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NELERE İHTİYACIMIZ VAR?

• Bilgisayar
• İnternet
• Kulaklık
• Not Kağıdı
• Kalem, Silgi
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İÇERİK
• Bilişim kavramı ve öğeleri.
• Bilgisayarların çalışma mantığı ve temel bilgisayar

donanımı bilgisi.
• Bilgisayarlar, cep telefonları, video kameralar,
• Blue-Ray oynatıcıları, e-kitap okuyucuları ve oyun

konsolları.
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KAZANIMLAR
Bu ders sonunda öğrenci;

• Bilişim kavramının ne anlama geldiğini, hayatımızı ne 
derece etkilediğini ve değiştirdiğini öğrenir.

• Bilgisayarların çalışma prensibini ve bilgisayar donanım 
bilgisini öğrenir.

• Bilgisayarlar, cep telefonları, video kameralar, DVD ve 
Blue-Ray oynatıcıları hakkında detaylı bilgi ve bu 
cihazların çalışma mantıklarını öğrenir.
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Bundan 30 yıl önceki bilişim dünyasında
bilgisayarlar;

 Çeşitli hesaplamalar,

 Veri işleme ve proses kontrolü,

yapabilmekteydiler.

Bugün bilişim dünyasındaki bilgisayarlar ise;

 Süreçleri, sistemleri ve bunların dünya ile
etkileşimini oluşturma ve tasarlama
amacıyla kullanılan daha donanımlı bir
bileşen haline gelmiştir.
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Bugünkü bilişim teknolojisi, çevremizi 
saran kablolu veya kablosuz ağlar, gömülü 

sistemler ve akıllı enformasyon ve 
yazılımlar etrafında kurulmuştur. Bilişim 
teknolojisine ulaşmada en sık kullanılan 

araç olan bilgisayar ve onu oluşturan 
öğelerden bahsedelim.
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BİLGİSAYAR

Bilgisayar: Kullanıcılar tarafından 
hazırlanarak verilen bilgileri, yine 
kullanıcılar tarafından hazırlanan 
komutlar dizisine uygun biçimde,

istenilen şekilde işleyen ve bu 
bilgileri kullanıcıya sunan veya 

depolayan elektronik cihazlardır.
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Bilgisayar sistemi, veri işlemek 
amacıyla kullanılan elektronik 
bileşenleri içeren kasa olarak 

tanımlanır. Bir masaüstü kişisel 
bilgisayar sisteminin içerisinde şu 

bileşenler bulunur;
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BİLGİSAYAR → Bilgisayar Sistemi
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BİLGİSAYAR

YAZILIMDONANIM

TEMEL 
BİRİMLER

ÇEVRE 
BİRİMLERİ

İŞLETİM 
SİSTEMLERİ UYGULAMALAR

Anakart

işlemci

Bellek

Sabit disk

Ekran kartı

Sistem(Kasa) 

Monitör

Klavye

Fare (Mouse)

Yazıcı

Tarayıcı

Unix

Linux

Mac OS

Windows

Pardus

MS Word

MS Excel

MS Powerpoint

Muhasebe Programları

Oyunlar

Chat Programları

-BİLGİSAYAR SİSTEMİ-
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Sürücü yuvaları

Güç kaynağı

Ses kartı

Video kartı

İşlemci

Bellek

Masaüstü bir bilgisayarın görünümü;

BİLGİSAYAR → Bilgisayar Sistemi



BİLGİSAYAR SİSTEMİ → Bilgisayarın Temel 
Blok Diyagramı

Bilgisayarın temel birimleri;
Giriş ve Çıkış birimi,
Merkezi işlem birimi

(Central Processing Unit-
CPU),
Bellek ve İkincil hafızadan

oluşmaktadır.
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Bilgisayarın temel blok diyagramı

Giriş Birimi Çıkış BirimiKontrol Birimi

Aritmetik&Mantık birimi 
(Arithmetic Logic Unit-

ALU)

Bellek İkincil Hafıza

Merkezi İşlem Birimi(Central Processing 
Unit- CPU
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Kontrol Birimi

Aritmetik&Mantık birimi 
(Arithmetic Logic Unit-ALU)

Merkezi İşlem Birimi(Central Processing 
Unit- CPU

Kontrol birimi, işlemcinin bilgisayardaki
işlemlerin çoğunu yönlendiren ve
koordine eden bileşenidir.
Aritmetik mantık birimi (Arithmetic

logic unit ALU) ise aritmetik,
karşılaştırma ve diğer işlemleri
gerçekleştirir.

BİLGİSAYAR SİSTEMİ → Bilgisayarın Temel 
Blok Diyagramı



BİLGİSAYAR SİSTEMİ → Anakart

Bu bölümde bilgisayarın donanım 
birimlerini tanıyacağız.

ANAKART: Sistemin ana devre 
kartıdır. Bilgisayar donanımlarını 

birbirlerine bağlamak ve koordineli 
halde çalışmalarını sağlamak için 

kullanılır. 
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Anakart, fiberglas maddeden 
yapılmış, üzerinde bakır yollar, 

entegreler, transistörler ve 
birtakım giriş yuvaları bulunan 

bir levhadır. Kasanın içinde 
birçok parça anakart üzerine 

takılır veya bir kablo ile anakarta
bağlanır. 
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PORT: Anakart üzerine entegre 
edilmiş olup, kasanın arka 

tarafından çıkış verilen 
bağlantılara verilen isimdir. 
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Portlar dış donanım birimleri 
ile iletişimi sağlarlar. Günümüz 
anakartları üzerinde resimde 

görülen portlar standart olarak 
bulunmaktadır. 
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İşlemci: İşlemci, bir diğer adıyla 
merkezi işlem biriminin (Central

Processing Unit-CPU), görevi 
bilgisayarı çalıştıran temel 
talimatları yorumlamak ve 

gerçekleştirmektir. 
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Kontrol Birimi

Aritmetik&Mantık birimi 
(Arithmetic Logic Unit-ALU)

Merkezi İşlem Birimi(Central Processing 
Unit- CPU

İşlemci yapısı

BİLGİSAYAR SİSTEMİ → İşlemci



İşlemci, bilgisayarın birimlerinin 
çalışmasını ve bu birimler 

arasındaki veri (data) akışını 
kontrol eden, veri işleme (verileri 
değerlendirip yeni veriler üretme) 

görevlerini yerine getiren 
donanım birimidir.
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İşlemci, bilgisayarınızın tüm 
işlemlerini yapan ve hızını belirleyen 

en önemli parçadır.
Aynı zamanda, geçici olarak veri ve 

talimatların tutulduğu kayıtları içerir.
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HT (Hyper Threading- Hiper iş 
parçacığı) Teknolojisi: Aynı anda birden 

fazla işi yapabilme yeteneğine sahip 
işlemci teknolojisidir. Tek çekirdek 

içerisinde gelen işler aynı anda ama sıra 
ile çalıştırılır, böylece aynı anda iki iş 
yapılmış olur. Aslında işler sırası ile 

yapılır ama bu iş çok hızlı olduğundan iki 
iş aynı anda yapılıyor gibi düşünülür. 
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Teknolojileri



Şekilden de görüldüğü gibi 
işlemciye gelen iki iş, eğer HT 

teknolojisi varsa aynı anda 
işlemciye girer ve işler aynı anda 

çalıştırılır. Eğer HT teknolojisi 
yoksa, işler birbirini bekleyerek 

işlemcide kuyruğa girer.
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Çift Çekirdek (Dual Core) Teknolojisi:
Bir işlemci paketinin içinde iki adet çekirdek 

olmasıdır. Bu teknolojide çekirdekler 
birbirinden bağımsız çalışabilir. Yani iki iş 

gelince çekirdekler işleri paylaşarak tek tek 
yerine getirir. Böylece sistem performansı 
önemli ölçüde artar. Bu teknolojide işler 
gerçek manada aynı anda yapılmış olur.
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Teknolojileri



Eğer işlemci çift çekirdekli 
ve HT teknolojisi ile çalışırsa, 
performans artışı çok daha 

fazla olacaktır.
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Teknolojileri



İ serisi işlemciler (i3,i5,i7): Intel firmasının 
günümüz masaüstü ve dizüstü 

bilgisayarlarında kullanılan teknolojisidir. 
İşlemci mimarisi ve teknolojisi itibari ile yeni 

nesil ve en performanslı işlemcilerdir. Bu 
işlemciler, dizüstü bilgisayarlarda enerji 

tasarrufunu daha üst seviyeye 
çıkartmışlardır.

27.12.2018ENF-101-Rev1.2

25 BİLGİSAYAR DONANIMI → İşlemci Türleri



AMD işlemciler: 2000’li yıllara kadar 
mikroişlemci piyasasında Intel firmasının 

büyük bir pazar payı olmasına karşın 
Motorola, IBM v.b firmalar küçük bir pazar 
payına sahiptiler. 1999 yılı sonunda AMD 
firması Athlon işlemcisini üreterek Intel’in 

ürettiği işlemcilere rakip olmuştur. 
Günümüzde ise Intel ve AMD firmalarına ait 

birçok ürün piyasaya sürülmektedir.
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Sabit Disk (Harddisk): Sabit disk 
sürücüleri; dizüstü bilgisayarlarda, 

masaüstü bilgisayarlarda, süper 
bilgisayarlarda, sunucularda ve el 

kameralarında verilerin sürekli 
olarak saklanmasını sağlayan 
donanım elamanıdır. İşletim 

sistemleri ve sürekli çalışması 
gereken yazılımlar sabit disk 

üzerinde tutulur. 27.12.2018ENF-101-Rev1.2
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Sabit Disklerin temel görevi;
İçerisine yazılan bilgiyi tutmak

ve istenildiği zaman bu bilgileri
geri vermektir.
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Bilgisayar donanımı teknolojisi hızla 
ilerlerken, bu ilerleyişe pek ayak 

uyduramayan tek donanım birimi sabit 
diskler olarak kalmıştır. Her gün yeni 

bir işlemci, ekran kartı, anakart, yonga 
seti, LCD ekran haberleri gündemde 

yerini alırken, sabit disklerin motor ile 
döndürülen, hantal mekanik yapısını 

terk etmesi uzun bir süre almıştır.
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Bu teknolojik gelişmeler 
sonucunda, sabit diskler, hibrid 
sabit disk ve bütünleşmiş flaş 

bellekten oluşan Katı Hal Sürücü 
(Solid State Drive-SSD)’lerine

yerlerini bırakmaya 
başlamışlardır. .
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SSD’ ler kısa süreli SDRAM (volatil) ve 
uzun süreli FLASH (non-volatile) olmak 

üzere iki türden oluşurlar. Kısa süreli 
dediğimiz volatil bellekler, güç kaynağına 
bağlı olmadıkları zaman bilgi tutamazlar. 

