında yeniden 
düzenlenen trafik cezaları 
kapsamında, seyir halinde 
cep veya araç telefonu 
ile benzer haberleşme 
cihazlarını kullanmak 
cezai yaptırım kapsamına 
girmektedir (Madde 73)! 
Bu kurala uymayanlar 88 
TL ödemek zorundadır.

dikkat

Uzun süre teknoloji kullanmak zorunda 
kaldığınızda veya ekran karşısında 
olduğunuzda yapılabilecekler:
Ekrandaki yazı tipi boyutunu arttırmak, 
cihazı yüzden 35-40 cm. uzak bir 
mesafede tutmak,
bir kaç dakika aralıklarla ekrandan farklı 
bir noktaya bakmak, göz kırpmadan 
uzun süre kalmamak
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Ekran okuma sendromu: Telefonun ekranında-
ki küçük boyutlu yazılara bakmak ve metinlerdeki 
sık satırları takip etmek, çoğu zaman göz yorgun-
luğuna, görüntü bulanıklığına, baş dönmesine ve 
göz kuruluğuna ve yanmasına neden olabilir. Gö-
rüntü bulanıklığı ve boyun kaslarının ağrıması ise 
baş ağrılarını beraberinde getirecektir. Bu tür bir 
durumda, uzun sürelerle ekrana bağlı kalmamanız, 
ekrandan okumanızın zorunlu olduğu durumlarda 
ise yazı tipi büyüklüğünü arttırmanız ve telefonu 

da yüzünüzden or-
talama 35-40 cm. 
uzakta tutmanız 
önerilmektedir. Yine 
uzmanların önerile-
rine göre, her birkaç 
dakikada bir kısa 
aralıklarla ekranın 
üzerinden uzakta bir 
noktaya veya nesne-
ye bakmanız ve uzun 

süre göz kırpmadan kalmamanız gözlerinizin aşırı 
yorulmasını ve kendinizi kötü hissetmenizi önleyi-
ci çözümler arasında gösterilmektedir. 

Nomofobi: İngilizce “no-mobile-phone pho-
bia” yani “cep telefonu yokluğu fobisi” olarak ad-
landırılan nomofobi, teknolojinin hayatımızdaki 
yeri ve öneminin artmasıyla birlikte çağımızın yeni 
hastalıklarından biri olarak gösterilmektedir. “Te-
lefonum olmadan ne yaparım?” hissi, günümüzde 
çoğu insanın yaşadığı bir his olarak karşımıza çık-
maktadır. Gerçekten de günümüzde çoğu insan, 
cep telefonlarını yanına almadan dışarıya çıktık-
larında veya telefonları kapalı olduğunda kendi-
lerini kötü hissetmekte, bir an önce telefonlarına 
ulaşma, açma ve böylece dünya ile bağlarını ye-
niden sağlama gibi bir ihtiyaç duyduklarını ifade 
etmektedir. 

İngiltere’de 1000 cep telefonu kullanıcısıyla ya-
pılan bir araştırmada, katılımcıların %66’sı cep tele-
fonlarını kaybetme veya yanlarında bulundurmama 
fikrinin kendilerini çok bunalttığını söylemiştir. Bu 
oranın, 18-24 yaşlarındaki gençlerde yüzde 76’ya 
çıktığı ifade edilmiştir. Yeni teknolojiler konusun-
daki önde gelen uzmanlar, birkaç yıl önce SMS’in 
bir tür nomofobi olarak görüldüğünü ve durmadan 
kısa mesaj yazanlara ‘başparmak nesli’ dendiğini ha-
tırlatarak, İnternet erişimli akıllı telefonlar için ‘10 
bin SMS gücünde’ yorumunu getirmektedir. 

Başka bir araştırmada ise 2100 cep telefonu 
kullanıcısı ile görüşülmüş, katılan her iki kişiden 
biri telefonlarını asla kapatmadığını ifade etmiştir. 
Her 10 kişiden biri de işleri dolayısıyla her zaman 
ulaşılabilir olmak istediğini belirtmiştir. Uzman-
lar, “Nomofobi”nin cep telefonu kullanıcılarının 
yüzde 53’ünü etkileyebildiğini, erkeklerin yüzde 
58, kadınlarınsa yüzde 48’inin şarjları bittiğinde, 
kontörleri tükendiğinde, telefonlarını kaybettik-
lerinde veya kapsama alanı dışına düştüklerinde 
endişelerinin arttığını belirtmiştir. Yine uzmanlar, 
günümüzde milyonlarca insanın “21. yüzyılın bu 
yeni bağımlılığından” muzdarip olduğunu da söy-
lemektedir. 

Cep Telefonlarının Çocuklar Üzerindeki Olum-
suz Etkileri Nelerdir?

Aileler, farklı bir çok sebepten dolayı, küçük 
yaşlarda ve gelişimleri devam eden çocuklarının 
cep telefonu taşımasına ve kullanmasına izin ve-
rebilmektedir. Cep telefonlarının rahatlığı ve sağ-
ladığı diğer hizmet ve olanaklar, çoğumuz için 
vazgeçilmez bir hâl almış durumdadır. Ancak söz 
konusu çocuklar olduğunda ailelerin, telefonla-
rın uzun dönemde çocuklarda neden olabileceği 
olumsuz etkilerden haberdar olması son derece 
önemlidir. Aşağıda cep telefonlarının çocuklara 
yönelik öne sürülen belli başlı olumsuz etkileri 
sıralanmaktadır:

•	 Cep	telefonları	çocukları	diğerleriyle	gerçek	
sosyal etkileşimden uzaklaştırmaktadır.

•	 Cep	 telefonları	 çocuklarda	 görmeyle	 ilgili	
sorunlara ve kayıplara neden olmaktadır.

•	 Cep	telefonlarını	aşırı	kullanımı,	beyin	geli-
şimini ve sağlığını olumsuz etkilemektedir.

•	 Cep	telefonları	çocukların	beden	gelişimle-
rini olumsuz yönde etkilemektedir.

Telefon veya diğer taşınabi-
lir teknolojileri kullanırken 
vücut duruşunuza dikkat 
etmek ve telefon kullanım 
süresini uzun tutmamak, 
bedensel rahatsızlık ve şika-
yetlerinizi azaltacaktır.

dikkat

Nomofobi; cep telefonu yanına 
alınmadığında veya telefon kapalı 
olduğunda kendini kötü hissetmek, bir 
an önce telefona ulaşmak ve açmak isteği 
şeklinde görülen psikolojik durumu ifade 
eder.
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Yukarıda sıralanan olumsuz etkilerin birçoğu 
üzerinde, uzmanlar tarafından henüz aynı yön-
de bir uzlaşmanın olduğunu söylemek mümkün 
olmayabilir. Ancak, teknolojilerin amacı dışında, 
gereğinden fazla kullanılmaları, bireysel ve sosyal 
hayatın diğer alanlarının ve kişilerin kendilerine, 
ailelerine ve topluma karşı ödev ve sorumlulukla-
rının teknolojinin aşırı ve bilinçsiz kullanımı ne-
deniyle kesintiye uğraması şüphesiz istenen bir du-
rum değildir. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin 
teknolojinin etkin ve verimli kullanımı konusunda 
eğitilmesi, bilinçlendirilmesi toplumların öncelik 
vermesi gereken ihtiyaçlar arasındadır.

Dizüstü Bilgisayarlar (Laptop) 
Dizüstü bilgisayarlar, kabaca masaüstü bilgisa-

yarların daha uyumlu ve tek parça türleri olarak 
tanımlanabilir. Bazen “notebook” olarak da isim-
lendirilebilen dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bil-
gisayarların yaptığı tüm işlevleri yerine getirebi-
len, ancak gerektiği zaman kullanıcıların dilediği 
yere taşıyabileceği daha küçük ve esnek sistemler-
dir. Bu sistemler, taşınabilir olmaları özelliğinden 
dolayı; Li-on (Lithium ion), NiMH (Nickel-Me-
tal Hydride) ya da Nicad (Nickel-Cadmium) gibi 
şarj edilebilir piller kullanırlar. Pillerin özellikle-
rine ve sistemin kullanımına göre şarj süresi de-
ğişebilmektedir. Ancak bu sürenin, örneğin akıllı 
telefonlarda olduğu gibi bir güne yakın veya ba-
zen biraz daha fazla olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Dolayısıyla dizüstü bilgisayarlarda şarj 
edilebilir piller taşınabilirlik açısından önemli bir 
üstünlük, ancak sınırlı kapasiteleri açısından da 
yine önemli bir dezavantaj olarak değerlendirile-
bilir. Bu durum diğer taşınabilir teknolojiler için 
de geçerlidir.

Yukarıda dizüstü bilgisayarların bazen notebo-
ok olarak da adlandırıldığını söylemiştik. Aslında 
bu ikisi arasında bir takım farklılıklar olsa da gü-
nümüzde bu tür taşınabilir sistemlere genel olarak 
dizüstü bilgisayar dendiğini söyleyebiliriz. Öte 
yandan, bir dizüstü bilgisayarın notebook bilgi-
sayarların yaptığı tüm işlemleri yapabileceğini, 
buna karşın notebookların dizüstü bilgisayarların 
yaptığı tüm işlemleri yapamayacağını belirtmek 
de yerinde olacaktır. Günümüzde sıkça karşılaşa-
bileceğimiz dizüstü bilgisayar markaları; Apple, 
Toshiba, HP, Sony, Dell, Acer, Asus, Casper ola-
rak sıralanabilir. 

Dizüstü bilgisayarlar, sürekli seyahat eden ve 
o sırada genellikle bilgisayara ihtiyaç duyan yetiş-
kinler ve öğrenciler için üretilmiş, bu yüzden de 
kullanımı pratik ve hızlı bir bilgisayar türü olarak 
da tanımlanabilir. Günümüzde genellikle 2-4 kg. 
ağırlığında ve şarj edilebilen pilleri sayesinde deği-
şen sınırlı sürelerde elektrik bağlantısı olmadan da 
çalışabilmektedirler. 

Bilgisayara gereksinim duyduğunuz zaman-
larda sürekli sabit bir yerde çalışıyorsanız ve sizin 
için bilgisayar sisteminin sürekli yer değiştirmesi 
gibi bir gereklilik yoksa, dizüstü bilgisayar yerine 
masaüstü bir bilgisayarı tercih edebilirsiniz. An-
cak, günlük yaşantınız içinde iş, okul gibi fark-
lı yer ve zamanlarda sürekli bilgisayar kullanma 
ihtiyacı içinde oluyorsanız, sizin için dizüstü bir 
bilgisayar sistemi daha uygun olacaktır. 

Dizüstü bilgisayar sistemleri, günümüz kulla-
nıcılarının hemen hemen tüm ihtiyaçlarını karşıla-
maktadır. Bu sistemlerle mesleğiniz veya uğraşınız 
gereği farklı pek çok iş yapabilir, İnternette gezine-
bilir, oyun oynayabilir, televizyon izleyebilirsiniz. 
Zaman ve enerjimizin optimum kullanımına olanak 
tanıyan bu sistemlerle, bireysel ve mesleki hayatla-
rımızın daha etkili ve verimli geçmesi sağlanmakta-
dır. Bu taşınabilir sistemler artık; çevrim içi (online) 
bankacılık işlemleri, alışveriş, mesleki sorumluluk 
ve görevlerimiz gibi hayatımızın pek çok alanında, 
daha esnek yapılarıyla verimliliğimizi arttırmaktadır. 
Bu alanlara; eğitim, spor, haber ve eğlence gibi diğer 
bir çok alanı eklemek mümkündür.

Ortalama bir dizüstü bilgisayar sistemi, farklı 
bir çok özelliğe ve donanıma sahip olsa da, ma-
saüstü bilgisayarlarla karşılaştırıldığında, bazı 
sınırlılıklara sahiptir. Dizüstü sistemlerin işlem-
cileri her ne kadar gelişmişse de masaüstü sistem-
lerle arasında belirli sınırlılıkları bulunmaktadır. 
Oyun amaçlı alınan dizüstü sistemlerin fiyatları, 
içerdiği özelliklerden dolayı oldukça yüksek ola-
bilmektedir. Dizüstü bilgisayar sistemine yakın 
bir donanıma ve özelliğe sahip dizüstü bilgisa-
yarların maliyeti (daha yüksek hız, daha yüksek 
grafik özellikleri, daha geniş depolama alanı vb.), 
markaya da bağlı olmak üzere, hala 1500 Doların 
üzerindedir.

14 ve 15 inçlik ekranlara sahip daha kompakt 
dizüstü bilgisayarlar, doğal olarak daha küçük ve 
bazı fonksiyonları olmayan klavyelere sahiptir. 17 
inçlik ekranı olan sistemler ise daha fonksiyonel ve 
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büyük klavyelere sahipken ağırlıkları artmaktadır. 
Taşınabilirlik açısından küçük ekran boyutları ter-
cih edilebilir. Ayrıca, dizüstü bilgisayar sistemleri, 
gerektiğinde daha geniş herhangi başka bir ekrana 
bağlanarak da kullanılabilir. Öte yandan, bu tür 
sistemler, hemen hemen tüm ekran, televizyon ve 
projeksiyon sistemlerini desteklemektedir. 

Bir dizüstü bilgisayar sisteminde daha yük-
sek özelliklere yönelik değiştirebileceğiniz hemen 
hemen tek donanım hafıza ve sabit disktir. Diğer 
donanım ve parçalar sisteme özel üretildiği ve bir-
leştirildiği için, çıkarılıp değiştirilmeleri söz konusu 
değildir. Bunun dışındaki tüm yenilemeleri, siste-
min kendisini değiştirerek yapmanız gerekebilir.

Günümüz modern dizüstü bilgisayarlarında ay-
rıca kamera ve mikrofon bileşenleri de bilgisayara 
entegre bir şekilde sistemin üzerinde bulunmak-
tadır. Masaüstü sistemlerde harici donanım olarak 
yer alan bu teknolojiler sayesinde, dizüstü bilgisa-
yarlar gerek eğitim ve gerekse profesyonel iş yaşamı 
çerçevesinde yoğun ve etkili kullanılmaktadır. Ka-
mera ve mikrofonun sisteme dâhil olması ve bunun 
yanında diğer bazı ortam ve teknolojilerin de işe 
koşulmasıyla gerek iş amaçlı gerekse eğitim amaçlı 
sosyal ve bire-bir etkileşim gereksinimi etkili bir şe-
kilde karşılanmaktadır.

Tablet Bigisayarlar
Tablet bilgisayarlar, dokunmatik ekran ünitesi, 

diğer sistem ve devre bileşenleri ile şarj edilebilir bir 
bataryayı tek bir ünite olarak sunan en küçük ve 
taşınabilir kişisel bilgisayar türüdür. Tabletler, fark-
lı işlevleri olan bir dizi sensör, kamera, mikrofon 
ve ivme ölçer (accelerometer) bileşenleri ile, genel-
de parmak hareketi veya hassas kalem (stylus) ile 
etkileşen dokunmatik ekran bileşenlerini bir arada 
barındırır. Ekranda yazı yazmak için, gerektiğinde 

ekrana gelen sanal bir klavye mevcuttur. Bunların 
dışında tablet bilgisayarlarda ses kontrolü veya sis-
temi açmak ve kapamak için fiziksel düğmeler ve 
batarya şarj yuvası bulunmaktadır. 

Tabletler cep telefonlarından büyük, dizüstü 
bilgisayarlardan daha küçük olan ve her ikisinde 
kullandığınız özellikleri ve uygulamaları kullanabi-
leceğiniz taşınabilir elektronik cihazlar olarak kul-
lanıma sunulmuştur. Tabletler için piyasadaki en 
küçük, en hafif ve en taşınabilir kişisel bilgisayarlar 
da denilebilir. 

Diğer taşınabilir teknolojilerde olduğu gibi, 
tablet bilgisayarlarda da kısa bir süre içinde önemli 
gelişmeler yaşanmıştır. Bazı tanınmış markaların 

teknolojiyi getirdiği nokta ve kulla-
nıcıya sundukları hizmetler, tablet 
bilgisayarları ve kullanıcıların ken-
dilerinden beklentilerini de değiş-
tirmiştir. Günümüz tabletleri ince, 
çok hafif ve parmakla dokunarak 
iş yapmayı ve etkileşimi olanaklı 
kılan dokunmatik ekranlara sahip 
teknolojilerdir. Akıllı telefonlar gibi 
tabletler de internet erişimini Wi-Fi 
ya da mobil geniş bant (3G) tekno-
lojileri ile sağlar. Bazı tabletler özel 

hayatın veya iş yaşamının gerektirdiği bazı uygula-
ma ve işleri hareket hâlindeyken yapmaya odakla-
nırken bazı diğerleri de eğlence ve eğlencenin her 
yere taşınmasına odaklıdır. Kullanıcılar günümüz 
tabletlerini tercih ederken, uzun batarya şarj süre-
sini ve performansı bir şekilde dengeleyebilen mar-
kaları tercih etmektedir. 

Resim 6.2 Dizüstü Bilgisayar Sistemleri

Kaynak: http://www.cch.org.au/wp-content/uploads/2011/11/AppleMac.jpg

Resim 6.3 Tablet Bilgisayarlar

Kaynak: http://www.engadget.com/2013/03/29/vizio-spring-
laptop-desktop-pricing-ship-date/ ve http://www.aristolog.

com/wp-content/uploads/2015/03/tablet-alirken-dikkat-
edilecek-noktalar.jpg
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Hangi tür tabletin daha kullanışlı ve etkili ola-
cağı, aslında tabletlerin hangi işletim sistemlerini 
(Operating System - OS) kullandıklarıyla da ilgi-
lidir. Bu bağlamda kullanıcıların önünde üç tür 
sistem bulunmaktadır: Android, iOS (iPad) veya 
Windows. Android tabletlerin ve iPad’lerin işletim 
sistemleri, bir bakıma akıllı telefonların sistemle-
rinden türetilmiştir. Bu yüzden, bu tabletler de 
diğer taşınabilir teknoloji türü olan akıllı telefon-
lar gibi çalışmaktadır. Bu tür tabletler, dokunma-
tik ekranları ile özdeşleşmişlerdir ve bu özellikleri 
ile web ortamında gezinme, e-postaların kontrol 
edilmesi, elektronik kitapları okunması, videoların 
izlenmesi, oyun oynanması ve diğer pek çok içeri-
ğin ve uygulamanın kullanılmasına olanak tanırlar. 
Üretkenliğe dayalı bazı uygulamalar ve bunların 
sınırlılıkları (belge oluşturma, fotoğraf ve video dü-
zenleme, kurgulama gibi), tabletlerin kullanımını 
dizüstü ve masaüstü sistemlere göre daha zor kıla-
bilmektedir. 

Windows tabanlı tabletlerin iki türü bulun-
maktadır. Bunlardan biri Windows 8 ve diğeri de 
Windows RT’dir. Her ikisi de tabletler için gelişti-
rildiğinden, dokunmatik ekranlara özgü etkileşim 
açısından etkili ve diğer işlevleri açısından da yeter-
lidir. Söz konusu üretkenlik olduğunda, Windows 
tabanlı tabletlerin oldukça etkili olduğu söylenebi-
lir. Windows 8 sistemleri; Windows 7, Vista veya 
XP işletim sistemlerinin çalıştırdığı programları ça-
lıştırabilir, aynı dosyaları okuyabilir. Windows RT 
sistemleri ise, yukarıdan sıralan işletim sistemleri 
ile aynı dosyaları kullanırken, diğer yandan sadece 
Windows 8’e özgü oluşturulmuş uygulamaları ça-
lıştırabilmektedir.

Tablet bilgisayarlar donanım veya konfigüras-
yon açısından üç farklı türde ele alınabilir: Tam 
ekran tabletler (slate), değiştirilebilir tabletler 
(konvertibl) ve hibrit tabletler (hybrids). Tam ek-
ran tabletler herhangi bir fiziksel klavye kullan-
mazlar. Ekranda gerektiğinde ortaya çıkan sanal 
bir klavye veya bazı gelişmiş modellerdeki yüksek 
etkileşimli kalem (stylus); veri girişi, işlem seçimi 
veya benzeri amaçlarla kullanılır. Genellikle oyun, 
video izleme, değişik amaçlı uygulama kullanma 
ya da okuma amaçlı kullanılırlar. Genellikle, üzer-
lerinde diğer cihazlara yönelik port yuvaları veya 
girişler yoktur. 

Değiştirilebilir tabletler, özel tasarımlanmış 
bağlantı mekanizması sayesinde dizüstü bilgisayar-
ların, tablete dönüşmüş türleri olarak görülebilir. 
Tablet moduna geçmek için ekranı klavye üzerine 
katlamanız gerekir. Bu tür tabletler, ekran ve klavye 
birimleri sabit şekilde bir arada olduğundan, tam 
ekran türlerine göre daha ağırdır, ancak daha iyi 
performans sergilerler. Bu tür sistemlerde, farklı ci-
hazlarla birlikte kullanmaya yönelik port yuvaları 
ve bağlantı özellikleri bulunur. 

Hibrit tabletler, klavye üniteleri ile uyumlu ça-
lışmak üzere tasarlanmış tam ekran tabletler olarak 
ifade edilebilir. Ekran ve klavye birimleri, özel bir 
bağlantı türü ile birleştirilip, ayrılabilir. İki birim 
birleştiğinde, dizüstü bilgisayar görünümündedir 
ve bu şekilde açılıp kapanabilir. Hibrit tablet türle-
ri, tablet ve dizüstü bilgisayar özelliklerini bir arada 
isteyen kullanıcılar için caziptir. 

Kullanıcılar tabletleri farklı pek çok nedenden 
dolayı tercih edebilmektedir. Amerika’da Nielsen 
Company’nin yaptığı bir araştırma, kullanıcıların 
neden tablet bilgisayarları, diğer taşınabilir tekno-
lojilere göre daha sıklıkla kullandığını ortaya koy-
muştur. Araştırmanın bulgularına göre kullanıcıla-
rın tablet tercih nedenleri şöyle sıralanabilir:

Tablo 6.2 Kullanıcıların Tablet Tercih nedenleri 

Kullanma Nedeni Oran (%)

Taşıma, yanında saklama kolaylığı 31

Arayüz/İşletim Sistemi kullanışlılığı 21

Hızlı başlama/kapanma 15

Rahatlık 12

Boyut 12

Farklı bir çok yerde kullanabilme 12

Yüksek hız 11

Takvim, saat vb. uygulamaları 
beğenme

10

Hafiflik 7

Kaynak: http://news.yahoo.com/blogs/technology-blog/
stats-top-9-reasons-people-tablets-002921156.html
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Her ne kadar bazı tablet modelleri fiziksel klavyeyi içerse de bir çok kullanıcı için tabletlerin çoğunda 
standart bir donanım olarak fiziksel klavye olmaması ve bu birim için ayrıca para ödenmesi yüzünden 
önemli bir olumsuzluk olarak değerlendirilebilmektedir. Fiziksel klavye ihtiyacı, taşınabilir teknolojiyi 
daha çok yazmak, not almak ve benzeri işlemler için kullanan kimselerde ortaya çıkmaktadır. Bu tür kim-
seler için, metin belgelerini, uzun e-postaları veya benzeri gönderileri sanal klavye ile yazmak çoğu zaman 
sıkıntı yaratabiliyor.

Öte yandan, Adobe Flash uyumsuzluğu da tabletlerin önemli sınırlılıklarından biri olarak ön plana 
çıkmaktadır. Piyasadaki bir çok kullanıcı, bazı tablet markalarının bu uyumsuzluğu yüzünden çoğu web 
sitesine ve uygulamaya erişememektedir. Bunun yanında diğer bazı markalar da bu uyumsuzluk sorununu 
çözerek önemli bir açığı kapatmışlardır.

Giyilebilir Teknolojiler
Giyilebilir teknolojiler, insanların üzerinde taşıyıp giyebildikleri elektronik veya bilgisayar temelli tek-

nolojilerdir. Taşınmanın da ötesinde sürekli üzerimizde olan ve kelimenin tam anlamıyla giyip dolaştığı-
mız bu teknolojiler için şimdilik taşınabilir teknolojilerde gelinen son nokta demek yanlış olmayacaktır. 
Bu bağlamda, eskiden veri bankası olarak bileğimize tak-
tığımız saatlerden, bileğe takılabilecek şekilde ufaltılmış 
bilgisayar sistemlerine kadar her şey giyilebilir teknoloji 
tanımına dâhil edilebilir. Ancak bu ilk örnekleri ile gü-
nümüz giyilebilir teknolojilerini karşılaştırdığımızda, ilk 
örnekler işlevleri açısından ilkel olarak değerlendirilebilir.

Günümüz giyilebilir teknolojileri, temel olarak üzerindeki algılayıcı sensörlerle veri topluyor ve bu veri-
leri kullanarak bizlere basit ve bazen de gelişmiş geribildirimler sağlıyorlar. Bu algılayıcılar teknolojiye göre 
değişiklik gösterse de genel olarak; jiroskop, ivme ölçer, yer çekimi algılayıcısı, ışık algılayıcısı ve benzeri 
algılayıcılar olarak bu teknolojilerde yer alıyorlar.

Giyilebilir teknolojilerin, akıllı 
telefonlar, dizüstü bilgisayarlar veya 
tabletlerin yaptığı birçok temel işle-
vi yerine getirdiği söylenebilir. An-
cak günümüz gelişen teknolojisiyle 
birlikte, bazı durumlarda giyilebilir 
teknolojilerin kendilerinden önceki 
tüm taşınabilir teknolojilere fark at-
tığını da kabul etmek gerekir. Çün-
kü giyilebilir teknolojiler, diğer tek-
nolojilerde bulunmayan bir takım 
algılama ve tarama, iz sürme işlev-
lerini gerçekleştirmek üzere tasarım-
lanan yapılarının gereği olarak daha 
karmaşıktır. Bu algılama ve tarama 
işlevlerini yerine getirerek bir yan-
dan kullanıcılara biyo-geribildirim 
sağlarken, aynı zamanda da kullanı-
cının fizyolojik takibini gerçekleşti-
rir, verileri kaydeder ve gerektiğinde 
kullanıcıya uyarı ve öneriler sağlar. 

Giyilebilir teknolojiler, taşınabilir 
teknolojilerin günümüzde geldiği son 
noktadır!

Resim 6.4 Giyilebilir Teknolojiler

Kaynak: http://www.riskheads.org/wp-content/uploads/2014/12/Insurance-
and-Wearable-Tech.jpg
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Genelde, günümüz giyilebilir teknolojilerinin temel işlevlerinden biri de iletişimi sağlamak ve kulla-
nıcılara gerçek zamanlı verilere, bilgilere erişim olanağı sağlamaktır. Bu teknolojiler veri girişine olanak 
tanıdıkları için, yerel depolama aracı olarak da kullanıcıya hizmet verebilirler. Başlıca giyilebilir teknolojiler 
arasında; saatler, gözlükler, kontakt lensler, e-tekstiller ve akıllı kumaşlar, saç veya kafa bantları, kep veya 
bereler, yüzük, bilezik gibi takılar, küpe şeklinde tasarımlanmış işitme cihazları örnek olarak gösterilebilir. 

Her ne kadar giyilebilir teknolojiler kullanıcıların kolaylıkla üzerine giydiği veya taktığı ve aynı şekilde 
çıkarabildiği nesnelerle ilişkilendirilse de bu teknolojilerin vücuda yerleştirilen (implant) türleri de hayatı-
mızda yer almaya başlamıştır. Örneğin, mikroçipler veya akıllı dövmeler, günümüzde bu anlamda kullanı-
cıların tercihleri arasında yer almaya başlayan teknolojiler olarak gösterilmektedir. Teknolojinin türü nasıl 
olursa olsun, sonuç olarak giyilebilir teknolojiler farklı amaçlara yönelik olarak vücut üzerindeki elektronik 
ortamlara veya bilgisayar sistemlerine sürekli, kesintisiz, esnek, taşınabilir ve en önemlisi el değmeden eri-
şim sağlamayı amaçlamaktadır. 

Giyilebilir teknolojilerin kullanım alanlarını sadece iletişim ve sağlıklı yaşam alanlarına indirgemek 
haksızlık olacaktır. Bu yeni teknolojiler hâlihazırda bir çok alanı etkilemeye başlamıştır. Bu alanlar; sağlık, 
kişisel bakım, sağlıklı yaşam, yaşlanma, bedensel engeller, eğitim, ulaşım, girişimcilik, finans, oyun ve 
müzik olarak sıralanabilir. Giyilebilir teknolojilerin amacı, bu alanların her birine işlevsel ve taşınabilir bir 
şekilde elektronik ve bilgisayar sistemlerini entegre etmektir. Bu teknolojiler pazarda yer almadan önce, 
genel olarak askerî ve sağlık sektörünün amaçları doğrultusunda geliştirilip kullanılmaktaydı.

Giyilebilir teknolojiler de tıpkı akıllı telefonlar gibi, sensörlerinin yeterli olduğu ölçüde çevredeki her 
türlü durumu ve değişikliği takip etmektedir. Örneğin jiroskop hangi eksende hareket ettiğimizi takip 
ederken, ivme ölçer ve yer çekimi sensörleri hangi yöne doğru gittiğimizi takip etmektedir. Işık sensörü ise 
ortamdaki ışığın miktarını değerlendirerek, nasıl bir ortamda bulunduğumuzu algılamaya çalışmaktadır. 
Sonuç olarak, akşam saatlerinde karanlık bir ortamda uzun süre hareketsiz kalındığında, sensörler kullanı-
cının uyuduğunu düşünerek buna yönelik bir geribildirimde bulunabilmektedir. 

Günümüzde, giyilebilir teknolojilerin potansiyel kullanım alanları geliştikçe ve genişledikçe, göz önüne 
alınması gereken önemli bir konu da bu teknolojilerin yakın gelecekte kültürel ve sosyolojik olarak ortaya 
çıkarabileceği etkilerdir. Hâlihazırda yoğun olarak kullanmakta olduğumuz taşınabilir teknolojileri ve bun-
ların satın alma alışkanlıklarımızı, yaşam şekillerimizi ve sosyalleşme gibi ihtiyaçlarımızı nasıl etkilediğini ve 
değiştirdiğini düşünürsek giyilebilir teknolojiler konusunda da bu hazırlığı şimdiden düşünmek ve belki de 
bazı konularda deneyimlerimizden yararlanarak önlemler almak çok da kötümser bir yaklaşım olmayacaktır. 

Akıllı Saatler: Giyilebilir teknolojilerin en yaygın olanlarından biri de akıllı saatlerdir. Android, IOS, 
Windows gibi işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar ile eşleştirilebilen (senkronizasyon) akıllı saatler, 
telefona ulaşmaya gerek kalmadan 
bir çok uygulamanın çalıştırıla-
bileceği yeni nesil kol saatleridir. 
Burada dikkat edilmesi gereken bir 
nokta da, sahip olduğunuz bir akıl-
lı saatin, sahip olduğunuz herhangi 
bir akıllı telefonla eşleştirileme-
yebileceği gerçeğidir. Dolayısıyla 
piyasada bazı model saatler yalnız-
ca bazı model telefonlarla birlikte 
kullanılabilmektedir. Yeni nesil 
bazı modeller, üzerlerinde bulunan 
sim kart yuvasına kayıtlı bir kart 
yerleştirilmesi durumunda herhan-
gi bir eşleştirmeye gerek kalmadan 
çağrıları doğrudan alıp yine doğ-
rudan aramalar yapabilmektedir. 