Her güç çekilişinde üzerindeki bilgiler 
kaybolur. 
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SSD’lerin Avantajları;
Daha hızlı başlangıç: mekanik

hard diskler belli bir dönme hızına
ulaşana kadar bilgisayar açılmaz.
Daha hızlı rastgele erişim süresi:

mekanik disklerde olduğu gibi
diski okumak ve yazmak için bir
kafa yoktur.
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Daha hızlı boot ve uygulama 
erişim süresi.
Daha küçük boyut ve ağırlık.
64 gb a kadar olan SSD’ lerde çok 

düşük güç tüketimi ve ısı üretimi 
(notebooklar için ideal).
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Dezavantajları;
Fiyatları aşırı yüksek.
Kapasiteleri yetersiz.
Manyetik alan ve statik elektriğe 

karşı mekanik hard disklerden 
daha dayanıksız.
Sınırlı sayıda yazma döngüsü.
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Bellek: İşlemci tarafından gerçekleştirilmesi
beklenen talimatları, bu talimatlar tarafından
gerek duyulan veriyi ve veri işleme sonuçlarını,
saklayan donanım birimidir.
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Belleklerin hafızaları tanımlanırken ikilik sayı sistemi
kullanılmaktadır. Bellek boyutlarını ifade etmek için ise bazı terimler
kullanılmaktadır. Bunlar;
Bit: Bilgisayarın en küçük bellek birimidir. Bit 0 ve 1 olabilen tek haneli
rakamdan oluşur.
Byte: Sekiz bitten oluşan bir karakterlik bilgiyi saklayan bellek birimine
denir. Bellek KiloByte (KB) , MegaByte (MB), GigaByte(GB) ve
TerraByte(TB) olarak ölçeklendirilir.
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Bellek dönüşümleri;
1 KB=1024 Byte
1 MB=1024 KB=1.048.576 Byte
1 GB= 1024 MB 1 TB= 1024 GB
şeklindedir.
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Bilgisayarlarda iki tür bellek vardır. 
Bunlar;

ROM bellek (Sadece Okunabilir
Bellek- Read Only Memory)
RAM bellek(Rasgele Erişimli

Bellek-Random Access Memory
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ROM bellekler, bilgisayar donanımını 
test eder ve bilgisayar açıldığında 

sistemi çalışır duruma getirir. Bu tür 
bir bellekte yazılı programlar ve 

veriler değiştirilemez.
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ROM bellek türleri;
 PROM (Programable Read Only Memory - Programlanabilir Yalnızca

Okunur Bellek )
 EPROM ( Erasable Programmable Read Only Memory – Silinebilir

Programlanabilir Yalnızca Okunur Bellek )
 EEPROM ( Electrically Erasable Read Only Memory - Elektriksel Olarak

Silinebilen Programlanabilen Yalnızca Okunur Bellek )
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RAM (Rastgele Erişimli Bellek-
Random Access Memory): Bu tür
bellekler, veriler üzerinde işlem
yapılırken kullanılan çalışma
sahasıdır. Bu saha, bilgisayar açık
olduğu sürece aktiftir. Yapılan
işlemlerin geçici olarak yazıldığı
yerdir ve işlem bittiğinde de
boşaltılır.
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Bilgisayarlardaki CD-ROM, disket sürücü veya sabit disk gibi
depolama birimlerinden daha hızlıdır. Bellek sığası (kapasitesi)
"byte" cinsinden belleğin kapasitesini verir. RAM modülleri
"byte" cinsinden ifade edilirler. 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2GB,
4GB, 8GB boyutunda modüller halinde satılırlar.
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FLASH Bellekler: Yeni nesil mobil 
hafıza türleridir. Bu tip hafızalar, bir 

çeşit EEPROM olmakla birlikte 
hücreler arasındaki bağlantılar, iç 

tellerle sağlanmaktadır.
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EEPROM ile aralarındaki en önemli 
fark ise, EEPROM’a bilgilerin byte 

byte yazılması, flash’lara ise bilgilerin 
sabit bloklar hâlinde yazılmasıdır.
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Flash bellekler, güç kesintisinde dahi 
içerdiği bilgileri kaybetmeyen ve tekrar 

tekrar yazılıp silinebilen bellek türleridir.
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Ekran Kartı: İşlemciden aldığı bilgileri 
işleyerek, metin tabanlı monitörlere 

aktarmaya yarayan kart olarak 
tanımlanabilir. Anakart üzerine monte 

edilirler.
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Yazı yazdıkça bu bilgileri ifade 
eden 0 ve 1'lerden oluşan 

sinyalleri, monitöre görüntü 
halinde gönderen işlemcinin 

işlediği verileri, doğrudan ekrana 
karakterler halinde yansıtan 

kartlardır.
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Günümüzdeki ekran kartları PCI ve AGP 
veri yolunu kullanmaktadırlar. Bu ekran 

kartları, daha çok 3D grafikleri 
hızlandırıcı özellikleri ile ön plana 

çıkarlar.
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Ses Kartı: Bilgisayarın ses ve müzik
dosyalarını çalmasını ve dışarıya ses
vermesini sağlar. Anakart üzerine
monte edilir.

27.12.2018ENF-101-Rev1.2

49 BİLGİSAYAR SİSTEMİ → Ses Kartı



Aynı zamanda bilgisayara ses 
kaydı için de kullanılır.  Üzerinde 
hoparlör ve mikrofon bağlamak 
için girişler ve çıkışlar bulunur. 
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Giriş birimleri;
Klavye,
Fare,
Mikrofon,
Kamera,
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Optik okuyucu,
Barkot okuyucu,
Tarayıcı (Scanner) gibi

bilgisayara veri girişi yapmaya
olanak sağlayan birimlere
verilen genel isimdir.
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Klavye: Üzerinde harfler,
sayılar, işaretler ve bazı işlevleri
bulunan tuşlar vardır. Q klavye ve
F klavye (Türkçe daktilo klavyesi)
olmak üzere iki şekilde
sınıflandırılmaktadır.
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Fare (mouse): Ekranda gözüken 
imleç yardımıyla komut girişi 

yapmaya yarar.

BİLGİSAYAR → Fare
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Fare ile yapılacak işlemler;
 İşaretleme,
Tıklama,
Sürükleme işlemleridir.

BİLGİSAYAR → Fare
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Mikrofon: Bilgisayara ses kaydı ve 
aktarımı yapmak için kullanılan 

giriş birimidir. 

BİLGİSAYAR → Mikrofon
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Kamera (Webcam): Dış ortamda 
bulunan hareketli görüntüleri 

bilgisayara aktaran giriş birimidir. 
Aynı zamanda fotoğraf çekme 
özellikleri de bulunmaktadır.

BİLGİSAYAR → Kamera



27.12.2018ENF-101-Rev1.2

58

Bazı özel yazılımları kullanarak
internet üzerinden uzaktaki bir
kişiyle görüntülü sohbetler
yapmamıza olanak sağlamaktadır.

BİLGİSAYAR → Kamera
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Video kameralar: Alıcı olarak 
da bilinen, sinema filmi ya da kısa 

video çekiminde kullanılan 
aygıtlardır. Fotoğraf makinesi ile 
aynı ilkelere dayalı olarak çalışan 

kameranın en önemli farkı, bir dizi 
görüntüyü belli aralıklarla film 
şeridi üzerine kaydetmesidir.

BİLGİSAYAR → Video kamera
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Tarayıcı (Scanner): Tarayıcılar, 
kağıt üzerindeki grafik ve 

resimleri (renkli ya da siyah-
beyaz) bilgisayara aktaran 

aygıtlardır.

BİLGİSAYAR → Tarayıcı
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Son yıllarda bilgisayarlı yayıncılık 
ve tasarım işlerinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte sıkça 
kullanılmaya başlanmıştır.

BİLGİSAYAR → Tarayıcı
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Barkod okuyucular: Mağaza ve 
büyük marketlerde kullanılan 

bir çeşit tarayıcı aygıttır.

BİLGİSAYAR → Barkod Okuyucular
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Mağazalarda her ürünün
kendine ait bir ürün numarası
bulunmaktadır. Bu numara, ürün
üzerindeki etikette dikey
çubuklarla gösterilir ve bu
çubuklara İngilizce’de "bar" adı
verilmektedir.

BİLGİSAYAR → Barkod Okuyucular
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Bu numara, ürün üzerindeki etikette 
dikey çubuklara kodlanır. Bu çubuklar, 
çubuk kodlar olarak algılanmakta olup, 
yalnızca çubuk kod (barkod) okuyucusu 

tarafından okunabilir.

BİLGİSAYAR → Barkod Okuyucular
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Karekod (2 boyutlu kod ya da matrix
kod):Klasik ve tek boyutlu barkodlardan farklı 
olarak her iki yönde de veri depolayabilen, bu 

sebeple normal barkodlara göre çok daha 
fazla veri saklama kapasitesine sahip yeni 

nesil kodlardır.

BİLGİSAYAR → Karekod
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QR Kod, DataMatrix kod ve Aztek Kod, karekodların en
bilinenleridir. Bunlardan QR Kod, geleneksel barkod türlerine göre
birçok avantaja sahiptir:

 QR Kod, Japon Kanji dahil olmak üzere herhangi bir dilde çok daha
fazla miktarda harf ve sayı barındırma kapasitesine sahiptir.

 Küçük çıktı boyutu: QR Kod boyutu geleneksel barkodların 1/10'u
kadar küçük olabilir.

 Her yönden okunabilir: Her yönden tarama özelliği, QR kodun
daha hızlı okunabilmesini sağlar.

 QR Kod hata düzeltme özelliği: QR Kod, üzerinde %30'a kadar
herhangi bir kirlenme ya da hasar olması durumunda dahi
okunabilir.

BİLGİSAYAR → Karekod
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Optik Okuyucu (Optic reader) : Tarayıcılara benzerler. Test
tipi sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılırlar.

BİLGİSAYAR → Optik Okuyucu
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Cevap anahtarları üzerindeki 
verileri okuyarak bilgisayar 

ortamına aktarırlar.

BİLGİSAYAR → Optik Okuyucu
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Çıkış birimleri;
Disket sürücü,
CD sürücü, DVD sürücü , Blue-

Raydisc sürücü,
Ekran (Monitör),
Yazıcı (Printer) gibi bilgisayardan

kullanıcıya çıktı veren birimlere
verilen genel isimdir.

BİLGİSAYAR → Çıkış Birimleri
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Disket sürücü (disket driver) ve
Disketler: Disketler, bilgisayarda bilgi
kaydetmek ve taşımak için
kullanılırlar. Bilgisayarlarda en yaygın
kullanılan disketler, 3.5" 1.44 MB'lık
olanlardır.

BİLGİSAYAR → Disket Sürücüsü
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Bir zamanların tek sabit kayıt 
ortamları olduğu düşünülürse, 
bilgisayarda çok önemli bir yer 

tuttukları söylenebilir.
Ancak artık günümüzde disketler 
yerini CD, DVD ve Blueray disc, 

flash bellek gibi depolama 
birimlerine bırakmıştır. 

BİLGİSAYAR → Disket Sürücüsü
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CD (Compact Disc) : CD, "Compact Disc" 
kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir 

kısaltmadır. CD'ler, sayısal verilerin 
makineler tarafından okunabilir bir 

şekilde depolanabildikleri standart bir 
depolama ortamıdırlar. Lazer tabanlı bir 

okuyucu tarafından okunabilirler. 
Depolama kapasiteleri 700MB 

seviyesindedir.

BİLGİSAYAR → CD Sürücüsü
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Yaygın olan CD çeşitleri şunlardır ;
 CD-R(Recordable): Bir kere veri yazılabilen

CD türüdür.
 CD-RW(Rewritable) : Bir kere yazılabilen 

CD-R'lere göre bu teknoloji CD-RW'lere
veriyi yazar ve siler.

BİLGİSAYAR → CD Sürücüsü 
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.

BİLGİSAYAR → DVD Sürücüsü

DVD ( Digital Video Disk) : Disket teknolojisi ile 
başlayıp CD teknolojisi ile devam eden 
teknolojik süreç, daha büyük disk alanı 

gereksiniminin doğmasıyla DVD adı verilen  
teknolojiyi ortaya çıkartmıştır.
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.

BİLGİSAYAR → DVD Sürücüsü

DVD ( Digital Video Disk) : Bilgisayar için 
DVD’ler, ilk olarak Combo olarak adlandırılan 

sürücülerle gelmiştir. Combo sürücüler aslında, 
DVD okuyabilen CD-RW sürücülerdi ancak, kısa 
sürede yerlerini DVD±RW sürücülere bıraktılar. 



27.12.2018ENF-101-Rev1.2

76

.

BİLGİSAYAR → DVD Sürücüsü

DVD ( Digital Video Disk) : DVD’ler, CD’den 
daha büyük boyutlara (4.7GB) sahip ve daha 
hızlıdır. DVD türlerini şöyle sıralayabiliriz; 
DVD-R ve DVD+R, CD-R türüne karşılık gelir 

ve yazılabilirdir.
DVD-RW ve DVD+RW türleri ise, CD-RW gibi 

yazma ve yeniden yazma yeteneğine sahip 
türleri ifade ederler. 
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.

BİLGİSAYAR → Blue-ray Disk Sürücüsü 

Blue-ray Disc : Yeni nesil optik disk formatıdır. 
Dünyanın önde gelen üreticilerinin 

geliştirdikleri bu yeni format, yeni nesil yüksek 
çözünürlüklü HD videoların tek bir diskte 
saklanabilmesini sağlayan  veri depolama 

teknolojisidir.
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78 BİLGİSAYAR → Blue-ray Disk Sürücüsü 

CD ve DVD’ye karşılık gelen türleri vardır. 
Bunlar;
BD-ROM: Dağıtımlar için sadece okunabilir 

biçim,
BD-R: Üzerine veri kaydedilebilir biçim, 
BD-RW: Yeniden yazılabilir (rewritable) biçim, 



27.12.2018ENF-101-Rev1.2

79 BİLGİSAYAR → Blue-ray Disk Sürücüsü 

Blue-ray Disk teknolojisi, yüksek 
kaydetme kapasitesi  (25GB) ile daha 

kaliteli videoların saklanmasını ve 
dağıtılmasını amaçlamaktadır.
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80 BİLGİSAYAR → Blue-ray Disk Sürücüsü 

1920×1080 çözünürlükte ilerlemeli, 
tüm piksellerin aynı anda 

güncellenmesi olarak iki saat 
uzunluğundaki filmler, yüksek kalitede 
resim ve ses bilgisiyle bir tane BD' ye 

kaydedilebilmektedir. 
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81 BİLGİSAYAR → Ekran (Monitör)

Ekran (Monitör): Monitör, çoğu zaman
ekran olarak da bilinen, görüntüleri
oluşturan, içeren ve sunan bir araçtır.
Bilgisayarların çoğunda katot ışınlı (CRT-
Cathod Ray Tube) monitör kullanılır. Katot
ışınlı monitörlerin görüntü oluşturma
mantığı TV ile aynıdır.
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Günümüzde artık CRT monitörlerinin yerini LCD (Liquid Cyrstal
Display) monitörler almıştır. LCD monitörler, daha hafif ve az yer
kapladıkları için çoğunlukla taşınabilir sistemlerde kullanılırlar.
Günümüzde de artık LCD monitörlerin yerini, LED monitörlere bıraktığını
söyleyebiliriz.

BİLGİSAYAR → Ekran (Monitör)
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Yazıcı (Printer):Yazıcılar, bilgisayar
ortamında üretilen şekil, grafik ve yazıların
kağıda aktarılmasını sağlayan araçlardır. Her
yazıcı, kendine özgü bir mikroişlemci ve sınırlı
sayıda karakter depolamasına olanak sağlayan
bir tampon bellek taşır.

BİLGİSAYAR → Yazıcı (Printer)
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Yazıcılar, farklı ihtiyaçları
karşılayabilecek şekil ve modellerde
üretilmektedir. Bunlar;
Nokta vuruşlu (matris),
Mürekkep püskürtmeli (Ink Jet)
Lazer (Laser Jet)
yazıcılardır.

BİLGİSAYAR → Ekran (Monitör)
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Masaüstü bilgisayarlar,
Mobil bilgisayarlar ve mobil aygıtlar,
Oyun konsolları,
Sunucular,
Ana bilgisayarlar,
Süper bilgisayarlar,
Tümleşik bilgisayarlar,
olarak sıralanabilir.
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86 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ → Masaüstü 
Bilgisayarlar

Masaüstü bilgisayarlar: Kendi 
başına tüm girdi, işleme, çıktı ve 

depolama aktivitelerini 
gerçekleştiren aygıtlardır.
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87 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ → Mobil Bilgisayarlar

Mobil bilgisayarlar: Bir yerden bir 
yere taşınabilen kişisel 

bilgisayarlardır. Notebooklar, dizüstü 
bilgisayarlar ve  tablet PC'ler mobil 

aygıtlara örnektir.
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Mobil aygıtlar:Elimizde 
tutabileceğimiz kadar küçük 

bilgisayarlardır. Akıllı telefon ve PDA 
(Personal Digital Assistant) 'lar 

bunlara örnektir.

BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ → Mobil Aygıtlar
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Oyun konsolları: Tek kişilik veya 
çoklu oynanan oyunlar için 

tasarlanmış aygıtlardır.

BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ → Oyun Konsolları
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Sunucular (Server): Herhangi bir ağ üzerinde bir programı veya
bir bilgiyi farklı kullanıcılara / sistemlere, paylaştıran / dağıtan
donanım veya yazılıma verilen genel isimdir. Burada temel nokta,
sunucuların bir bilgisayar ağına bağlı olmasıdır.

BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ → Sunucular
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Ana bilgisayarlar: Eş zamanlı
olarak bağlı binlerce kullanıcıyı
kontrol edebilen büyük ve
pahalı bilgisayarlardır.

BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ → Ana Bilgisayarlar
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Süper bilgisayarlar: Süper
bilgisayar aslında bizim bildiğimiz
anlamda bir bilgisayar değil, daha
çok bir bilgisayar sistemi olarak
düşünülebilir.

BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ → Süper Bilgisayarlar
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Paralel işlemciler, yüksek
başarımlı vektör işlemciler ve öbek
bilgisayarlardan oluşurlar. Bu
bilgisayarlar, çok hızlı işlem
yapabilme yeteneğine sahiptirler.

BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ → Süper Bilgisayarlar
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Tümleşik bilgisayarlar (All-in-
one): Büyük bir üründe bir bileşen
olarak işlev gören, özel amaçlı
bilgisayarlardır. Hepsi bir arada
anlamında gelen All-in-One PC de,
tamamı monitör içine yerleştirilmiş
bilgisayar anlamında kullanılır.

BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ → Tümleşik 
Bilgisayarlar
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Cep telefonu: Günümüzde en çok
kullanılan mobil aygıtlardan biridir. Her cep
telefonu alıcı ve verici bir istasyondur.
Konuşan insan kaynak görevi görür (verici
olur). Cep telefonu bu sesi alır ve
elektromanyetik dalgaya çevirerek yayınlar.

BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ → Cep Telefonu
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Baz istasyonları, bu elektromanyetik
dalgayı dinleyenin hücresine ulaştırır.
Karşı tarafın cep telefonu tarafından
alınan havadaki elektromanyetik dalgalar,
tekrar konuşmaya çevrilerek kulaklığa
verilir.

BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ → Cep Telefonu
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Smartphone (Akıllı Telefon): Günümüzün ihtiyaçlarını
karşılayacak her türlü donanımsal ve yazılımsal özelliğe
sahiptirler. Akıllı bir telefonda, Word, Excel gibi iş
dökümanlarına istediğimiz yerde kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Ayrıca birçok yazılımı da bilgisayarlarda olduğu gibi çalışmanıza
olanak sağlarlar.

BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ → Akıllı Telefon
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Ayrıca sürekli olarak sosyal ağlardaki ve internet üzerindeki
dokümanları, yenilikleri sizin için kontrol edip size bildirirler.
Gelişmiş multimedya özelliklerinin (fotoğraf çekme, video
oynatma) sık kullanılması da bu telefonların cezbedici
özellikleridir.

BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ → Akıllı Telefon
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S O R U L A R
C E V A P L A R



Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar
çeşitlerindendir?

A) Yazıcılar
B) Tarayıcılar
C) Sunucular
D) Mobil aygıtlar
E) Laptoplar
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A) Yazıcılar
B) Tarayıcılar
C) Sunucular
D) Mobil aygıtlar
E) Laptoplar
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102 Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar
çeşitlerindendir?



Soru 2: Resimde gösterilen bilgisayar portu aşağıdakilerden
hangisidir?

A) LPT portu
B) PS/2 portu
C) COM1 ve COM2 portu
D) IDE/PATA portu
E) RJ45 portu

27.12.2018ENF-101-Rev1.2

103



A) LPT portu
B) PS/2 portu
C) COM1 ve COM2 portu
D) IDE/PATA portu
E) RJ45 portu
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104 Soru 2: Resimde gösterilen bilgisayar portu aşağıdakilerden
hangisidir?



Soru 3: Bilgisayarın en küçük bellek birimine ne denir?

A) Byte 
B) Kilobyte
C) Bit
D) Terrabyte
E) Megabyte
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A) Byte 
B) Kilobyte
C) Bit
D) Terrabyte
E) Megabyte
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106 Soru 3: Bilgisayarın en küçük bellek birimine ne denir?
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BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
ENFORMATİK BÖLÜMÜ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ



İŞLETİM SİSTEMİ, BAŞLAT MENÜSÜ VE 
TEMEL DOSYA YÖNETİMİ
Hafta 2

Öğr. Gör. 

Aykut DİKER



NELERE İHTİYACIMIZ VAR?

• Bilgisayar
• İnternet
• Kulaklık
• Not Kağıdı
• Kalem, Silgi
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İÇERİK
• İşletim sistemi türleri 
• Başlat menüsü (Ara, Denetim masası, Aygıtlar ve 

yazıcılar)
• Klasör oluşturma, Dosya türleri ve uzantıları, Dosya 

veya klasörün adını değiştirmek, adına ilişkin kurallar,  
kopyalama, taşıma işlemleri
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KAZANIMLAR
Bu ders sonunda öğrenci;

• Bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemlerinin 
özelliklerini  ve birbirlerine olan üstünlüklerini öğrenir.

• Başlat menüsünün özelliklerini ve kullanımını öğrenir.
• Klasör oluşturma , klasöre yeni isim verme gibi temel 

dosya işlemlerini yapabilmeyi öğrenir.
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İşletim Sistemi:
Bilgisayar donanımının doğrudan
denetimi ve yönetiminden, temel
sistem işlemlerinden ve uygulama
programlarının çalışmasından
sorumlu olan sistem yazılımıdır.
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6 İŞLETİM SİSTEMLERİ



Ayrıca diğer tüm yazılımların
belleğe, girdi/çıktı aygıtlarına ve
dosya sistemine erişimini sağlar.
Şimdi işletim sistemlerini
inceleyelim;
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7 İŞLETİM SİSTEMLERİ



1969 yılında, Ken Thompson ve Dennis
Ritchie tarafından Bell Laboratuvarları'nda
geliştirilmiş, çok kullanıcılı, çok görevli
yapıyı destekleyen bir bilgisayar işletim
sistemidir.
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8 UNIX işletim sistemi



UNIX türevi işletim sistemleri çok
işlemcili çok pahalı makinalardan, tek
işlemcili basit ve çok ucuz ev
bilgisayarlarına kadar pek çok cihaz
üzerinde çalışabilen esnek ve sağlamlığı
test edilmiş sistemlerdir.
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9 UNIX işletim sistemi



Linux, Linus Torvalds adında Finlandiyalı
bir bilgisayar mühendisinin 1991 yılında
Helsinki Üniversitesi'nde bir öğrenciyken
Intel’in yeni işlemcisi 80386'nın korumalı
mod mimarisini denemek üzere
geliştirmeye başladığı bir işletim sistemi
çekirdeğidir.
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İnternette yaptığı duyuru sonucunda 
tüm dünyadan birçok programcının da 
desteği ile hızla gelişmiş ve halen aynı 
destek ile gelişmekte olan açık kaynak 

kodlu, özgür bir yazılımdır.
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11 LINUX İşletim Sistemi



Pardus, TÜBİTAK tarafından geliştirilen
bir GNU/Linux dağıtımı olan bir işletim
sistemi geliştirme projesidir. Fatih Projesi
kapsamında okullara kurulan etkileşimli
tahtalarda ülkemizde geliştirilmiş olan
PARDUS işletim sistemi de seçenek
olarak gelmektedir.
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12 Linux İşletim Sistemi→ Pardus



Planlamasına 2003 yılında başlanmış
olup ilk kararlı sürümü 27 Aralık
2005’te yayınlanan açık kaynak
kodlu özgür bir yazılımdır. Pardus,
ilk sürümden 2011.2 sürümüne kadar
herhangi bir başka Linux dağıtımı
temel alınmadan kendine özgü
projelerle geliştirilmişti.
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13 Linux İşletim Sistemi→ Pardus



Ayrıca Mili eğitim Bakanlığı
tarafından öğretmenlerimizin
milli işletim sistemimizi
tanıması, kullanması ve
öğrencilerimiz tarafından
benimsenmesi için eğitimler
verilmektedir.
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14 Linux İşletim Sistemi→ Pardus



Mac OS: Macintosh işletim Sistemi, kısaca Mac OS, İlk olarak
1984 yılında Apple firması tarafından geliştirilmiştir.
Günümüzde üretilen Apple marka ürünler bu işletim sistemini
kullanmaktadır.
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15 Mac İşletim Sistemi



27.12.2018ENF-101-Rev1.2

16 Mobil İşletim Sistemleri



Windows işletim sistemi, Microsoft firması tarafından 1985
yılında piyasaya sürülmüştür. Kullanıcıya grafik arabirimler ve
görsel iletilerle yaklaşarak, programları çalıştırma, komut verme
gibi işlemler için klavyeden yazma zorunluluğunu ortadan
kaldırmıştır.