Resim 6.5 Akıllı Saatler

Kaynak: http://static.trustedreviews.com/94/00002e112/b600_
orh350w620/Samsung-gear-s-vs-Apple-Wat.jpg
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Bu saatler yukarıda belirtilen kişisel sağlık ve form 
tutma gibi işlevlerinin yanında; telefona gelen çağ-
rıları, metin mesajlarını, e-postaları, sosyal medya 
paylaşımlarını alabilir ve aynı şekilde bunlara cevap 
verebilir. Yol bilgisi, hava durumu gibi ihtiyacınız 
olan bilgileri güncel olarak sağlayabilir. Saatin ek-
ranı kişilerin tercihlerine göre kişiselleştirilerek kul-
lanılabilir. 

Akıllı saatler ve onun bir benzeri olan akıllı 
bileklikler, özellikle spor yapan kullanıcıların ilgi 
alanına girmektedir. Saat veya bileklikler kullanı-
cılara ne kadar hareket ettikleri, ne kadar kalori 
yaktıkları gibi konularda geribildirim sağlamakta-
dır. Öte yandan, hareketsiz kalındığında veya be-
lirli bir zaman geçtiğinde, kullanıcıya hareket et-
mesi gerektiği hatırlatılmaktadır. Ancak, akıllı saat 
veya bilekliklerin çoğu, düz yürüyüşler haricindeki 
etkinlikler için çoğu zaman doğru ölçümler yapa-
mayabilir. Çünkü mevcut teknoloji, henüz yapılan 
sporun cinsini ayırt edecek ve ona göre geribildirim 
verecek düzeyde değildir.

Akıllı Gözlükler: Akıllı gözlükler, adından da 
anlaşılacağı gibi, gözlük şeklindeki giyilebilir bilgi-
sayarlardır. Günümüz gelişmiş akıllı gözlükleri ses 
ile kontrol edilebildiği gibi, aynı zamanda cihazın 
kenarındaki dokunmatik alan aracılığı ile de kont-
rol edilebilir. Akıllı gözlükleri kullanarak üzerin-
deki kamera ile fotoğraf ve video çekebilir, bunları 
yine cihaz üzerinden İnternete bağlanarak farklı 
ortamlarda paylaşabilirsiniz. 

Bu tür gözlüklerin önemli özel-
liklerinden biri de, ihtiyaç duyduğu-
nuzda size bir navigasyon aracı olarak 
yardımcı olabilmesidir. Kullanıcının 
görüş açısı ve gördüğü her şey gözlüğe 

bir veri olarak girdi sağlar ve sonuç olarak işlenen 
veriler kullanıcıya uyarılar, bilgiler veya yeni veriler 
olarak geri döner. Bazı uzmanlara göre, taşınabilir 
teknolojilerin bu yeni türü, telefon gibi diğer bazı 
taşınabilir teknolojileri kullanıcıların elinden bı-
raktırabilecektir.

Şüphesiz, on yıl gibi yakın bir gelecekte şu an 
hayatımızda var olan taşınabilir teknolojiler olduk-
ça değişmiş ve yeni bir çok teknoloji ortaya çıkmış 
olacaktır. Uzmanlar, giyilebilir teknolojilerin ve bu 
alandaki gelişmelerin, taşınabilir teknolojilerin ge-
leceğini oluşturacağını, giyilebilir teknolojiler ko-
nusundaki gelişmelerin hızla devam edeceğini ifade 
etmektedir. Aslında, 10 yıl gibi bir süre görece kısa 
bir zaman dilimidir. Ancak taşınabilir teknolojiler 
ve bu alandaki mevcut gelişmeler düşünüldüğün-
de, on yıl gibi kısa bir süre içinde çok fazla değişim 
ve gelişmenin olacağını beklemek mümkündür. 

On yıldan daha kısa bir süre önce önemli bir 
telefon markası ilk akıllı telefonu pazarda tanıttı-
ğında, diğer telefonlar kısa sürede demode olmuş-
tu. Aynı zaman diliminde, taşınabilir teknoloji 
uygulamaları veya bulut teknolojisi henüz keşfe-
dilmemiş alanlardı. Şu an hayatımızda çok önemli 
yerlere sahip olan sosyal paylaşım alanları henüz 

yoktu. WhatsApp hayatımızda ye-
rini almamıştı bile. Sık sık tweet-
ler atamıyor, sosyal medyada pay-
laşımlar ve beğeniler yapamıyor, 
yer bildiriminde bulunamıyorduk. 
Kısacası, bugünkü iletişim kurma 
ve paylaşma şeklimizin, o zamanki 
iletişim kurma ve paylaşma şeklimiz 
ile uzaktan yakından bir ilgisi yok-
tu! O hâlde özellikle teknoloji ve 
teknolojiye bağlı yaşam şeklimizin 
bir on yıl sonra bir çok açıdan de-
ğişebileceğini düşünmek hayalcilik 
olmayacaktır.

Resim 6.6 Akıllı Gözlük

Kaynak: http://cdn.teknolojioku.com/data/news/1/1361367645_google-
releases-project-glass-video-capture-and-details-expands-pre-orders-5.jpg

Taşınabilir teknoloji alanındaki en yoğun 
gelişmelerin, yakın gelecekte giyilebilir 
teknolojilerde gerçekleşeceği ve bu 
teknolojilerin, şu an hayatımızdaki bazı 
taşınabilir teknolojileri ve uygulamaları 
gölgede bırakacağı tahmin edilmektedir.
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Bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki uzmanlar, geleceğin taşınabilir teknolojilerinin çok uzun süre 
dayanan bataryaları ve esnek (belki de sanal) ekran formatlarıyla çok daha güçlü olacağı konusunda birleş-
mektedir. Ses ve ses tanıma özelliğinin kullanıcıların en sık kullandığı veri girişi özelliği olacağı, mikrofon 
ve kulaklıkların da; deri, tırnak ojesi veya diş dolgusu içinde yer alabileceği ifade edilmektedir.

Geleceğin potansiyel giyilebilir teknolojileri arasında; telefonunuzu şarj edecek solar kıyafetler, eşyaları-
nızın ve kullandığınız teknolojilerin yerini takip edebileceğiniz izleme aygıtları, dâhili navigasyon sistemli 
bisiklet veya motosiklet kaskları yerlerini alacaklardır. 

Benzer şekilde, günlük yaşamda koşarken yürürken veya spor yaparken tehlikeli hareketlerinizi ya da 
sağlığınızla ilgili bir tehdidi belirleyip sizi bilgilendirebilecek çoraplar, kalp atışınızı izleyip kontrol edecek 
ve gerektiğinde sizi uyaracak iç çamaşırları, kendi görünüşünü (renk, desen gibi) düzenleyip değiştirebi-
lecek elbiseler ve bunlara benzer daha pek çok şey hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerlerini alacaktır. 

Yakın gelecekte, cebimizde veya üzerimizde bir yerlerde akıllı telefonumuzu taşıma alışkanlığımız ve bu 
konudaki korkularımızın (nomofobia) yerini başka alışkanlık ve endişelere bırakacağı söyleniyor. Bunun 
göstergelerinin hâli hazırda mevcut olduğunu da söylemek mümkündür. Çünkü etrafımızda yaygın giyile-
bilir teknolojiler olan saatler ve gözlükler sıkça görülmeye, raflarda artmaya başladılar bile. Bu teknolojile-
rin yakın bir gelecekte form değiştireceğini ve vücudun farklı bölümlerinde, dövmelerde veya kıyafetlerin 
düğmelerinde yer alacağını düşünmek abartı olmayacaktır.

TAŞINABİLİR TEKNOLOJİLERLE İLGİLİ BAZI HİZMET VE 
PROTOKOLLER

Bu bölümde, taşınabilir teknolojilerde sıkça rastladığımız ve kullandığımız belirli hizmetler ile, bu hiz-
metlere yönelik standart protokoller tanıtılmaktadır. Taşınabilir teknolojilerin hayatımızı kolaylaştıran bu 
hizmetlerini, sözü edilen standartlar ve protokoller olmadan kullanmak imkansızdır. 

SMS/MMS: Cep telefonlarında kullanılan kısa mesaj servisinin İngilizce adı olan “short message 
service”in baş harflerinden oluşturulan kısaltmadır. Yazılan kısa mesajlar, bir telefondan başka bir telefona 
gönderilir. Kısa mesaj hizmeti, 2G ile ortaya atılan ve 160 karakterle sınırlı bir mesajlaşma hizmetidir. 

Akıllı cep telefonu kullanı-
yor musunuz? Evet ise daha 
çok hangi amaçla kullandı-
ğınızı düşünerek yukarıdaki 
kullanım alanları ile ken-
di kullanım alanlarınızın 
ne kadar benzediğini veya 
farklılaştığını değerlendirin. 
Cevabınız hayırsa neden 
kullanmıyorsunuz? Yakın 
bir gelecekte kullanmayı 
planlıyor musunuz? 

2010’lu yıllar açısından gi-
yilebilir teknolojilerin sınır-
lılıklarını tartışın.

Akıllı cep telefonunuzu ve 
dizüstü bilgisayarınızı en 
çok hangi amaçlar için kul-
landığınızı listeleyin.

ÖÇ 2 Taşınabilir teknolojileri ve taşınabilir teknolojilerin özelliklerini açıklayabilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş
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3G’de de desteklenen bu hizmetin daha gelişmişi 
MMS olarak adlandırılır. 

MMS, Multimedia Messaging Service’in baş 
harflerinden oluşan ve Türkçe “Çokluortam Mesaj-
laşma Hizmeti” anlamına gelmektedir. Bu hizmet 
sayesinde, cep telefonu ile fotoğraflı, sesli, animas-
yonlu ve videolu mesajlar yollanabilmektedir. Böy-
lece, MMS sayesinde metnin içine resim, müzik ve 
video da eklenebilmektedir. MMS’in en belirgin 
farklarından biri de belirli bir karakter sayısıyla sı-
nırlı olunmamasıdır. 

Kullanıcılar, cep telefonlarının MMS uyum-
lu olmaması durumunda, kendilerine gönderilen 
MMS mesajlarını İnternet üzerinden de görebil-
mektedir. Böylece kişi, kendisine normal yoldan 
gelen bir SMS ile, hangi İnternet adresinden gö-
rüntülere ulaşacağı konusunda bilgilendirilir. 

ELEKTRONİK POSTA (e-posta): Elektronik 
posta, İnternet üzerinden gönderilen sayısal bir 
mektup olarak da tanımlanabilir. e-postalara resim, 
müzik, video gibi her türlü dosya türü eklenebi-
lir ve alıcının bilgisayarına gönderilebilir. Her gün 
dünyada milyarlarca e-posta gönderildiği söylen-
mektedir. Ucuzluğu ve kolaylığı nedeniyle kâğıt 
mektuplardan daha yaygın olarak kullanılmakta-
dır, ancak güvenilirliğinin yetersizliği nedeniyle 
resmi işlerde kullanımı oldukça kısıtlıdır.

E-Posta hesapları, bu hizmeti veren çeşitli si-
telerden ücretsiz veya belirli bir ücret karşılığında 
açılabilir. E-Posta adresleri; kullanıcı adı, adres 
işareti, hesabın oluşturulduğu sitenin e-posta su-
nucusunun adı, nokta (.) ve site uzantısının aralık 
bırakılmadan yazılması ile oluşur. Örneğin: aofak@
anadolu.edu.tr

Ağ (web) sayfası veya özel birtakım programlar 
kullanarak, çeşitli protokoller aracılığı ile (POP3, 
IMAP gibi) iletiye ulaşılır. Taşınabilir teknolojiler-
de aynı cihaza birden fazla e-posta hesabı tanım-
lanabilir, aynı anda hepsinden posta gönderilebilir 
ve alınabilir. Kullanıcıların e-posta konusundaki 
en temel şikayetleri posta kutularına sürekli gelen 
yığın (spam) postalardır. Bunları önleyici bazı ted-
birler ve ayarlarla sorun ortadan kaldırılabilir. 

VİDEO GÖRÜŞME: Cep telefonunuza yöne-
lik 3G aboneliğiniz var ve telefonunuz da görün-
tülü konuşmayı destekliyorsa diğer kişilerle video 
görüşme yapabilirsiniz. Görüntülü konuşmanın 
sağlıklı yapılabilmesi için 3G kapsama alanı içinde 
bulunmanız gerekmektedir.

Bunun dışında, İnternet bağlantınız olduğu 
sürece, telefonunuza veya diğer taşınabilir tekno-
lojilere indireceğiniz bazı uygulamalarla yine video 
görüşmeler yapabilirsiniz. Bu programların en bili-
nenleri Skype, Google Hangouts ve Apple Faceti-
me olarak sıralanabilir.

MOBİL UYGULAMALAR: Uygulamalar, 
akıllı telefonlarda, tabletlerde veya diğer taşınabilir 
teknolojilerde çalışmak üzere tasarlanmış bilgisa-
yar yazılımlarıdır. Bu uygulamalar genellikle belirli 
bir paylaşım platformu aracılığı ile paylaşılır. Bu 
platformların en yaygın olanları Apple AppStore, 
Google Play, Windows Phone Store ve BlackBerry 
App World olarak sıralanabilir. Bu uygulamala-
ra ulaşmak, ilgili platformlara kayıtlı üye olmayı 
gerektirmektedir. Ayrıca, uygulamaların bazıları 
ücretsiz olarak paylaşılırken bazıları da belirli bir 
ücret ödendikten sonra kullanılabilmektedir.

WİDGET: Ekran araçları olarak da tanım-
lanabilen Widget’ler, görsel programlamada, bir 
kütüphanedeki grafik bileşenlere verilen isimdir. 
Widget’ler pratik uygulamalardır. Widget hem ma-
saüstü hem de web de bulunabilir. Masaüstünde ve 
Web ortamında en çok kullanılan widget türleri; 
hava durumu, takvim, not defteri, borsa bilgi çu-
buğu vs. hazır işlevsel görsel uygulamalardır. Gü-
nümüzde sadece widget hizmeti veren pek çok site 
bulunmaktadır. Widget’leri, taşınabilir teknolojile-
rimizi özelleştirmek ve belirli uygulama ve bilgilere 
çok daha kolay ulaşmak için kullanabiliriz.

IrDa – INFRARED-: İki dijital ürün arasında, 
kızılötesi ışınlarla iletilen sinyaller ile sağlanan veri 
bağlantısıdır. İki cihazın da gerekli donanıma sa-
hip olması durumunda, Cep telefonu-cep telefo-
nu; bilgisayar-bilgisayar ve cep telefonu-bilgisayar 
arasında bağlantı kurulabilir. Eski sayılabilecek bir 
teknolojidir. Yerini büyük bir hızla Bluetooth tek-
nolojisine bırakmaktadır.

BLUETOOTH: Kablo bağlantısını ortadan 
kaldıran kısa mesafe radio frekansı (RF) teknolo-
jisine verilen isimdir. Bluetooth, 1994 yılında cep 
telefonları ve diğer taşınabilir teknolojileri kablo-
suz olarak birbirine bağlamak ve aralarında iletişim 
kurmak için geliştirilmiştir.

Bluetooth, bilgisayar sistemi, çevre birimleri ve 
diğer araçların birbirleri ile kablo bağlantısı olma-
dan görüş doğrultusu dışında bile olsalar haberleş-
melerine olanak sağlar. Bluetooth teknolojisi ile ses 
ve veri iletimi yapılabilmektedir. 24 mbps’ye kadar 
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veri aktarabilen Bluetooth destekli cihazlar, 10 ila 
100 metre arasında mesafelerde etkili olmaktadır. 
Özellikle araba kullanırken telefona hiç dokun-
madan konuşma olanağı Bluetooth ürünlerinin en 
önemli özelliği olarak söylenebilir. 

BULUT (CLOUD) SİSTEM: Bulut sistem, 
kullanıcıların verilerine ve programlarına dünya-
nın herhangi bir yerinden, herhangi bir bilgisayarla 
erişmesine olanak sağlayan bir teknolojidir. Veriler 
bulut denilen ama aslında yer yüzünde duran fi-
ziksel bir makinenin sabit diskinde saklanmaktadır.  
Kişiler istediği zaman verilerine herhangi bir bilgi-
sayar, cep telefonu ya da benzeri bir teknolojiyle 
bağlanıp erişebilir. Burada her zaman ihtiyaç olu-
nan hizmet, güvenli bir İnternet bağlantısıdır.

MOBIL IP: Günümüzde, dizüstü bilgisayarlar, 
akıllı cep telefonları, tabletler gibi taşınabilir tek-
nolojilerin kullanımı her geçen gün artmaktadır. 
Bu durum da mevcut ağ katmanı yapısına önemli 
eklemeler yapılmasını gerektirmektedir. Bu özelliği 
destekleyen İnternet yapısı ve protokollerinin tü-
müne Mobil IP adı verilmektedir. Mobil IP, birçok 
işlem biçimini destekleyen esnek ve karmaşık bir 
standarttır ve taşınabilir teknolojilerin, bağlan-
tı noktası ne olursa olsun IP adresi değişmeden 
İnternet’te bağlı kalmasına olanak sağlayan daha 
yüksek protokollere açık, İnternet protokolü üze-
rine kurulmuş standart bir protokoldür.

GSM: Mobil İletişim İçin Küresel Sistem (Glo-
bal System for Mobile Communications) kısaca bir 
cep telefonu iletişim protokolüdür. GSM, en yay-
gın cep telefonu standardı olarak dünya genelinde 
milyarlarca insan tarafından kullanılmaktadır. En 
kullanışlı özelliklerinden birisi de kullanıcıların 
aynı hat ile değişik ülkelerden görüşme yapabil-
meleridir. Bu hizmet roaming olarak adlandırılır. 
Tüm GSM standartları, hücresel ağ kullanır ve 
dolaşım sırasında bile hücreler arası geçiş yapabilir. 
Başka bir deyişle sürekli kapsama alanında kal-
mak şartıyla tüm dünyayı telefondaki görüşmenizi 
kesmeden dolaşabilirsiniz.

GPRS (General Packet Radio Service): Mevcut 
2G cep telefonu şebekesi üzerinden veri iletimi sağ-
layan teknolojinin adıdır. Genellikle cep telefonları 
ve İnternet arasında küçük veri paketlerinin alışve-
rişi amacıyla kullanılmaktadır. Ülkemizde, GPRS’e 
ek olarak, bu standardın daha da hızlandırıldığı 
EDGE teknolojisi bulunmaktadır.

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evo-
lution): GSM Gelişimi için Artırılmış Veri Hızları 
anlamına gelen bu teknoloji sayesinde, GSM şebe-
kelerinde verilerin daha hızlı bir şekilde iletilmesi 
sağlanmaktadır. Bu teknolojinin GPRS’i önemli bir 
biçimde geliştirmesi üzerine, 2.5G denilen GPRS 
ağlarına EDGE eklenmiş ve böylece üçüncü nesile 
son derece yaklaşıldığı için 2.75G adı verilmiştir. 
EDGE teknolojisi ile yüksek hızda veri transferine 
ulaşmak, yine bağlı bulunulan operatörün desteği-
ne bağlı olarak mümkün olmaktadır.

3G: GSM şebekesi üzerinden yüksek hızda 
İnternet erişimine izin veren 3G teknolojisi, cep 
telefonları üzerinden en az ADSL hızında inter-
net bağlantısı sağlayan bir mobil hızlı İnternet 
teknolojisidir. Başka bir deyişle, 3G sayesinde, ar-
tık kullanıcılar evlerinde veya iş yerlerinde kullan-
dıkları İnternet’in çok daha hızlı hâlini taşınabilir 
teknolojilerinde kullanabilmektedir. 3G ile veri-
len hizmetler arasında; kablosuz telefon görüşme-
leri, destekleyen telefonlarla görüntülü aramalar 
ve telefonu modem olarak kullanabilme, kablosuz 
veri aktarımı, televizyon izleyebilme örnek olarak 
sayılabilir.

Roaming, bir şebeke operatörü 
abonesinin, bu aboneliğini diğer 
ağlarda da (örneğin yurt dışında) 
kullanabilmesini anlatan ve “dolaşım” 
anlamına gelen özelliktir.

Kapsama alanı, bir taşınabilir 
teknoloji ağ sisteminde konuşmaların 
yapılabileceği ya da sunulan hizmetlerin 
kullanılabileceği alana verilen isimdir.

ADSL, günümüzde internet bağlantısı 
için en çok kullanılan bağlantı tekniğidir.
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Wi-Fi: “Wireles Fidelity” kelimelerinin kısaltmasıdır ve kablosuz bağlılık veya kablosuz bağlantı anla-
mına gelmektedir. Wi-Fi aynı zamanda ürünlerin kablosuz bağlantı sağlayabildiğini gösteren bir uyum-
luluk göstergesidir ve IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g ve IEEE 802.11n gibi birtakım stan-
dartlara göre belirlenir. 

Wi-Fi, taşınabilir teknolojilerin, çeşitli video oyun konsollarının ve dijital ses oynatıcılar gibi diğer bazı 
teknolojilerin, yakınlarındaki kablosuz erişim noktaları aracılığıyla yerel alan ağına bağlanabilmesini sağlar. 
Bağlantı, kablosuz erişim noktaları ve cihazın ortak desteklediği, IEEE 802.11 protokolüne bağlı olarak 
2.4 GHz veya 5 GHz radyo frekansında gerçekleştirilir.

WAP (Wireless Application Protocol, WAP): Kablosuz Uygulama Protokolü, kablosuz iletişim kullanan 
uygulamalar için kurulmuş uluslararası bir standarttır. Bu bağlamda WAP; mobil telefonlar, tabletler gibi 
taşınabilir teknolojiler üzerinde İnternet içeriği sağlayan bir teknolojidir. Çoğu internet sayfası, cep telefonu 
gibi küçük ekranlı taşınabilir teknolojilerde düzgün olarak görüntülenemez. WAP ile hazırlanmış sayfalar, 
cep telefonlarına uygun olarak tasarlanmış özel sayfalardır. Bu yönüyle kullanımı pratiktir. En genel kul-
lanımı, bir cep telefonu ya da başka bir taşınabilir teknolojiden internet erişimi sağlanması olarak ifade 
edilebilir. 

WAP teknolojisi sayesinde GSM aboneleri kablosuz işaretleme dili (Wireless Markup language: WML) 
ile kodlanmış web sitelerini kullanabilir. WAP tarayıcı, bilgisayarlarımızda kullandığımız web tarayıcılar 
gibi tüm basit hizmetleri sağlamak üzere, taşınabilir teknolojilerin kısıtlamaları ile (küçük ekran gibi) ba-
şedebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

GPS (Global Positioning System): Küresel Konumlama Sistemi anlamına gelen GPS, düzenli olarak 
kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır ve uydularla arasındaki mesafeyi ölçerek Dünya üzerindeki kesin 
yeri tespit etmeyi mümkün kılar. Bu sistem, ABD Savunma Bakanlığına ait, yörüngede sürekli olarak dö-
nen 24 uydudan oluşur. Bu uydular çok düşük güçte radyo sinyalleri yayarlar. Yeryüzündeki GPS alıcısı, 
bu sinyalleri alır. Böylece konum belirlenmesi mümkün olur.

Bu sistemin ilk kuruluş hedefi tamamen askerî amaçlar için olsa da (GPS alıcıları yön bulmakta askerî 
çıkartmalarda ve roket atışlarında kullanılmaktaydı), 1980’li yıllarda GPS sistemi sivil kullanıma da açıl-
mış ve taşınabilir teknolojilerde yerini almıştır. GPS sistemi dünyanın her yerinde ve tüm hava koşulların-
da çalışır. Kullanıcıların yerlerini belirlemede ve rotalarını izlemelerinde yardımcı olur. GPS sistemi, elinde 
bulunan teknolojide GPS alıcısı olan herkes tarafından kullanılabilir.

Siz telefonunuzda veya baş-
ka bir taşınabilir teknolojide 
hangi uygulamaları daha çok 
kullanıyorsunuz? Cihazınızı 
kendi beğeninize göre nasıl 
kişiselleştirdiniz? Ya da buna 
hiç gerek duydunuz mu?

SMS ve e-posta arasındaki 
benzerlikleri ve farklılıkları 
karşılaştırın.

Bilgisayarınızdaki Widget’ları 
listeleyin.

ÖÇ 3 Taşınabilir teknolojilerle ilgili hizmet ve protokolleri tanımlayabilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş
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ÖÇ 1 Taşınabilir teknoloji türlerini 
sıralama

Taşınabilir Teknolojiler
Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız ve yoğun olarak kullanı-
lan taşınabilir teknolojiler; dizüstü bilgisayarlar, akıllı cep tele-
fonları, tabletler ve akıllı gözlük ve akıllı saat gibi çeşitli giyile-
bilir teknolojiler bulunmaktadır.

ÖÇ 2 Taşınabilir teknolojileri ve taşınabilir 
teknolojilerin özelliklerini açıklayabilme

Taşınabilir Teknolojilerin 
Özellikleri

Teknolojinin hayatımıza bu kadar dahil olmasında ve belki de 
kendisine bu kadar bağımlı olmamızda taşınabilir teknolojile-
rin rolü göz ardı edilemez. Teknolojinin taşınabilirlik özelliğin-
deki en önemli değişim, cihazların çalışmak için gerekli enerjiyi 
sağlayabilmesi için bir enerji kaynağına kablo yoluyla sabit bir 
şekilde bağlanmaktan kurtulup, yeniden şarj edilebilir batarya-
ları kullanmaları olmuştur. Böylece cihazlar, belirli bir süre hem 
gereksinim duydukları enerjiyi, hem de iletişim adına gerek-
li olan sinyalleri kablolar olmaksızın kullanmaya, yakalamaya 
başladılar.
Dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet ya da giyilebilir tekno-
lojilerin herhangi bir türüne ait taşınabilir teknolojiler hayatı-
mızı şüphesiz öncekinden daha hızlı, daha rahat ve esnek hâle 
getirmektedir.

ÖÇ 3 Taşınabilir teknolojilerle ilgili hizmet ve 
protokolleri tanımlayabilme

Taşınabilir Teknolojilerle İlgili 
Bazı Hizmet ve Protokoller

Taşınabilir teknolojilerin kullanıcılara sağladığı belli başlı hiz-
metler arasında; SMS, MMS, E-Posta, Video görüşme, Farklı 
mobil uygulamaları kullanma, Widget kullanma, Teknolojiyi 
kişiselleştirme, İnfrared teknolojisi, Bluetooth, Bulut sistemi 
vb. olarak sıralanabilir. 
Tüm bu hizmetlerden yararlanmak, çeşitli standart ve proto-
kollerle mümkün olmaktadır. Bunlardan bazıları: Mobil IP, 
GSM, GPRS, EDGE, 3G, ADSL, GPS, WiFi, WAP olarak 
sıralanabilir.
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neler öğrendik?

1  1. Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir tekno-
lojiler için hem avantaj hem de dezavantaj olarak 
görülebilir?

A. Her yerde kullanabilme esnekliği
B. Çokluortam kullanımı
C. Kişiselleştirme özelliği
D. Şarj edilebilir bataryalar
E. Uzun süre kullanmaya bağlı sorunlar

2  Aşağıdakilerden hangisi giyilebilir teknoloji 
olarak değerlendirilebilir?

A. Tablet bilgisayarlar
B. Akıllı gözlükler
C. Akıllı telefonlar
D. Dizüstü bilgisayarlar
E. Şarj edilebilir bataryalar

3  Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir teknoloji-
lerden biri değildir?

A. Masaüstü bilgisayar
B. Akıllı telefon
C. Dizüstü bilgisayar
D. Tablet bilgisayar
E. Akıllı saat

4  Bir çok kullanıcı tarafından dizüstü bilgisayar 
yerine kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Netbook
B. Tablet
C. Notebook
D. Slate
E. Masaüstü 

5  Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir teknolo-
jilerin günümüzde en son geldiği noktayı temsil 
eder?

A. Her ortamda kullanılabilme
B. Sosyal medya paylaşımları
C. Kablosuz internet erişimi
D. Şarj edilebilir batarya
E. Giyilebilir teknolojiler

6  Aşağıdakilerden hangisi “nomofobi”yi en iyi 
tanımlar?

A. Telefonum yanımda değil ve ben huzursuzum
B. Telefonda diğer insanlarla rahat konuşamıyo-

rum
C. Tablet bilgisayarımı kullanırken rahat değilim
D. Dizüstü bilgisayarımın belleği çok yetersiz
E. Akıllı saatimi tüm özellikleri ile gibi kullanamı-

yorum

7  Taşınabilir teknolojinin gelişimini en iyi ifa-
de eden sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A. Masaüstü PC-Dizüstü PC-Akıllı Telefon-Şarj 
edilebilir batarya-Kamera

B. Akıllı saat-Tablet-Mobil Telefon-Dizüstü PC-
Masaüstü PC

C. 3D yazıcı-E-Posta-Sosyal ağlar-SMS ve MMS-
Video görüşme

D. Nesnelerin interneti-Artırılmış gerçeklik 
Navigasyon-Ses tanıma-ADSL

E. Masaüstü PC-Mobil Telefon-Dizüstü PC-
Tablet-Akıllı saat

8  Araştırmalara göre ülkemizde akıllı telefon-
ların en yoğun kullanıldığı alan aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. Haber okumak B. Arama yapmak
C. Oyun oynamak D. Sosyal ağlara girmek
E. Yol tarifi için kullanmak

9  Taşınabilir teknolojilerin aynı anda ses, gra-
fik ve video paylaşabilmesini sağlayan teknoloji 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A. GPRS B. EDGE
C. 3G D. GSM
E. GPS

10  Aşağıdakilerden hangisi tam ekran tablet bil-
gisayarlarda görmeye alışık olmadığımız özellikler-
den biridir?

A. İnternet erişimi
B. Fiziksel klavye
C. Çokluortam uygulamaları
D. Kompakt yapı
E. Ekran etkileşimi



6 Taşınabilir Teknolojiler

146

ne
le

r 
öğ

re
nd

ik
 y

an
ıt 

an
ah

ta
rı

Yanıtınız yanlış ise “Taşınabilir Teknoloji-
lerin Özellikleri” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

1. D Yanıtınız yanlış ise “Akıllı Telefonlar” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Taşınabilir Teknoloji-
lerin Özellikleri” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Akıllı Telefonlar” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Giyilebilir Teknoloji-
ler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise “Taşınabilir Teknoloji-
lerin Özellikleri” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Dizüstü Bilgisayarlar” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Giyilebilir Teknoloji-
ler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Taşınabilir Teknoloji-
lerle İlgili Bazı Hizmet ve Protokoller” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Tablet Bilgisayarlar” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Araştır Yanıt
Anahtarı6

Araştır 1 Bu konuda deneyimlerinizi paylaşmadıysanız, ilgili soruları bir kez daha dü-
şünün.

Araştır 2
Eğer bu teknolojilerle ilgili deneyiminiz yoksa ya da bunlara sahip değilseniz, 
sahip olan bir yakınınıza veya arkadaşınıza aynı soruları yönelterek cevaplarını 
değerlendirmeye çalışın.