27.12.2018
ENF-101-Rev1.2

17 Windows İşletim Sistemi



Microsoft' un ilk işletim sistemi olan 
MS-DOS' tan farklı olarak Windows'ta 

aynı anda çok sayıda programla 
çalışmak mümkündür. 

27.12.2018ENF-101-Rev1.2

18 Windows İşletim Sistemi



Satır komutlu işletim sistemlerinde
yerine getirilmesi gereken görevler
için onlarca tuşa basmak, birçok
komutu bilmek gerekirdi.
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19 Windows İşletim Sistemi



Oysa görsel işletim sistemlerinde 
çok az sayıda tuş ya da fare 

kullanarak komutlar kolayca verilir. 
Üstelik bir komutu vermek için de 

birçok yöntem vardır.
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20 Windows İşletim Sistemi



Bu noktadan itibaren Windows işletim sistemleri ailesini
inceleyelim.
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21 Windows İşletim Sistemi



Dersimize de konu olacak olan 
Windows 7 işletim sistemi ailesini 

daha yakından tanıyalım.
Windows 7 Starter Edition: Windows 

7'nin en basit ve en az özelliği olan 
sürümüdür. Kullanımı oldukça 

kolaydır.
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22 Windows İşletim Sistemi → Sürümler



En ucuz Windows 7 sürümüdür. Bu
sebeple, Windows Starter'ın korsan
yazılımı yaygın değildir. "Windows
Aero ve Windows Media Center "gibi
özellikleri içermez.
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23 Windows İşletim Sistemi → Sürümler



Windows 7 Home Basic: Her gün
yaptığınız işlemleri hızlandırır ve
kolaylaştırır.
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24 Windows İşletim Sistemi → Sürümler



Windows 7 Home Basic, en
sık kullandığınız yazılımlara
ve belgelere erişimi daha
basit hale getirir. Böylece
aramaya daha az, işlem
yapmaya daha çok zaman
ayırabilirsiniz.
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25 Windows İşletim Sistemi → Sürümler



Windows 7 Home Premium: Windows
7 Home Premium, bir ev ağı oluşturarak
sevdiğiniz fotoğrafları, videoları ve
müziğin tümünü paylaşmanızı
kolaylaştırır.
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26 Windows İşletim Sistemi → Sürümler



TV izleyebilir, duraklatabilir, geri
alabilir ve kaydedebilirsiniz. Daha
çok eğlence ve oyun için
tasarlanmıştır.
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27 Windows İşletim Sistemi → Sürümler



Windows 7 Professional: İşyerinde ve
evde ihtiyaç duyduğunuz her şey için bu
işletim sistemini kullanabilirsiniz. Birçok
Windows XP yazılımını bu işletim
sistemi üzerinde Windows XP modunda
çalıştırabilirsiniz.
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28 Windows İşletim Sistemi → Sürümler



Ayrıca otomatik yedeklemelerle verileri
ev ve işyeri ağınıza geri
yükleyebilirsiniz. Etki Alanı Bağlantısı
ile şirket ağlarına bağlanabilirsiniz.
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29 Windows İşletim Sistemi → Sürümler



Windows 7 Enterprise: İş yerleri
için tasarlanmış ve bireysel
kullanıcıların alabileceği versiyonlar
arasında bulunmayan Windows 7
sürümüdür. Windows 7 Enterprise ile
Windows 7 işletim sisteminin tüm
bireysel ve kurumsal özelliklerini
kullanabilmek mümkündür.
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30 Windows İşletim Sistemi → Sürümler



Bireysel özelliklerden kasıt grafiksel
destekler ve zengin medya destekleri
şeklinde değerlendirilebilir. Kurumsal
destekler ise BitLocker, DirectAccess,
BranchCache, AppLocker gibi
güvenlik ve performans temelli
özelliklerdir.
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31 Windows İşletim Sistemi → Sürümler



Windows 7 Ultimate: Tüm özellikleri 
isteyenler için tasarlanmıştır. Windows 7 
Ultimate en kullanışlı ve güçlü Windows 

7 sürümüdür.
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32 Windows İşletim Sistemi → Sürümler



Home Premium'un eğlence özelliklerini ve 
Professional'ın Windows XP Modu'nda

çalıştırabilme gibi birçok güçlü özelliğini 
bünyesinde barındırır. 
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33 Windows İşletim Sistemi → Sürümler



Şimdi günümüzün en popüler ve 
kullanışlı olan Windows 7 işletim 
sistemini daha yakından tanımaya 

çalışalım.
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34 Windows İşletim Sistemi → Sürümler



Windows işletim sisteminin
kullanıcı ile etkileşimde bulunduğu
ortama verilen isimdir.
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35 Masaüstü (Desktop)



Masaüstü  aynı  zamanda  windows  
işletim  sistemi  ile  kullanıcı 

arasındaki etkileşimi sağlayan 
görsel bir arabirimdir.

27.12.2018ENF-101-Rev1.2

36 Masaüstü (Desktop)



Kullanıcının masaüstünde klavye ya
da fare aracılığıyla gerçekleştirdiği

veri girişleri, işletim sistemi
tarafından yorumlandıktan  sonra  

sonuçlar  yine  masaüstü  aracılığıyla  
uygun  çıkış  birimlerinden 

kullanıcıya sunulur.
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37 Masaüstü (Desktop)



Windows 7'de, Başlat menüsünde
görüntülenen program ve dosyalar
üzerinde daha çok denetiminiz vardır.
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38 Başlat Menüsü



Başlat menüsü, tercihlerinize uygun
şekilde düzenleyip
özelleştirebildiğiniz boş bir tahtadır.
Başlat Menüsü sekmesi ile
bağlantıların, simgelerin ve
menülerin ayarlarını
özelleştirebilirsiniz.
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39 Başlat Menüsü



Ayrıca bu bölümde bilgisayarımızın 
güç düğmesi ile yapılabilecek 

ayarlarda  bulunmaktadır.
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40 Başlat Menüsü



Başlat menüsüne basınca 
karşımıza açılan menüden 

çizginin altında bulunan komutlar 
temel komutlardır.
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41 Başlat Menüsü



Yeni programlar yüklendikçe veya 
başlat menüsüne program 

kaydedildikçe buradaki sayı artar. 
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42 Başlat Menüsü



Başlat  menüsü, bilgisayarınızda 
depolanan dosyaları, klasörleri 

(Belgeler, Resimler, Müzik, 
Masaüstü ve diğer ortak konumlar 

dahil), programları ve  e‐posta  
iletilerini bulmak için 

kullanabileceğiniz bir "ARA"
kutucuğunu içerir.
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43 Başlat Menüsü → Arama Kutusu 



Ara kutusuna bir sözcük veya 
tümcecik yazmaya başladığınızda, 
arama otomatik olarak başlar ve 

arama sonuçları geçici olarak, ara 
kutusunun yukarısındaki Başlat 

menüsü alanını doldurur.
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44 Başlat Menüsü → Arama Kutusu 



Denetim masası bilgisayarınızın 
görünüm ve işlevlerini özelleştirebilir, 
aynı zamanda programları da yükleyip 

kaldırabilirsiniz.
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45 Denetim Masası



Ayrıca ağ bağlantılarını kurabildiğiniz 
ve kullanıcı hesaplarını yönetebildiğiniz 

sekme, başlat menüsü sekmesidir.
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46 Denetim Masası



Yazıcı, fare ve bilgisayarınıza takılı 
diğer aygıtlar hakkındaki bilgileri 
görüntüleyebileceğiniz bir pencere 

açar.
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47 Denetim Masası → Aygıtlar ve Yazıcılar



Bu klasör Windows 7'de oturum
açan kişi için adlandırılmış olan
kişisel klasörü açar.
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48 Başlat Menüsü → Kişisel Klasör



Örneğin geçerli kullanıcı "Aykut" 
ise, klasör "Aykut" olarak 

adlandırılır. Bu klasörde de 
Belgelerim, Müziğim, Resimlerim 

ve Videolarım klasörlerini de içeren 
kullanıcıya özel dosyalar bulunur.
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49 Başlat Menüsü → Kişisel Klasör



Belgeler içerisinde, metin
dosyaları, elektronik tablolar,
sunumlar ve diğer belge türlerine
erişip açabileceğiniz klasörler
bulunur.

27.12.2018ENF-101-Rev1.2

50 Başlat Menüsü → Belgeler



Resimler klasörü ile, dijital resimlere ve 
grafik dosyalarına erişip 

görüntüleyebileceğiniz kitaplık açılır. 
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51 Başlat Menüsü → Resimler



Müzik: Müzik ve diğer ses 
dosyalarınıza erişip çalabileceğiniz 

Müzik kitaplığını açar.
Oyunlar: Bilgisayarınızdaki tüm 
oyunlara erişebileceğiniz Oyunlar 

klasörü açılır.
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52 Başlat Menüsü → Müzik ve Oyunlar



27.12.2018ENF-101-Rev1.2

53 Başlat Menüsü → Bilgisayar

Bilgisayar klasörü ile, disk 
sürücülerine, fotoğraf makinelerine, 

yazıcılara, tarayıcılara ve 
bilgisayarınıza bağlı diğer donanıma 

erişebileceğiniz bir pencere açılır.
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54 Başlat Menüsü → Varsayılan Programlar

Bu pencere Windows7‘nin web taraması 
gibi etkinlikler için kullanmasını 

istediğiniz programı seçebileceğiniz bir 
pencere açar.
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55 Başlat Menüsü → Yardım ve Destek

Yardım ve Destek sekmesi Windows7‘yi 
ve bilgisayarınızı kullanmayla ilgili 
Yardım konularına göz atıp bunları 

arayabileceğiniz Windows Yardım ve 
Destek sayfasını açar.
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56 WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi

Dosya, verilerin bilgisayarda 
manyetik ortama kaydedildikleri 
yapıdır. Dosyaların bir ismi ve 
uzantısı vardır. Dosyalar, çeşitli 
programlara ait yazı, ses, resim, 

çizim, video gibi verilerin saklandığı 
bileşenlerdir.
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57 WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi

Dosyalar oluşturuldukları 
uygulama programlarına ya da 

programlama dillerine göre uzantı 
alırlar.
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58

Dosya Uzantıları: Her dosya
varsayılan olarak ilişkili olduğu
programla birlikte çalışır, dosya
isimleri “.” ile ayrılmış ad ve
uzantıdan oluşur (yenibelge.doc
gibi).

Dosya uzantısı Türü Program
.exe/.com/.bat Uygulama Çalışabilir uygulama

.msi Uygulama Setup/kurulum 
dosyası

.txt/.doc/.docx Ofis belgesi Word

.xls/.xlsx Ofis belgesi Excel

.ppt/.pptx/.pps Ofis belgesi Powerpoint

.gif/.jpg/.tiff/.bmp Resim Resim görüntüleyici

.mp3/.wav Ses Winamp/media 
player

.avi/.divx/.mkv/.mp4/

.mpg
Video Media player

.pdf Belge Acrobat reader

.flv/.swf Flash Flash player/ web 
tarayıcı

.htm/.html Html belgesi Frontpage/web 
tarayıcı

.c/.cpp C belgesi Devc++/Turbo c

.rar/.zip/.tar Sıkıştırılmış 
dosya/klasör

Winrar

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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59 WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi

Klasör, bir programa ya da herhangi 
bir uygulamaya ait dosyaların başka 
dosyalarla karışmasını engellemek 
ve aradığımız dosyaları daha kolay 

bulabilmek için disk içerisinde 
oluşturduğumuz bölümlerdir.
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60 WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi

Klasör Oluşturma: Masaüstünde 
herhangi bir yere farenin sağ 

tuşuna basarak açılan menüden 
yeni seçeneğine gelip yeni bir 

menü açılamasını sağlarız.
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61 WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi

Açılan menüde ilk seçenek olan 
klasör seçeneğine tıkladığımızda 

masaüstüne yeni bir klasör 
oluşturmuş oluruz.
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62 WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi

Dosya ya da Klasörler 
üzerinde sağ tıklamak: Klasöre 

sağ tıklayıp Aç komutunu 
uygularsak klasör içeriği

görüntülenir, dosya ise açılır. 
Şimdi bu komutları işlevlerini 

inceleyelim.
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Gönder komutunu seçtiğimizde, 
dosya ya da klasörü harici bir 

depolama birimine, masaüstüne 
ya da belgeler içine pratik olarak

alana kopyalayabiliriz.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Kopyala komutu ise dosya ya
da klasörü kopyalar. Kes komutu
dosya ya da klasörü bulunduğu
yerden silerek başka bir alana
taşır. Sil komutu dosya ya da
klasörü geri dönüşüm kutusuna
taşır.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Yapıştır komutu daha önce
Kes/Kopyala işlemi ile hafızaya 
alınmış klasör ya da dosyanın

belirtilen konuma
kopyalanmasını sağlar.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Dosya ve Klasörlerde ad
değiştirme kuralları:
Windows 7’de dosya ve
klasörlere 256 karaktere kadar
isim verilebilir. İsimlerde, sadece
rakam veya sadece yazı
kullanılabileceği gibi, bu ikisi
karma olarak kullanılabilir.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi



27.12.2018ENF-101-Rev1.2

67

Küçük ve büyük harfler bir arada 
kullanılabilir. İsim içerisinde 

nokta (.), çizgi (-) veya alt çizgi 
(_) karakteri de kullanılabilir. 
Haziran-Eylül_2002 -Satışlar-

.doc gibi.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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İsim içerisinde boşluk
kullanabilirsiniz.
Şu sembolleri isim içerisinde
kullanamazsınız:

/ \? : * “ < > |

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Dosya veya Klasörün Adını 
Değiştirmek: Üç değişik 
yöntemle bir dosya veya 

klasörün ismini 
değiştirebilirsiniz.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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1. Dosya veya klasörün üzerini
sağ tıklayın. Çıkan menüden Ad
değiştir’i seçin. Dosya veya
klasöre dilediğiniz ismi verin.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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2. Klavyenin ok tuşlarını 
kullanarak veya sol tuş ile 

tıklayarak dosya veya klasörü 
seçin ve F2 tuşuna basın. Adı 

değiştirin.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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3. Bahsedilen yöntemlerden biri 
ile dosya veya klasörü seçin. Çok 
az bir süre bekleyin. Dosya veya 
klasörün adını farenin sol tuşu ile 

bir kez tıklayın. Ad değiştirme 
işleminin aktif olduğunu 

göreceksiniz. 

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Dosya ve Klasör Kopyalama veya
Taşıma:
Kopyalama, bir dosya veya
klasörün tamamen aynı olan bir
örneğini oluşturma, başka bir
deyişle o dosya veya klasörü
çoğaltma işlemidir.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Taşıma ise, bir dosya veya 
klasörün yerinin değiştirilmesi, 

bulunduğu sürücü veya 
klasörden silinerek başka sürücü 

veya klasöre aktarılmasıdır.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Kopyalama Yöntemi 1
1. Herhangi bir klasörde veya 

Windows Gezgini’nde, 
kopyalamak istediğiniz dosya 
veya klasörü sol tuş ile bir kez 

tıklayarak seçin.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Kopyalama Yöntemi 1
2. Düzen menüsünden Kopyala
komutunu seçin. Bu işlemden 

sonra dosya veya klasör hafızada 
kopyalanmış durumdadır. 

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Kopyalama Yöntemi 1
3. Şimdi dosya veya klasörü 

kopyalamak istediğimiz 
sürücüyü (A: veya D: sürücüsü 

gibi) veya klasörü açın.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Kopyalama Yöntemi 1
4. Kopyalanacak klasörün düzen
menüsünden Yapıştır menü
komutunu seçin.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Kopyalama Yöntemi 2
1. Kopyalamak istediğiniz dosya
veya klasöre farenin sağ tuşu ile
tıklayın.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Kopyalama Yöntemi 2 
2. Çıkan menüden Kopyala

komutunu seçin. Bu işlemden 
sonra dosya veya klasör hafızaya 
kopyalanmış durumdadır. Şimdi 

dosya veya klasörü nereye 
kopyalamak istediğinizi seçin.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Kopyalama Yöntemi 2 
3. Kopyalamak istediğiniz sürücü (A: 
veya D: sürücüsü gibi) veya klasörün 
üzerine farenin sağ tuşu ile tıklayın. 
Dilerseniz sürücü veya klasörü çift 
tıklayıp açarak, içerisindeki boş bir 

alanı da farenin sağ tuşu ile 
tıklayabilirsiniz.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Kopyalama Yöntemi 2
4. Çıkan menüden Yapıştır
komutunu seçin.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Kopyalama Yöntemi 3
Kopyalama işlemini tuş
kombinasyonu şu şekildedir;
Kopyalama: CTRL+C,
Yapıştırma: CTRL+V

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Taşıma Yöntemi 1 :
Dosya veya klasörleri taşımak 

için, yukarıda açıklanan 
işlemlerin 2. aşamasında Kopyala 
yerine Kes menü komutunu seçin. 
Diğer işlemleri aynen uygulayın. 

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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Taşıma Yöntemi 2 :
Klavyeden aşağıdaki tuş
kombinasyonu kullanarak;

CTRL+X
yapabiliriz.

WINDOWS 7 → Temel Dosya Yönetimi
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S O R U L A R
C E V A P L A R



Soru 1: Bilgisayar donanımının uyumlu bir şekilde 
çalışmasını sağlayan yazılım türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ticari programlar
B) İşletim sistemi 
C) Uzman sistemler
D) Programlama dilleri
E) Virüs programı
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Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar 
işletim sistemi değildir?

A) MAC OS
B) Linux
C) DOS
D) Unix
E) Remix
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Soru 3: Windows İşletim sisteminde ‘‘ Başlat’’ düğmesinin 
üzerinde bulunduğu kısma ne denir?

A) Başlat satırı
B) Başlama çubuğu
C) Menü çubuğu
D) Menü satırı
E) Görev Çubuğu
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DENETİM MASASI 
SİSTEM VE GÜVENLİK
Hafta 3

Öğr. Gör. Fikri AĞGÜN



NELERE İHTİYACIMIZ VAR?

• Bilgisayar
• İnternet
• Kulaklık
• Not Kağıdı
• Kalem, Silgi
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İÇERİK
Denetim Masası
• Ağ ve Paylaşım Merkezi
• Donanım ve Ses 
• Programlar
• Erişim Kolaylığı
• Kullanıcı Hesapları ve Aile 

Koruması
• Görünüm Ve Kişiselleştirme
• Masaüstünü Özelleştirmek
• Saat Dil ve Bölge

27.12.2018
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Sistem ve Güvenlik
• Windows Güvenlik Duvarı
• Bilgisayar durumunu 

gözden geçir
• Bilgisayarı Yedekle

ENF-101-Rev 1.2



KAZANIMLAR
Bu ders sonunda öğrenci;

• Denetim masasının ne işe yaradığını öğrenir.
• Denetim masasındaki araçları kullanarak bilgisayarın 

birtakım ayarlamalarını yapabilir.
• Güvenlik ayarları hakkında bilgi sahibi olur, güvenlik 

merkezini tanıyarak bilgisayar korumasına yardımcı 
araçları tanır.

• Bilgisayarın yedeklenmesi hakkında bilgi sahibi olur. 

27.12.2018
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• Bilgisayardaki tüm yazılım ve donanımların ayarlarını
yapabildiğimiz pencereye denetim masası denir.
Bilgisayarımızı kişiselleştirebilmek için kontrol ve ayarlamalar
yapabildiğimiz bölümdür.

• Denetim Masası; Windows'u, uygulamaları ve hizmet ortamını
yapılandırmak için kullanabileceğiniz özel amaçlı yönetimsel
araçlar sağlar.

• Windows ile birlikte gelişen denetim masası, birçok işlemi
yapabilmek için ihtiyaç duyduğumuz önemli bir penceredir.

27.12.2018

6 DENETİM MASASI
Denetim Masası Nedir?
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• Donanım ve Ses, 
• Sistem ve Güvenlik, 
• Kullanıcı Hesapları ve Aile 

Koruması,
• Görünüm ve kişiselleştirme 

• Saat, 
• Dil ve Bölge, 
• Programlar, 
• Ağ ve İnternet 

27.12.2018
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gibi yardımcı programları kullanarak bilgisayarınızı 
ayarlayabilirsiniz.

Denetim Masası Nedir?

ENF-101-Rev 1.1

Genel olarak denetim masası yardımıyla 



• Denetim Masası'nı ilk defa açtığımızda, karşımıza
kategorilere göre düzenlenmiş, en sık kullanılan Denetim
Masası öğeleri çıkar.

27.12.2018ENF-101-Rev 1.2
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• Kategori görünümünde, denetim masası
simgeleri kullanıcının gerçekleştirmek
istediği görevin türüne göre görüntülenir.

• Kategori görünümündeyken fareyi bir
simgenin veya kategori adının üzerinde
tutarsanız, o öğenin yaptığı iş veya işler
hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

27.12.2018ENF-101-Rev 1.2

9 Denetim Masası Nedir?
• Denetim Masası: Kategori ve Klasik Görünüm şeklinde görüntülenebilir. 



• Klasik görünümde, denetim masası
simgeleri kullanıcıların Windows'un önceki
sürümlerinden tanıdığı biçimde
görüntülenir.

27.12.2018ENF-101-Rev 1.2

10 Denetim Masası Nedir?

• Denetim Masasını açıp istediğiniz öğeyi göremiyorsanız, simgeler
kategori görünümünde demektir. Klasik görünüme geçmek için sağ
üst köşedeki Görüntüleme Ölçütü kısmından Küçük Simgeler i
seçmelisiniz.



• Kategorik Görünüm

27.12.2018ENF-101-Rev 1.2
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• Klasik Görünüm

Denetim Masası Nedir?
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• Ağ Merkezi, Windows ağ iletişim bileşenlerine
yönelik ana portalımızdır.

• Ağ erişimimizi görüntülemek, yapılandırmak ve
sorunlarını gidermek için hizmetler sağlar.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Ağ ve Paylaşım Merkezi
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• Ağınızın sistem durumunu
görmenize,

• Dosya ve klasör paylaşımını
yapılandırmanıza,

• Uzak ağlara bağlanmanıza,
• Kablosuz ağ bağlantılarınızı

yapılandırmanıza olanak verir.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Ağ ve Paylaşım Merkezi
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• Ağ etki alanınızda veya çalışma
grubunuzda bulunan bilgisayarları
görüntülemenizi sağlar.