Araştır 3

Taşınabilir teknolojiler, sisteme yükleyeceğiniz uygulamalar, üzerinde bulu-
nan veya sonradan ekleyebileceğiniz widgetler ile bireysel tercihlerinize göre 
kişiselleştirilebilir. Örneğin ana ekranda saati, hava durumunu ve en çok kul-
landığınız 3-5 uygulamanın kısa yolunu koyabilir, yanındaki ekrana takvim 
yerleştirebilirsiniz. 
Bazı kullanıcılar ise, sistemin üzerinde gelen (default) uygulama ve widgetleri 
hiç değiştirmeden kullanmayı tercih edebilirler. Bu tamamen sizin tercihiniz, 
kullanma alışkanlıklarınız veya kendinizi rahat etmeniz üzerine oluşturulabi-
lecek bir yapılandırmadır.
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Sosyal Ağlar

Anahtar Sözcükler: • Ağ Toplumu • Web 2.0 • Sosyal Medya • Sosyal Ağ • Medya Okuryazarlığı
• Medya Akıcılığı • Facebook • Twitter • Google+ • Tumblr • Instagram • LinkedIn • YouTube

1
Web 2.0’ın Sunduğu Olanaklar ve Sosyal 
Ağların Özellikleri
1 Web 2.0 ve sosyal ağların genel 

özelliklerini açıklayabilme 2
Sosyal Ağlar ve Farklı Kullanım Amaçları
2 Sosyal ağların farklı amaçlar için 

kullanımını açıklayabilme

4
Sosyal Ağlarda Medya Okuryazarlığı ve 
Akıcılığı
4 Medya okuryazarlığı ve medya akıcılığı 

kavramlarını ayırt edebilme

Örnek Sosyal Ağ Siteleri: Facebook, 
Twitter, Google+, Tumblr, Instagram, 
Linkedin, Youtube
3 En çok kullanılan sosyal ağ sitelerini 

sıralayabilme3
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7Temel Bilgi Teknolojileri I

GİRİŞ
21. yüzyıl, gelişen bilgi teknolojileri nedeniyle 

önemli sosyal dönüşümlerin yaşandığı bir çağdır. 
Enformasyon toplumundan ağ toplumuna geçişin 
etkilerini hepimiz yaşıyoruz. Bilgiye erişim ve bilgi-
yi paylaşmak üzere kullanılan iletişim araçları hızla 
değişmeye ve gelişmeye devam ediyor. Artık bilginin 
toplumlar üzerindeki etkisini ve gücünü yadsımadı-
ğımız bir noktadayız. Enformasyon toplumu kavramı, 
enformasyonun toplum için önemine dikkat çek-
mektedir. Sosyolog Castells’in enformasyonel toplum 
kavramı ise enformasyonun üretimi, işlenmesi ve ak-
tarımının, ortaya çıkan teknolojik koşullar nedeniyle 
toplum için üretkenliğin ve gücün temel kaynakları 
hâline gelmesi ve yeni bir toplumsal örgütlenme bi-
çiminin ortaya çıkmasını anlatmaktadır. Endüstri/
sanayi toplumunda endüstriyel örgütlenme; nasıl 
ekonomik sistem ve askerî teknolojilerden başlamak 
üzere tüm etkinlik alanlarına yayılıp gündelik haya-
tın alışkanlıklarına kadar uzanmış ise enformasyon 
toplumunda da bilginin üretimi ve iletimine dayalı 
yeni bir toplumsal örgütlenme söz konusudur. Bu 
yapı içerisindeki temel özellik ağlar oluşturmaktır. 
Farklı alanlarda toplumun temel dinamiklerini ve 
değişimini anlayabilmek için birbiriyle bağlantılı 
düğümlerden oluşan bu ağların anlaşılması gerek-
mektedir. Ağlardaki düğümlerin, yani merkezlerin 
ne oldukları, söz konusu ağın özelliklerine bağlıdır. 
Örneğin iletişim açısından, medyanın küresel ağında 
televizyonlar, haber ekipleri, stüdyolar bu ağın dü-
ğümleri/merkezleri arasında sayılabilir. Ağlar arasın-

daki ilişkiler enformasyon teknolojilerine dayalı olup, 
ağların bireyleri, kurumları kaplaması veya dışlaması 
toplumsal süreçleri belirlemektedir (Castells, 2005). 

Ağ toplumu yaklaşımı, yüzyılımızda hızla artan 
küreselleşmeyi, karşılıklı bağımlılığı anlamamıza 
yardımcı olmaktadır. Ağların sınırsız şekilde geniş-
leyebilen yapıya sahip olmaları ve yeni düğümlerle 
bütünleşebilmesi, toplumsal açıklık ve esnekliği be-
raberinde getirir. Buradan hareketle siyasal, ekono-
mik, sosyal, kültürel olmak üzere her alandaki top-
lumsal değişimi gözlemek ve anlamlandırmak daha 
mümkündür. Elektronik iletişimin dijital (sayısal), 
görsel-işitsel araçları kullanıcılar ile sürekli etkileşim 
içindedir. Toplumları dönüştüren, bilgisayar teknolo-
jileri ve olanak verdiği enformasyon akışıdır. Örneğin 
ekonomi enformasyona dayalıdır, çünkü üretkenlik 
ve rekabet; firmalar, devletler, örgütler için bilgi ta-
banlı enformasyonu oluşturma, işleme ve uygulama 
kapasitelerine bağlıdır. Ayrıca ekonomi küreseldir, 
çünkü dünya çapında işleme kapasitesi vardır, bunun 
gerçekleşmesi ise yeni bilgi iletişim teknolojileri sa-
yesindedir. Enformasyonun dünya üzerinde herhan-
gi bir yerden anlık olarak ulaşılabildiği bir teknoloji 
ve zaman kavramı söz konusudur. Bu da zaman ve 
mekânın önemini kaybettiği ışık hızında bir erişim 
anlamına gelmektedir (Ritzer, 2011). 

Ağ: Birbiriyle bağlantılı düğümler 
dizisidir.

Şekil 7.1 Ağlarda düğümlerin arasındaki çizgiler ilişkileri ifade etmektedir.
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7 Sosyal Ağlar

1960’lı yıllarda elektronik medyanın top-
lumları bir küresel köye dönüştüreceğine dikkat 
çeken Marshall McLuhan, her yeni medyanın 
bireylere yeni sosyal değerler katarak geliştirece-
ğini, bunlara uyum sağlamasını sağlayacağını ve 
bireylerin bu yeni kültürel değerlere göre şekil-
leneceğini belirtmiştir. Her yeni iletişim tekno-
lojisi gibi sosyal medya ve bunun içinde sosyal 
ağlar da toplumsal ilişkiler üzerinden toplumsal 
yapıyı şekillendirmekte ve yeni değerlerin be-
nimsenmesine yol açmaktadır. Bireylerin kullan-
dıkları araçlar, dil ve pratikler yani davranışlar 
değişmektedir (Onat Aşman ve Alikılıç, 2008).

WEB 2.0’IN SUNDUĞU 
OLANAKLAR VE SOSYAL 
AĞLARIN ÖZELLİKLERİ

Bilgisayar ve İnternet, küresel enformasyon akışı-
nın toplumsal örgütlenmelerin yapısını etkilemesin-
de en önemli araçlardır. Birbirine bağlı sayısız küçük 
bilgisayar ağlarından oluşan İnternet, enformasyon 
teknolojisi olarak ele alındığında, verilerin depolan-
ması ve aktarımını sağlayan bir iletişim teknolojisidir. 

İnternet, enformasyonun metin, ses, grafik, imaj ve vi-
deo gibi farklı biçimlerde; yerel, ulusal ve uluslararası 
erişimin mümkün olduğu küresel bir iletişim şeklidir. 
Sunduğu etkileşim ortamı interneti toplumsal iletişim 
için önemli bir araç kılmaktadır. İnternet ortamında 
kurulan toplumsal ilişkiler, elektronik posta, tartışma 
listeleri, telekonferans, sohbet sistemleri ve web olmak 
üzere sınıflandırılabilir (Timisi, 2003). 

World Wide Web (WWW), İnternet ağında kay-
nak keşfetme ve erişim için bir izleme aracıdır. 
Tim Berners-Lee tarafından geliştirilen bu Dünya 
Çapında Ağın amacı, web siteleriyle kullanıcılara 
bilgi sunmaktır. Web 1.0 olarak nitelenen sitelerde 
kullanıcıların pasif bir rolü vardır. İçeriğe katkıda 
bulunmazlar. Web 2.0 olarak nitelendirilen siteler-
de ise kullanıcılar içerik geliştiren ve paylaşan aktif 
üreticilerdir. İnternet’in sosyal etkileşim olanakla-
rı kullanıldığı için Web 2.0 araçlarına sosyal medya 
denmektedir. 

Bu bağlamda sosyal medya, elektronik ve İnternet 
araçlarının diğer insanların deneyimlerini, bilgileri-
ni paylaşmak ve tartışmak amacıyla kullanılmasıdır. 
Sosyal medya dendiğinde akla sosyal ağlar, bloglar (ağ 
günlükleri), wikiler (bilgi sayfaları), forumlar (tartış-
ma panoları) gelmektedir. Facebook, Twitter, Flickr, 
Youtube gibi siteler Web 2.0 için örnek gösterilen ilk 
uygulamalardır. Tim O’Reilly’nin isim babası olduğu 
Web 2.0, ikinci nesil toplumsal iletişim veya sosyal 
paylaşım siteleri, İnternet kullanıcılarının ortaklaşa 
ve paylaşarak oluşturdukları bir sistemdir. İçeriklerin 
kullanıcılar tarafından oluşturulmasının yanısıra, kul-
lanıcıların ekledikleri etiketler, reytingler aracılığıyla 
metadata (veriye ilişkin veri) üretilmektedir. 

Sosyal medyanın özellikleri aşağıdaki gibi sınıf-
landırılabilir:

1. Katılım: İçerik üretici olan kullanıcıların 
katılım ve geri bildirimi cesaretlendirilir.

2. Açıklık: İçeriğe erişim ve kullanımda engel-
ler yoktur. 

Daniel Bell’in tanımıyla bilgi, mantıklı bir yar-
gı ya da deneysel bir sonuç sunan, başkalarına 
sistemli bir biçimde bir iletişim aracıyla aktarı-
lan olgulara ya da düşüncelere ilişkin örgütlü 
ifadeler dizisidir. Bu tanımda bilgi, haber ve 
eğlenceden ayrı tutulmaktadır. Enformasyon 
ise bilginin iletilmesidir; dolayısıyla enformas-
yon örgütlenmiş şekilde iletilen veridir (Cas-
tells, 2005).

dikkat

McLuhan’ın küresel köy saptamasına 
göre, elektronik medyanın ileri tekno-
lojiye geçmesiyle ve toplumlar arasında 
sınırların kalkmasıyla teknolojiyi kulla-
nabilen herkes coğrafi sınırlar ve sınırla-
malar olmaksızın dilediği kişiyle iletişim 
kurabilecekti. Sosyal ağlar ile bu dönüşüm 
gerçekleşiyor.

Bilgisayar ve İnternet teknolojileri, yeni 
iletişim teknolojilerinin temel özellikle-
rini yansıtırlar. Bunlar arasında, kullanıcı 
merkezli olma, çoğunluğun kendi istediği 
enformasyona ulaşabilmesi, karşılıklı et-
kileşimin mümkün olması ve eş zamansız 
olabilme sayılabilir.
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3. Karşılıklı konuşma: İki yönlü iletişim yani 
diyalog vardır. 

4. Topluluk: Grupların oluşumuna ve etkin şe-
kilde iletişimine olanak sağlar.

5. Bağlantısallık: Diğer siteler, kaynaklar ve ki-
şilere linkler ile bağlantı sağlanır (Gürsakal, 
2009). 

Sosyal Ağların Tanımı ve Genel 
Özellikleri

Toplum bilimciler sosyal ağların (grupların) bi-
reylerin gerçek yaşamlarındaki önemlerine dikkat 
çekerken, bir ağ içerisinde yakınlaşan bireylerin 
düzgün ilişkiler üzerine oturan bir sistem oluştur-
duklarını ve bu yeni grupta bireyin kendini daha 
iyi ve açık olarak ifade edebildiğini açıklamakta-
dırlar. Bu tanımıyla sosyal ağ, bireyler arasındaki 
kişisel veya profesyonel ilişkilerin oluşturduğu bir 
ağdır. Herkes sosyal ağlarla birbirine bağlanmıştır, 
dolayısıyla her birey başka bir kişinin sosyal ağın-
da bir düğüm olarak yer almaktadır. İnternet’teki 
sosyal ağlar gerçek yaşamdakilerden biraz farklıdır. 
Gerçek yaşamda grupların içine girmek ve kabul 
edilmek zor olurken, sanal ortamda kişilerin sosyal 
ağlarına girmek daha kolaydır. Bu özelliği ile sanal 
sosyal ağlar gerçek yaşamdakinden daha geçirgen-
dir. Gerçek yaşamda sosyal ağlar sürekli görüşülen 
kişilerden ve daha güçlü bağlantılardan oluşurken, 
internetteki sosyal ağ sitelerinde nadiren görüşülen 
kişileri bir ağa kabul etmek daha kolaydır. Sosyal 
ağlarda, gerçek yaşamda belirlenmesi güç olan dü-
ğümlerin yani ağları birbirine bağlayan kişilerin 
belirlenmesi daha kolay olabilmektedir. Sosyal ağ 
haritaları, düğümlerden ve bağlantılardan oluşur. 

Düğümler hari-
ta üzerinde nokta 
şeklinde gösterilen 
kişiler veya kurum-
lardır, düğümlerin 
arasındaki çizgiler 
ise ilişkilerdir (Onat 
ve Aşman Alikılıç, 
2008). 

Sosyal ağ siteleri, 
bireylerin kurumsal 
bilgisayar sistemleri 
gibi sınırları bel-
li olan bir sistem 

içerisinde açık veya yarı açık profil yaratmalarını, 
ortak bağlantıları olan kullanıcıların listelerini ve 
bu kişilerin bağlantı paylaştığı diğer kullanıcıların 
listelerini gözden geçirme ve karşılaştırmalarını 
sağlayan web tabanlı hizmetlerdir. Bu bağlantıla-
rın özellikleri, siteden siteye değişmektedir. Sosyal 
ağ sitelerindeki paylaşımlar eş zamanlı veya eş za-
mansız olabilmektedir. Bireylerin istedikleri zaman 
paylaşımda bulunabilmeleri, ağ teknolojisinin sağ-
ladığı önemli bir kullanım kolaylığı ve esnekliğidir 
(Boyd ve Ellison, 2008). 

Günümüzde sosyal ağların bireylerin sosyalleş-
me, alışveriş, ticaret, eğitim başta olmak üzere farklı 
alanlardaki ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyebiliriz. 
Bireylerin bu ihtiyaçlarını sanal ortamda karşılama 
isteği, yeni bir kimlik oluşumuna da yol açmakta-
dır. Bu kimlikler gerçek hayatta kullanıcıların sahip 
olamadıkları konumlar yaratmalarına olanak sağ-
lar. Dolayısıyla ağlar üzerinde kullanıcılar kendile-
rine sanal bir yaşam kurabilirler (Toprak vd, 2014). 
Sosyal ağlar üzerindeki profillerde yer alan özellik-
ler idealize edilmiş ve gerçeği yansıtmayan durum-
lar olabilir. İnternet’te birbirleriyle iletişime geçen 
bireyler, kendilerine ait küçük bir dünya yaratırlar, 
küçük dünya fenomenini 1967 yılında ilk ortaya 
koyan psikolog Stanley Milgram’dir. Milgram’ın 
altı derece yaklaşımına göre bir kişi tanımadığı 
birine ulaşmak için en fazla beş kişiyi kullanarak 
(altı adımda) bunu gerçekleştirebilmektedir.  2006 
yılında dünya çapındaki veritabanlarında yapılan 
analizler sonucunda da bu hipotez doğrulanmıştır. 
Bu nedenle ilk sosyal ağ sitesinin adı da Six Degrees 
idi. Sosyal iş birliğini sağlayan iletişim teknolojile-
rinin gelişmesi sosyal ağ sitelerinde sanal topluluk-
ların oluşmasını ve sayıca her geçen gün artmasını 
sağlamıştır. Yaygın etkinin artmasında, bu hareket-
liliğin ve etkileşimin bireylerin aktif performansla-
rına dayalı olması önemli bir etkendir. Kullanıcılar 
kendileri içerik üreterek, yani bilgi, haber, yorum, 
resim vb. paylaşarak fikirlerinin sosyal topluluklar/
gruplar aracılığıyla büyük hızla yayılmasını sağla-
maktadırlar (Onat ve Aşman Alikılıç, 2008). 

Sosyal ağ sitelerinin amaçlarına göre tanım-
lanan farklı teknik özellikleri olmasının yanısıra, 
ortak tanımlanan genel özellikleri de bulunur. 
Bunlar arasında başlıcaları, görülebilen açık pro-
fillerin sunumu ve paylaşımda bulunulan ve söz 
konusu sitenin kullanıcısı olan arkadaşların pro-

Sosyal ağ sitelerinin önemli 
bir özelliği, kullanıcıların 
içinde bulundukları sosyal 
ilişki ve ağları dile getirmek, 
görünür kılmak istemeleri-
dir. Dolayısıyla kullanıcılar, 
mevcut arkadaşlarıyla ve 
tanıdıkları insanlarla sanal 
uzamda da iletişim kurmak 
ve paylaşımda bulunmak 
istemektedir. 

dikkat
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fillerinin görüntülenebilmesidir. Sosyal ağ sitelerinde bireyler gizlilik ayarlarını etkinleştirerek profille-
rinin başkaları tarafından görüntülenmesini engelleyebilmekte ya da profillerinin istedikleri kişilerce 
görüntülenmesine izin vermektedirler. Profiller ayrı web sayfaları ile sunulur, bu sayfalarda kullanıcılar 
kendileriyle ilgili bilgileri paylaşırlar. Sosyal ağ sitelerinde serbest üyelik veya davetli üyelik uygulana-
bilir. Bir diğer site üyesinin davetinin gerekmediği durumlarda, sosyal ağ sitesine giriş yapan kişiden 
öncelikle bazı soruları yanıtlaması beklenir. Kullanıcı profili bu soruların yanıtlarına göre oluşur, bu 
bilgiler genellikle yaş, yaşanılan yer, ilgi alanları gibi kişiyi tanıtan bilgilerdir. Kullanıcılar profil fotoğ-
rafı yükleyerek, çoklumedya içeriği kullanarak ve birtakım farklı uygulamalarla profillerini geliştirebilir, 
zenginleştirebilirler (Boyd ve Ellison, 2008). 

Profillerin görüntülenmesi site-
nin özelliklerine ve kullanıcı tercih-
lerine dayalı olarak değişebilir. Bazı 
sosyal ağ sitelerinde, profiller arama 
motorları ile taranarak, kullanıcı 
olmayan kişilerce de görülebildi-
ği gibi sadece üyelik ücreti ödeyen 
kullanıcılar tarafından görülebil-
dikleri kapalı siteler de bulunmak-
tadır. Örneğin Facebook’ta aynı 
ağda bulunan kullanıcılar profil sa-
hibi erişim engeli koymadığı sürece 
birbirlerinin profilini görüntüleye-
bilir. Sosyal ağlardaki ilişkiler için 
ağların özelliklerine ve amaçlarına 
göre farklı bağlantı çeşitleri bulun-
maktadır. Bunların en sık kullanı-
lanları arasında arkadaş, hayran, 
takipçi sayılabilir. Bazı ortamlar 
için arkadaş teriminin kullanılması 
doğru olmayabilir, çünkü bağlan-
tılar geleneksel arkadaşlık ilişkileri 
dışında farklı nedenlerle de kuru-
labilmektedir. Sosyal ağ sitelerinin 
bir diğer ortak sayılabilecek özelliği 

ise kullanıcıların, arkadaşlarının profillerine mesaj bırakabilmeleridir. Sitelerin bu özelliği altında da 
farklı etiketleri olup (beğen, beğenmekten vazgeç gibi), bu yolla kullanıcılar tarafından yorum yapıla-
bilmekte ve duygu/düşünceler belirtilebilmektedir. Kullanıcılar birbiriyle özel mesajlar da paylaşabil-
mektedir. Siteler fotoğraf, video paylaşımı, blog ve anlık mesaj teknolojilerini de içermektedir (Boyd ve 
Ellison, 2008). 

Profil sunumu diğer kullanıcılar ile bağlantıları (ilişki türlerini) ortaya koyarken, hem yeni kişilerle 
iletişim kurma hem de tanıdıkları bir araya getirme işlevlerini yerine getirmekte ve toplumsal etkileşimin 
temelini oluşturmaktadır. Sosyal ağ sitelerinin yaygın kullanımı Robin Dunbar’ın toplumsal dolaşım ve 
Erving Goffman’ın benliğin temsili kavramları çerçevesinde açıklanmaktadır. Toplumsal dolaşım ile açık-
lanmak istenen, dedikodu ve insan merakının sosyal dolaşımı nedeniyle bireylerin diğerlerinin yaşamlarını 
merak etmesi ve paylaşımda bulunmalarıdır. Benliğin temsili kavramı ise bireyin gündelik yaşamın her 
alanında benliğini temsil etme çabasını açıklar. Dolayısıyla sosyal ağlarda bireyler profiller aracılığıyla ün 
ve statülerini artırmak isterken, ağlar diğer kullanıcıların bağlantıları ile ilişkilerinin durumunu gösterir 
(Toprak vd, 2014). 

Şekil 7.2 Sosyal ağ sitelerinde bireyler sosyalleşme, alış veriş, ticaret, eğitim 
gibi ihtiyaçlarını karşılayabilir.



153

7Temel Bilgi Teknolojileri I

Ayrılığın Altı Derecesi ve Etkilemenin Üç Derecesi
…Yaptığımız ya da söylediğimiz her şey, ağı-

mız aracılığıyla dalga dalga yayılarak, arkadaşla-
rımız (bir derece), arkadaşlarımızın arkadaşları 
(ikinci derece), hatta arkadaşlarımızın arkadaş-
larının arkadaşları (üçüncü derece) üzerinde etki 
yaratma eğilimi gösteriyor. Etkimiz aşamalı ola-
rak kayboluyor ve bize üç derece uzaklıkta bu-
lunan sosyal sınırın ötesindeki insanlar üzerinde 
belirgin bir sonuç yaratmıyor. Benzer şekilde, üç 
derece içerisinde yer alan arkadaşlardan etkileni-
yor, ama genellikle bunun ötesindekilerin etkisi 
altında kalmıyoruz. 

Üç Derece Kuralı pek çok tavır, his ve dav-
ranış için geçerli olduğu gibi, siyasi görüşler, kilo 
alma ve mutluluk gibi birbirinden çok farklı ol-
guların yayılmasında da geçerlidir. Başka araş-
tırmacılar, mucitlerden oluşan ağlar içinde yara-
tıcı fikirlerin üç dereceye kadar yayılma eğilimi 
gösterdiğini, böylece bir mucidin yaratıcılığının 
kendi meslektaşlarını, meslektaşlarının meslek-
taşlarını ve meslektaşlarının meslektaşlarının 
meslektaşlarını etkilediğini belgelediler. Günde-
lik konular hakkında kulaktan kulağa dolaşan 
tavsiyeler de (iyi bir piyano öğretmeninin nasıl 
bulunabileceği ya da bir evcil hayvana nasıl yuva 
bulunabileceği gibi) üç dereceye kadar yayılma 
eğilimi gösteriyor.

Etki düzeyimizin sınırlı olmasının üç olası 
nedeni var. İlk olarak, durgun bir göle atılan taş-
tan yayılan küçük dalgalar gibi, başkaları üzerin-
deki etkimiz de eninde sonunda tükenebilir. Taş 
düştüğünde belli bir su hacminin yerini alır ve 
dalgadaki enerji yayıldıkça yavaş yavaş kaybolur. 
Bunu sosyal açıdan düşünürsek, bilgi iletildikçe 
doğruluğunda bir azalma olur; çocukların tele-
fon oyununda olduğu gibi. Dolayısıyla sigarayı 
bırakırsanız ya da belirli bir siyasi adayı destek-
lerseniz, bu bilgi arkadaşlarınızın arkadaşlarının 
arkadaşlarının arkadaşına ulaştığında, o kişi artık 
gerçekte ne yaptığınız konusunda doğru ya da 

güvenilir bir bilgiye sahip olmayabilir. Biz bunu 
içsel bozulma açıklaması olarak adlandırıyoruz. 

İkinci olarak, etki ağ içinde meydana gelen 
ve üç derecenin ötesindeki bağlantıları karar-
sız hale getiren kaçınılmaz bir evrim nedeniyle 
azalabilir. Ağlardaki bağlar sonsuza dek sürmez. 
Arkadaşlar arkadaş olmayı bırakır. Komşular 
taşınır. Eşler boşanır. İnsanlar ölür. Tanıdığınız 
bir kişiyle doğrudan bağlantınızı kaybetmenin 
tek yolu, aranızdaki bağın ortadan kalkması-
dır. Fakat size üç derece uzaklıktaki bir kişi söz 
konusu olduğunda, üç bağdan herhangi biri 
kesilebilir ve aranızdaki yollardan en az birini 
kaybetmiş olursunuz. Bu nedenle, yol boyun-
ca uzanan bağlantılardaki aralıksız dönüşümü 
dikkate alırsak, ortalama olarak, dört derece 
uzaklıktaki insanlarla kalıcı bağlara sahip ola-
mayabiliriz. Sonuç olarak, dört derece ve öte-
sindeki insanları etkilemez ve onlardan etki-
lenmeyiz. Biz bunu ağ kararsızlığı açıklaması 
olarak adlandırıyoruz. 

…
Bütün bu etkenlerin bir rol oynaması olası 

görünüyor. Fakat sebep her ne olursa olsun, Üç 
Derece Kuralı insanlardan oluşan sosyal ağların 
işleyiş biçiminin önemli bir parçası olabilir ve 
teknoloji bize her geçen gün daha çok insana 
erişme olanağı tanısa da, bu kural bağlanma yete-
neğimizi kısıtlamaya devam edebilir.

Bu doğal sınır kısıtlayıcı görünse de (kim 
dünyaya hükmetmek istemez ki?), dünyanın ne 
kadar küçük olduğunu unutmamalıyız. Diğer 
herkesle altı dereceye kadar bağlantıdaysak ve on-
ları üç dereceye kadar etkileyebiliyorsak, her biri-
miz gezegen üzerindeki diğer herkese neredeyse 
yarı yolda ulaşabiliriz demektir.

 
Kaynak: Christakis, N.A., ve Fowler, J.H. 
(2009). Sosyal Ağların Şaşırtıcı Gücü ve Yaşantı-
mızı Biçimlendiren Etkisi. Çeviren: Derya Yüksel 
(2012). İstanbul: Varlık Yayınları, ss. 39-41. 

araştırmalarla 
ilişkilendir



154

7 Sosyal Ağlar

SOSYAL AĞLARIN FARKLI KULLANIM AMAÇLARI
Sosyal ağ sitelerinin başlıca kullanım amacı sosyalleşmektir. Kullanıcılar; arkadaşları, akrabaları, onların 

arkadaşları ve özel yaşantıları hakkında bilgi edinmek, günlük olay ve haberleri paylaşmak istedikleri için 
bu sitelere üye olurlar. Arkadaşlık, akrabalık, ortak ilgiler ve aktiviteler üzerine kurulu olan sosyal ağ siteleri 
bilgi paylaşma, ilişki kurma ve geliştirme işlevleriyle farklı meslek alanlarındaki profesyonellerin meslektaş-
larıyla iletişim halinde olmalarını da sağlar. Bu durum, kullanıcılar arasında üye oldukları gruplara karşı 
aidiyet duygusu ve sanal kimlik gelişimine yol açarken ağ sitelerinde gelişen iletişim becerileri de bireylerin 
yaşamboyu öğrenme ve mesleki gelişimleri açısından önemlidir.

Sosyal ağlardaki kullanıcı sayılarının ve çevrimiçi ağlarda geçirilen sürenin her geçen gün art-
ma eğiliminde olması, çalışma ve öğrenme ortamlarının da ağlara taşınmasına yol açmaktadır.  
Özellikle, kullanıcıların ilgi duydukları alanlarda topluluklar oluşturmaları, işbirliği ve bilgi pay-
laşımı için bir ortam yaratma ihtiyacı, iletişim teknolojileri ile desteklenmektedir. Öğrenmede 
özellikle akran desteği yönüyle ilgi çeken ağlara dayalı örnekler, bu ortamların ucuz ve kolay bir 

iletişim şekli olarak tercih edildiğini göstermektedir. Sadece öğrenenler açısından değil, işverenler/akade-
misyenler/öğretmenler açısından da sosyal ağ siteleri, öğrencilerine ve meslektaşlarına kısa sürede ulaşmak, 
topluluk oluşturmak ve bilgi/dosya/kaynak paylaşımı ve içerik üretimi için uygun bulunmakta ve tercih 
edilmektedir. George Siemens’in, dijital çağın öğrenme kuramı olarak görülen ve “ağlar üzerinde öğrenme” 
şeklinde özetlenebilecek olan yaklaşımı konnektivizm/bağlantıcılığa göre öğrenme, bireylerin çeşitli bilgi 
kaynaklarıyla etkileşimi, ortak ilgi alanlarına göre oluşturulan topluluklara ve sosyal ağlara katılımları yo-
luyla gerçekleşir. Örneğin sosyal ağ sitelerinde (özellikle Facebook’ta) oluşturulan ders gruplarının; soruların 
sorulduğu, ödevlerin tartışıldığı ve dosyaların gönderildiği ortamlar olarak kullanıldıkları görülmektedir 

Sosyal ağların sanal top-
lumsallaşmada rolü sizce 
nedir?

Sosyal ağ iletişimlerinizin 
hayatınızı nasıl etkilediğini 
tartışın.

En çok kullandığınız bir 
sosyal ağa size sunulandan 
başka hangi özellikleri ek-
lemek istediğinizi açıklayın.

ÖÇ 1 Web 2.0 ve sosyal ağların genel özelliklerini açıklayabilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş

Şekil 7.3 Bireyler, sosyal ağlarda ilgi alanlarına göre bilgi paylaşarak diğerleriyle ilişki kurabilir.
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(Gülbahar vd., 2010). Bu gruplar bireylerin derse, 
öğrenen topluluğuna bağlı hissetmeleri konusunda 
etkin şekilde kullanılabilmektedir. Benzer şekilde, 
projeler gibi ortak çalışma, paylaşım gerektiren ko-
nularda sosyal ağ sitelerinin ortam ve araçları fayda 
sağlamaktadır. Örneğin kısa bilgiler paylaşılaca-
ğında, hatırlatmalar yapılacağında Twitter’ın 140 
karakter ile sınırlı mikroblog ortamı da uygun bir 
araçtır. Twitter aracılığıyla paylaşılan (tweet atılan) 
iletişim metni, kullanıcının tüm takipçileri tarafın-
dan görülmektedir. 

Sosyal ağlar, mobil uygulamalar ile uyumlu 
oldukları ve mobil telefonlar aracılığıyla da kulla-
nılabildikleri için, esnek ve kullanıcı dostu araç-
lardır. Bu nedenlerle günümüzde eğitimcileri meş-
gul eden önemli bir araştırma ve tartışma konusu, 
sosyal ağ sitelerinin, eğitim kurumlarının öğrenme 
yönetim sistemleri ile karşılaştırılması ve entegras-
yonu hâline gelmiştir (İşman, Albayrak, 2014). 
Yapılan araştırmalar, sosyal ağların eğitim ortam-
larında kullanılmasının, öğrenciler için motivas-
yon, etkililik ve iletişim yönüyle olumlu sonuçlar 
doğurduğuna dikkat çekmektedir. Araştırma bul-
gularına göre, sosyal ağlarda ortak gruplarda yer 
alan dolayısıyla benzer ilgi alanları olan bireyler 
arasında öğrenme topluluklarının kurulması ve iş 
birlikli öğrenmenin sağlanması daha mümkündür. 
Katılımcıların birbirine güvenmesi ve kolay payla-
şımda bulunabilmeleri, eğitsel açıdan ağların kul-
lanımını daha etkin ve verimli kılmaktadır (Öz-
men vd., 2012).

Sosyal ağ sitelerinin, eğitim ve mesleki gelişi-
me yönelik aktiviteler için kullanılmasının yanısı-
ra LinkedIn gibi insan kaynakları ve kariyer odak-
lı sosyal ağ siteleri de bulunmaktadır. Bu siteler 
özellikle öz geçmiş/CV paylaşımı, yeni iş başvu-
ruları için bilgi edinimi üzerine kuruludur. Farklı 
meslek gruplarından profesyoneller için tanışma 
platformu olan LinkedIn’de kullanıcılar mesleki 
konularda birbirine danışabilir, iş ilanlarını de-
ğerlendirebilirler. Kullanıcıların üye olmak için 
başka bir site üyesi tarafından davet edilmesinin 
gerekmediği bu paylaşım sitesinde, sosyal davra-
nış pratikleri arkadaşlık sitelerine göre biraz de-
ğişerek kullanıcıların tanımadıkları kişilerle bağ-
lantı kurmaları olasılığı daha yüksektir. Ancak bu 
ortamlarda da kullanıcıların birbirlerinin iş hayat-
ları konusunda yorum yapabilmeleri ve birbirle-
rine referans olabilmeleri için ortak iş tecrübeleri 
olması gerekir. Paylaşılan bilgiler kurumsal (iş/

işverenle ilgili) olduğu için kullanıcıların gerçek 
hayattan farklı bir sanal dünya/kimlik yaratmala-
rı ve kendilerini olduğundan farklı göstermeleri 
daha zor ve risklidir. 

Bireylerin sosyal medyada, özellikle sosyal ağ 
sitelerinde geçirdikleri sürenin artması, tüketim 
alışkanlıkları ve ticareti de etkilemektedir. Satıcı 
ve alıcılar, fiziki bir mekânda karşı karşıya gelme-
den, web sayfaları, elektronik postalar ve sosyal 
ağlar üzerinden alışverişi gerçekleştirebilmektedir. 
Yüz yüze görüşme, dergi ve kataloglar gibi gele-
neksel yöntemler yerlerini web’e dayalı ortam ve 
araçlara bırakmaktadır. Sosyal ağ siteleri; marka-
lar, ürünler için önemli reklam ve halkla ilişkiler 
ortamlarına dönüşmektedir. Gelişen iletişim tek-
nolojilerinin etkisiyle 1990’lı yıllardan itibaren 
tüketim ve alışveriş alışkanlıkları internetteki 
gelişme ve uygulamalardan etkilenmiştir. 2000’li 
yıllarda ise sosyal medyadaki gelişmeler elektronik 
ticaret (e-ticaret) için yeni araçlar hâline gelmiştir. 
Bu bağlamda sosyal ağ siteleri, marka iletişiminin 
önemli bir parçası hâline gelmiş ve satıcılar için 
ürünlerinin milyonlarca tüketici (yani potansiyel 
müşterileri) tarafından ziyaret edilen bu siteler-
deki görünürlüklerinin arttırılması büyük önem 
kazanmıştır. 

Bu uygulamalara örnek olarak Facebook üze-
rinden ürün sahiplerinin izledikleri yöntemler 
verilebilir. Sosyal ağ sitelerinde kendilerine hesap 
açan üreticiler, bu hesaplar ile kullanıcıları rek-
lam, promosyon ve kampanyalarından haberdar 
etmekte ve Facebook duvarına yönlendirilen bu 
mesajlarla yine Facebook üzerinden ürünün sa-
tıldığı sayfalara link vermektedirler. Üreticinin 
duvarda yayınladığı link ve bilgiler kullanıcılar 
tarafından paylaşılıp içerik üzerinde yorum yapıl-
dıkça daha geniş kitlelere ulaşılmakta ve ciddi bir 
pazarlama süreci gerçekleşmektedir. Elektronik ti-
caret yapan firmalar sundukları avantajlar hakkın-
daki içerikler üzerine “beğen, paylaş ve yorumla” 
gibi butonlarla kullanıcılara değerlendirme yaptı-
rararak hem tanıtım hem de kamuoyu yoklama-
sı gerçekleştirmektedir. Üretici firmanın profil 
sayfası, paylaşılan içeriklerin okunma sayıları, 
beğenme oranları, paylaşım sayıları ve kullanıcı-
ların demografik özellikleri gibi veriler toplanıp 
raporlandıkça kurumun marka iletişimi açısından 
önemli bir yol katedilmektedir. Bu istatistikler 
kurumlara hedef kitleler ve yeni pazarlama strate-
jileri için ışık tutmaktadır (Halis, 2012). 
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TÜİK 2014 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, Türkiye’de İnternet kul-
lanan bireylerin oranı %53,8’dir. İnternet kullanım amaçları incelendiğinde 2014 yılının ilk üç ayında 
İnternet kullanan bireylerin %78,8’inin sosyal ağ sitelerine katıldığı, İnternet üzerinden mal veya hiz-
met siparişi  verme ya da satın alma oranının ise %30,8 olduğu görülmektedir. We Are Social tarafından 
hazırlanan Küresel Dijital İstatistikler 2014 Raporuna göre ise Türkiye’de en yaygın kullanılan sosyal 
ağ siteleri Facebook (%93), Twitter (%72), Google+ (%70) ve LinkedIn (%33), Instagram (%26)’dır. 
Türkiye’de sahte hesaplar da dâhil olmak üzere, 36 milyon aktif Facebook hesabı bulunmakta ve Türki-
ye’deki kullanıcılar günde ortalama 2 saat 32 dakikayı sosyal medyada geçirmektedir.  

Bu denli yoğun ilgi gören ve kullanılan sosyal ağ siteleri, iletişimciler ve özellikle reklam ve halkla 
ilişkiler uzmanları için araştırılması ve dikkatli kullanılması gereken önemli bir ortam hâline gelmiştir. 
Çünkü sosyal ağlar sadece bireyler için değil, kurumlar açısından da önemlidir. Sosyal ağlar işletmelere 
hedef kitleleriyle iletişim kurmaları ve doğru hedeflere ulaşmaları için olanak sağlamaktadır. Günümüz-
de çevrim içi (online) reklamcılık konusunda sosyal ağlar önemli bir mecra hâline gelmiştir. İşletmeler 
sosyal ağlar için geliştirilen çeşitli uygulamalarla (applications/widgets) kendi ürün ve hizmetlerini ta-
nıtarak pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca sosyal ağlarda ölçümleme yaparak işletmeler 
strateji geliştirebilmektedir. Sosyal ağlardaki viral pazarlama (viral yayılma) kavramı, reklamlar aracı-
lığıyla ürün ve markaların tanıdık tavsiyeleriyle tanınması anlamına gelmektedir. Ancak bu durum, 
ağların doğru çözümlenmesi ve reklam mesajlarının doğru platformlarda doğru kitlelere verilmesi so-
rumluluğunu doğurmaktadır. Bu noktada iletişim etiği, kullanıcıların farklı İnternet bağlantı hızlarının 
bulunduğu gerçeği, İnternet hukuku ve ilgili kanunlar da dikkate alınarak uygulamaların şekillendiril-
mesi önemlidir (Onat ve Aşman Alikılıç, 2008). 

Sosyal ağların analizi/çözümlen-
mesi dendiğinde kişilerin (düğümle-
rin) ve ilişkilerin belirlenmesi önem 
taşımaktadır; çünkü bu kullanıcıla-
rın konumu (örneğin; diğer kulla-
nıcıların fikirlerini etkileyen kanaat 
önderleri)  ve ilişkilerin bir durumu 
nasıl etkilediği gibi bilgiler geleceğe 
yönelik eylemler için fikir verebilir. 
Sosyal ağlarda ağ haritaları çıkarıla-
rak yorum yapılabilmesini sağlayan 
yazılımlar da bulunmaktadır. Varo-
lan bir ağı iyileştirmek ve geliştirmek 
amacıyla ortaya atılan ağ dokuma 
yaklaşımında ise ağ dokumacısı ola-
rak adlandırılan bir düğümün ağa 
eklenmesi ve birbiriyle bağı olmayan 
düğümleri bağlaması söz konusudur 
(Krebs ve Holley, 2006). Bir amaca 

yönelik olarak bir sosyal ağ oluşturmak üzere düğümlerin neler olması gerektiği ve bunlar arasındaki iliş-
kilerin nasıl olması gerektiğine yönelik tasarım ise sosyal ağ sentezi olarak tanımlanmaktadır (Uça-Güneş, 
2014). Bu üç yaklaşım sayesinde sosyal ağların etkin yönetimi sağlanabilir.

İşletmeler sosyal ağlarda sundukları küçük uygulamalar ile (widgets) örneğin kullanıcılara kendi ürün 
ve markaları ile ilgili oyunlar oynatarak ve bu yolla yorum yapmalarını sağlayarak İnternet trafiği (potan-
siyel müşteriler ile çevrimiçi iletişim) oluşturmaktadır. Bu trafik çeşitli yazılımlarla izlenebildiği için pazar-
lama iletişimi faaliyetlerine yönelik ölçümleme yapılırken kullanılmaktadır. Örneğin ilgi çeken dolayısıyla 
başarılı firma uygulamaları, bir süre sonra firmanın kendi web sitesine taşınarak iletişim ve pazarlama faa-
liyetlerinin sosyal ağlarda başlatıldıktan sonra firmanın kendi sayfalarında devam ettirilmesi mümkündür 
(Onat ve Aşman Alikılıç, 2008). 

Şekil 7.4 Sosyal ağlarda, uygun pazarlama stratejilerinin kullanılmasıyla 
viral pazarlama hedefine ulaşabilir.
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Sosyal ağlar, toplumsal siyasal örgütlenmenin ve hareketin önemli iletişim araçlarından birisidir. 
Toplumsal örgütlenme açısından İnternet; siyasal partiler, dernekler, vakıflar, kamu kurumları, özel 
ticari şirketler, siyasal ve toplumsal hareketler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle top-
lumsal hareketler, kamuoyuna ulaşmak üzere sosyal ağ siteleri üzerinden kampanyalar düzenleyerek aynı 
anda binlerce kullanıcıya ulaşmaktadır (Toprak vd, 2014). Sosyal ağlar insanları bir araya getirdiği için 
sosyal hareketleri birbirine bağlayan ve iletişim kurmalarını sağlayan bir ortamdır. Bu ortamın geliş-
mesinde yurttaş gazeteciliği kavramının da önemli yeri bulunmaktadır. İçerik üretici olan kullanıcıların 
sosyal ağlarda kendi metin ve resimlerini, videolarını paylaşmalarıyla yeni bir bilgi/haber kaynağı ileti-
şimde etkili olmaktadır. 

Sosyal ağ sitelerini kullanan bireyler, bu siteleri kullanma amaçlarına (sosyalleşme, eğlence, kolay erişim 
ve ulaşılma, arkadaş edinme, kaçma/kaçınma, koordine olma, bilgi arama) ve katılım seviyelerine (düşük, 
yüksek) göre sınıflandırılarak, çeşitli kullanıcı tipleri/türleri belirlenebilir. Bu farklı kullanım motivasyon-
ları, kullanıcıların ağları kullanma sıklık ve sürelerini ve ne düzeyde aktif içerik üreten ve paylaşan bireyler 
olduklarını şekillendirir. Bu motivasyonlar arasında kaçma/kaçınma günlük sıkıntılardan, sorumluluklar-
dan veya baskıdan uzaklaşmak; koordine olma ise sosyal faaliyetleri organize etme ve etkinlikler düzenlemek 
ile ilgili tanımlanmaktadır. Gösteriş yapma, pazarlama kampanyalarından yararlanma yine alanyazında 
vurgulanan motivasyonlar arasındadır. Bireylerin ağları kullanma amaçları; yaş, cinsiyet ve sosyal statüleri-
ne göre de farklılık göstermektedir (Özata, Kılıçer ve Ağlargöz, 2014).  

ÖRNEK SOSYAL AĞ SİTELERİ
Sosyal ağ siteleri genel anlamda kullanıcılara siteye üye olan diğer kişilerle bağlantı kurma olanağı ver-

mektedir. Bazen yıllardır görüşülmeyen bir arkadaş, bazen de ilgi duyulan bir alanda tanınmış bir kişi ile 
iletişim kurmak mümkündür. Oyun oynama, etkinlik düzenleme ve haberleri takip etme gibi amaçlar için 
de kullanılabilecek sosyal ağlarda güncel bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlanabilir. 

Çevrim içi sosyal ağ sitelerinden yararlanmak için İnternet erişimi olmalıdır. Sosyal ağ sitelerinin çoğu 
ücretsiz kullanıma açık olup bazıları ek özelliklerin kullanımı için ücret isteyebilmektedir. Bir sosyal ağ si-
tesini kullanabilmek için o sitede bir hesap açmak gerekir; bunun için genellikle kullanıcıya ait bir e-posta 
adresi ve seçeceği bir şifre gibi bilgiler istenir. Kişi, e-posta adresine gelen bağlantıya tıklayarak kaydını 
onaylayabilir ve ardından sitede oturum açabilir. 

Bu bölümde, sosyal ağ sitelerinin işleyişlerine dayanarak nasıl kullanılabilecekleri konusunda bilgi ver-
mek amaçlanmıştır. Sosyal ağ sitelerini kullanırken dikkat edilmesi gereken bir konu, uygulamaların kul-
lanıcıların hangi bilgilerine erişim sağladığını kontrol etmek ve gizliliği korumaktır.

Dijital yerliler ve dijital 
göçmenlerin sosyal med-
yayı kullanım durumlarını 
karşılaştırın. 

İnternet kullanıcıları ve sos-
yal ağ kullanıcıları sayılarını 
karşılaştırarak tartışın.

Sosyal ağları hangi amaçlar-
la kullandığınızı sıralayın.

ÖÇ 2 Sosyal ağların farklı amaçlar için kullanımını açıklayabilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Facebook
2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Face-

book, öncelikle Harvard öğrencilerinin kullanımı için oluşturulmuş fakat kısa zamanda diğer 
üniversiteler ve okulları bünyesine katarak 2006 yılında dünyanın herhangi bir yerinde e-posta 
adresi olan herkesin üye olabileceği bir platform haline gelmiştir. Facebook, Türkiye’de en çok 
kullanılan sosyal ağ sitesidir. 

2015 yılının Mart ayı için günlük ortalama 936 milyon aktif kullanıcı olduğundan söz edilen Facebo-
ok, “tanıdıklarınızla iletişim kurmanızı ve hayatınızda olup bitenleri paylaşmanızı sağlar”.

Facebook sosyal ağ sitesinin kullanımına ilişkin temel bilgiler aşağıda açıklanmaktadır.
Profil oluşturma: Kullanıcılar, profil fotoğrafı yükleyerek 

ve kişisel bilgilerini girerek profilini oluşturabilir.
Bağlantı kurma (Arkadaş ekleme): Bağlantı kurmak için 

arama yapılabileceği gibi doğrudan e-posta hesabı ya da 
telefonda kayıtlı kişi listesini aktarmak gibi seçenekler de 
değerlendirilebilir. Arama özelliği, bireylerin çoğunlukla 
gerçek hayatta tanıdığı kişileri bu ortamda da bulabilmesi 
için kullanılmakla birlikte, gruplar ve yerler de aranabi§lir. 

Ayrıca Facebook kullanıcılara önerilerde de bulunmaktadır. Bağlantı kurmak isteyen kullanıcılar ancak 
karşı taraf onayladığında arkadaş olabilirler. Arkadaşlık tarihçesi özelliği sayesinde Facebook’taki herhangi 
bir arkadaşla bugüne kadar yapılan tüm etkileşimler görülebilmektedir.

Duvar: Kullanıcıların sayfalarına eklediği ve izin verdikleri kişilerin görebileceği metin, resim ya da 
video gibi paylaşımlarının bulunduğu, arkadaşlarının da gönderide bulunabileceği bölümdür.

Zaman tüneli: Kullanıcının paylaşımları ve hareketleri zaman içinde arttıkça bunların kronolojik su-
numudur. 

Haber kaynağı: Bu kısımda kullanıcı için önemli olabilecek ya da arkadaşlarının paylaştığı gönderiler 
yayınlanmaktadır.

Beğen (Like) düğmesi: Facebook’taki önemli ve çok kul-
lanılan bir özelliktir, paylaşımın beğenildiğini ya da onay-
landığını ifade eder. Ayrıca, paylaşımların altına Yorum Yap/
Yaz özelliği aracılığıyla yorum yazılabilir. Kullanıcılar, be-
ğendikleri gönderiyi kendi arkadaş listelerinin de görmesini 
isterlerse gönderinin altındaki Paylaş düğmesine basarak 
kendi duvarlarında paylaşabilirler.

Takip etme: Amaç geniş bir kitleye ulaşmak olduğunda 
bu özellik kullanılabilir. Böylece, Facebook’ta kullanıcının 
arkadaşı olmayanlar bile kullanıcıyı takip ederek herkese 
açık güncellemelerini Haber Kaynağı’nda görebilir. 

Hareket dökümü: Bu bölümde güncel olarak tüm bil-
dirimler ve diğer hareketler görülebilmektedir. Bunların 
içinde  etiketlenilen fotoğraflar, beğenilen sayfalar, ekle-
nilen arkadaşlar gibi Facebook’ta yapılan tüm aktiviteler 
bulunmaktadır.

Facebook’a www.facebook.com adresinden 
ulaşabilirsiniz.

internet

Güvenlik durumu kontrolleri bir afet duru-
munda kişilerin güvende oldukları bilgisini 
arkadaşları ve aileleriyle hızla paylaşmalarına 
olanak sağlar ve önemsedikleri insanlarla 
iletişim kurmalarına yardımcı olur. Facebook, 
kullanıcının profilinde belirttiği ve İnternet’i 
kullanmakta olduğu şehir gibi bilgilere da-
yanarak etkilenen bölgede olduğunu belir-
lediğinde, ona iyi olup olmadığını soran bir 
bildirim gönderir.

internet
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Etiketleme: Kullanıcı, fotoğraf ya da gönderiler-
de kendisini ya da arkadaşlarını işaretleyebilir.

Gruplar: Durum güncellemeleri, fotoğraflar 
veya belgelerin paylaşılabildiği ve  grubun diğer 
üyelerine mesajlar gönderilebildiği  özel alanlar 
olup ortak ilgi alanlarına sahip kişilerin iletişim 
kurmasını kolaylaştırır. Kullanıcılar grup kurabi-
lir ya da kendi ilgi alanlarına göre var olan grup-
lara katılabilir. Gruplar; herkese açık, kapalı (üye-
lik isteğinde bulunduktan sonra onay gerektiren) 
ya da gizli (sadece grup üyelerinin eklediği/davet 
edebildiği ortamlar) olabilir. 

Sayfalar: İşletmelerin, markaların ve kuruluşla-
rın hikayelerini paylaşmaları ve insanlarla bağlantı 
kurmaları içindir.   Bu tür bir sayfayı oluşturmak 
için ilgili kurumun resmî temsilcisi olmak gerek-
mektedir. Sayfalar, haber paylaşmak, etkinlikler 
düzenlemek, uygulamalar eklemek gibi yöntemler-
le özelleştirilebilir ve kullanıcılar tarafından yıldız 
puanlar ile değerlendirilebilir.

Etkinlik Düzenleme: Sergi, düğün, buluşma vb. 
etkinlikler için tarih belirlenerek istenilen kişiler 
davet edilebilir ve belirtmeleri hâlinde katılım du-
rumları (olumlu, olumsuz, belki olarak) görülebilir. 

Resim 7.1 Anadolu Üniversitesi resmi Facebook sayfası

Kaynak: http://www.facebook.com/anadoluuniversitesi
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Twitter
Twitter, 2006 yılında Jack Dorsey tarafından 

geliştirilmiş olan, anlık iletişime dayalı bir sosyal 
ağ ve mikroblog sitesidir. Aylık 302 milyon aktif 
kullanıcısı olup günlük 500 milyon tweet atıl-
maktadır. Güncel bilginin ve haberlerin paylaşılıp 
takip edilebileceği bu ortamı bireylerin yanısıra 
kurumlar da kullanmaktadır. 

Twitter sosyal ağ sitesinin kullanımına ilişkin 
temel bilgiler aşağıda açıklanmaktadır.

Tweet: Twitter’daki gönderiler/paylaşımlar twe-
et olarak adlandırılmakta ve “tweet atmak” tabiri 
kullanılmaktadır. Tweetler bir anın ya da düşün-
cenin fotoğraf, video, internet bağlantısı ya da en 
fazla 140 karakterlik metinler ile ifade edilmesidir.

Tweet’ler yanıtlanarak hakkında yorum yapıla-
bilir ve sohbete dönüştürülebilir, yeniden tweetle-
nebilir (retweet), beğenildiyse favorilere eklenebilir 
ve belli bir konuda olduğunu vurgulamak amacıyla 
etiketlenebilir (hashtag). 

Facebook’ta iyi haber tez yayılıyor
ABD’de Kaliforniya Üniversitesi Yale ile 

Facebook’un ortaklaşa yaptırdığı bir araştırma, 
Facebook gibi sosyal medya siteleri yoluyla ruh 
hallerinin bulaşıcı bir şekilde geniş kitlelere yayı-
labileceğini ortaya koydu.

Milyonlarca Facebook kullanıcısından elde 
edilen verileri tahlil eden araştırmacılar, yağmur-
lu günlerin nasıl bir etki yarattığını incelediler.

Araştırma yağmurdan etkilenen her bir kişiye 
mukabil bir ya da iki diğer kişinin de sosyal med-
ya yoluyla bu etkiyi hissettiğini ortaya koydu.

Çalışma Plos One adlı bilimsel internet der-
gisinde yayımlandı.

Araştırmayı anlatan makalede, “Dünyanın 
bir yerindeki insanların hissettiği ya da söylediği 
bir şey aynı gün dünyanın birçok başka yerine 
yayılabiliyor” denildi.

Uzmanlar, “internetteki sosyal ağlar dünya 
çapında belli zamanlarda duygu birliğini yoğun-
laştırıcı bir etki yaratabilir” diyor.

Yağmurlu hava örneği
Araştırmacılar insanların yüz yüze etkileşim yo-

luyla birbirlerine duygularını geçirebildiklerini epey-
dir biliyor ama sosyal medya iletişiminde de aynı 
etkinin doğup doğmadığı yeni bir araştırma alanı.

Bazıları çalışma yapıldığı sırada Facebook ça-
lışanı olan araştırmacılar 2009 Ocak ayı ile 2012 
yılı Mart ayı arasında Facebook’a konan milyar-
larca duygusal içerikli mesajı irdelediler.

Duyguların nasıl yayıldığını anlamak için 
yağmur örneğini alıp, yağmur yağdığında gün-
cellemelerin nasıl geliştiğini takip ettiler.

Önce yağmurlu ve kapalı havalar olan yer-
lerde negatif mesajların yüzde 1,16 arttığını ve 
pozitif mesajların yüzde 1,19 oranında azaldığını 
saptadılar.

Sonra yağmurdan etkilenenlerin, havanın o 
kadar kötü olmadığı başka kentlerde yaşayan ar-
kadaşlarının durumunu incelediler.

Sonuç mu? Her bir olumsuz mesaj bu kişile-
rin arkadaşları arasında olumsuz içerikli güncelle-
melerin oranını normal düzeyine göre yüzde 1,29 
artırıyordu.

Şaşırtıcı olan mutlu mesajların etkisinin daha 
güçlü olması. Eğer bir kullanıcı neşeli bir mesaj 
koyarsa, bu dostları arasında olumlu mesajlarda 
yüzde 1,75 oranında bir artış yaratıyor.

Araştırmanın sonuçlarını yazan ekip şöyle di-
yor: “Sonuçlar, duyguların sosyal medya iletişim 
ağlarından geçerek büyük ölçeklerde duygu bir-
likleri yarattığı, mutlu ve mutsuz insan kümeleri 
oluşturduğunu gösteriyor.”

Buna ek olarak, internette yeni teknoloji-
lerin, insanlara kendilerini daha geniş sosyal te-
maslar yoluyla ifade etme imkanları yaratarak, bu 
duygu-eşzamanlılıklarını daha da artırabileceğine 
dikkat çekiyorlar.

Bu da gelecekte, bu yeni teknolojiler kulla-
nıma girdikçe, siyasi sistemlerden borsalara ve-
rilen tepkilere kadar her konuda “küresel hissi-
yatın” çok daha kolayca değişebileceği anlamına 
gelebilecek.

Kaynak: BBC Haber Sitesi (14 Mart 2014)
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/03/
140313_facebook_mood. Erişim tarihi: 18/04/2017

yaşamla ilişkilendir
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Takip etme: Tweetler herkes tarafından görülebilmekle 
birlikte, kullanıcılar isterse sadece kendi arkadaşlarının gö-
rebileceği şekilde sınırlandırabilir. Kullanıcılar diğer kulla-
nıcıları takip ettiğinde onların tweetlerini, takipçi sayılarını 
ve takip ettiği kişileri görebilir. Takip edilen kullanıcıların 
tweetleri kronolojik olarak görüntülenir. Takip etmekten 
vazgeçmek ya da takip edeni engellemek mümkündür.

Trending Topic (TT): Atılan tweet sayısına göre en popüler 10 
konunun listelendiği alandır. Ülke ve dünya bazında bu listeye 
erişilebilir. 

Retweet (RT): Kullanıcı’nın, başka bir twitter kullanıcısının 
tweetini kendi takipçilerinin de görmesini istediğinde retweet 
tuşuna basarak kendi profilinde görünmesini sağlamasıdır. Her-
hangi bir tweet’in yaygın hale getirilmesi için kullanılır ve bir-
çok kişinin takip etmesi sağlanır.

Direct Message (DM): Twitter üzerinden özel mesaj gönder-
me işlemidir, direk mesaj gönderebilmek için kişilerin birbirle-
rini takip etmesi gerekir.

Mention (@) : Gönderilen bir mesajda hitap etmek istenilen 
kullanıcı adının başına @ işareti koyulmasıdır. (Örnek: @Ana-
dolu_Univ).

Hashtag (Etiket): Hakkında yazılan konuyu kategorize etmek 
için başına # işareti konularak yazılan sözcüklerdir. Böylelikle 
bilginin hızlı yayılması ve mesajın doğru yere ulaşması sağlanır. 
(Örnek: #açıköğretim).

Favorilere Ekleme: Twitter’da paylaşılan tweetler beğenildiğinde kullanıcının Favori listesine eklenir.

Twitter’a https://twitter.com adresinden 
ulaşabilirsiniz.

internet

Resim 7.2 Anadolu Üniversitesi resmi Twitter hesabı

Kaynak: https://twitter.com/Anadolu_Univ

Twitter’da etikete göre arama yapılarak 
belli bir konuda atılan tweet listesine ulaş-
mak mümkündür. Etiket kullanımı ile 
ilgili olarak kullanıcılar arasında zaman 
zaman eğlence amaçlı popüler eğilimler 
de söz konusu olabilmektedir. Örneğin, 
bir dönem yaygınlaşan (FF) etiketi, kul-
lanıcının, sevdiği kullanıcıları kendisini 
takip eden kullanıcılara önermesi için 
olup sadece Cuma günleri kullanılır. (#fol-
lowfriday ya da #FF). Son zamanlarda 
kullanılan #TBT, #ThrowbackThursday 
etiketi ise Perşembe günleri geçmişe ait fo-
toğrafların paylaşılmasına dayanmaktadır.

dikkat
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Google+
Google şirketinin 2011 yılında kullanıma açtığı 

hizmetlerden biri olan Google+ (Google Plus), ar-
kadaşlar, aile ve diğer kişiler ile iletişim kurulması 
amacına yöneliktir. Ortam ve kullanım biçimi ola-
rak Facebook ortamı ile oldukça benzemektedir. 

Bu sitede de fotoğraf, iş, eğitim vb. bilgilerin 
olduğu profil oluşturma söz konusu olup kişiler 
çevrelere eklenmektedir. Arkadaş, aile, tanıdıklar, 
izlediklerim adlı hazır çevrelerin yanısıra kullanıcı 
isterse başka çevreler de oluşturabilir. Metin, fotoğ-
raf, bağlantı, video, etkinlik, anket formatında ya-
yınlar yapılabilir. Google+’nın sunduğu popüler ve 
önerilen yayınlar içinde etiket ile arama da yapılabi-
lir. Yayınların +1’lenmesi (beğenilmesi), paylaşılma-
sı, bu yayınlara yorum eklenmesi mümkündür. Ko-
leksiyonlar, yayınları konuya göre gruplandırmaya 
yarar. Benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcılar grup/
topluluk oluşturabilir. Kullanıcılar etkinlik düzen-
leyebilir. Hangouts uygulaması ile herhangi bir ci-
hazdan birebir ya da grup olarak mesajlaşma, video 
görüşmeleri ve sesli aramalar yapmak mümkündür. 
İşletmeler için sayfa oluşturma özelliği, müşteriler 
ile iletişim kurulması ve ilişkilerin güçlendirilmesi 
amacıyla kullanılır.

Sosyal ağ platformu Google+ için Google bu 
uygulamaya son verme kararı almıştır. Bununla 
ilgili şirketin güncel açıklaması şu şekildedir. “2 
Nisan 2019’da Google+ hesabınız ve oluşturdu-
ğunuz tüm Google+ sayfaları kullanıma kapatı-
lacak ve ilgili içerikler tüketici Google+ hesap-
larından silinmeye başlayacaktır. Google+’daki 
fotoğraf ve videolarınız Albüm Arşivinizden ve 
Google+ sayfalarınızdan silinecektir.”

Tumblr
David Karp tarafından 2007’de kurulan 

Tumblr, kendi sitesinde “her şeyi barındıran, bir-
birinden farklı 235 milyon blogun oluşturduğu 
bir bütün” olarak tanımlanmaktadır. Microblog ile 
blog arasında kalan bir yapıda olduğu söylenebilir. 

Blogların konusu; öyküler, fotoğraflar, animasyon-
lar, diziler, bağlantılar, şakalar, videolar, moda, sa-
nat vb. konular olabilir. Tumblr, ilgilenilen alanda 
blogları bulup takip edebilmeyi ve kullanıcının 
oluşturduğu bloğun da başkaları tarafından keşfe-
dilmesini sağlar. 

Tumblr’da metin, fotoğraf, alıntı, bağlantı, soh-
bet, ses, video formatında gönderiler desteklen-
mektedir. Takip edilen blogdan gelen gönderiler 
kullanıcının panosunda (dashboard) belirmektedir. 
Beğenilen gönderiler yeniden bloglanabilir, gönde-
rilere yorum eklenebilir. Fotoğraf, video gibi filt-
releme yapılarak belli bir kategorideki gönderiler 
görüntülenebilmektedir.

Instagram
Instagram, 2010 yılında, Kevin Systrom ve 

Mike Krieger tarafından öncelikle IOS (iPho-
ne-iPad) için tasarlanıp geliştirilmiştir. Mobil 
cihazlara kurulum yaparak fotoğraf ve videoları 
filtreleyebilme ve sosyal ağlarda paylaşma olanağı 
sunan uygulama, farklı dillerde kullanımı da des-
teklemektedir. 