• Sol üstte ve sağ altta bulunan görevler
yardımıyla
•Bir ağa bağlanabilir,
•Ağ kurabilir,
•Ağ bağlantılarını yönetebilirsiniz.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Ağ ve Paylaşım Merkezi
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Sol altta bulunan internet seçenekleri ile giriş sayfasını
değiştirebilir, internet geçmişini silebilirsiniz.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Ağ ve Paylaşım Merkezi
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Ayrıca gelişmiş paylaşım ayarlarını 
kullanarak, 
• Dosya ve yazıcı paylaşımına izin 

verme,
• Ek dosya ve yazıcı paylaşım 

seçeneklerini açma, 
• Parola korumalı paylaşımı kullanma, 
gibi işlemleri de yapabilirisiniz.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Ağ ve Paylaşım Merkezi
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Windows 7 ’de Donanım ve
Ses bileşeni yardımıyla
bilgisayarımıza yeni yazıcı ve
aygıt ekleyebilir, var olan
aygıtların ayarlarını yeniden
düzenleyebilirsiniz.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Donanım Ve Ses
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• Ayrıca ses ile ilgili her türlü ayar yapabilir,
• Ekran koruyucuya veya uyku moduna ne zaman

geçilecek gibi güç seçeneklerini ayarlayabilir,
• Ekran ile ilgili çözünürlük, büyük/küçük görüntü

gibi ayarları da buradan yapılabilirsiniz.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Donanım Ve Ses
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Programlar bileşeni bilgisayarımızda
kurulu olan programlarla ilgili her
türlü işlemi yapmanıza olanak
sağlar.
Programların sistemden tamamen
kaldırılması, silinmesi işlemlerinde
en faydalı bileşendir.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Programlar
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Programları kaldırmak veya belirli
seçenekleri ekleyip çıkararak
programın yapılandırmasını
değiştirmek için Programlar
kullanılabilir.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Programlar
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• Windows, bilgisayarın daha
kolay ve rahat kullanılmasını
sağlayabilecek birçok
program ve ayar sunar.
Bunlardan biri de Erişim
Kolaylığı Merkezidir.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Erişim Kolaylığı Merkezi
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• Erişim Kolaylığı Merkezi, Windows’ta kullanılabilen
erişilebilirlik ayarlarını ve programlarını ayarlamak
için kullanabileceğiniz merkezi bir yerdir.

• Bilgisayarı kullanmayı kolaylaştırabilecek araçların
kullanılmasını sağlar.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Erişim Kolaylığı Merkezi
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• Bilgisayarı ekransız kullanma
• Bilgisayarı kolayca görülebilir hale getirme
• Bilgisayarı fare veya klavye olmadan kullanma
• Fare kullanımını kolaylaştırma
• Klavye kullanımını kolaylaştırma
• Sesler için metin ve görsel alternatifler kullanma
• Okuma ve yazma görevlerine odaklanmayı kolaylaştırma

Erişim Kolaylığı Merkezinde aşağıdaki konularda kullanıcıya yardımcı 
olabilecek hizmetler sunulmaktadır.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Erişim Kolaylığı Merkezi



• Ayrıca, videolar için sesli açıklamalar sağlamaya ve iletişim
kutularının nasıl göründüğünü denetlemeye yönelik ayarlara
sahiptir.
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• Bilgisayarı ekransız kullanma
Windows, ekran üzerinde görünen
metni sesli olarak okuyan Ekran
Okuyucusu adında temel bir ekran
okuma programı ile birlikte gelir.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Erişim Kolaylığı Merkezi
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• Bilgisayarı kolayca görülebilir hale
getirme

Ekrandaki bilgilerin kolayca görülebilir
hale getirilmesine yardımcı olan
birçok ayar mevcuttur.
Örneğin renkler ayarlanabilir, gereksiz
animasyon ve arka plan görüntüleri
kaldırılabilir.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Erişim Kolaylığı Merkezi
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• Bilgisayarı fare veya klavye
olmadan kullanma

Windows, yazmak için
kullanabileceğiniz bir Ekran Klavyesi
içerir.
Bilgisayarınızı sesli komutlarla
denetlemek ve programlara metin
dikte etmek için Konuşma Tanıma yı
da kullanabilirsiniz.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Erişim Kolaylığı Merkezi
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• Fare kullanımını 
kolaylaştırma

Fare işaretçisinin boyutunu
ve rengini değiştirebilir,
fareyi denetlemek için
klavyeyi kullanabilirsiniz.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Erişim Kolaylığı Merkezi
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• Klavye kullanımını kolaylaştırma
Tuş bileşimlerine daha kolay
basılmasını, yazmanın
kolaylaşmasını ve yanlışlıkla tuş
basışlarının yok sayılmasını
sağlayacak şekilde Windows'un fare
veya klavye girişine yanıt verme
şeklini ayarlayabilirsiniz.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Erişim Kolaylığı Merkezi



27.12.2018ENF-101-Rev 1.2

29

• Sesler için metin ve görsel alternatifler
kullanma

Windows iki tür ses bilgisini görsel
eşdeğerleriyle değiştirebilir.
1. Sistem seslerini görsel uyarılarla değiştirebilir
2. Multimedya programlarındaki diyalogların

metin altyazılarını görüntüleyebilirsiniz.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Erişim Kolaylığı Merkezi
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• Okuma ve yazma görevlerine odaklanmayı kolaylaştırma
Birçok ayar, okuma ve yazmaya odaklanmayı kolaylaştırabilir.
Ekran Okuyucusu nun ekrandaki bilgileri okumasını
sağlayabilir, klavyenin belirli tuş vuruşlarına nasıl tepki
vereceğini ayarlayabilir ve belirli görsel öğelerin görüntülenip
görüntülenmeyeceğini denetleyebilirsiniz.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Erişim Kolaylığı Merkezi
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Erişim Kolaylığı Merkezi'ne ek olarak, Windows‘ta
bilgisayarınızla etkileşim kurulmasını kolaylaştırabilen üç
program vardır.

• Büyüteç
• Ekran Okuyucusu
• Ekran Klavyesi

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Yardımcı Teknolojiler
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Büyüteç : Bilgisayar 
ekranının bir bölümünü 
büyüterek okunmasını 
kolaylaştıran bir programdır.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Yardımcı Teknolojiler
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Ekran Okuyucusu : 
Ekrandaki metni yüksek 
sesle okuyan bir programdır.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Yardımcı Teknolojiler
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Ekran Klavyesi : Ekrandaki bir 
klavyeyle etkileşim kurmak için 
farenizi veya başka bir aygıtı 
kullanmanıza olanak sağlayan bir 
programdır.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Yardımcı Teknolojiler
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Ayrıca çocukların
çalıştırdığı programların
veya girdiği internet
sitelerinin kontrolünü
sağlar.

• Bir bilgisayarda farklı haklara sahip kullanıcılar
oluşturarak, birden fazla kişinin farklı kullanıcı ismi ve
parolalarla bilgisayarı kullanabilmesini sağlar.

Kullanıcı Hesapları 
ve Aile Koruması

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →
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Kullanıcı hesapları:  Kullanıcı hesaplarını yönetebilmeyi, 
değiştirmeyi, yeni hesap eklemeyi veya silmeyi sağlayan 
araçtır. 

Kullanıcı Hesapları 
ve Aile Koruması

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →
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Ebeveyn Denetimleri: Sisteme tanımlanmış olan
kullanıcılar ile ilgili birtakım sınırlamalar koymayı ve bu
sınırlamaları yönetebilmeyi sağlayan araçtır.

Kullanıcı Hesapları 
ve Aile Koruması

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →



27.12.2018ENF-101-Rev 1.2

38

Windows Cardspace : Bu özellikler sayesinde istemciler
kendi hazırladıkları bilgi kartlarını güvenli bir şekilde servis
uygulamalarına iletebilirler.
Kimlik Bilgisi Yöneticisi: Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin
yönetildiği bölümdür.

Kullanıcı Hesapları 
ve Aile Koruması

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →
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Bu bileşen yardımı ile bilgisayarımızdaki görünüm 
özelliklerini ayarlamak mümkündür. 

• Ekran görüntü özellikleri,
• Yazı font büyüklükleri,
• Masaüstü araçları,
• Windows teması

gibi birçok görsel özellikler bu bölümden ayarlanmaktadır.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Görünüm ve Kişiselleştirme
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Görünüm ve kişiselleştirme kısmında 
aşağıdaki düzenlemeler yapılabilir.
• Masaüstünü Özelleştirme
• Ekran Koruyucu Ayarları
• Ekran Çözünürlüğünü Değiştirme
• Windows Temasını Ve Görünüm 

Özelliklerini Değiştirme
• Masaüstünü Düzenleme

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Görünüm ve Kişiselleştirme
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Masaüstünü Özelleştirmek:
Masaüstü görünümünü,
duvar resminden üzerindeki
simgelere kadar bir çok
görsel öğeyi değiştirebilmek
mümkündür. Bunun için
Kişiselleştirme menüsü
kullanılır.

Kişiselleştirme menüsüne
masaüstünde fareyi sağ
tıklayarak da ulaşabiliriz.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Görünüm ve Kişiselleştirme

ENF-101-Rev 1.2
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Ekran Koruyucu : Bilgisayarınızı belli bir süre
kullanmadığınızda çalışan ve siz yeniden
kullanmaya başlayana kadar devam eden bir
uygulamadır.
Monitörler uzun süre aynı resmi
gösterdiklerinde fiziksel yapılarından dolayı
bazı noktalarında iz oluşabilir. Ekran koruyucu
ise monitörün gösterdiği resmin hareketli
olmasını sağlayarak bu izlerin oluşmasını
engeller.

kişiselleştirme
menüsünden 
ekran koruyucu 
ayarlanabilir.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Görünüm ve Kişiselleştirme
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Ekran Çözünürlüğünü Değiştirmek:
Windows’ta istediğinizde bilgisayarınızın ekran
çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz.
Masaüstünde iken fare sağ tıklanarak
Kişiselleştirme - Görüntü ayarları bağlantısı
tıklanır veya fare sağ tıklanıp doğrudan Ekran
Çözünürlüğü komutu tıklanır. Çözünürlük
bölümündeki sürgü sürüklenerek farklı ekran
çözünürlükleri seçilebilir.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Görünüm ve Kişiselleştirme

ENF-101-Rev 1.2
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Windows Temasını ve Görünüm Özelliklerini Değiştirmek: 
Windows’un görünümünü özel olarak hazırlanmış temalarla
değiştirebilirsiniz. Temalar Windows’un görünümünü bir bütün
olarak değiştirmek için kullanılır. Temalarla ilgili seçeneklere
ulaşmak için kişiselleştirme penceresindeki tema bağlantısı tıklanır.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Görünüm ve Kişiselleştirme
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Masaüstünü Düzenlemek: Zamanla
masaüstünüz karışık bir görünüm alabilir.
Windows’un düzenleme araçlarını
kullanarak masaüstündeki klasör, dosya ve
kısayollar gibi öğeleri sıralayabilir , hizalı
durmalarını sağlayabilirsiniz.
Bunun için masaüstünde boş bir yerde sağ
tıklanarak açılan menüdeki görünüm,
sıralama ölçütü gibi komutlar kullanılır.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Görünüm ve Kişiselleştirme
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Varsayılan giriş diliniz veya klavye düzeniniz
gibi bölge ve dil ayarlarınızı buradan
bilgisayarınızın tüm kullanıcılarına
uygulayabilirsiniz.
Bu bileşen yardımı ile bilgisayarınızın tarih
saat ve klavye ayarlarını yapabilirsiniz.

BAZI ÖNEMLİ DENETİM MASASI 
BİLEŞENLERİ VE GÖREVLERİ →Saat Dil ve Bölge

Denetim Masası/Saat, Dil ve Bölge sekmesinden tarih, saat ve
klavye türü değiştirilebileceği gibi bölgesel dil paketleri de bu
seçenekten güncelleştirilebilir.



• Dersimizin İkinci bölümü Sistem ve güvenlik konusuydu.
Aslında denetim masası öğelerinden biridir, fakat önemli
olduğundan ayrı bir konu gibi ele alınması uygun
görülmüştür.

• Denetim Masasının bu kısmında bilgisayarınızın durumunu
gözden geçirebilirsiniz.

• Güvenlik duvarı işlemleri, Windows güncelleme ayarları,
güç seçenekleri, yedekleme gibi önemli araçlara
ulaşabilirsiniz.
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47 DENETİM MASASI →Sistem ve Güvenlik



Sistem ve güvenlik Bileşeni 
sayesinde bilgisayarınızda:

• İşletim sistemi güncellemeleri,
• Güç ayarları,
• Windows güvenlik duvarı,
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gibi uygulamalar yardımıyla bilgisayarınızın güncellemelerini 
yapıp, zararlı etkenlere karşı korunmasını sağlayabilirsiniz.

DENETİM MASASI →Sistem ve Güvenlik



• Güvenlik duvarı, İnternet'ten gelen bilgileri denetleyen ve
ardından güvenlik duvarı ayarlarınıza göre engelleyen veya
geçişine izin veren bir yazılım/donanımdır.

• Güvenlik duvarı, korsanların veya zararlı yazılımların
(solucanlar gibi) ağ veya Internet üzerinden bilgisayarınıza
erişmelerini engellemeye yardımcı olabilir.