Uygulamanın kurulumunun ardından kullanı-
cı tanımlamaları yapılmalıdır. Programın içinden 
kamerayı açıp fotoğraf çekilebilir ya da cihazda 
mevcut olan fotoğrafları filtreleyerek paylaşımda 
bulunulabilir. Geniş fotoğraf düzenleme özellik-
leri sayesinde fotoğraflara çok farklı görünümler 
kazandırılabilmektedir. Instagram kullanımında, 
sık aralıklarla her tür fotoğrafı paylaşmaktansa 
belli aralıklarla daha çok sanatsal değeri olabilecek 
fotoğrafların paylaşımı önerilmektedir.

Instagram’a https://instagram.com adresinden 
ulaşabilirsiniz.

internet

Tumblr’a www.tumblr.com adresinden 
ulaşabilirsiniz.

internet

Google+’a https://plus.google.com adresinden 
ulaşabilirsiniz.

internet
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Instagram sosyal ağ sitesinin kullanımına ilişkin temel bilgiler aşağıda açıklanmaktadır.

Bağlantı kurma: Instagram, kullanıcıya hangi arkadaşlarının bu uygulamayı kullandığını göstermekte-
dir. Dolayısıyla, onlarla Instagram üzerinden de bağlantı kurulabilir, fotoğrafları görüntülenerek beğenile-
bilir ve yorumda bulunulabilir. Ayrıca, uygulamanın Keşfet kısmından popüler fotoğraflar da incelenebilir.

Etiketleme: Instagram’da da etiket kullanımı söz konusudur. Resimlere etiket koymak, o resimleri kate-
gorize etmeye ve daha çok kişinin görebilmesine olanak sağlar. Webstagram uygulaması üzerinden popüler 
etiketler keşfedilebilir. Instagram’ın arama özelliği de yine etikete dayalıdır.

Instagram’da konum belirtilirse kullanıcının o harita üzerinde paylaşılan fotoğraflarda çıkması sağlanır. Daha 
önce etiketlenmiş bir yerde yeni bir resim çekildiği zaman, o yerde etiketlenen diğer resimleri görmek mümkün 
olduğundan, kullanıcı da bulunduğu yeri etiketleyebilir.

Instagram, özellikle görsele dayalı pazarlama politikaları güden markalar için büyük fırsatlar sunmaktadır. 
Instagram’da genellikle promosyonlar, indirim çekleri, yarışmalar şeklinde kampanyalar düzenlenmektedir. 

LinkedIn
2003 yılında Reid Hoffman tarafından kurulmuş olan LinkedIn, dünyanın en büyük profesyonel sos-

yal iletişim ağı olarak tanımlanmaktadır. Dünya çapındaki 200 ülke ve bölgede 300 milyon üyeye sahiptir. 
Amaç, profesyonellerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayarak daha verimli ve başarılı olmalarıdır. 
LinkedIn’de ayrıca ilgili kişiler, iş ilanları, haberler ve güncellemelere erişmek mümkündür. 

Resim 7.3 Anadolu Üniversitesi resmi Instagram hesabı

Kaynak: https://instagram.com/anadoluuniv/
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LinkedIn’ de kullanıcı tanıdığı kişilerin yanı sıra tanı-
madığı ancak alanında uzman ve popüler olan kişilerle de 
etkileşimde bulunabilme şansını yakalamaktadır.

Linkedln’de  üyelik ücretli ve ücretsiz olabilmektedir. 
Ücretli üyelikte birtakım ek özelliklerden yararlanılması 
söz konusu olup bu tip üyeliği bireysel kullanıcılardan çok 
şirketlerin tercih ettiği söylenebilir. 

Ana sayfada bağlantıda olunan kişilerin eylemleri ve paylaşımları görülebilir. Kullanıcı da güncelleme, 
fotoğraf ya da gönderi yayınlayabilir.

LinkedIn sosyal ağ sitesinin kullanımına ilişkin temel bilgiler aşağıda açıklanmaktadır.
Profil: Kullanıcının öz geçmiş bilgilerinden oluşmaktadır. Eğitim bilgileri, kişisel bilgiler, iş dene-

yimleri, yetenekler, yayınlar gibi bilgileri içerir.
Bağlantı ekleme: Doğrudan e-posta adresinden kişiler eklenebileceği gibi arama özelliğini kullanarak 

da kişilere bağlantı isteği gönderilebilir, kurumlar takip edilebilir. Bağlantı kurulan kişiler ile özel olarak 
mesajlaşılabilir.

Onaylama sistemi (Endorsement): Bağlantılı olan kullanıcılar, birbirlerinin hangi konularda çalıştık-
ları ya da hangi yetenek, beceri ve deneyimlere sahip olduğunu bildirebilir ve karşı tarafın izin vermesi 
halinde profillerinde bu durum görüntülenir. 

Tavsiye etme: Bir kişiyi belli pozisyonlar için önermek üzere profilinde yer alabilecek bir tavsiye/referans 
mektubu yazılabilir. Kullanıcı kendisi için de tavsiye mektubu isteğinde bulunabilir.

LinkedIn’e www.linkedin.com adresinden 
ulaşabilirsiniz.

internet

Resim 7.4 LinkedIn anasayfa

Kaynak: www.linkedin.com
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Gruplar: Gruplarda bilgi paylaşımları yapıl-
makta ve bazı konular tartışmaya açılarak, o alan ile 
ilgilenen grup üyeleri düşünce ve yorumlarını yaz-
maktadır. Kullanıcılar ilgi duydukları alanlardaki 
gruplara katılabilir ya da kendileri grup kurabilir. 

Kanallar: Belli sektördeki gelişmeleri güncel 
olarak takip etmek için kanallar takip edilebilir.

İşler, İş ilanları: Bu kısımda kullanıcının öz 
geçmişine uygun, konum ve sektör tercihleri ile 
eşleşen iş alternatifleri görüntülenmektedir. Eğer iş 
veren olarak LinkedIn kullanılıyorsa iş ilanları ya-
yınlanabilir. Unvan, şirket, işlev ve konuma göre iş 
ilanları aranabilir. Bir iş ilanına tıklandığında şirke-
tin sayfasından başvuru yapmaya olanak sağlayan 
düğme, iş tanımı, istenen yetenek ve uzmanlıklar, 
şirket ile ilgili bilgiler, benzer iş ilanları gibi bilgiler 
görüntülenir. 

LinkedIn’i iş bulma amacıyla kullananların pro-
fil bilgilerini “tamamlamaları”, ilgili gruplara aktif 
olarak katılmaları, ilgilendikleri şirketleri takip et-
meleri ve daha önce birlikte çalışılan kişilerce ya-
zılmış tavsiye mektupları almaları şanslarını artırıcı 
birer etken olabilecektir. Kullanıcılar, profillerinin 
bölgelere ve sektörlere göre görüntülenme oranları 
gibi konular hakkında bilgi de edinebilir. 

YouTube
2005 yılında kullanıma sunulan YouTube’un 

kurucuları Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed 
Karim’dir. YouTube, kullanıcılar tarafından oriji-
nal olarak oluşturulmuş videoların keşfedilmesi, 
izlenmesi ve paylaşılmasına olanak sağlamaktadır. 
Böylece, kullanıcılar diğerleriyle bağlantı kura-
bilir. Ayrıca YouTube, reklam verenler için de bir 
dağıtım platformu işlevi görmektedir. YouTube 1 
milyardan fazla kullanıcıya sahip olup her gün yüz 
milyonlarca saat izlenmektedir.

Üye olmadan da video izlenebilen sitede, video 
yüklemek, yorum yapmak, kişinin kendi kanalını 
oluşturması gibi işlemler ise üyelik gerektirmekte-
dir. Üyelik, sözü edilen sosyal ağ sitelerindekiyle 

benzer şekilde olup, ayrıca kullanıcının Google 
hesabı olması durumunda hesap açmak gerekme-
den kullanıcı YouTube’da doğrudan üye olarak 
algılanmaktadır.

YouTube sosyal ağ sitesinin kullanımına ilişkin 
temel bilgiler aşağıda açıklanmaktadır.

Video izleme: Ne İzlemeli kısmında popüler 
olan ve önerilen videolar görüntülenir. Videolar, 
Müzik, Spor, Oyun, Haber gibi kategorilendiril-
miştir. Ayrıca, ilgilenilen içeriğe göre Arama yapı-
labilir. Sonuç sayfasında, ilgili videolar, oynatma 
listeleri ve kanallar görüntülenir. Burada, yükle-
me tarihi, süre gibi açılardan Filtreleme yapılabilir. 
Video seyrederken görüntüleme şekli (tam ekran/
sinema modu), hız ve çözünürlük ayarlanabilir. İz-
lenen video Ekle düğmesi kullanılarak kullanıcının 
kendi oynatma listesine eklenebilir, diğer sosyal ağ 
hesaplarında Paylaşılabilir ve Eposta ile tanıdıklara 
gönderilebilir. Daha Sonra İzle özelliği sayesinde 
kullanıcılar izlemek istedikleri fakat o an izleyeme-
yecekleri videoları hesaplarına ekleyebilir. Ayrıca, 
kendileri için bu videolara not da ekleyebilirler. 
Videoların görüntülenme sayısı her bir videonun 
altında verilir ve Bunu beğendim, Bunu beğenmedim 
gibi geribildirimlere ek olarak Yorum yapılabilir.

Video oluşturma ve yükleme: Kullanıcı kendi he-
sabına video yüklemek istediğinde öncelikle vide-
oyu kimlerin görüntüleyebileceğine ilişkin gizlilik 
ayarlarını seçebilmektedir. Daha sonra bilgisayarın-
da kayıtlı bir videoyu ekleyebileceği gibi slaytlar ya 
da fotoğraflardan da video oluşturabilir. Video için 
başlık ve etiketler tanımlanabilir, efektler kullanı-
labilir ve zamanlama ayarları yapılabilir. İstenirse 
altyazı ve müzik eklenebilir. Kullanıcının oluştu-
rup yüklediği videolar kendi Kanalına eklenir. Ka-
liteli videolar oluşturma konusunda YouTube bilgi, 
program-araç ve ücretsiz dersler sunarak destek 
vermektedir. Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki 
YouTube içerik oluşturucularıyla öneriler paylaşıla-
bilmekte, iletişim kurulabilmekte ve onlara sorular 
sorulabilmektedir.

İçerik Oluşturucu Stüdyosu: Bu kısımda, kullanı-
cıya ait video ve kanal istatistikleri, diğer kullanıcı-
larla olan etkileşimler gibi bilgiler yer almaktadır.

Abonelikler: Beğenilen kanallara abone olunarak 
kanala eklenen yeni videoların takibini kolaylaştırır.

Oynatma listeleri: Kullanıcının beğendiği video-
lardan bir liste oluşturarak istediği herhangi bir za-
manda onları birlikte seyredebilmesine olanak sağlar. 

YouTube’a https://www.youtube.com/ 
adresinden ulaşabilirsiniz.

internet
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Videoları yeniden yayınlama: Bu kapsamda 
uyulması gereken bazı kurallar vardır. İçerik sa-
hibinin kendisine ulaşılması tavsiye edilmektedir. 
Bunu yapmak için videoyu ilk yayınlayan kişinin 
kullanıcı adına tıklayarak o kullanıcının kanal say-

fasından özel ileti göndererek iletişim kurulabilir. 
Televizyonda bir YouTube videosunun gösterilmesi 
durumunda ise altyazı ile ve sözel olarak atıfta bu-
lunulması gerekmektedir.

Televizyon programlarında 
ekrana yerleştirilen Twitter 
etiketlerini programlar ve 
pazarlama/reklamcılık açı-
sından araştırın.

Instagram’ı Facebook ve 
Twitter ile karşılaştırarak 
aradaki kullanım farklarını 
yorumlayın.

Kitabınızda belirtilen, ençok 
hiç yada enaz girdiğiniz bir 
sosyal ağ sitesini kullanarak 
deneyimlerinizi raporlaştırın.

ÖÇ 3 En çok kullanılan sosyal ağ sitelerini sıralayabilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş

Resim 7.5 Anadolu Üniversitesi resmi YouTube hesabı

Kaynak: https://www.youtube.com/user/anadoluuniv
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SOSYAL AĞLARDA MEDYA 
OKURYAZARLIĞI VE AKICILIĞI  
Sosyal ağların farklı kullanım alanları incelendi-

ğinde, bu ortamların sundukları olanaklar yanında 
birtakım riskleri de içerdikleri görülmektedir. Kul-
lanıcıların, üreticiye dönüştükleri bu ortamlarda, 
bilinçli ve sorumluluk sahibi birey davranışı gös-
termeleri için medya okuryazarlığı önem taşımak-
tadır. Medya okuryazarlığının temelinde önemli 
iki unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi içe-
riğe erişebilmek için teknolojiyi kullanabilme be-
cerisi, ikincisi ise sunulan içeriği anlamanın yanı 
sıra içeriği değerlendirebilme yeteneğidir (Solmaz 
ve Yılmaz, 2012). Dolayısıyla medya okuryazarlığı; 
erişim, analiz edebilme, değerlendirme ve içerik 
üretimini kapsayan becerilerden oluşur. Bu bece-
riler birbirini destekleyerek dinamik bir öğrenme 
sürecini oluşturur. Örneğin içerik üretirken kulla-
nıcı diğer kullanıcılar tarafından üretilen içerikleri 
analiz etmeyi öğrenebilir, analiz ve değerlendirme 
becerilerini geliştirirken ise internetin farklı kulla-
nım alanlarını keşfedebilir (Livingstone, 2004). 

Sosyal ağlar için düşünüldüğünde 
medya okuryazarlığı; içerik yaratma, 
üretme, yazma ve düzeltme gibi yeterli-
likleri gerektirmektedir. Eleştirel medya 

okuryazarlığı olarak tanımlanan kavram ise medya 
metinlerinin eleştirel okunmasıyla ilgilidir ve de-
mokratik toplumlarda katılımın sağlanması açısın-
dan önem taşır. Sosyal ağları yetkin kullanacak bilgi 
ve becerilere sahip olmayan kullanıcılar bu ortam-
larda risk yaratmaktadır. Bu riskler arasında payla-
şılan bilgi ve içeriklerin yasa dışı, taraflı veya yanlış 
olması ve nefret söylemi  sayılabilir. Nefret söylemi; 
bireylere ırkları, ten renkleri, etnik kökenleri, top-
lumsal cinsiyetleri, milliyetleri, dinleri, cinsel kim-
likleri gibi bireysel ayrımcılık temelinde yöneltilen 
nefreti içeren ve teşvik eden söylemlerdir (Binark, 
2013). Sosyal ağlarda anonim olabilme durumu her 
ne kadar ifade özgürlüğü açısından önemli görülse 
de nefret söylemine kapı açmamalıdır.  Sosyal ağ-
larda medya okuryazarlık düzeyinin düşük olması, 
aşırı ticari içeriklerin ve yanıltıcı reklamların kulla-
nılması gibi olumsuz sonuçlar da yaratabilmektedir. 
Sosyal ağlar bilinçli kullanıldığı takdirde toplumsal-
laşma açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

Medya okuryazarlığı konusunda, hem çocuklar 
hem de yetişkinler bilgilendirilmeli ve bilinçlen-
dirilmelidir. Bu farkındalık sayesinde, kullanıcılar 

sosyal ağlarda yaşanan etik sorunlar konusunda ön-
lem alabilirler. Dijital/sayısal medyada karşılaşılan 
etik ihlaller incelendiğinde,  karşılaşılan belli başlı 
sorunlar arasında; özel yaşamın gizliliği, içeriğin 
asıl kaynağının gösterilmemesi, üretilen içeriklerin 
olgunlaşmadan ve doğruluğu teyit edilmeden yayıl-
ması, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanamaması, 
dijital gözetim, veri madenciliği, yoğun reklam içe-
riği, yanıltıcı etiketleme, nefret söylemi ve bireyin 
sadece tüketici olarak algılanması gibi durumlar sa-
yılmaktadır (Binark ve Bayraktutan, 2013). 

Sosyal ağların kullanımı söz konusu oldu-
ğunda, medya okuryazarlığı kavramına ek olarak 
medya akıcılığından da söz edilebilir. Medya akı-
cılığı, tüketilen ve üretilen içeriğe göre iki şekilde 
değerlendirilebilir. Tüketici konumda öncelikle 
mesaj, verildiği aracın/ortamın etkilerinden arın-
dırılarak anlaşılabilmeli ve sonra analiz edilip ger-
çekliği geçerlenmelidir. Ardından ortam, biçim 
(renkler, font), akış (mesajın verilişi) ve uyum 
(ortam, mesaj ve hedef kitle arasında) açısından 
değerlendirilir. Üretici konumda ise, mesajın içe-
riğinin ne olacağı ve bu içeriği vermekle sonuçta 
ne beklendiğinin netleştirilmesi gerekmektedir. 
Daha sonra, içeriğin verileceği doğru ortama ka-
rar vermek amacıyla içeriğin sunulacağı hedef kit-
le, üreticinin ortamı kullanma yeterlilikleri ve sı-
nırlayıcı etkenler (bütçe, işin teslimat zamanı vb.) 
göz önünde bulundurulur. 

Sosyal ağların, iletişim araçları olarak etkin kulla-
nılmaları konusunda tartışılan bir diğer kavram dijital 
akıcılıktır. Günümüzde çevrim içi erişilen bilgilerin 
eleştirel olarak sorgulanması ve bilinçli yargılara va-
rılması becerisi büyük önem kazanmıştır. Özellikle 
eğitimciler ve iletişimciler tarafından tartışılan bu 
kavram, öncelikle İnternet kullanımı deneyimi ile 
ilişkilidir. İnternet’in ve arama motorlarının nasıl ça-
lıştığı, kullanıcılar tarafından üretilen içeriklerin na-
sıl yayınlandığı, websitelerinin tasarımı ve İnternette 
kimlik oluşturma gibi temel fonksiyonları anlamayı 
gerektirmektedir. İkinci olarak, İnternet’teki içerikleri 
eleştirel şekilde değerlendirebilme, bilgilerin geçerli 
ve güvenilir olup olmadığı konusunda farklı kaynak-
lardan kontroller yapabilme, farklı kalitede içerikleri 
ayırt edebilme ve kanıtları sorgulayabilme yeterlilik-
lerini içerir. Dikkat çekilen bir üçüncü kategori ise 
kullanıcı çeşitliliğinin farkında olunması ile ilgilidir. 
Paylaşılan bilgiler ve yapılan yorumların bir tartışma 
veya sunum içerisinde kişisel fikirler veya belli bir dü-
şünce şeklinin veya kültürün ürünü olduğunun ayırt 
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edilebilmesi önemlidir. Dolayısıyla dijital akıcılık kav-
ramı, eleştirel düşünme becerilerinin ve yaratıcılığın 
İnternet teknolojileri yeterlilikleri ile uyum içerisinde 
kullanılmasını gerektirir. Sosyal ağlar ile ilgili yapılan 
çalışmalarda ayrıca grup kutuplaşması kavramıyla kar-
şılaşılmaktadır. Benzer görüşlere sahip bireyler, üye 
oldukları ortak bir grupta yaptıkları tartışmalarda bir-
birlerini onaylayarak, tartışmanın başladığı noktaya 
göre çok daha fazla ortak görüşlerine bağlanabilmek-
tedir. Bu durum özellikle forumlarda gözlenmekte 
olup görünmez bir oto-propagandaya dönüşebilmek-
tedir. Alternatif fikirlerin, haberlerin yer almadığı or-
tamlarda örneğin siyasi görüşlerin radikalleşmesi söz 
konusu olabilir (Miller ve Bartlett, 2012). 

Sosyal ağlarda bireyler kendilerini sosyal bir or-
tamda ifade ettikleri ve bu ortamda sanal kimlik 
oluşumu sırasında diğerleriyle gerçekleşen etkileşim 
önemli olduğu için, özellikle çocukların ve gençlerin 
yüz yüze oldukları riskler konusunda bilgilendiril-
meleri gerekmektedir. Gizlilik ayarlarının yapılma-
sı, içerik paylaşımı hakkında okuryazarlık, kötüye 
kullanma ve suistimallere karşı tedbirler alabilme 
gibi konular, özellikle “ebeveynlerinin ağlardaki 
sanal dünyalarına karışmalarını istemeyen” gençler 
için çok daha önemli olabilmektedir (Livingstone, 
2008). Çünkü nelerin çevrim içi paylaşılıp nelerin 
paylaşılmaması noktasındaki kararlar, örneğin genç 
yaştaki kullanıcılar için psikolojik durumlarına göre 
bile değişebilmektedir. Sosyal ağlarda var olabilmek 
için profil yaratmak ve bilgileri arkadaşlarla paylaş-
mak gerekmektedir. Ancak özel hayatın ne kadar 
paylaşılacağı ve arkadaşlık sınırının nerede, nasıl 
çizileceği bireylerin kendi kararlarıdır. Bu kararların 
bilinçli alınabilmesi ve doğru uygulanabilmesi için 
eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri gele-
ceğin dünyası için çok daha önemlidir.  

Sosyal ağ siteleri, kullanıcıların belli bir sistem 
içerisinde profil yaratarak bağlantı kurdukları kul-
lanıcılar ile bilgi paylaşımında bulundukları web 
tabanlı hizmetlerdir. İnternet ve ağ teknolojileri, 
bireylerin istedikleri zaman paylaşımda buluna-
bilmelerini sağlayan kolaylık ve esneklikler sun-
maktadır. Sosyal medyanın etkileşim özelliğine 
dayanan ve kullanıcıların aktif üreticiler oldukları 
paylaşım siteleri; sosyalleşme, alışveriş, eğlence, 
eğitim başta olmak üzere farklı motivasyonlarla 
tercih edilmektedir. Türkiye’de en yaygın kullanı-
lan sosyal ağ siteleri Facebook, Twitter, Google+, 
LinkedIn ve Instagram’dır. Kullanıcı sayılarının ve 
çevrim içi ağlarda geçirilen sürenin artma eğili-
minde olması farklı sektörlerin bu ortamlara ilgi-
sini çekmektedir. Kurumlar da profil yaratarak ve 
çeşitli uygulamaları kullanarak ürün ve hizmetle-
rini tanıtmak ve hedef kitleleriyle buluşmak için 
bu ortamlardan faydalanmaktadır. İletişim aracı 
olarak ağların popülerliğinin her geçen gün art-
tığını söylemek mümkündür. Paylaşım sitelerinde 
oluşturulan gruplar, ortak ilgi alanları etrafında 
buluşan kullanıcılardan oluştuğu için sanal top-
luluklar, bilgi akışının hızını artıran bir faktördür. 
Ancak bu siteleri kullanırken, uygulamaların kul-
lanıcıların hangi bilgilerine erişim sağladığının 
kontrol edilmesi önemlidir. Sosyal ağlarda kulla-
nıcıların içeriğe erişebilmek için teknolojiyi kulla-
nabilme becerileri kadar, sunulan içeriği anlama-
ları ve hatta söz konusu içeriği değerlendirebilme 
yetenekleri de önem kazanmaktadır. Dolayısıyla 
medya okuryazarlığı ve akıcılığı yetkinliklerinin 
kazanılması, paylaşım sitelerinin yarattıkları ola-
naklar yanında taşıdığı riskler konusunda da far-
kındalık yaratma ve kullanıcıları bilinçlendirme 
açısından önemlidir.

Eleştirel düşünme becerisi-
nin sosyal ağlarda karşılaşı-
lan riskler açısından önemi-
ni belirtiniz. 

Medya okuryazarlığı ve di-
jital akıcılığı dijital yerliler 
açısından karşılaştırın.

Kendinizi medya okuryaza-
rı olarak görme ya da gör-
meme nedenlerinizi tanım-
layın.

ÖÇ 4 Medya okuryazarlığı ve medya akıcılığı kavramlarını ayırt edebilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş
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ÖÇ 1 Web 2.0 ve sosyal ağların genel 
özelliklerini açıklayabilme

Web 2.0’ın Sunduğu Olanaklar 
ve Sosyal Ağların Özellikleri

Dünya Çapında Ağ’ın (WWW) amacı, web siteleriyle kullanı-
cılara bilgi sunmaktır. Web 1.0 sitelerinde bu sunum tek yönlü 
olup, kullanıcılar pasiftir. Web 2.0 sitelerinde ise içerik üreten 
ve paylaşan aktif kullanıcılar vardır. Sosyal etkileşim olanakla-
rının kullanıldığı Web 2.0 araçlarına sosyal medya adı verilir. 
Bu ortamlarda kullanıcılar deneyimlerini, bilgilerini paylaşmak 
ve tartışmak amacıyla sosyal ağ siteleri, bloglar (ağ günlükle-
ri), wikiler (bilgi sayfaları) ve forumları (tartışma panolarını) 
kullanırlar. Sosyal medyanın genel özellikleri arasında; katılım, 
açıklık, karşılıklı konuşma, topluluk ve bağlantısallık yer alır. 
Sosyal ağ siteleri, bireylerin sınırları belli bir sistem içinde profil 
yaratmaları ve diğer kullanıcılar ile bağlantı kurmalarını sağla-
yan web tabanlı hizmetlerdir. Profil sunumu, diğer kullanıcı-
lar ile bağlantı kurma şekillerini belirtirken (arkadaş, hayran, 
takipçi gibi); hem yeni kişilerle iletişim kurulmasını, hem de 
tanıdıkların bir araya gelmesini sağlamaktadır. Bu sitelerde sa-
nal toplulukların oluşması, hareketlilik ve etkileşimin kullanıcı 
performanslarına dayalı olması enformasyon yayılımını arttıran 
faktörlerdir. Sosyal ağlarda bireylerin gündelik yaşamın her ala-
nında kendilerini ifade etme, benliklerini temsil etme çabaları 
ve diğer bireylerin yaşamları hakkında merak giderme, payla-
şımda bulunma motivasyonları ön plana çıkmaktadır.

ÖÇ 2 Sosyal ağların farklı amaçlar için 
kullanımını açıklayabilme

Sosyal Ağlar ve Farklı Kullanım 
Amaçları

Sosyal ağ sitelerinin başlıca kullanım amaçları arasında sosyal-
leşme, eğlence, alış veriş, ticaret, eğitim, mesleki gelişim dikkati 
çekmektedir. Bunların hepsinin temelinde bilgi paylaşımı ihtiyacı 
bulunmaktadır.  Sosyalleşme (ilişki kurma ve geliştirme) başlığı al-
tında; kolay erişim ve ulaşılma, arkadaş edinme, gösteriş yapma, 
günlük sıkıntılardan kaçma/kaçınma, koordine olma ve etkinlikler 
düzenleme gibi motivasyonlar da sayılabilir. Ağlar sadece bireyler 
için değil, kamu kurumları, özel ticari şirketler, siyasal partiler, der-
nekler, vakıflar, siyasal ve toplumsal hareketler için de önemli ile-
tişim araçlarıdır. Sosyal ağlardaki kullanıcı sayılarının ve çevrimiçi 
ağlarda geçirilen sürenin sürekli artma eğiliminde olması, çalışma, 
öğrenme, alış veriş gibi ortamların ağlara taşınmasına neden ol-
maktadır. Farklı meslek gruplarından kullanıcıların bir araya gel-
meleri mesleki gelişim açısından önem taşırken, insan kaynakları 
ve kariyer odaklı siteler, özgeçmiş paylaşımı ve iş başvuruları konu-
sunda ortam sağlamaktadır. Elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla, 
sosyal ağların tercih nedenleri arasında pazarlama kampanyaları ve 
promosyonlardan faydalanma, internet üzerinden mal veya hizmet 
siparişi verme veya satın alma da yer almaktadır. Üretim yapan fir-
malar profil sayfalarında yayınladıkları link ve bilgiler ile hedef kit-
lelerine ulaşmaktadır. Toplumsal örgütlenme açısından ise sosyal 
ağlar, insanları bir araya getirdiği için sosyal hareketleri birbirine 
bağlayan ve iletişim kurmalarını sağlayan bir ortamdır.

7
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ÖÇ 3 En çok kullanılan sosyal ağ 
sitelerini sıralayabilme

Örnek Sosyal Ağ Siteleri: 
Facebook, Twitter, Google+, 
Tumblr, Instagram, Linkedin, 

Youtube

We Are Social tarafından hazırlanan Küresel Dijital İstatistik-
ler 2014 Raporuna göre Türkiye’de en yaygın kullanılan sosyal 
ağ siteleri Facebook (%93), Twitter (%72), Google+ (%70) ve 
LinkedIn (%33), Instagram (%26)’dır. Sosyal ağ sitelerini kul-
lanmak için internet erişimi ve siteye üyelik gerekmektedir. Bu 
siteleri kullanırken hem sitenin hem de site aracılığıyla kulla-
nılan oyun vb. uygulamaların hangi kullanıcı bilgilerine erişim 
sağladığına dikkat edilmelidir. Yer ve zamandan bağımsız ola-
rak kişiler arası erişilebilirliği artıran bu ortamlardan farklı özel-
lik ve kullanım amaçlarına göre aşağıdaki örnekler verilebilir: 
•	 Tanıdıklarla	 iletişimi	 kolaylaştıran,	 kullanıcıların	 hayatla-

rında olup biteni paylaştığı Facebook,
•	 Anlık	 iletişimin	ön	planda	olduğu,	güncel	bilginin	ve	ha-

berlerin takip edilebileceği Twitter,
•	 Kişilerle	farklı	formatlarda	etkileşimlerin	gerçekleştirilebil-

diği Google+,
•	 Farklı	 konularda	 çeşitli	 formatta	 gönderilerin	 yer	 aldığı	

bloglara erişim sağlayan Tumblr,
•	 Farklı	fotoğraf	ve	videoların	değişik	filtrelerle	düzenlenerek	

paylaşıldığı Instagram,
•	 Profesyonellerin	 iletişimi,	 iş/eleman	 bulma	 konularında	

destek veren LinkedIn, 
•	 Video	oluşturma,	yükleme	ve	izlemeye	olanak	veren	YouTube.
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ÖÇ 4
Medya okuryazarlığı ve medya 
akıcılığı kavramlarını ayırt 
edebilme

Sosyal Ağlarda Medya 
Okuryazarlığı ve Akıcılığı

Sosyal ağların taşıdığı riskler göz önünde bulundurulduğunda med-
ya okuryazarlığı ve akıcılığı kavramları ön plana çıkmaktadır. Eri-
şim, analiz edebilme, değerlendirme ve içerik üretimini kapsayan 
becerilerden oluşan medya okuryazarlığı, bu tür ortamlarda kulla-
nıcıların bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak davranmasını 
sağlar. Eleştirel medya okuryazarlığı ise, medya metinlerinin eleştirel 
okunmasıyla ilgilidir. Nefret söylemi; bireylere bireysel ayrımcılık te-
melinde yöneltilen nefreti içeren ve teşvik eden söylemlerdir. Med-
ya okuryazarlığı konusunda bireylerin bilgilendirilmesi ve bilinç-
lendirilmesi ile sosyal ağlarda yaşanan etik sorunların önlenebileceği 
söylenebilir. Sosyal ağlar ile ilişkilendirildiğinde mesaj ve mesajın 
sunulduğu/sunulacağı ortamların ayırt ve analiz edilmesi, değerlen-
dirilmesi aşamalarına dayanan medya akıcılığı kavramından söz edi-
lebilir. İnternet kullanımı ile ilişkilendirilen dijital akıcılık kavramı 
ise; kullanıcıların internetteki araçların kullanımı konusunda belli 
bir yetkinliğe ulaşması,  içerikleri eleştirel değerlendirerek geçerli ve 
güvenilirliğine ilişkin kanıtları sorgulayabilmesi, kullanıcı çeşitliliği-
nin farkında olması şeklinde ifade edilebilir. Sosyal ağ ortamlarının 
daha genç yaştan itibaren daha yaygın olarak kullanıldığı düşünü-
lürse, medya okuryazarlığı ve akıcılığı  konusunda bireylerin yetkin 
olmasının da giderek daha önem kazandığı söylenebilir.
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neler öğrendik?

1  Ağ toplumu yaklaşımına göre, toplumları dö-
nüştüren temel belirleyiciler aşağıdakilerden hangi-
leridir?
A. Bilgisayar teknolojileri ve enformasyon akışı
B. Ekonomi ve üretim
C. Askeri teknolojiler 
D. Endüstriyel gelişme ve sanayi
E. Sosyokültürel değerler

2  İnternetin sosyal etkileşim olanaklarının kul-
lanıldığı Web 2.0 araçlarının genel adı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A. Sosyal paylaşım
B. Sosyal medya
C. Sosyal ağlar
D. Bloglar
E. Forumlar

3  Aşağıdakilerden hangisi, sosyal ağ sitelerinin 
genel özelliklerinden biri değildir?

A. Kullanıcıların profil yaratmaları
B. Diğer kullanıcılar ile bağlantı kurulması
C. Etiketler ile yorum yapılması
D. Üyelik için diğer kullanıcılardan davet gerekmesi
E. Sanal topluluk ve grupların oluşması

4  Aşağıdakilerden hangisi, sosyal ağ sitelerinin 
elektronik ticarete yönelik kullanımına örnektir?
A. Ders etkinlikleri için grup oluşturma
B. Ortak ilgi alanına sahip kişilerle haberleşme
C. Sosyal organizasyonları takip etme
D. İş ilanına başvurma
E. Tanıdıklara ürün tavsiye etme

5  Sosyal ağların kullanım alanlarının çeşitlen-
mesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Elektronik ticaretin yaygınlaşması
B. Ağlardaki kullanıcı sayısının artma eğilimi
C. Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi
D. Sanal toplulukların oluşması
E. İnternet trafiğinin izlenmesi

6  Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağ sitelerini 
kullanmak için mutlaka gereklidir?
A. İnternet erişimine sahip olmak
B. Ücret ödemek
C. Siteden davet gelmesi
D. İletişim bilgisi olarak telefon numarası vermek
E. Medya okuryazarlığı becerilerine sahip olmak

7  Facebook’ta faaliyet alanı ile ilgili tanıtım 
yapmak isteyen bir şirket için en uygun eylem aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A. Bireysel hesap açmak
B. Herkese açık grup açarak etkinlik düzenlemek
C. Kapalı grup açmak
D. Sadece kendi personelinin yer aldığı bir gizli 

grup açmak
E. Şirkete ait bir sayfa oluşturmak

8  LinkedIn’deki onaylama sistemi nedir?
A. Kullanıcının iş başvurusunun olumlu sonuçlan-

ması
B. Kullanıcının yetenek, beceri ve deneyimlerinin 

bağlantıda olduğu kişilerce geçerlenmesi
C. Kullanıcı hakkında olumlu tavsiye mektubu 

yazılması
D. Kullanıcının yaptığı paylaşımların beğenilmesi
E. Kullanıcının paylaşımlarının başkaları tarafın-

dan da paylaşılması

9  YouTube’da aşağıdakilerden hangisini yap-
mak için siteye üye olmak gerekmez?

A. Video oluşturmak
B. Video yüklemek 
C. Video izlemek
D. Yayınlanan videolara yorum yapmak
E. Kendine ait kanal oluşturmak

10  Medya okuryazarlığına ilişkin iki temel un-
sur hangileridir?
A. İçerik üretme yeterliliği – Veri madenciliği  
B. Bağlantı kurma yeteneği – Paylaşım sayısının 

miktarı
C. İnterneti kullanma deneyimi- Mesajı uygun or-

tamda sunabilme yeterliliği
D. Teknolojiyi kullanma becerisi – İnterneti kul-

lanma deneyimi
E. Teknolojiyi kullanma becerisi- İçeriği değerlen-

direbilme yeteneği
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Yanıtınız yanlış ise, “Giriş” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

1. A Yanıtınız yanlış ise, “Örnek Sosyal Ağ Site-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise, “Web 2.0’ın Sunduğu 
Olanaklar ve Sosyal Ağların Özellikleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. D Yanıtınız yanlış ise, “Örnek Sosyal Ağ Site-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise, “Web 2.0’ın Sunduğu 
Olanaklar ve Sosyal Ağların Özellikleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

2. B Yanıtınız yanlış ise, “Örnek Sosyal Ağ Site-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise, “Sosyal Ağların Fark-
lı Kullanım Amaçları” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise, “Sosyal Ağların Fark-
lı Kullanım Amaçları” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise, “Örnek Sosyal Ağ Site-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise, “Sosyal Ağlarda Medya 
Okuryazarlığı ve Akıcılığı” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10. E

Araştır Yanıt
Anahtarı

7

Araştır 1

Araştır 2

Sosyal ağlar diğer iletişim ortamlarına göre bilgi paylaşımı ve etkileşimin faz-
la olduğu araçlardır. Dolayısıyla içerik üreten kullanıcılar ortak ilgi alanları 
etrafında gruplar kurmakta ve bu sanal topluluklarda kimlik edinimi yoluyla 
toplumsallaşma, sosyalleşme gerçekleşmektedir. Bireysel katılım dışında grup-
ların oluşması, sanal toplumsallaşmayı arttırmaktadır. Bu etkileşim genellikle 
gerçek hayatlardaki sosyal ilişkileri destekler niteliktedir.

Araştır 3

Sosyal medyayı hayatlarında hazır bulan dijital yerlilerin internet teknolojileri 
becerileri ile dijital göçmenler denilen, bu teknolojilerle daha geç tanışan kul-
lanıcılar karşılaştırıldığında yerlilerin hazır bulunuşluk ve farkındalıklarının 
daha yüksek olduğu söylenebilir. Ancak bu durum yine de çocukların ve genç-
lerin medya okuryazarlığı ve akıcılığı yaklaşımlarında belirtildiği gibi iletişim 
araçlarını bilinçli kullanma konusunda bilgilendirilmeleri ihtiyacını ortadan 
kaldırmamaktadır. 

Araştır 4

Bu etiketlerin kullanılması izleyiciyi aktif kılmakla birlikte programların da sos-
yal medyada duyurusunun yani reklamının yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, 
televizyon teknolojisinin yeni teknolojiler ile entegrasyonunu sağlayan bir unsur 
olması nedeniyle bu teknolojinin de canlı ve güncel tutulduğu söylenebilir.

Sosyal ağ siteleri, kullanıcılarına pek çok olanak sunarken bazı riskler de içer-
mektedir. Eleştirel düşünme yoluyla sitelerde erişilen bilgilerin sorgulanması, 
doğruluklarının araştırılması, öznel değerlendirmeler olabileceğinin farkında 
olunabilir. Kullanıcılar bu ortamlarda bilinçli veya bilinçsiz olarak yanlış bilgi 
ve haberleri paylaşabilecekleri ve kaynağın internet olduğu her durumda bil-
giye erişim ve bilginin yayılımı çok hızlı olduğu için daha da dikkatli davra-
nılması gerekmektedir.
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Teknoloji, Toplum ve İnsan

Anahtar Sözcükler: • Teknoloji • Tarım Toplumu • Sanayi Toplumu • Bilgi Toplumu 
• Ağ Toplumu • Dijital Çağ • Ütopya/Distopya • Sosyal Paylaşım Ağları • Sanal Dünya 

• Sanal Topluluk

1
İnsanlık Tarihi Boyunca Çeşitli 
Toplumlarda Teknoloji Kullanımı ve Yaşam 
Biçimi
1 Avcı-toplayıcı, tarım, sanayi ve bilgi 

toplumlarında teknoloji kullanımını ve 
insanların yaşam biçimlerini özetleyebilme 2 Teknoloji Felsefeleri

2 Teknoloji felsefelerini tanımlayabilme

4 İnsan Bilgisayar Etkileşimi
4 İnsan bilgisayar etkileşimini açıklayabilme

Sosyal Paylaşım Ortamlarında 
Sosyalleşme ve Kendini Sunum 
Davranışları
3 Sosyal paylaşım ağlarında sosyalleşmeyi 

ve insanların kendilerini sunum 
davranışlarını açıklayabilme3
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GİRİŞ
Teknoloji, insanın varoluşuyla birlikte ortaya 

çıkmıştır. İnsan, yaratıldığı andan itibaren doğayı 
denetim altına alarak ona egemen olmaya çalışmış-
tır. Bunun için de teknolojiden yararlanarak çeşitli 
araç ve gereçler geliştirmiştir. Alet yapıp kullanma 
ve teknolojinin kültürel aktarımı, insanın varoluş 
biçimi için çok gerekli olmuş ve tüm insan toplu-
lukları bu yoldan geçmiştir. İnsanlar, yiyecek ara-
mak ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için önce-
leri gelişmemiş taş aletler biçimindeki teknolojiden 
yararlanmışlar; daha sonra, yiyecek aramayı bırakıp 
çiftçilik ya da hayvancılık yaparak yaşamlarını sür-
dürmek amacıyla daha karmaşık taş aletler, araçlar 
ve teknikler geliştirmişlerdir. Zaman içerisinde in-
sanlık tarihinde pek çok teknolojik gelişmeye şahit 
olunmuş; bilimsel ilerlemenin de katkısıyla yeni 
buluşlar ve bu buluşlar sayesinde üretilen yeni araç 
ve gereçler insanların ve toplumların yaşam biçimi-
ni önemli ölçüde etkilemiştir. 

İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA 
ÇEŞİTLİ TOPLUMLARDA 

TEKNOLOJİ KULLANIMI VE 
YAŞAM BİÇİMİ

Teknoloji, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya, 
çevresini denetlemeye veya değiştirmeye yönelik 
geliştirdikleri aletler, araçlar ve gerçekleştirdikleri 
uygulamalar olarak tanımlanabilir. İnsanlık tarihi 
boyunca teknoloji maharetli ustaların icat yapma 
çabaları sonucunda gelişmiştir. İnsan ırkı evrimsel 
başarısını büyük ölçüde alet yapımında ustalaş-
maya ve alet yapım ve kullanımını yeni kuşaklara 
aktarmaya borçludur. İnsanlığın varoluşundan bu 
yana tarihsel süreç içerisinde temel olarak 4 tür 
toplumdan bahsedilebilir. Bu toplumlar; avcı-top-
layıcı toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve 
bilgi toplumu olarak sıralanabilir. Her toplumda 
farklı tür teknolojiler geliştirilmiş ve kullanılmıştır. 
İzleyen bölümlerde her bir toplumda kullanılan 
bazı teknolojilerden örneklere ve insanların yaşam 
biçimlerine yer verilmiştir.

Avcı-Toplayıcı Toplum
Avcı-toplayıcı toplumlar iklim ve çevre koşulla-

rının değişkenliği nedeniyle yeni besin kaynakları 
arayarak ve av hayvanlarını izleyerek, küçük grup-
lar halinde göçebe olarak yaşamışlardır. Kaya sığı-

naklarının bulunduğu yerlerde mağara ve kaya altı 
sığınaklarında barınmışlar, kaya sığınaklarının bu-
lunmadığı yerlerde ise açık havada kurdukları sığı-
naklarda yaşamışlardır. İnsanlar yalnızca yaşadıkları 
ortamda bulunan yabani sebze, meyve ve kökler ile 
avladıkları hayvanları yiyerek beslenmişlerdir. Yiye-
cekleri toplamak, işlemek ve yırtıcı hayvanlardan 
korunmak için gelişmemiş taş aletler kullanmışlar-
dır. Daha sonra ateş, insan ırkı için yeni bir anahtar 
teknoloji olmuştur. Ateş sayesinde insanlar bulun-
dukları yeri ısıtma ve aydınlatma imkânına sahip 
olmuşlar; yiyecekleri pişirebilmişler ve kendilerini 
yırtıcı hayvanlardan korumuşlardır. Ateşle sertleş-
tirilmiş yeni aletler üretmişlerdir. Bunun yanı sıra 
ateş, insanların toplumsal ve kültürel ilişkileri için 
bir araya geldikleri bir merkez oluşturmuştur.

Tarım Toplumu
İklim değişikliği ve buzulların çekilmesi, büyük 

gövdeli hayvanların soylarının tükenerek yiyecek 
stoklarının sınırlanması; kısaca gereksinimler ve 
kaynaklar arasındaki dengenin bozulması sonu-
cunda tarım devrimi yaşanmış; göçebe yaşamdan 
bahçecilik ve hayvan yetiştiriciliğine geçilmiştir. 
Sosyo ekonomik ve teknolojik bir dönüşüm olan 
tarım devrimi, yiyecek toplama düzeninden yiye-
cek üretimine geçişi içermektedir. İnsanlar ilk baş-
larda büyük taş baltalar ve kesiciler kullanarak ara-
zileri temizlemiş; çapa ve kazıcı ağaçlar kullanarak 
topraklarını işlemişlerdir. Ekin biçmekte kullanılan 
küçük yontulmuş taşlara ek olarak baltalar, öğütü-
cü taşlar ve havan gibi aletler kullanılmıştır. Bunla-
rın yanı sıra, hayvan boynuzları da kazma ve kazıcı 
sopalar olarak yararlı olmuştur. Tahılın toplanması, 
samandan ayrılması, harmanlanması ve depolan-
ması ise daha karmaşık bir teknoloji gerektirmiştir. 
Bu dönemde çiftçilik ve hayvancılıkla ilgili birçok 
teknik ve beceriyi tamamlayan birkaç yardımcı 
teknoloji ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri dokuma-
cılıktır. Dokuma tekniklerinin gelişmesi, giyinme 
gereksinimi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Dokuma-
cılıkta üretim; koyunların kırkılması, keten veya 
pamuk üretim ve hasadı, ham maddenin işlenmesi, 
dokuma tezgâhı yapımı, giysi dokuma ve boyama 
gibi birbirleriyle bağlantılı birkaç teknoloji küme-
sini içermiştir. Çömlekçilik de tarım toplumunda 
anahtar rol oynayan bir başka teknoloji olmuştur. 
Çömlekçilik, bir saklama teknolojisi gereksinimi-
ne yanıt olarak ortaya çıkmıştır. İlk tarım toplum-
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ları fazla ürünlerini saklamak ve taşımak için tas 
ve kaplara gereksinim duymuşlardır. Bu dönemde 
insanlar ağaç, kerpiç ve taştan kalıcı yapılar inşa et-
mişlerdir. Taş kesme çalışmalarının yanı sıra doğal 
ham bakırı kullanarak bir çeşit metalürji geliştir-
mişlerdir. Bu sayede soğuk metal teknolojisiyle ya-
rarlı aletler üretilmiştir. 

Tarım toplumunda insanların yaşam biçim-
lerinde köklü değişiklikler olmuştur. İnsanların 
göçebelikten kurtulup tarım ve hayvancılığa yö-
nelmesiyle yerleşik dü zene geçilmiş ve köy yaşamı 
oluşmuştur. Bir ev içerisinde yaşamak ortak alan 
özel yaşam ve konukseverlik gibi kavramları gün-
deme getirmiştir. Avcı-toplayıcı topluma göre daha 
fazla yiyecek üretimi gerçekleştiği için daha çok in-
san beslenmiş ve nüfus artmıştır. Ticaret merkezleri 
ortaya çıkmış; kasabalar oluşmuştur. Kısaca, top-
lumsal ve bireysel yaşamda kendini yönetme şekil-
lerinden gelenek ve göreneklere kadar çeşitli yaşam 
alanlarında değişiklikler yaşanmıştır. 

Sanayi Toplumu
Son iki yüz ya da üç yüz yıl içinde modern 

dünyanın oluşturulmasında birçok etken rol oy-
namış ancak özellikle 18.yüzyılda başlayan Sanayi 
Devrimi’nin merkezinde teknolojik değişiklikler 
yer almıştır. On sekizinci yüzyılın üçüncü çeyre-
ğinde başlayan Sanayi Devrimi’ne ilk olarak buhar 
makinesi, döner çıkrık, metalürji alanındaki ilerle-
meler ve daha geniş kapsamlı olarak el aletlerinin 
yerini makinelerin alması damgasını vurmuştur. 
Yaklaşık 100 yıl sonra ise elektriğin, içten yanmalı 
motorun, bilimi temel alan kimyasalların, verimli 
çelik dökümün, telgrafın yayılması ve telefonun 
keşfiyle birlikte iletişim teknolojilerinin yaygınlaş-
ması söz konusu olmuştur. Hızlanan ve görülme-
miş bir teknolojik değişim meydana gelmiş; bir dizi 
büyük icat, tarım, sanayi ve iletişim alanında mikro 
icatların ortaya çıkması için gerekli zemini oluştur-
muştur. Sanayi Devrimi ile yaşamın teknik, eko-
nomik, politik ve toplumsal temelleri dönüşüme 
uğramıştır. Sanayi toplumunda insanların kırsal 
yörelerden kentlere göç etmesiyle kentlerdeki işçi 
nüfusu artmış; fabrika işçiliğinin artmasıyla sınıf 
kavgaları yoğunlaşmıştır. Aileler üretim merkezleri 
olmaktan çıkmış ve yeni bir iş bölümü oluşmuştur. 
Üretimde, dağıtımda, tüketimde, eğitimde kitlesel-
lik ve standartlaşma söz konusu olmuştur. 

Bilgi Toplumu
İkinci dünya savaşı sonrasında elektronik ala-

nındaki büyük teknolojik atılımlar sayesinde mik-
ro-elektronik, bilgisayar ve telekomünikasyon ala-
nında gelişmeler yaşanmış; yirminci yüzyılın son 
otuz yılında İnternet ortaya çıkmıştır. Böylece bil-
gi teknolojisi devrimi yaşanmış ve bilgi toplumuna 
geçilmiştir. Ekonomi ve üretimde bilgi en önemli 
sermaye hâline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknoloji-
lerinde meydana gelen gelişmeler insanların ilişki-
lerini, iletişimlerini, sosyalleşme süreçlerini, yaşam 
biçimlerini derinden etkilemiştir. Günümüzde, 
meydana gelen bu değişimin merkezinde İnternet, 
kablosuz ağ teknolojileri, akıllı telefon, tablet, di-
züstü bilgisayar ve benzeri mobil iletişim araçları 
bulunmaktadır. İnternet, McLuhan’ın Evrensel 
Köy benzetmesiyle işaret ettiği, birbirinden giderek 
daha fazla haberdar olan bir dünya düzenini mey-
dana getirmektedir. Bu bağlamda mobil iletişim 
araçları evrensel köy içerisindeki insanın her an her 
yerde bilgiye erişmesini sağlamaktadır. Böylece in-
sanlar zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın işte, 
yolda, evde, arabada bilgiye kolayca erişebilmekte-
dir. Günümüzde bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle 
birlikte yeni bir toplumsal organizasyon türü orta-
ya çıkmıştır. Ağlarla örülü bu organizasyonun adı 
Castells’in ifade ettiği şekliyle ağ toplumudur. Ağ 
toplumunun en belirgin özelliği, zaman ve mekân 
sınırlamasını kablosuz ağ teknolojileri ve mobil ile-
tişim araçları ile tamamen ortadan kaldırmasıdır. 
Böylelikle insanlar sosyal ağlar aracılığıyla sanal 
ortamlarda örgütlenmekte, fikir ve düşüncelerini 
paylaşmakta, güncel haberleri takip etmekte ve 
iletişime geçmektedirler. Kısaca, İnternet yeni bir 
toplumsal iletişim ortamı ortaya çıkarmıştır.

Bilgi toplumunda insan hayatında teknolojinin 
olmadığı bir alan artık yok denecek kadar azdır. 
Teknolojinin sunduğu araçlar insan hayatını kolay-
laştırmaktadır. Evde kullanılan araç ve gereçlerin 
çoğu, çamaşır ve bulaşık makineleri, televizyonlar, 
İnternet, ulaşım araçları, iş yerinde kullanılan bir-

İnternet
İnternet, yeni bir toplumsal iletişim 
ortamı yaratmıştır.
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çok makine, araç ve gereçler teknolojinin ürünü-
dür. Bu araçlar sayesinde zamandan tasarruf sağlan-
makta; daha hızlı, daha kaliteli, daha ucuz  ve daha 
çok üretim yapılmaktadır. Bunların yanı sıra, ileti-
şim teknolojisinin gelişmesiyle toplumlar arası sos-
yal ve kültürel ilişkiler artmış ve coğrafi mesafeler 
azalmıştır. Bilgi teknolojileri sayesinde insanlar ar-
tık hemen hemen her yerden İnternet’e girebilmek-
te ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerden anında 
haberdar olabilmektedirler. İnsanlar cep telefonla-
rı, tabletler ve bilgisayarlar aracılığıyla Facebook, 
Twitter, WhatsApp gibi sosyal paylaşım araçlarını 
kullanarak daha kolay iletişim kurabilmektedirler. 
Eskiden bir araştırma için kütüphanelerde saatler 
harcanmakta iken, günümüzde internette çok daha 
kısa sürede çok daha fazla bilgi edinmek mümkün 
olabilmektedir. 

Teknolojinin insan ve toplum üzerinde olum-
lu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de vardır. 
Teknolojik gelişme, makineleşmeyle işsizliğe, ta-
rımın modernleşmesiyle toprağın fakirleşmesine, 
çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdo labı gibi yaşa-
mı kolaylaştıran cihazlarla beraber çevre kirliliği 
ve endüstriyel atıkların oluşmasına yol açmıştır. 

Teknoloji araçları yüzünden doğa-
ya salınan radyasyon ve çeşitli gazlar 
doğayı kirletmekte ve insan sağlığını 
olumsuz etkilemektedir. Teknolojik 
gelişmelerle yaşam koşulları gittikçe 

iyileşirken diğer taraftan da dengeler değişmeye 
başlamıştır. Örneğin, in sanlar küçük topluluklar 
hâlinde yaşarlarken, kullandıkları ba sit silâhlarla 
ancak yerel boyutta kalan savaşlar yapabiliyorlar-
dı. Bu savaşlarda da kayıplar az oluyordu. Savaş-
lar, teknoloji ile birlikte bölgesel ve hatta tüm 
dünyayı saran boyuta ulaşmıştır. Nükleer başlıklı 
füzeler, bunlara enerji sağlayan atom sant ralleri, 
füzelere kumanda olanağı tanıyan radyo frekansı, 
lazer kontrol devreleri, bilgisayar kontrollü savaş 
sistemleri ve benzerleri ile savaşlarda yüzlerle öl-
çülen kayıplar milyon ları bulmaya başlamıştır. 
Teknoloji insan ilişkilerini de olumsuz etkileye-
bilmektedir. Restoran, kafeterya veya bir piknik 
alanında insanların bir araya geldiklerinde yüz 
yüze sohbet etmek yerine, cep telefonları veya 
tabletleri aracılığıyla İnternet’te gezinmeyi ter-

cih ettikleri gözlenebilmektedir. Sanal ortamda 
uzun süre kalmak gerçeklikten kopuşu, gerçek-
likten uzaklaşmayı getirebilmekte, gerçek hayata 
uyumsuzluk sorunlarını doğurabilmektedir. Bu 
noktada önemli olan teknolojiyi gerektiği zaman 
ve gerektiği yerde kullanabilmek; insan yaşamını 
kolaylaştırabilme yönünde bir araç olarak görüp 
faydalanabilmektir.

İnternet kullanımının yaygınlaşması yeni bir 
kuşağı ortaya çıkarmıştır. Yazar ve gelecek bilimci 
Marc Prensky, dijital çağda doğup büyüyen genç 
nesil bireyleri dijital yerliler olarak tanımlamıştır. 
1980’den sonra doğan bireyler dijital yerli olarak 
nitelendirilmektedir. 1980 öncesinde doğmuş 
olan nesil ise dijital göçmenler olarak adlandı-
rılmaktadır. Dijital yerlilerin iletişim ve öğrenme 
alışkanlıkları farklılık göstermektedir. Bilgisayar 
oyunları, İnternet, cep telefonları, e-posta ve anlık 
mesajlaşma dijital yerlilerin hayatlarının büyük bir 
parçasıdır. Dijital yerlilerin teknoloji kullanımları 
incelendiğinde, bu grubun teknolojiyi beş fark-
lı bağlamda kullandıkları görülmektedir. Bunlar; 
kişisel ilgi veya eğlence, sosyal iletişim, günlük 
kullanım (Bilgi depolama veya bilgiye erişim; tren 
biletlerine bakma, vb), profesyonel çalışma ve ders 
çalışma olarak sayılabilir. Dijital yerliler herhangi 
bir konuda ihtiyaç duydukları bir bilgiye kolayca 
erişebilmektedirler. Bu kuşak, daha önce hiç ta-
nışmadıkları ama kendileriyle ortak ilgi alanlarına 
sahip olan diğer insanlarla çevrimiçi ortamlarda et-
kileşim kurmakta ve edindikleri bilgiyi birbirleriyle 
paylaşmaktadırlar. 

Dijital Yerliler
Teknoloji ile doğar doğmaz tanışan, 
teknoloji ile büyüyen, dijital dili ana dil 
olarak kullanan, günlük hayatlarındaki 
işlerinin tamamına yakınını teknoloji ile 
halleden bir kuşaktan oluşmaktadır.

Dijital Göçmenler
Teknoloji ile tanışması daha geç olan 
ve teknolojik dünyaya sonradan uyum 
sağlamaya çalışan bir nesil olarak ifade 
edilmektedir.
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TEKNOLOJİ FELSEFELERİ
Teknolojiye felsefi yaklaşımlar teknolojilerin doğası ve kullanımını daha iyi anlamamız konusunda bize 

ışık tutmaktadır. Bu açıdan, bu bölümde teknolojiyle ilgili çeşitli felsefi görüşler incelenmektedir. 

Kullanıma Odaklanan Belirlenimcilik
Bu yaklaşımda teknoloji kullanımı vurgulanmakta ve teknolojinin nasıl kullanıldığına; teknolojiyi kul-

lanım yöntemlerine odaklanılmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin kendi başına bir etkiye sahip olmadığı-
nı; teknolojinin etkisinin kullanıcılara bağlı olduğunu savunmaktadır. Başka bir ifadeyle teknolojinin etki-
sini kullanıcılar belirlemektedir. Teknolojiler basit bir şekilde kullanıcının yaptığı işin kapasitesini artıran; 
amaç ve hedeflerine ulaşmasında yardımcı olan araçlardır. Bu görüş, bireylerin teknoloji üzerinde kontrole 
ve özerkliğe sahip olduğunu ileri sürmektedir. 

Bu görüşü savunan eğitim teknoloğu David Jonassen bilgisayarların eğitimde kullanımını bir örnekle 
açıklamaktadır. Marangozların, sahip oldukları aletleri bir ürün ortaya çıkarma amaçlı kullandıklarını; bu 
aletlerin marangozu kontrolü altına almadığını söylemektedir. Benzer şekilde, bilgisayarların da eğitimde 
öğrencilere bilgiyi yapılandırmada yardımcı olan bir araç olarak görülmesini; öğrenciyi kontrol eden bir 
araç olmaması gerektiğini belirtmektedir. 

Sosyal Belirlenimcilik
Bu yaklaşıma göre teknolojinin kendisi insanların tek-

nolojiyi kullanma yöntemlerinden daha az öneme sahiptir. 
Teknolojinin özelliklerine odaklanmak yerine, insanların 
motivasyonlarını ve amaçlarını anladığımızda teknoloji 
kullanımının sonuçları ile ilgili daha güvenilir öngörüler-
de bulunabiliriz. Bu görüşte, bireylerin teknoloji kullanım 
yöntemleri sosyal yapılar tarafından etkilenmekte; sosyal 
etkileşimler ve yapılar bireysel davranışları belirlemektedir. 
Bu bakış açısındaki araştırmacılar teknolojik araçların, sos-
yal sistemler ve kültürel bağlamlar içerisine entegre edilmesi 
ile ilgilenmektedirler. Sosyal belirlenimciliğe göre sosyal se-
çimler teknolojik araçların formunu ve içeriğini şekillendi-
rir. Başka bir ifadeyle, sosyal yapılar teknoloji kullanımını 
belirlemektedir. Örneğin, Peter Drucker sosyal değişimle-
rin üniversitelerin yapısını etkileyeceğini; e-öğrenme gibi 
yeni öğrenme biçimlerinin ortaya çıkmasıyla üniversitelerin 
fiziksel olarak varlıklarını sürdüremeyeceğini belirtmiştir. 

İnsanların günlük hayatta aldığı kararlar, 
düşünceleri, eylemleri, ahlaki tercihleri 
belirlenmiş ve kesin kurallar içerisinde-
dir. Özgür irade yanılsamadır. Bize özgü 
sandığımız hareketlerimiz sadece bilimsel 
yasaların işleyişidir. İnsanın iradesi neden-
ler zinciri ile gelişen bir durumdur ve bu 
durumda insanın etkisi yoktur. Sadece ne-
denler ve sonuçlar vardır; nedensellik ilkesi 
belirlenimciliğin temel taşıdır. Evrende bir 
düzen vardır ve nedenler-sonuçlar bu dü-
zen içerisinde işler. Bu düzen çözüldüğün-
de nedenler ve sonuçlar açıklığa kavuşacak 
ve daha sonra gelişecek olayların bilgisini 
elde etmek mümkün olacaktır.

McLuhan’ın küresel köy 
kavramını araştırın.

Tarım toplumu ve sanayi 
toplumunu karşılaştırın.

Hangi tür topluluğun içinde 
yaşamak isteyeceğinizi ne-
denleriyle birlikte anlatın.

ÖÇ 1 Avcı-toplayıcı, tarım, sanayi ve bilgi toplumlarında teknoloji kullanımını ve insanların 
yaşam biçimlerini özetleyebilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Teknolojik Belirlenimcilik
Bu görüşe göre teknoloji toplumsal değişimlerin 

itici gücüdür ve böylece değişimin içinde gerçekle-
şeceği ortamı belirlemektedir. Teknoloji, insanların 
hayatını değiştiren en önemli güçtür. Toplumsal de-
ğişimin nedeni teknolojik değişimlerdir. Başka bir 
ifadeyle toplumsal yapıyı ve kültürel değerleri tek-
noloji belirlemekte ve değiştirmektedir. Bu görüşte-
ki önemli düşünürlere Marshall McLuhan, Jürgen 
Habermas, Jean Baudrillard’ı örnek gösterebiliriz. 