• Bilgisayarınızın diğer bilgisayarlara zararlı yazılım
göndermesine de engel olur.
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49 BAZI ÖNEMLİ SİSTEM VE GÜVENLİK 
BİLEŞENLERİ - GÖREVLERİ →Windows Güvenlik Duvarı



• Güvenlik duvarı, virüsten koruma programıyla aynı şey
değildir. Bilgisayarınızın saldırılardan korunmasına yardımcı
olmak için hem güvenlik duvarına, hem de virüsten koruma
programına ihtiyacınız vardır.
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50 BAZI ÖNEMLİ SİSTEM VE GÜVENLİK 
BİLEŞENLERİ - GÖREVLERİ →Windows Güvenlik Duvarı



• Ağ profillerinizin her biri için (Ev, İş ve Genel), istediğiniz
koruma ve bildirimlere ince ayar yapabilirsiniz.

• Kütüphane veya kafe gibi bir genel ağa bağlandığınızda,
gelen bağlantıların tümünü engellemek isteyebilirsiniz.

• Profilleriniz için hangi koruma düzeyini seçerseniz seçin,
bunlar arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.
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51 BAZI ÖNEMLİ SİSTEM VE GÜVENLİK 
BİLEŞENLERİ - GÖREVLERİ →Windows Güvenlik Duvarı



Bu bileşen sayesinde bilgisayarımızın çalışma durumu,
oluşmuş hatalar, güncelleme durumları, güvenlik duvarının
durumu, yedekleme kontrolü vb. işlemler yapılarak
bilgisayarın çalışması hakkında fikir sahibi olunabilir.
Bilgisayarın güvenlik durumu ile ilgili veya bakım işlemleri ile
ilgili yapılan veya yapılmayan işlemleri kontrol
edebileceğimiz bir bileşendir.
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52 BAZI ÖNEMLİ SİSTEM VE GÜVENLİK 
BİLEŞENLERİ - GÖREVLERİ → Sistem Durumunu 

Gözden Geçir 



Gerekli olması durumunda,
yapılmış eylemlerden dolayı
oluşan hataları düzeltmek üzere
kurtarma işlemi uygulanabilir.
Yani sistem daha önce düzgün
çalıştığı bir zamandaki ayarlarına
döndürülebilir.
Varsa sorunlar aranıp sorunları
düzeltme yoluna gidilebilir.
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53 BAZI ÖNEMLİ SİSTEM VE GÜVENLİK 
BİLEŞENLERİ - GÖREVLERİ → Sistem Durumunu 

Gözden Geçir 



Windows 7 için geliştirilen
Yedekleme ve Geri Yükleme en
önemli kişisel dosyalarınızın
güvenli kopyalarını oluşturur,
böylece sisteminiz çöktüğü zaman
yedek sayesinde verilerinizi
kurtarma şansına sahip olursunuz.
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54 BAZI ÖNEMLİ SİSTEM VE GÜVENLİK 
BİLEŞENLERİ - GÖREVLERİ →Bilgisayarı Yedekle



• Dosyalarınızı kaybetmemek için düzenli olarak
yedeklemeniz gerekir.

• Windows sizin yerinize dosyalarınızı sizin
seçtiğiniz zamanlarda yedekleyebilir. (Otomatik
yedekleme)

• İsterseniz kendiniz de dosyalarınızı istediğiniz
zaman yedekleyebilirsiniz.
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55 BAZI ÖNEMLİ SİSTEM VE GÜVENLİK 
BİLEŞENLERİ - GÖREVLERİ →Bilgisayarı Yedekle



• Windows 7 ile gelen bu özellik
sayesinde artık yedekleme
için başka programlara ihtiyaç
duyulmamaktadır.
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• Windows yedekleme işlemine, Başlat - Denetim Masası
– Sistem ve Güvenlik kategorisi altında; Bilgisayarı
Yedekle seçeneği ile ulaşabilirsiniz.

BAZI ÖNEMLİ SİSTEM VE GÜVENLİK 
BİLEŞENLERİ - GÖREVLERİ →Bilgisayarı Yedekle



• Daha önceden hiç yedekleme yapılmamışsa Yedekleme
Ayarla butonuna tıklanır. Bir sonraki aşamada hangi
dosyaları yedeklemek istediğiniz sorulur.
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• Windows Seçsin seçeneği ile
masaüstü ve diğer kullanıcı
dosyaları da dahil sistemin bir
kopyası Windows tarafından
yedeklenir. Burada tüm seçim
işlemini Windows sizin için yapar.

BAZI ÖNEMLİ SİSTEM VE GÜVENLİK 
BİLEŞENLERİ - GÖREVLERİ →Bilgisayarı Yedekle



• Ben seçeyim seçeneği ile; kendi istediğiniz klasörü seçerek, 
hangi dosyaların, klasörlerin, programların yedekleneceğini 
ayarlayabilirsiniz.
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58 BAZI ÖNEMLİ SİSTEM VE GÜVENLİK 
BİLEŞENLERİ - GÖREVLERİ →Bilgisayarı Yedekle

Ayrıca bu yedeklerimizi harici bir
depoya(CD, DVD, HDD) aktarıp
saklayabilirsiniz. Bu sayede
bilgisayarınızda problem olursa,
sistemi aynen önceki yedeğinize
çevirebilirsiniz.



Daha önceden alınmış olan bir yedeği tekrar bilgisayarınıza geri
yüklemek isterseniz, Geri Yükle seçeneği kullanabilirsiniz.
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59 BAZI ÖNEMLİ SİSTEM VE GÜVENLİK 
BİLEŞENLERİ - GÖREVLERİ →Geri Yükle

Böylece daha önce alınmış olan bir
yedeği kullanarak bilgisayarınızı
eski haline geri getirebilirsiniz.
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S O R U L A R
C E V A P L A R
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SORU 1
Aşağıdakilerden hangisi Windows'un görünüşünü ve 
işleyişini değiştirmek, donanımları ayarlamak, program 
ekleyip kaldırmak için kullanılan özel araçlar içerir?

A.Masaüstü
B.Programlar
C.Denetim Masası
D.Güvenlik Merkezi
E.Donatılar

61
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CEVAP 1
Aşağıdakilerden hangisi Windows'un görünüşünü ve 
işleyişini değiştirmek, donanımları ayarlamak, program 
ekleyip kaldırmak için kullanılan özel araçlar içerir? 

A.Masaüstü
B.Programlar
C.Denetim Masası
D.Güvenlik Merkezi
E.Donatılar

62
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SORU 2
Aşağıdakilerden hangisi Denetim Masasında bulunan Ağ ve 
Paylaşım Merkezi ile yapılamaz? 
A. Bilgisayarın ağ bağlantılarını ayarlamak
B. Windows güncelleştirmelerini uygulama
C. Paylaşım ayarlarını yapılandırmak
D. Uzak Ağlara bağlantıları yapılandırma
E. Yeni bir ağ kurma

63
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CEVAP 2
Aşağıdakilerden hangisi Denetim Masasında bulunan Ağ ve 
Paylaşım Merkezi ile yapılamaz? 
A. Bilgisayarın ağ bağlantılarını ayarlamak
B. Windows güncelleştirmelerini uygulama
C. Paylaşım ayarlarını yapılandırmak
D. Uzak Ağlara bağlantıları yapılandırma
E. Yeni bir ağ kurma

64
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SORU 3
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri denetim masasının 
Sistem ve Güvenlik bölümünde yer alır? 
I. Güvenlik Duvarı II. Erişim Kolaylığı Merkezi
III. Görünüm ve Kişiselleştirme IV. Bilgisayarı Yedekle
A. II-III
B. I-II
C. I-III-IV
D. I-IV
E. I-II-IV

65
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CEVAP 3
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri denetim masasının 
Sistem ve Güvenlik bölümünde yer alır? 
I. Güvenlik Duvarı II. Erişim Kolaylığı Merkezi
III. Görünüm ve Kişiselleştirme IV. Bilgisayarı Yedekle
A. II-III
B. I-II
C. I-III-IV
D. I-IV
E. I-II-IV

66
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BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
ENFORMATİK BÖLÜMÜ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ



İNTERNET NEDİR?
ÖNEMLİ İNTENET TERİMLERİ
ELEKTRONİK POSTA
ARAMA MOTORLARI
Hafta 4

Öğr. Gör. Fikri AĞGÜN



NELERE İHTİYACIMIZ VAR?

• Bilgisayar
• İnternet
• Kulaklık
• Not Kağıdı
• Kalem, Silgi
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• İnternet nedir? İnternetin doğuşu ve gelişimi
• HTTP, URL, İnternet adreslerinin yapısı, ISP, FTP 
• Elektronik posta oluşturma, gönderme ve 

elektronik postaları yönetme işlemleri
• Tarayıcılar ve Arama Motorları 
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KAZANIMLAR
Bu ders sonunda öğrenci;

• İnternet ve ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
• WWW, HTTP, URL, FTP, ISP gibi kavramları öğrenir. 

İnternet adres yapıları hakkında bilgi sahibi olur.
• Elektronik posta oluşturma, gönderme ve alma 

konularında bilgi sahibi olur. Mail adreslerini ve mail 
sunucularını kullanarak e-posta haberleşmesi yapabilir.

• Arama motorları hakkında bilgi sahibi olur, internet üzerinde 
arama işlemleri yapabilir.
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6 İNTERNET NEDİR?

İnternet, dünya üzerindeki bilgisayar
ağlarının birbirleri ile bağlanması
sonucu ortaya çıkmış olan, herhangi bir
sınırlaması ve yöneticisi olmayan
uluslararası bir bilgisayar ve bilgi
iletişim ağıdır.
Kısaca internet ağların ağı olarak da
ifade edilebilir.
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Günümüzde internet üzerinde yaklaşık olarak 5 Milyon
bilgisayar (ana sistem olarak) bulunmaktadır. Fakat
kişisel olarak bu rakam 100 milyonu geçmektedir.

İNTERNET NEDİR?
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İnternet terimi, international
networks (Uluslararası Ağlar)
kelimelerinin baş kısımlarının
birleşiminden oluşmaktadır.

Bu teknoloji yardımıyla pek çok
alandaki bilgilere insanlar kolay,
ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde
erişebilmektedir.

İNTERNET NEDİR?
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İnternet kavramının temeli, 1962 yılında J. C. R.
Licklider tarafından MIT (Massachusetts Institute
of Tecnology)’de tartışmaya açmış olduğu
“Galaktik Ağ” kavramına uzanmaktadır.

Licklider, bu kavramla küresel olarak bağlanmış
bir sistemde isteyen herkesin herhangi bir yerden
veri ve programlara erişebilmesini ifade etmiştir.

İNTERNET NEDİR?→Doğuşu ve Gelişimi
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Licklider, Amerikan Askeri araştırma projesi olan İleri
Savunma Araştırma Projesi'nin (DARPA - Defense of
Advanced Research Project Agency) bilgisayar araştırma
bölümünün başına geçmiş ve "ARPANET" isimli proje
önerisini yapmıştır.
Günümüz internetine göre daha yavaş ve basit bir
altyapıya sahip olan ARPANET çerçevesinde ilk bağlantı
1969 yılında dört merkezle yapılmış ve ana bilgisayarlar
arası bağlantılar ile internetin ilk şekli ortaya çıkmıştır.

İNTERNET NEDİR?→Doğuşu ve Gelişimi
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ARPANET Amerikan ordusunun birimleri
arasında iletişimi sağlamak için kullanılmaya
başlanmıştır.

Kısa süre içerisinde birçok merkezde yer alan
bilgisayarlar ARPANET ağına bağlanmıştır.

1 Ocak 1983 tarihinde TCP/IP iletişim kontrol
protokolü ARPANET içinde kullanılmaya
başlanmıştır.

İNTERNET NEDİR?→Doğuşu ve Gelişimi
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Gittikçe büyüyen Arpanet, bir süre sonra ikiye bölünmek 
zorunda kalmıştır. 
1980’li yılların ortasında Savunma Bakanlığı'na bağlı (DoD) 
Amerikan askeri bilgisayar ağı, ARPANET‘ ten ayrılmış ve 
MILITARY NET adı ile kendi ağını kurmuştur.
Diğer kısım Arpanet olarak bir süre devam etmiş büyük 
firmalar ve şirketler, belli katkı payları ile Arpanet‘ e üye 
olarak altyapısını genişletmişlerdir. Böylece bugünkü 
internetin temelleri atılmıştır.