Bu görüşü savunan düşünürlerden bazıları tek-
nolojik gelişmeler ile ilgili iyimser bir bakış açısına 
sahipken, bazıları da teknolojiyi toplumsal sistem-
ler açısından yıkıcı ve zararlı olarak görmektedir. 
Örneğin, David Noble, e-öğrenmenin eğitimin 
ticarileşmesine neden olduğunu; bunun ise öğre-
tim üyelerinin profesyonellikten uzaklaşmasını ve 
akademik özgürlüğün kısıtlanmasını getirdiğini 
belirtmektedir. Öte yandan, bazı araştırmacılar 
ise teknolojinin olumlu yönde bir değişim yara-
tacağını; örneğin eğitim teknolojilerinin kaliteyi 
artırarak öğrenme deneyimlerini olumlu şekilde 
dönüştürebileceğini savunmaktadır. Bu araştırma-
cılara göre e-öğrenme bireylerin karmaşık problem 
çözme becerilerini geliştirmekte ve böylece daha 
iyi öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu iki karşıt gö-
rüş, teknolojiye ütopyan ve distopyan bakış açıla-
rını yansıtmaktadır. Bir başka örnekle açıklamak 
gerekirse, ütopyan bakış açısında bilgi teknolojileri 
ve İnternet bilginin yayılmasını ve bilgiye erişimi 
artırdığı için demokratikleştirmeyi sağlayıcı etkiye 
sahiptir. Distopyan bakış açısına sahip düşünürle-
re göre ise tam tersi teknoloji demokratikleşmeyi 
olumsuz etkiler; çünkü bilginin yayılmasına veya 
ne kadarına erişimin sağlanacağına yazılım ve do-
nanımı elinde bulunduran kişiler karar vermekte; 
bu da teknolojinin anti-demokratik güçler tarafın-
dan kullanılması sonucunu doğurabilmektedir. 

Ütopya sözcüğü, köken olarak Yunanca yok/ol-
mayan anlamındaki ou, mükemmel olan anlamın-
daki eu ve yer/toprak/ülke anlamındaki topos sözcük-
lerinden türemiştir. Kullanımı Thomas More’un 
1516’ da yazdığı Ütopya isimli kitabıyla yaygın-
laşmıştır. Ütopya aslında olmayan, tasarlanmış, 
ideal toplum şekli anlamı taşımaktadır. Ütopya, 
mükemmel bir dünyadır. Ütopyalarda savaş, has-
talık, yoksulluk, ayrımcılık, eşitsizlik gibi sorunlar 
yoktur. Distopya ise çoğunlukla ütopik bir toplum 
anlayışının  anti-tezini tanımlamak için kullanılır; 
distopyan bir toplumda her şey zor ve kötüdür. 

Kullanıma odaklanan, sosyal ve teknolojik be-
lirlenimci yaklaşımlar bazı açılardan eleştirilmekte-
dir. Yapılan eleştirilere göre belirlenimci bakış açısı 
tüm süreçlerde insanın önemini yok saymakta; in-
sanın teknolojileri kullanarak kendi deneyimlerini 
şekillendirdiği gerçeğini göz ardı etmektedir. Bu üç 
görüşte de doğruluk payı vardır ancak belirlenimci 
anlayışın içerdiği tek yönlü bir neden-sonuç ilişkisi 
ile tek boyutlu olarak teknolojinin toplumu belirle-
diğini veya toplumun teknolojiyi belirlediğini veya 
teknolojinin etkisiz olduğunu savunmak kullanılan 
teknolojiler, toplum ve insan yaşamı konusunda 
doğru değerlendirmeler yapmamızı engellemek-
tedir. Oysaki günlük yaşamlarımızda sosyal çevre, 
teknolojik çevre ve kullanıcılar arasında doğrusal 
olmayan, karşılıklı ve dinamik bir etkileşim söz 
konusudur. Bilimsel keşif, teknolojik yenilik ve 
bunların toplumsal uygulanma süreçlerine bireysel 
yaratıcılık ve girişimciliğin yanı sıra birçok etken 
dâhil olur. Her bir öğe birbirini etkileyebildiği gibi 
hiç hesaba katılmayan birtakım dışsal faktörlerin 
de etkisine maruz kalınabilmektedir. Bu açıdan, 
teknoloji, toplum ve insan öğeleri arasındaki ilişki-
nin daha iyi anlaşılabilmesi için tüm öğeler arasın-
daki karmaşık etkileşimin ve diğer dışsal öğelerin 
birlikte dikkate alınması gerektiği söylenebilir. 

McLuhan’ın ünlü “Araç me-
sajdır.” söyleminin ne anla-
ma geldiğini araştırın.

Sosyal Belirlenimcilik ile 
Teknolojik Belirlenimciliği 
karşılaştırın.

Teknoloji kullanımında 
kendinizi hangi felsefi yak-
laşıma yakın bulduğunuzu 
ifade edin.

ÖÇ 2 Teknoloji felsefelerini tanımlayabilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş
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SOSYAL PAYLAŞIM 
ARAÇLARINDA SOSYALLEŞME VE 
KENDİNİ SUNUM DAVRANIŞLARI

Sosyalleşme kavramını, insanın toplumla bü-
tünleşme süreci olarak tanımlamak mümkündür. 
İletişim teknolojilerinde ve taşınabilir iletişim araç-
larında meydana gelen gelişmelerin ve bu gelişme-
lere olan ilginin artmasıyla birlikte, sosyal paylaşım 
araçları güç kazanmış ve bu da sosyalleşme kavra-
mının tanımına yeni bir boyut katmıştır. Günü-
müzde yeni medya ortamında iletişim ya da bilgi-
sayar ortamında iletişimden sıkça söz edilmektedir. 
İnternet ortamı denilince İnternet arayüzlerinde 
sunulan tüm yazılım hizmetleri, sanal oyunlar, sa-
nal dünyalar, i-podlar, cep telefonları veya tabletler 
üzerinden gerçekleşen iletişim etkinlikleri akla gel-
mektedir. 

İnternet’e ulaşım olanaklarının ve kullanım 
alanlarının artması, onu birçok insanın günlük ya-
şamında önemli bir araç hâline getirmiştir. Bunun 
yanı sıra İnternet, bugün insanların zamanlarını 
harcadığı yeni bir yaşam alanı olarak da algılan-
maktadır. Bu sosyal ortamda yeni bir toplum türü 
ortaya çıkmakta, insanlar yeni sanal topluluklar 
içinde, fiziksel bir dünyadaymışcasına değerlerini, 
kimliklerini ifade edebilmekte ve yeni yaşam tarz-
larını deneyimleyebilmektedir. Yeni medya, toplu-
mun iletişime bakış açısını da değiştirmiştir. İleti-
şim, günümüzde elektronik temelli iletişim olarak 
algılanmaktadır. Bilgi teknolojileri, bilgisayar orta-
mında iletişim, siber uzam, sanal uzam, sanal ger-
çeklik, sanal topluluklar gibi birçok kavramın artık 
bireylerin gündelik yaşamlarında sıkça yer aldığı 
görülmektedir. Bilgisayar aracılı iletişimle gelen ve 
mevcut gerçeklik tanımına alternatif olarak geli-
şen sanal yaşam alanlarında Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn, MySpace gibi sosyal paylaşım 
ağları, sanal oyunlar, sanal dünyalar söz konusu ol-
maktadır. 

Günümüzün dijital çağında sosyal paylaşım 
ağları, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ola-
rak her alanda etkili olmaktadır. Bu ortamlarda 

gerçekleşen iletişim birçok kişi için yüz yüze ile-
tişimden daha kolay olabilmektedir. Bu durum 
sosyalleşme mekânlarını zaman içerisinde dönü-
şüme uğratmıştır. Sosyal paylaşım ağları bireyle-
re, zaman ve mekândan bağımsız olarak iletişim 
kurma imkânı tanıyarak onların sanal ortamlarda 
bir araya gelmelerini sağlamaktadır. Teknolojinin 
sürekli gelişmesiyle birlikte, yüz yüze görüşme-
nin önüne geçen sosyal ağlar, bireylerin bir araya 
gelme gereksinimine duyulan ihtiyacı azaltmıştır. 
Sanal dünyaların ise, kullanıcılara geniş özgür-
lükler tanıdığı bir gerçektir. Örneğin, alternatif 
kimliklere bürünmek, teknolojik olanla insan 
kimliğini birleştirerek benliği bütünüyle yeni bir 
şeye dönüştürmek sanal dünyalarda mümkün 
olabilmektedir. 

Yeni ortamlar, sadece mesaj üre-
ten, toplayan ve dağıtan bir teknoloji 
olarak değil; birey-birey, birey-grup, 
grup-birey etkileşimlerine olanak ta-
nıyan bir toplumsal iletişim ortamı olarak da gö-
rülmektedir. Bu yeni iletişim ortamının bir yan-
dan kullanıcıyı bireyselleştirirken; öte yandan da 
sanal uzamda yeni bir şekilde toplumsallaştırdığı 
iddia edilmektedir. İnsan yaşamının temel bo-
yutları olan uzam ve zamanı kökten dönüşüme 
uğratan bu yeni iletişim sisteminin, bireylerde 
artık kendi kurdukları görsel dünyalarında mu-
cizeleri gerçekleştirebilme inancı yarattığı söy-
lenmektedir.

Resim 8.1 Teknolojik olanla insan kimliğinin birleşmesi



183

8Temel Bilgi Teknolojileri I

Modern dünya ve sonrasında post-modern 
dünya, bireylerin yakın topluluklar oluşturama-
yacağı denli karmaşıklaşmış ve parçalanmıştır. 
Buna karşılık, insanların topluluklar içinde bir 
araya gelme ve ait olma isteklerinin şiddeti, yeni 
topluluk mekânlarının oluşmasını kaçınılmaz kı-
labilmektedir. Teknolojik gelişmelerle dönüşen 
yeni sosyalleşme ortamında iletişim, yeni toplu-
lukların oluşturulabilmesi için insanlara fırsatlar 
sunmaktadır. Bu nedenle sanal mekânların ta-
nımlayıcı özelliğini, kullanıcı ve bilgisayar ara-
sındaki ilişkide değil, kullanıcı ve varsayılan bir 
topluluk arasında var olan ilişkide aramak gerek-
mektedir. Rheingold (1993) sanal topluluğu “ye-
terli sayıda insanın, insani duygularla, siber alanda 
kişiler arası ağ kurmak üzere kamusal tartışmalara 
yeterince uzun bir süre katılmasıyla ağ içerisinde 
oluşturdukları toplumsal kümelenmeler” olarak ta-
nımlamaktadır. Yeni sosyalleşme mekânları olan 
sanal mekânlar içerisinde bireyler arasında gelişen 
ilişkilerin aslında -mış gibi yapalım anlayışından 
hoşlanan insan özelliğine uygun olduğu söylene-
bilmektedir. Sanal dünyalar bu düşüncelerle, bil-
gisayar ortamlı iletişimde gerçekleşen gelişmelerle 
yaratılmıştır. 

Castronova (2001) sanal dünyaları, sentetik 
dünyalar olarak nitelendirmekte ve bu dünyala-
rın popülerliğinin giderek arttığını söylemekte-
dir. Böyle bir düşünce içinde olmasının nedeni 
ise bu ortamların, gerçek dünyadan farklı olarak 
kullanıcılarına fırsat eşitliği sunması, herkesin bu-
rada parasız doğması ve herkesin yeteneklerini, 

cinsiyetini, ten rengini seçme özgürlüğüne sahip 
olabilmesi şeklinde açıklamaktadır. İnsanlar, bu 
yeni sentetik dünyalarında sadece eski geleneksel 
dünyanın sınırlarından ve tuzaklarından kaçma-
makta, aynı zamanda, yeni bir yaşama da başlaya-
bilmektedirler. Böylece, eski dünyanın gelenekleri 
ve kurumların sınırları sorun olmaktan çıkacak; 
ütopik yeni dünya bütün sözlerini yerine getire-
bilecektir. Yeni teknoloji belirgin bir şekilde daha 
önce gelen her şeyden farklı, geleneksellikten, 
kültürel bağlamdan ve geçmişten kolay bir kaçış 
yeridir. Bu dünyaların yeni ve alternatif bir ger-
çeklik varmış gibi sunulmasına ve elektronik top-
luluğun iyi toplum olarak gösterilmesine karşı çı-
kan; gerçek yaşamda hüsrana ve hayal kırıklığına 
yol açan durumların, elektronik ortamda kolayca 
aşılabileceğine inanmayan düşünürler de vardır. 
Bu düşünürler gerçekte yaşanan dünyanın kişisel 
isteklerle belirlenmesinin mümkün olmadığını 
vurgulamaktadırlar.

Sanal toplulukların ortaya çıkması, İnternet’in 
toplum üzerindeki önemli etkilerinden biridir. Bir 
ağ içerisinde sürekli iletişim halinde bulunan kişiler 
aslında, McLuhan’ın küresel köy söylemini doğru-
lamaktadır. 

Resim 8.2 Second Life

Günümüzde kullanıcı sayısı dikkate 
alındığında popüler olan oyunlar ve sanal 
dünyalar Lineage, World of Warcraft, 
EverQuest, Second Life, Active World 
ve Habbo oyunculara farklı deneyimler 
sunmaktadır.
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İnternet aptallaştırır mı?
İnternet, sadece iletişimi hızlandırmakla, bil-

giye ulaşımı yaygınlaştırmakla kalmıyor; insanla-
rın davranışlarını değiştiriyor.

Bilginin elektronik ortamda toplanması ve 
buna İnternet üzerinden ulaşılması, insanlık 
açısından dönüştürücü yapısal sonuçları olan 
bir gelişme. Yirmi yıldan az bir zamandan beri 
kullanımı yaygınlaşan İnternet, sadece iletişimi 
hızlandırmakla, bilgiye ulaşımı yaygınlaştırmakla 
kalmıyor; insanların davranışlarını değiştiriyor. 
İktisadi alanda etkili olduğu kadar, kültürel ve 
siyasal yaşamda da önemli sonuçları var. 

Bu değişiklikleri toptan değerlendirip, insanlık 
açısından mutlak iyi sonuçlar verdiğini, vermeye 
devam edeceğini iddia edenlerin yanında, bunların 
olumsuz sonuçlarına dikkat çekenlerin sesi yakın 
zamanlarda daha fazla çıkmaya başladı. Eleştiri ok-
ları önce İnternet kullanımı üzerine yöneliyor. 

‘Yüzeysellik’ 
2009’da Amerikalı denemeci Nicholas Carr, 

‘İnternet daha fazla aptallaştırıyor mu’ başlıklı bir 
yazı yayımlamıştı. Epey tartışılmıştı. Aynı konu-
yu bu kez nörobiyoloji alanındaki çalışmaların 
sonuçlarına dayanarak incelediği kitabı bu yıl 
ABD’de yayımlandı (Norton). Kitabın başlığı, 
‘Yüzeysellik’. Alt başlığı ise ‘İnternet Beynimize 
Ne Etki Yapıyor’. 

Carr, İnternet kullanımının uzun dönemli 
belleği körelttiğini belirtiyor. Bu bellek ise zekânın 
üzerine inşa edildiği temellerden biri. Kullanıcılar 
giderek yakın tarihli hafızaya önem vermeye başlı-
yorlar. Sadece sıradan kullanıcılar değil, araştırma-
cılar için de geçerli bu. İnternet, belleğimizi yeni-
den programlıyor. 2008’de yapılan bir araştırma, 
çeşitli bilim dallarında araştırmacıların yakın hatta 
çok yakın tarihlerde yayımlanmış araştırmaları 
okumakla yetindiğini, kendi disiplinlerine katkıda 
bulunmuş eski ama temel metinleri okumadıkları-
nı gösteriyor. Sonuç, yüzeysellik. 

İnternetin beyinde yarattığı ikinci etki, dik-
katin bir noktada toplanma kapasitesini azaltma-
sı. Carr bunu ‘kes-bağlan teknolojisi’nin yarattığı 
yeni bir ekosistem olarak tanımlıyor. Böylece uzun 
dönemli aralıksız okuyabilme yeteneği ve okudu-
ğunu hazmederek, ondan kendi orijinal bilgisini 
üretme kapasitesi zayıflıyor. Beynin bu işlevlerinin 
kısmen güdük kalmaya başlaması, uzun vadede in-
sanlığın antropolojik bir dönüşüme uğramasının 
işaretleri olabilir mi? Carr’a göre bu durum, ‘Bil-

gi üretimi konusunda çifçi gibi çalışan insanlığın 
şimdi elektronik veri ormanında yaşayan avcı-top-
layıcılara dönüşmesi’ne benziyor. 

Carr’ın kitabını bazı tanınmış nörobiyolog-
lar takdirle karşıladı. Buna karşılık, elektronik 
ortamda yeni çıkan Kindle gibi araçların iPad’ın 
aksine dikkat toplama ve aralıksız okuma yete-
neklerini köreltmeyip, geliştirdiğini iddia eden-
ler de var. Uzun soluklu okuma alışkanlığının 
İnternetten önce azalmaya başladığını, İnternet 
ortamında okuma pratiğinin bu azalmayı sadece 
hızlandırdığını söylüyorlar. 

‘Powerpoint Düşünü’ 
İnternetin insanlığı daha aptal yapıp yapma-

yacağını bilmek için daha erken. Buna karşılık 
kullanımı hızla yaygınlaşan Powerpoint progra-
mının insanları budalalaştırdığını ve bu anlam-
da ABD ordusunun bir numaralı düşmanı olarak 
ele alınması gerektiğini Amerikalı general Mattis 
2010 Nisanı’nda ifade etmiş. Franck Fromer, ge-
çen ay Fransa’da yayımlanan Powerpoint Düşünü 
(La Découverte) başlıklı kitabında, ‘insanı budala-
laştıran yazılım’ olarak tanımladığı, 1987’den beri 
kullanılan bu yazılımın yüzlerce ürününü inceliyor. 
Vardığı sonuç, Carr’ın dikkatimizi çektiği gelişmey-
le uyumlu. Bilimsel sunuşların, amfilerin, şirket 
toplantılarının vazgeçilmezi haline gelen Powerpo-
int, herkes için ulaşılabilir ve çoğaltılabilir olması 
için basitleştirilmiş ve dilimlenmiş bilgileri, kısa 
zamanda sunuyor. Aynı zamanda gösteri toplumu-
nun beklentilerine hitap edip, cezbedici bir sunuşla 
içeriğin ikinci planda kalmasını sağlıyor. Her şeyin 
en azıyla kifayet edilmesine dayalı sunuş tarzı, ge-
lebilecek eleştirileri de savuşturmayı kolaylaştırıyor. 

Powerpoint’in dilbilgisi kurallarının bugün 
reklam dünyasından televizyon haberciliğine, 
fotoğraf albümünden düğün davetiyesine kadar, 
‘slide’lardan oluşan bir diaporama gösterisine 
dönüşmesine dikkat çeken Fromer, eleştirel dü-
şünme yeteneğinin körelmesi, gösterinin içeriği 
esir alması, eğlencenin öğrenmeye baskın çıkması 
tehlikelerine işaret ediyor. 

İnternet, Powerpoint, iPod, iPad, vb. yenilik-
ler bilginin üretimi ve kullanımı konusunda yeni 
bir gönüllü kulluk dönemi mi başlatıyorlar? Bunu 
iddia eden seslere de kulak vermekte yarar var.

Kaynak: Ahmet İnsel, 28.12.2010 http://www.
radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=haberyazdir&
articleid=1034255

araştırmalarla 
ilişkilendir
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Sosyal Paylaşım Ortamlarında Kendini Sunum Davranışları
Kişinin kendini algılayış biçimi olarak da ifade edilen benlik, kişinin kendini nasıl gördüğünü ve 

kendisine ilişkin değerlendirmelerinin neler olduğunu açıklamaktadır. Postmodernizm içinde benliğin ar-
tık sadece merkezden uzaklaşmadığı, aynı zamanda sınırsız 
sayıda bölündüğü görülmektedir. Bu duruma itici güç olan 
sebeplerden biri de sınırları ve toplumsal hafızasıyla gele-
neksel toplulukların tükenip gitmesi, böylece benliğin şim-
di özgürce kısıtlanmamış çoklu etkileşimlere doğru hareket 
etmesidir. Dijital çağın bireyleri, bilgisayarlarının, tabletle-
rinin, akıllı telefonlarının başında, kendini sunum davranış-
larını daha rahat kontrol ettiklerinden ve diğerleri üzerinde daha kolay egemenlik kurabileceklerine inan-
dıklarından, benlik sorunlarını bu alanlarda düzenlemeye gitmekte, ortamı da yeni bir iletişim aracı olarak 
kullanmaktadırlar. Bu durumda, öznenin de bütünlüğünü kaybettiği görülmekte ve bu durumun kişinin 
kendini algılayış biçimini sorgulamasına ve bu sorgulamanın sonucunda kimliğini yeniden üretebileceğine 
dair inancın oluşmasına neden olduğu görülmektedir. 

Yüz yüze ortamlarda sözlü ya da sözsüz iletişim biçimle-
riyle kişilerin kendilerini sunabilmelerine olanak sağlayan 
birçok faktör bulunmaktadır. Giyilen kıyafet, beden dili, 
sözlü ifadeler gibi çeşitli etmenler bireylere, toplum içinde 
diğerleri üzerinde istedikleri izlenimleri oluşturmada yar-
dımcı olabilmektedir. Günümüzde yeni teknolojilerin de 
etkisiyle sosyalleşme mekânları sanal ortamlara kaymış; bu 
da kullanıcılarına izleyici ya da topluluk karşısında imaj-
larını vurgulamalarına ve kendilerini ortaya çıkarmalarına 
izin vermiştir. Sanal ortamda gerçekleşen izlenimleri yöne-
tebilmenin anahtarı sosyal karşılaşmalarda aktarılan bilgiyi 
kontrol edebilme ve yönlendirmede yatmaktadır. Bunun 
nedeni böyle bir ortamda katılımcıların kodlayacakları 
mesajlar üzerindeki kontrollerin fazla, ancak elde edecek-
leri sosyal ipuçlarının az olmasıdır. 

Elektronik iletişim, bireylere sosyal ağlarda kendisine gizemli bir hava vermesine vekendini farklı tanıt-
masına olanak verebilmektedir. Bilgisayar ortamında gerçekleşen iletişimin, sosyal etkileşim için doğal bir 
ortam olarak tanınması yönündeki görüşler giderek artmaktadır. Çevrim içi ortamlarda, kendini sunum 
davranışları çevrimdışı ortamlardaki gibi normal ve yaygın bir nitelik kazanmaktadır. Web 2.0 teknoloji-
leri aracılığıyla kişisel web sayfalarında, paylaşım sitelerin-
de, sanal oyunlarda, sanal dünyalarda ve bloglarda bilginin 
paylaşımı mümkündür. Bu sayede, bireylere etkileşimin 
varlığını artırmak için izlenimlerini yönetmek, yüz yüze 
ortamlara göre daha kolay görülmektedir. Günümüzde ser-
gilenen bu davranışlar da yüz yüze ortamlar için uygulanan 
kendini sunum kuramının güncellenerek sanal ortamlara 
uyarlanmasını gündeme getirmiştir.

Yeni teknolojiler, kullanıcılarına izleyici ya da topluluk karşısında imajlarını vurgulamalarına ve ken-
dilerini ortaya çıkarmalarına izin vermektedir. Bazı insanlar için sanal ortam araçlarını kullanmak, yüz 
yüze iletişim biçimlerinin yerini almasından ziyade destekleyici bir işlev olarak görülmektedir. Çevrim içi 
ortamlarda bireyleri izlenim yönetmeye motive eden unsurlar, toplum içinde kabul edilmeye duyulan arzu, 
diğer kişilerle ilişkileri geliştirme ve sürdürme veya istedikleri kimliğe ulaşmak için yeni kimlikler deneyim-
leme arzusu olabilmektedir. Bununla birlikte sosyal paylaşım ağları katılımcılara yüz yüze ortamda iken 
söylemek isteyip de söyleyemediklerini rahatça ifade edebilme imkânını da tanımaktadır. 

İnsanlar, genelde kim ve ne oldukları 
hakkında bilgiye sahiptirler ve kendilerini 
diğerlerine sunma çabası içine girerler. 
Kendini sunma ya da öz-sunum, 
kişinin kendini toplumsal veya kültürel 
açıdan kabul edilen eylem ve davranış 
normlarına uygun yollardan ve arzu 
edilen imajı bırakacak şekilde ifade 
etmesidir. Bu ifade şekli sözlü, sözsüz 
kodlarda mümkündür.

İzlenim yönetimi ya da kendini sunma 
kavramına ilişkin yapılan ilk çalışmaların 
sosyolog Erving Goffman’a dayandığı 
ve ileri sürdüğü çeşitli savların sonraki 
araştırmalara temel oluşturduğu 
söylenebilir.  

Benlik
Benlik, diğerleriyle etkileşim için sunulur 
ve diğerleriyle etkileşim süresince uyum 
içinde gelişerek sürdürülür.  
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Sosyal paylaşım sitelerinde profil sayfalarına 
eklenen fotoğraflar, yazılan yazılar, sanal dünyalar-
da tercih edilen avatarlar kullanıcıların kendilerini 
gerçek yaşamlarından farklı olarak istedikleri gibi 
sunmalarına imkân tanımakta, hatta farklı kimlik-
lere bürünerek diğer kullanıcılar üzerinde istedik-
leri izlenimleri oluşturmalarını sağlayabilmektedir. 
Kullanıcıların kendini sunum davranışlarını yönet-
me ihtiyaçları ise genelde sanal partner edinmek, 
sanal sohbet ederek yalnızlıklarını gidermek, cin-
siyet değişikliğine gitmek, fiziksel görünüm, giyim 
tarzını değiştirebilmek veya arkadaş edinebilmek 
için olmaktadır. Bu amaçla kullanıcılar, eğitim dü-
zeyi, yaşı, fiziksel çekiciliği, ilgi alanları, geçmişleri 
ve diğer özellikleri hakkında yanlış izlenimler vere-
bilmektedirler. Bunun yanı sıra, siber uzamda, yüz 
yüze ortamda bulunan fiziksel görünüm, dil bilgisi 
ve sözsüz ipuçlarının olmaması ya da gücünün azal-
mış olması, yüz yüze ortamlarda duygu ve hislerine 
güvenerek hareket eden iletişimcileri sınırlayabilir. 
Sanal sohbet iletişimcilerinin, anlam üretmek ve 
onu yönetmek için sadece elektronik ortama bağlı 
olduğu ve burada aktarılanla yetinmek zorunda ol-
duğu bir gerçektir.

Çevrim içi ortamlarda kendini sunmanın yol-
larından biri de günümüzde oldukça popüler olan 
selfie ya da Türk Dil Kurumu tarafından karşılığı 
olarak kabul edilen özçekim uygulamasıdır. Akıllı 
telefonlarla kendiliğinden gelişen bir anı hemen 
fotoğrafla yakalamak ve bunu hızlı bir şekilde sos-
yal ağlarda paylaşmak bireyler için izlenimlerini 
istedikleri yönde yönetebilmek adına büyük ko-
laylık sağlamıştır. Teknoloji bağımlısı gençlerin var 
olduğu dijital çağda, bu uygulama kimi çevrelerce 
narsist bir kişilik göstergesi olarak görülmektedir. 
Bazıları için ise kişilerin kimliklerini geliştirme-
lerini, farklı görünümleri deneyimlemelerini ve 
sosyal çevreleriyle paylaştıklarında kendilerini iyi 
hissetmelerini sağlayan bir uygulama olarak görül-
mektedir. 

Yabancılaşma ve İnternet Bağımlılığı
Gelişmemiş taş aletlerin kullanımından, do-

kunmatik tabletlerin yaşam alanlarımıza girmesi-
ne kadar geçen bu tarihsel sürecin kişilerin sosyal 
ve kültürel yaşamlarında yarattığı dönüşümlere de 

dikkat çekmek gerekir. Özellikle sosyal paylaşım 
ağlarının toplumsal hayata olumlu etkileri kadar 
olumsuz etkileri de olmaktadır. Bugün çevrim içi 
ortamlar, insanların oturdukları yerden sadece 
parmaklarını kullanarak alışveriş, sağlık, eğitim 
gibi birçok konudaki işlerini kolayca yapmaları-
na olanak vermektedir. Bununla birlikte coğrafi 
engeller aşılarak, dünyanın her yerinde yaşayan 
insanlarla iletişim kurabilmek, fikir ve düşüncele-
ri paylaşmak, onlarla ortak sorunlara odaklanmak 
ve dünya vatandaşı kimliğiyle bir bütün olmak 
çok daha kolay olabilmektedir. Yine de zamanın 
büyük bir kısmını ekranlarının başında hareket-
siz geçiren insanlar bir bakıma teknolojinin esi-
ri konumuna gelmekte; sosyal, mesleki ve özel 
hayatlarında sorunlar yaşayabilmektedirler. Bu-
nun nedenlerinden biri de kuşkusuz sosyalleşme 
amacıyla gidilen mekânların yerini giderek sosyal 
paylaşım sitelerine bırakmasıdır. Yaşadığımız di-
jital çağda İnternet bağlantısı sadece ev, kafe gibi 
mekânlarla sınırlı olmamakta akıllı telefonlarla da 
her yerde bağlantı kurulabilmektedir. Bu da bire-
yin mekânla bağlantısını koparmış ve yürürken, 
yemek yerken, seyahat ederken, araba kullanır-
ken, okulda, işte her yerde ve her zaman sosyal 
paylaşım ağlarına bağlanabilmesini sağlamıştır. 
Sosyalleşme aracı olarak görülen bu ortamların 
kişiyi bireyselleştirerek ruhsal olarak yalnızlaşma-
sına ve çevresine yabancılaşmasına sebep olabildi-
ği görülmektedir. Aynı ortam içinde yan yana bu-
lunmalarına rağmen, çevrim içi ortamlarda vakit 
geçirirken birbirlerinin farkında olmayan birçok 
kişi bulunmaktadır. Son dönemlerde yapılan araş-
tırmalar da İnternet bağımlığının giderek arttığı-
nı ve sosyal ağlarda daha fazla zaman geçirildiğini 
ortaya koymaktadır. İnternet ortamında üretilen 
dil ve kodlar ise kuşaklar arasındaki iletişimi zor-
laştırabilmektedir. 

Bireylerin, mobil iletişim araçları 
aracılığıyla, günün büyük bir kısmını 
sosyal ağlarda geçirmeye başlaması, 
“Sofalising” olarak adlandırılan yeni bir 
kavramın da ortaya çıkmasına neden 
olmuştur.
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İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ 
70’li yılların sonuna kadar bilgisayarlarla etkileşim hâlinde olanlar çoğunlukla teknoloji profesyonelleri 

veya bu konuya özel ilgi duyan bireyler olmuştur. Kişisel bilgisayarların ortaya çıkışıyla birlikte bu durum 
değişmeye başlamış; dünyadaki herkes potansiyel bilgisayar kullanıcısı hâline gelmiştir. Buna paralel bir 
şekilde, bir çalışma alanı olarak insan bilgisayar etkileşimi, 80’li yılların başında ortaya çıkarak 90’lı yıllarda 
yaygınlaşmıştır. 

İnsan bilgisayar etkileşimi, insanların bilgisayarlarla nasıl etkileşim içerisine girdiklerini inceleyen disip-
linler arası bir alandır. Psikoloji, bilişsel bilimler, bilgisayar teknolojileri, yazılım mühendisliği, ergonomi, 
grafik tasarımı, endüstriyel tasarım, sosyoloji, antropoloji ve eğitim bilimleri gibi alanlarla ilişkilidir. Etki-
leşimli teknolojilerin tasarlanması, değerlendirilmesi ve uygulanmasını içerir. İnsan ve bilgisayar etkileşimi, 
arayüzler aracılığı ile gerçekleşmektedir. İnsan bilgisayar etkileşimi için geliştirilen sistemleri amacı bilgisa-
yarı daha hızlı ve insana daha doğal gelecek yollarla kullanılabilir hâle getirmektir.

Sizce çevrim içi ortamlarda 
tercih edilen avatarlarla ken-
dini sunum davranışları na-
sıl olmaktadır? Araştırın.

Sosyal ortamlardaki grup-
birey etkileşimlerini yorum-
layın.

Çevrenizde interneti çok 
kullanan kişilerin yaşadıkla-
rı yabancılaşmayı açıklayın.

ÖÇ 3 Sosyal paylaşım ağlarında sosyalleşmeyi ve insanların kendilerini sunum davranışlarını 
açıklayabilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş

Çinli İnternet bağımlısı PC başında öldü
Çin’de yayınlanan günlük gazetelerin habe-

rine göre 26 yaşındaki Çinli İnternet kullanıcısı 
bilgisayar başında geçen oyun saatlerinin sonun-
da bitkin düşerek vefat etti. Jinzhou’da yaşayan 
bilgisayar ve İnternet bağımlısının ekran karşısın-
da çok fazla vakit geçirmekten 150 kiloya ulaştığı 
ve son zamanlardaki sosyal hayatının da azaldığı 
ifade ediliyor.

Ailesinin açıklamalarına da yer veren gazete, 
7 gün süresince temel ihtiyaçlar dışında neredeyse 
tüm vaktini online oyunlar oynayarak geçiren kul-
lanıcının geçtiğimiz Cumartesi günü bitkin düştü-
ğünü ve odasında ölü olarak bulunduğunu yazdı.

2.6 milyon İnternet bağımlısı
Milyarlık nüfusa sahip olan Çin’de yönetimin 

özellikle gençlerin İnternet bağımlılığı konusunda 
önemli kaygıları var. Daha önce bu konuda reha-
bilitasyon merkezleri de açılan ülkede İnternet ka-
feler başta olmak üzere online oyunlar konusunda 
zaman zaman bazı kısıtlamalara da gidiliyor. Yapı-
lan istatistiksel çalışmalara göre 20 milyona yakın 
İnternet kullanıcısı bulunan Çin’in 18 yaş altında 
ve İnternet bağımlısı olarak belirlenen 2.6 milyon 
civarında genç kullanıcısı var.

Kaynak:https://www.chip.com.tr/haber/cinli-
internet-bagimlisi-pc-basinda-oldu_3321.html

yaşamla ilişkilendir
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İnsan bilgisayar etkileşiminin odak noktası kullanılabi-
lirliktir. Kullanılabilirlik değerlendirmelerinde verimlilik, 
etkililik ve kullanıcı memnuniyetleri ölçülmekte; bu değer-
lendirmeler tasarım sürecini şekillendirmektedir. Buradaki 
amaç, tasarlanan arayüzlerin kolay öğrenilebilir ve kolay 
kullanılabilir olması; başka bir ifadeyle kullanıcı dostu tasa-
rımların gerçekleştirilmesidir. 

İnsan bilgisayar etkileşimine verilebilecek en çarpıcı ör-
neklerden biri bir bilim insanı olan ve 21 yaşında ALS has-
talığına yakalanan Stephen Hawking’dir. Motor nöronların 
zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunma-
yan bu hastalık, Hawking’i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkûm etmiştir. Sadece sağ yanak kaslarından 
birini kullanabilmekte olan Hawking’in gözlüğüne monte edilmiş küçük bir alet, yanak kasındaki hareketi 
kızılötesi yardımıyla bilgisayara aktarmakta; Hawking bu sayede insanlarla iletişim kurabilmektedir.

2000’li yıllarda insan bilgi-
sayar etkileşimi çalışmaları-
nın artmasının sebepleri siz-
ce neler olabilir? Araştırın.

Ergonomi açısından insan 
bilgisayar etkileşimini tar-
tışın.

Kullandığınız bir program 
açısından kullanılabilirliği 
açıklayın.

ÖÇ 4 İnsan bilgisayar etkileşimini açıklayabilme

Araştır İlişkilendir Anlat/Paylaş

Kullanılabilirlik
Kullanılabilirlik, bir ürünün belirli 
kullanıcılar tarafından belirli 
amaçlarla etkili, verimli ve belirli bir 
kullanım çerçevesinde memnuniyetle 
kullanılabilme derecesi olarak 
tanımlanabilir. 
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ÖÇ 2 Teknoloji felsefelerini 
tanımlayabilme

Teknoloji 
Felsefeleri

Teknolojiye felsefi yaklaşımlar teknolojilerin doğası ve kullanımını daha iyi 
anlamamız konusunda bize ışık tutmaktadır. Bu ünitede kullanıma odaklanan 
belirlenimcilik, sosyal belirlenimcilik ve teknolojik belirlenimcilik felsefelerine 
yer verilmiştir. Kullanıma odaklanan belirlenimcilik yaklaşımında teknoloji-
nin kendi başına bir etkiye sahip olmadığı; teknolojinin etkisinin kullanıcılara 
bağlı olduğu savunulmaktadır. Sosyal belirlenimciliğe göre sosyal yapıların 
teknoloji kullanımını belirlediği; teknolojik belirlenimcilikte ise toplumsal 
değişimin nedeninin teknolojik değişimler olduğu görüşü hakimdir. Bu üç 
görüşte de doğruluk payı vardır ancak belirlenimci anlayışın içerdiği tek yönlü 
bir neden-sonuç ilişkisi ile tek boyutlu olarak teknolojinin toplumu belirle-
diğini, toplumun teknolojiyi belirlediğini veya teknolojinin etkisiz olduğunu 
savunmak, kullanılan teknolojiler, toplum ve insan yaşamı konusunda doğru 
değerlendirmeler yapmamızı engellemektedir. Oysaki günlük yaşamlarımızda 
sosyal çevre, teknolojik çevre ve kullanıcılar arasında doğrusal olmayan, karşı-
lıklı ve dinamik bir etkileşim söz konusudur. Bilimsel keşif, teknolojik yenilik 
ve bunların toplumsal uygulanma süreçlerine bireysel yaratıcılık ve girişimci-
liğin yanı sıra birçok etken dahil olur. Her bir öğe birbirini etkileyebildiği gibi 
hiç hesaba katılmayan birtakım dışsal faktörlerin de etkisi olabilmektedir. Bu 
açıdan, teknoloji, toplum ve insan öğeleri arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşıla-
bilmesi için tüm öğeler arasındaki karmaşık etkileşimin ve diğer dışsal öğelerin 
birlikte dikkate alınması gerektiği söylenebilir. 

ÖÇ 1 Avcı-toplayıcı, tarım, sanayi ve bilgi toplumlarında teknoloji 
kullanımını ve insanların yaşam biçimlerini özetleyebilme

İnsanlık Tarihi Boyunca 
Çeşitli Toplumlarda Teknoloji 

Kullanımı ve Yaşam Biçimi

Teknoloji, insanın varoluşuyla birlikte ortaya çıkmıştır. Alet yapıp 
kullanma ve teknolojinin kültürel aktarımı, insanın varoluş biçimi 
için çok gerekli olmuş ve tüm insan toplulukları bu yoldan geç-
miştir. İnsanlığın var oluşundan bu yana tarihsel süreç içerisinde 
temel olarak 4 tür toplumdan bahsedilebilir. Bu toplumlar; avcı-
toplayıcı toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplu-
mu olarak sıralanabilir. Her bir toplumda gereksinimler doğrultu-
sunda farklı tür teknolojiler geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Göçebe 
olarak yaşayan avcı-toplayıcı toplumlarda yiyecek toplamak, işle-
mek ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için genellikle gelişmemiş 
taş aletler kullanılmış; ateşin bulunması, insan ırkı için yeni bir 
anahtar teknoloji olmuştur. Tarım devrimiyle birlikte yerleşik 
köy hayatına geçilmesi, daha karmaşık teknolojilerin kullanılma-
sını gerektirmiştir. Sanayi toplumuna geçişte, hızlanan ve görül-
memiş bir teknolojik değişim meydana gelmiş; yaşamın teknik, 
ekonomik, politik ve toplumsal temelleri dönüşüme uğramıştır. 
İnsanların fabrikalarda çalışmaya başlamasıyla birlikte kentleşme 
ortaya çıkmıştır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi sayesinde ise bilgi 
toplumunda mobil cihazlarla sanal ağlarda iletişim ve yaşam insan 
hayatında önemli bir yer tutmaya başlamıştır.

8
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ÖÇ 3 Sosyal paylaşım ağlarında sosyalleşmeyi ve insanların 
kendilerini sunum davranışlarını açıklayabilme

Sosyal Paylaşım Ortamlarında 
Sosyalleşme ve Kendini Sunum 

Davranışları

İletişim teknolojilerinde ve taşınabilir iletişim araçlarında mey-
dana gelen gelişmeler ile sosyal paylaşım ortamları güç kazanmış 
ve bu da geleneksel sosyalleşme kavramının tanımına yeni bir 
boyut katmıştır. Bu sosyal ortamda yeni bir toplum türü de or-
taya çıkmış, insanlar yeni sanal topluluklar içinde, fiziksel bir 
dünyadaymışçasına değerlerini, kimliklerini ifade edebilme ve 
yeni yaşam tarzlarını deneyimleyebilme olanağı bulmuşlardır. 
Siber alanda çeşitli duygu ve düşüncelerini de paylaşabilen bu 
toplumsal kümelenmeler ise sanal topluluk olarak tanımlanmış-
tır. Sanal dünyalar bu düşüncelerle, bilgisayar ortamlı iletişimde 
gerçekleşen gelişmelerle yaratılmıştır. İnternet bağlantısının her 
yerde olması, özellikle de akıllı telefonlarla her zaman internete 
ulaşılabilmesi Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal paylaşım 
ağlarını günlük hayatın vazgeçilmezi hâline getirmiştir.
Yüz yüze ortamlarda giyilen kıyafet, beden dili, sözlü ifadeler 
gibi çeşitli etmenler bireylere, toplum içinde diğerleri üzerinde 
istedikleri izlenimleri oluşturmada yardımcı olabilmektedir. 
Sosyalleşme mekânlarının sanal ortamlara kaymasıyla bireyler, 
kimliklerini ve kendilerini bu yeni ortamlarda istedikleri şekil-
de sunmaya başlamışlardır. Sosyal paylaşım sitelerinde profil 
sayfalarına eklenen fotoğraflar, yazılan yazılar, sanal dünyalar-
da tercih edilen avatarlar kullanıcıların kendilerini gerçek ya-
şamlarından farklı olarak istedikleri gibi sunmalarına imkân 
tanımaktadır. Elektronik iletişim, bireylere sosyal ağlarda ken-
disine gizemli bir hava vermesine, kendini farklı tanıtmasına 
izin verebilmektedir. Bazı insanlar için sanal ortam araçlarını 
kullanmak, yüz yüze iletişim biçimlerinin yerini almasından 
ziyade destekleyici bir işlev olarak görülmektedir. Çevrim içi 
ortamlarda bireyleri izlenim yönetmeye motive eden unsurlar, 
toplum içinde sosyal kabul edilmeye duyulan arzu, diğer kişi-
lerle ilişkileri geliştirme ve sürdürme, istedikleri kimliğe ulaş-
mak için yeni kimlikler deneyimleme arzusu olabilmektedir.

ÖÇ 4 İnsan bilgisayar etkileşimini 
açıklayabilme

İnsan Bilgisayar Etkileşimi
İnsan bilgisayar etkileşimi, insanların bilgisayarlarla nasıl etki-
leşim içerisine girdiklerini inceleyen disiplinler arası bir alan-
dır. Psikoloji, bilişsel bilimler, bilgisayar teknolojileri, yazılım 
mühendisliği, ergonomi, grafik tasarımı, endüstriyel tasarım, 
sosyoloji, antropoloji ve eğitim bilimleri gibi alanlarla ilişkili-
dir. Etkileşimli teknolojilerin tasarlanması, değerlendirilmesi ve 
uygulanmasını içerir. Bir çalışma alanı olarak insan bilgisayar 
etkileşimi, 80’li yılların başında ortaya çıkarak 90’lı yıllarda 
yaygınlaşmıştır. İnsan ve bilgisayar etkileşimi, arayüzler aracılığı 
ile gerçekleşmektedir. İnsan bilgisayar etkileşimi için geliştirilen 
sistemlerinin amacı bilgisayarı daha hızlı ve insana daha doğal 
gelecek yollarla kullanılabilir hale getirmektir.
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neler öğrendik?

1  İnsanlığın teknolojik evrimi göz önüne alın-
dığında kullandıkları ilk alet aşağıdakilerden han-
gisini sağlamaya yöneliktir?

A. Diğer insanlardan korunmak
B. Barınak inşa etmek
C. Yiyecek aramak ve yırtıcı hayvanlardan korunmak
D. Tarımsal üretime geçmek
E. Hayvancılık yapmak

2  Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içeri-
sinde varolan toplum türlerinden biri değildir?

A. Avcı-toplayıcı toplum
B. Ekonomik toplum
C. Tarım toplumu
D. Sanayi toplumu
E. Bilgi toplumu

3  Çömlekçilik temel olarak aşağıdaki gerek-
sinimlerden hangisini karşılamaya yönelik ortaya 
çıkmıştır?

A. Yapıların süslenmesi
B. Tahılların samandan ayrılması
C. Tahılların sınıflanması
D. Tahılların harmanlanması
E. Ürünlerin saklanması ve taşınması

4  Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin 
sonuçlarından biri değildir?

A. İşbölümünün yaygınlaşması
B. Üretimde standartlaşma olması
C. Sınıf kavgalarının azalması
D. Ailelerin üretim merkezi olmaktan çıkması
E. Kentlere göçün artması

5  Bilgi toplumuna geçişte en önemli etken aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A. Üretimde ve tüketimde kitlesellik
B. Eğitimde standartlaşma
C. Kentlere göçün artması
D. Elektronik teknolojisindeki büyük atılımlar
E. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması

6  Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmele-
rin olumsuz etkilerinden biri değildir?

A. Sosyal ilişkilerin artması
B. Çevre kirliliğinin artması
C. İnsan sağlığının olumsuz etkilenmesi
D. Makineleşmeyle birlikte işsizliğin artması
E. Tarımın modernleşmesiyle toprağın fakirleşmesi

7  Teknolojinin toplum veya birey üzerinde et-
kisi olmadığı ve teknolojinin etkisinin kullanıcılar 
tarafından belirlendiği görüşünü içeren yaklaşım 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ağ toplumu
B. Sosyal belirlenimcilik
C. Teknolojik belirlenimcilik
D. Kullanıma odaklanan belirlenimcilik
E. Ütopyan bakış açısı

8  Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmele-
rin toplumu olumsuz etkilediğini savunan düşü-
nürlerin bakış açısını ifade eder?

A. Ütopyan
B. Distopyan
C. Postmodern
D. Dijital yerli
E. Dijital göçebe

9  Yeterli sayıda insanın, insani duygularla siber 
alanda kişiler arası ağ kurmak üzere kamusal tartış-
malara yeterince uzun bir süre katılmasıyla ağ içe-
risinde oluşturdukları toplumsal kümelenmelere 
ne ad verilir?

A. Sanal topluluk
B. Bilgi toplumu
C. İşbirliği halindeki topluluklar
D. Ağ toplumu
E. Dijital topluluk

10  Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi ortamlarda 
bireylerin kendini sunma yöntemlerinden biridir? 

A. Ağlarda gezinme
B. Video çekimi
C. Sanal iletişim
D. Topluluk oluşturma
E. Özçekim
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Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “İnsanlık Tarihi Boyunca 
Çeşitli Toplumlarda Teknoloji Kullanımı ve 
Yaşam Biçimi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

6. A

Yanıtınız yanlış ise “İnsanlık Tarihi Boyun-
ca Çeşitli Toplumlarda Teknoloji Kullanımı 
ve Yaşam Biçimi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

3. E
Yanıtınız yanlış ise “Teknoloji Felsefeleri” 
konusunuyeniden gözden geçiriniz. 

8. B

Yanıtınız yanlış ise “İnsanlık Tarihi Boyun-
ca Çeşitli Toplumlarda Teknoloji Kullanımı 
ve Yaşam Biçimi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

2. B
Yanıtınız yanlış ise “Teknoloji Felsefeleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

7. D

Yanıtınız yanlış ise “İnsanlık Tarihi Boyun-
ca Çeşitli Toplumlarda Teknoloji Kullanımı 
ve Yaşam Biçimi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

4. C

Yanıtınız yanlış ise “İnsanlık Tarihi Boyun-
ca Çeşitli Toplumlarda Teknoloji Kullanımı 
ve Yaşam Biçimi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Paylaşım Araç-
larında Sosyalleşme ve Kendini Sunum 
Davranışları” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Paylaşım Araç-
larında Sosyalleşme ve Kendini Sunum 
Davranışları” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

10. E

Araştır Yanıt
Anahtarı8

Araştır 1

Küresel köy, özellikle elektronik iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte, dünyanın 
küçük bir topluluk gibi olacağını ifade eder. Çünkü insanlar, aynı küçük bir 
köydeki gibi, dünyanın her yerindeki gelişme ve olaylardan kısa bir süre içinde 
haberdar olabileceklerdir.

Araştır 2

McLuhan, “Araç mesajdır.” söylemiyle aracın bizzat mesajın kendisi olduğunu 
öne sürer. Kullanılan aracın, verilmek istenen mesajın nasıl algılandığını etki-
lediğini ve mesajı şekillendirdiğini belirtir. Başka bir ifadeyle aracın niteliği, 
iletilen mesajın niteliğini belirlemektedir. 
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8
Araştır Yanıt

Anahtarı8

Araştır 4

İnsan bilgisayar etkileşimi çalışmalarının artmasının sebepleri bilgisayar kul-
lanan nüfusun artması, teknolojik uygulamaların yaygınlaşması, kurumların 
hizmetlerini etkileşimli teknolojilerle gerçekleştirmesi, etkileşimli teknolojile-
rin zaman ve maliyet kolaylığı sağlaması ve akademik alanda insan davranış ve 
zihinsel süreçlerinin anlaşılması olarak sayılabilir. 

Araştır 3

Avatar kelimesi Sanskrit dilinde bir kelime olup, eski Hindistan geleneğin-
de Tanrının genelde insan vücudu formunda cennetten gelmesi anlamında 
kullanılmıştır. Bugün avatar kelimesi anlamından farklı olarak bilgisayar or-
tamında insan adına etkileşimde bulunan, kullanıcının animasyonlu, sayısal 
sunumu olarak tanımlanmaktadır. Geliştirilen üç boyutlu teknoloji saye-
sinde, avatarların birbirleriyle etkileşime girebilmesi olanaklı hâle gelmiştir. 
Kullanıcılar sanal dünyada avatarlarının özelliklerini çeşitlendirebilme şan-
sına sahiptir. Bütün avatarlar, kullanıcılarına bedensiz ortamda kendilerini 
sanal yüzlerle ve bedenlerle sunmalarına izin vermektedir. Bu sanal yüz ve 
vücutlar kullanıcının isteğiyle farklı ırk ve etnik grupların fiziksel karakteris-
tiklerini sergileyebilir. Sahip olunan ya da olunmak istenilen kişiliğin hayat 
bulduğu avatar aracılığıyla yaş, dış görünüş (saç, ten rengi gibi), cinsiyet, kı-
yafet üyenin isteği doğrultusunda şekillenmekte, yine istenilen zamanda de-
ğişiklik yapılabilmektedir. Avatarlarla kullanıcılar bu ortamlarda çevrimdışı 
sosyal kimliklerini aile ve arkadaş çevresi, okul ve iş yaşamından edindikleri 
özellikler ve kazanımlarla kendilerini aynen sunmayı seçebilir; sosyal kim-
liklerinin az tanımlanır ya da tanımlanmayan katmanlarını kesin kılabilir 
ya da bilerek çevrim dışı kimliklerine uymayan farklı fiziksel özelliklere ve 
kimliklere bürünmeyi seçebilirler. 
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Büyük Veri: Küresel bilgisayar ağları içinde üretilen 
ve geleneksel veritabanları ve yazılımları ile işlene-
meyecek büyüklükteki veridir.

D
Dijital Akıcılık: Kullanıcıların internetteki araçların 

kullanımı konusunda belli bir yetkinliğe ulaşma-
sı, içerikleri eleştirel değerlendirerek geçerlilik ve 
güvenilirliğine ilişkin kanıtları sorgulayabilmesi, 
kullanıcı çeşitliliğinin farkında olması.

Distopya: Çoğunlukla ütopik bir toplum anlayışının 
anti-tezini tanımlamak için kullanılır; distopyan 
bir toplumda her şey zor ve kötüdür. Kaynak: 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Distopya

Dizüstü Bilgisayar: Masaüstü bilgisayarların yaptı-
ğı tüm işlevleri yerine getirebilen, ancak gerektiği 
zaman kullanıcıların dilediği yere taşıyabileceği 
daha küçük ve esnek araçlardır.

E
Enformasyon: Verinin ilişkili bağlantılar sonucunda 

anlam kazanmış halidir.

G
Giyilebilir Teknoloji: İnsanların üzerinde taşıyıp 

giyebildikleri, elektronik ya da bilgisayar temelli 
teknolojilerdir. 

Görünüm ve Kullanım (look and feel): Bir grafik 
arayüzde aynı görünüme sahip olan öğelerin aynı 
şekilde kullanılmaları gerektiğini ifade eden bir 
yaklaşım. Böylece kullanıcılar deneyimlerini ben-
zer “görünüm ve kullanım” özelliğine sahip diğer 
ürünlere kolayca aktarabilirler.

H
Hesap Tablosu: Kullanıcıların verileri tablo yapısın-

da organize ederek üzerinde hesaplama, analiz ve 
raporlama yapmalarını sağlayan genel amaçlı uy-
gulama yazılımlarıdır.

HTML:  Internet üzerinde web sayfası oluşturmak 
için kullanılan bir betik dildir.

Http: Web sitelerinin bulunduğu sunucu bilgisayar 
ile kullanıcı bilgisayarları arasında bilgilerin nasıl 
aktarılacağına dair kurallar ve yöntemleri düzenle-
yen hiper metin transfer protokolüdür.

A
Ağ Toplumu: Teknolojiyi kullanabilen herkesin coğ-

rafi sınırlar olmaksızın istediği kişilerle iletişim ku-
rabildiği, bilgi paylaşabildiği ve buna bağlı olarak 
toplumun dönüştüğü görüşüne dayanan yaklaşım.

Ağ Toplumu: Zaman ve mekân sınırlamasının kab-
losuz ağ teknolojileri ve mobil iletişim araçları ile 
tamamen ortadan kalktığı; insanların sosyal ağlar 
aracılığıyla sanal ortamlarda örgütlendiği, fikir ve 
düşüncelerini paylaştığı, güncel haberleri takip et-
tiği ve iletişime geçtiği toplumdur. Kaynak: Aktaş, 
C.,& Çaycı, B. (2013). Yeni enformasyon ve ileti-
şim teknolojilerinin sosyal hayattaki rolü. https://
www.academia. edu/5175989/ Yeni_Enformas-
yon_ve _Iletisim_Teknolojilerinin_ Sosyal_Hayat-
taki_Rolu_The_Role_of_New_ Information_and_
Communication_Techn ologies_in_ Social_Life

Akıllı Telefon: Telefon özelliğinin yanı sıra fotoğraf 
makinesi, internet ve sosyal ağ bağlantısı, video 
kamera, video oyun aracı gibi özellikleri de suna-
bilen iletişim cihazlarıdır.

Anahat: Hazırlanan slaytların sayfa sayfa görülebil-
diği alandır.

Arama Motorları: İnternet’te bulunan içeriklere ulaş-
mamızı sağlayan, web robotu, arama indeksi ve 
kullanıcı arabiriminden oluşan mekanizmalardır.

B
Belirlenimcilik (Determinizm): Her olayın başka 

olayların gerekli ve kaçınılmaz bir sonucu oldu-
ğunu ileri süren öğreti, gerekircilik. Evreninin 
işleyişinin, evrende gerçekleşen olayların çeşitli bi-
limsel yasalarla (örneğin fizik yasaları ile) önceden 
belirlenmiş olduğunu ve bu belirlenmiş olayların 
zorunlu olarak gerçekleştiğini öne süren öğreti-
dir. Günlük hayatta aldığımız kararlar, düşünce-
lerimiz, eylemlerimiz, ahlaki tercihlerimiz belir-
lenmiş ve kesin kurallar içerisindedir. Özgür irade 
yanılsamadır. Bize özgü sandığımız hareketlerimiz 
sadece bilimsel yasaların işleyişidir. İnsanın irade-
si nedenler zinciri ile gelişen bir durumdur ve bu 
durumda insanın etkisi yoktur. Sadece nedenler 
ve sonuçlar vardır. Kaynak: https://tr.wikipedia.
org/wiki/Determinizm, www.tdk.gov.tr

Bilgelik: İleriyi görebilme, sağlıklı değerlendirme ve ka-
rar verme konusunda bilginin kişiler tarafından nasıl 
kullanılacağına ilişkin anlayış kazanma durumudur.

Bilgi: Bireyler tarafından işlemden geçirilmiş enfor-
masyon ya da enformasyonlardır.

sözlük
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I-İ
İnternet: Dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının bir-

birleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkmış olan, 
herhangi bir sınırlaması olmayan uluslararası bir 
bilgisayar ve bilgi iletişim ağıdır.

K
Karar Destek Sistemleri: İşletmelerde ya da organi-

zasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bil-
gisayar destekli bilgi sistemleridir.

Kendini Sunma (Özsunum): Kişinin kendini top-
lumsal veya kültürel açıdan kabul edilen eylem 
ve davranış normlarına uygun yollardan ve arzu 
edilen imajı bırakacak şekilde ifade etmesidir. Bu 
ifade şekli sözlü, sözsüz kodlarda mümkündür. 
Kaynak: Uzun, K. (2011). Second Life sanal ya-
şam dünyasında kendini sunum davranışlarının 
belirlenmesinde etnografik bir yaklaşım. (Yayım-
lanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Komut Şeridi: Ofis yazılımlarında ekran görüntüsü-
nün üst kısmında yer alan komutlara hızlı ulaşma-
yı sağlayan bölmeye verilen isimdir.

M
Masaüstü Yayıncılık Sistemi (Desktop Publishing 

System): Bir kitabın basılmaya hazır biçimde oluş-
turulması için gelişmiş etkileşimli sayfa tasarımı ve 
belge organizasyonu olanaklarını içeren ve genellik-
le yayınevleri tarafından kullanılan ticari yazılımlar.

Medya Akıcılığı: Mesaj ve mesajın sunulduğu/sunu-
lacağı ortamların ayırt ve analiz edilmesi, değer-
lendirilmesi aşamalarına dayanan beceri.

Medya Okuryazarlığı: Medyaya ilişkin olarak eri-
şim, analiz edebilme, değerlendirme ve içerik üre-
timini kapsayan becerilerdir. 

Metin Düzenleyici (Text Editör): Herhangi bir anda 
sadece bir satırdaki sözcükleri oluşturma ve dü-
zenleme olanağı sağlayan 1970’lerde yaygınlaşan 
elektronik daktilolara verilen isim. Daha sonraları 
1980’lerde ortaya çıkan kişisel bilgisayarlarda kul-
lanılmaya başlanan metin düzenleme yazılımları 
da bu isimle anılmışlardır. 

N
Nomofobi: Cep telefonunun yanına almadan dışarı-

ya çıkamama ve sosyal hayatına devam edememe 
korkusudur. Cep telefonu yokluğu fobisi olarak 
bilinir.

O-Ö
Özet Tablo: Hesap tablolarında veri listelerini özetle-

mede yaygın olarak kullanılan hızlı ve kolay kulla-
nıma sahip bir araçtır.

P
Prezi: Sunumlara görsellik kazandırarak ilgi çekici 

slaytlar oluşturmaya yarayan çevrimiçi olarak da 
çalışılabilen sunum programıdır.

R
Rich Text Format (RTF): Zengin metin biçimi. Mic-

rosoft firmasının 1987 – 2008 yılları arasında ge-
liştirdiği ve Microsoft Word sürümlerinde kullan-
dığı bir belge dosyalama biçimi.

S-Ş
Sekme: Sunum programında sunu penceresinin üst 

kısmında yer alan, hazırlanacak olan ya da hazır-
lanan sunuda kullanılabilecek görevleri gerçekleş-
tirmek için kullanılan menüleri içeren bölümdür.

Slayt (Saydam): Sunum programındaki her bir ekra-
na verilen addır.

Sosyal Ağ: Bilişim teknolojileri açısından enformas-
yonun anlık yayılımına olanak veren web hizmeti.

Sosyal Ağ Sitesi: Bireylerin sınırları belli bir sistem 
içinde profil yaratmaları ve diğer kullanıcılar ile 
bağlantı kurmalarını sağlayan web tabanlı hizmet.

Sosyal Medya: Sosyal etkileşim olanaklarının kulla-
nıldığı Web 2.0 araçlarına verilen ad.

Sözcük İşlemci (Word Processor): Bir belgenin bü-
tününü oluşturmaya ve düzenlemeye olanak sağ-
layan, 1980’lerde kişisel bilgisayarlarla yaygınlaşan 
yazılımların genel adı.

Sunum: Birden çok iletişim kanalının kullanıldığı 
bilgi aktarma ve paylaşım aracıdır.

T
Tablet Bilgisayar: Dokunmatik ekran ünitesi, diğer 

sistem ve devre bileşenleri ile şarj edilebilir bir ba-
taryayı tek bir ünite olarak sunan en küçük ve ta-
şınabilir kişisel bilgisayar türüdür.

Taşınabilir Teknoloji: Kablodan bağımsız olan, 
cebe ya da çantaya sığabilecek kadar küçük olan ve 
ele alındığında farklı birçok uygulamayı gerçekleş-
tirmesi beklenen bilgisayar sistemleridir.



Temel Bilgi Teknolojileri I

199

U-Ü
Ütopya: Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya dü-

şünce. Köken olarak Yunanca yok/olmayan anla-
mındaki ou, mükemmel olan anlamındaki eu ve 
yer/toprak/ülke anlamındaki topos sözcüklerinden 
türemiştir. Ütopya aslında olmayan, tasarlanmış, 
ideal toplum şekli anlamı taşımaktadır. Kaynak: 
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ctopya, 
www.tdk.gov.tr

V
Veri: Soyut ve somut olabilen, işlenmemiş, kendi ba-

şına bir anlamı olmayan hammaddedir.

W
“What if ” Analizleri: Mevcut bir problemin çözü-

münde karar değişkenlerinin farklı değerleri için 
hızlı bir şekilde sonucu hesaplayarak karar vericiye 
alternatifer hakkında bilgi sunan analiz tekniğidir.

Web 2.0: İkinci nesil toplumsal iletişim veya sosyal 
paylaşım siteleri, internet kullanıcılarının ortakla-
şa ve paylaşarak oluşturdukları bir sistemdir.

Web Tarayıcıları: İnternet’te sunucu bilgisayar üze-
rinde bulunan Web sitelerine ulaşmamızı sağlayan 
yazılımlardır.

World Wide Web (WWW): Dünya Çapında Ağ. İn-
ternet ağında kaynak keşfetme ve erişim için bir 
izleme aracıdır. Amacı, web siteleriyle kullanıcıla-
ra bilgi sunmaktır.

WSYWSG (what-you-see-is-what-you-get): “(Ek-
randa) ne görüyorsan (yazıcıdan) onu alırsın” an-
lamına gelen bir kısaltma. Etkileşimli sayfa tasarı-
mıyla sayfadaki tasarımın birebir kağıt ortamına 
aktarılabildiği teknolojiyi ifade etmektedir.

WWW: Dünyanın her yerindeki sunucu bilgisayarlarda 
kayıtlı Web sitelerinden oluşan bir bütündür.