İNTERNET NEDİR?→Doğuşu ve Gelişimi
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• Ülkemizde internet bağlantısı ilk kez 1993 yılının Nisan
ayında gerçekleştirilmiştir.

• İlk bağlantı Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’ nde
yapılmıştır.

• İkinci olarak 1994 başlarında, Ege Üniversitesi'nden
bağlantı gerçekleştirilmiştir.

• Ardından sırayla, Bilkent Ü. (1995Ekim), Boğaziçi Ü.
(1995 Kasım) ve İTÜ (1996 Şubat) bağlantıları
gerçekleşmiştir.

İNTERNET NEDİR?→Ülkemizdeki Gelişimi
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• 1997 yılında akademik kuruluşların internet bağlantısını
sağlayan ULAKNET çalışmaya başlamış ve üniversiteler de
bu ağ içinde birbirlerine bağlanmıştır.

İNTERNET NEDİR?→Ülkemizdeki Gelişimi
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• 1999 yılı içerisinde, ülkemizdeki ticari internet ağ
altyapısı TTNet adında yeni bir oluşum tarafından
sağlanmaya başlanmıştır.

• 2000'lerin başında; ticari kullanıcılar TTNet omurgası
üzerinden; akademik kuruluşlar ve ilgili birimler de
Ulaknet omurgası üzerinden internet erişimine
başlamıştır. Ayrıca bu iki omurga arasında yüksek hızlı
bağlantı mevcuttur.
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WWW – World Wide Web
 HTTP – Hyper Text Transfer Protocol
 URL – Uniform Resource Locator
 İnternet Adreslerinin Yapısı
 ISP – Internet Service Provider
 FTP – File Transfer Protocol
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• World Wide Web (Dünya Boyu Ağ) İngilizce teriminin
kısaltmasıdır. Gündelik konuşmada tüm web dünyasını,
protokollerini ve interneti tanımlamak için kullanılır.

• Ayrıca internet adreslerinin başında kullanılan bir
kısaltmadır.

ÖNEMLİ İNTERNET 
KAVRAMLARI

WWW (World Wide
Web)→
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WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı,
resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı
yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir
şekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper
ortam sistemidir.
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HTTP: Hyper Text Transfer Protocol -
Hiper Metin Transferi Protokolü
kelimelerinin baş harflerinden oluşan
bir kısaltmadır.
İnternette sunucular ve son kullanıcılar
arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına
dair kurallar ve yöntemleri düzenleyen
bir sistemdir.

ÖNEMLİ İNTERNET 
KAVRAMLARI

HTTP (Hyper Text
Transfer Protocol)→
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Adreslerin başına eklenen http,
sunucuya web sitesi ile ilgili
bilgileri size http protokolü
kuralları çerçevesinde iletmesi
komutunu verir ve iletişim
başlar.
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URL: Web adreslerinin resmi ismine  URL denir. Uniform
Resource Locators kelimelerinin baş harflerinin bir araya 
getirilmesiyle oluşmuştur.

Bu adresler sayesinde aradığınız Web sayfalarını 
buluruz. Her Web sayfası sadece kendine ait bir URL'e 
sahiptir. 
Örneğin http://www.beu.edu.tr/giris.htm bir URL'dir. 
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Bir URL üç bölümden oluşur. 
Soldan sağa okursak
• Protokol (http://, ftp:// vb.),
• Alan adı (protokolden, ondan sonraki «/» işaretine kadar 

olan kısım; www.beu.edu.tr gibi), 
• Dosya yolu (alan adının sonundaki «/» işaretinden 

sonraki kısım).
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Şimdi şu adrese bakalım:
• http://www.beu.edu.tr/enformatik/temelbilgitek/icerik.htm

Baştaki http:// bize bunun World Wide Web'de yer alan bir
HyperText dosyası olduğunu söyler.

ÖNEMLİ İNTERNET 
KAVRAMLARI

URL (Uniform
Resource Locators)→

http://www.beu.edu.tr/enformatik/temelbilgitek/icerik.htm
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• http://www.beu.edu.tr/enformatik/temelbilgitek/icerik.htm
www.beu.edu.tr alan adını ifade eder, daha sonra gelen edu, bu
sitenin eğitim kurumuna ait bir site olduğunu gösterir.
Adresin sonundaki tr ifadesi sitenin hangi ülkeye ait olduğunu
gösteren ülke kodudur.
icerik.html, Web tarayıcınızda, yani ekranda görüntülenecek
dosyayı, /enformatik/temelbilgitek/ ise icerik.html dosyasının bu
sunucuda hangi klasörde bulunduğunu belirler.

http://www.beu.edu.tr/enformatik/temelbilgitek/icerik.htm
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İnternet Adresleri Yapısı:
• İnternet adresi bir kurum ya da şirketin web sitesine

ulaşmak için kullanılan isimdir.
• İnternete bağlı kuruluşlar değişik gruplara ayrılabilir ve

bir kuruluşun domain adresi, o kuruluşun hangi gruba
ait olduğunu belirten kısaltmayı mutlaka içerir.

• Ayrıca, ülkelerin iki harfli tanıtım kodları da adresin
sonuna eklenir.
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• Şekildeki listelerde,
adreslerde kullanılan
bazı kısaltmaları ve ne
anlama geldikleri
verilmiştir.

ÖNEMLİ İNTERNET 
KAVRAMLARI

İnternet 
Adreslerinin Yapısı→
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Genel olarak bu sınıflandırmaya uyulsa
da, bazı domain adlarında daha farklı
sözcük grupları da olabilir. (rl.ac.uk
(uk=Ingiltere), www2.beu.edu.tr. gibi).

Özellikle com domainlerindeki
sıkışmadan dolayı, yeni global domain
adları oluşturma çalışmaları 1997
ortalarında tamamlanmıştır.

Yeni kullanıma açılan 
alan adları şunlardır:

ÖNEMLİ İNTERNET 
KAVRAMLARI

İnternet 
Adreslerinin Yapısı)→
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ISP: Dilimizdeki karşılığı İSS (İnternet Servis Sağlayıcısı) dır
ve genellikle ücreti karşılığında Internet'e erişimimizi
sağlayan bir şirkettir.

Bir ISP'ye bağlanmanın en yaygın yolları telefon hattı
(çevirmeli) veya geniş bant bağlantısı (kablolu veya DSL)
kullanmaktır.
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Birçok ISS, e-posta hesapları, web tarayıcıları gibi ek
hizmetler ve web sitesi oluşturmanız için alan sağlar.

Ülkemizdeki ISS'ler arasında TTNET, SuperOnline,
Turk.Net, Smile ve Uydunet gibi firmalar vardır.

ÖNEMLİ İNTERNET 
KAVRAMLARI

ISP(Internet Service 
Provider)→
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FTP: İnternete bağlı bir bilgisayardan
diğerine (her iki yönde de)dosya aktarımı
yapmak için geliştirilen bir internet protokolü
ve bu işi yapan uygulama programlarına
verilen genel addır.

ÖNEMLİ İNTERNET 
KAVRAMLARI

FTP (File Transfer 
Protocol)→
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FTP protokolü ile ;
1) Bir bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı
yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli olarak aynı anda
bağlantı kurulur.
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2) Protokol ile sağlanan bir dizi
komutlar yardımıyla iki
bilgisayar arasında dosya
alma/gönderme işlemleri yapılır.
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• Bağlanacağımız bilgisayarın internet adresi
• Ulaşmak istediğimiz hesapla ilgili kullanıcı numarası, 

varsa şifresi
• İnternet erişimi olan, üzerinde FTP yazılımı bulunan 

bilgisayar

FTP Yapmak İçin Şunlara ihtiyaç vardır:
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Bağlanacağımız bilgisayarda, FTP protokol komutlarını
yorumlayacak çalışır durumda bir FTP servis programı
yani FTP sitesi gereklidir.

Ayrıca FTP Yapmak için;

ÖNEMLİ İNTERNET 
KAVRAMLARI

FTP (File Transfer 
Protocol)→
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Elektronik posta: Kısaca e-posta (İngilizce: e-mail)
ya da elektronik ileti, internet üzerinden gönderilen
dijital mektup demektir.

Görsel olarak kağıt bir mektup ile aralarında büyük
bir fark yoktur. E-postalara resim, müzik, video gibi
her türlü dosya türü eklenebilir ve alıcının
bilgisayarına transfer edilebilir.



27.12.2018ENF-101-Rev 1.2

36

Her gün dünyada milyarlarca e-posta
gönderilmektedir.

Ucuzluğu ve kolaylığı nedeniyle kağıt
mektuplardan daha yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak güvenilirliğinin
yetersizliği nedeniyle resmi işlerde kullanımı
oldukça kısıtlıdır.
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E-posta adresi (mektuplarda olduğu gibi) mektubun
gideceği adrestir.

E-posta adresi elektronik mesajların karşılıklı
gönderilmesi için bilgisayarı ve kişiyi tanımlamaktadır.

Çoğunlukla, kişinin kullanıcı adı ve kullandığı
sistemin internet adresinden oluşur.
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E-posta adresleri; kullanıcı adı, adres işareti(@), hesabın
oluşturulduğu sitenin e-posta sunucusunun adı, nokta (.)
ve site uzantısının boşluk bırakılmadan yazılması ile oluşur.

Örneğin: user@mail.com,  hkocabiyik@snmmail.com.tr

ELEKTRONİK POSTA 
(E-MAIL) İŞLEMLERİ

E-Posta Adresi 
Nedir?

→

mailto:hkocabiyik@snmmail.com.tr
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hsayin @ realmail . com . tr

ELEKTRONİK POSTA 
(E-MAIL) İŞLEMLERİ

E-Posta Adresi 
Nedir?

→

mailto:hsayin@realmail.com.tr
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• E-posta hesapları, bu hizmeti veren çeşitli sitelerden
(gmail, yahoo, hotmail vb.) ücretsiz veya belirli bir
ücret karşılığında açılabilir.

• E-posta hesabı oluşturulduktan sonra mail adresinin
alındığı sitenin posta sunucu sayfasına girerek veya
Outlook gibi mail göndermeye yarayan ek programlar
kullanılarak e-posta gönderimi yapılabilir.
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• Bunun için e-posta gönderilecek kişinin de mail
adresinin bilinmesi gerekmektedir.

• Mail gönderebilmek için öncelikle sonraki slayttaki
gibi bir mail gönderme programı açılır ve ilgili alanlara
bilgiler yazılarak mail gönderime hazır hale getirilir.
Mailin baş kısmına gönderilen e-posta ile ilgili bir
takım gönderme bilgileri yazılmalıdır.
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Yanda, Hotmail ile e-posta
yazarken karşımıza gelen
örnek bir mesaj alanı ve ilgili
tanımlamalar görülmektedir.
Diğer e-posta programları da
benzer kullanıcı ara yüzleri
sunmaktadırlar.

ELEKTRONİK POSTA 
(E-MAIL) İŞLEMLERİ

E-posta oluşturma, 
Gönderme, Yönetme

→
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Gönderen ya da kimden
(From):
İletiyi gönderenin adresi ve
adı. Burada otomatik olarak
kişinin adı görünse de başka
kişinin adı ile de gönderim
yapmak mümkündür.

ELEKTRONİK POSTA 
(E-MAIL) İŞLEMLERİ

E-posta Bileşenleri 
Nelerdir?

→
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Alıcı ya da kime (To):
İletiyi alanın adres ve adıdır. İletinin kime yolladığını
gösterir. İleti adreslerinin arasına "," virgül koyarak birden
fazla kişiye yollamak mümkündür.

ELEKTRONİK POSTA 
(E-MAIL) İŞLEMLERİ

E-posta Bileşenleri 
Nelerdir?

→



27.12.2018ENF-101-Rev 1.2

45

Konu (Subject):
İletiyi özetleyen başlıktır. Genelde daha sonradan
anımsanmakta ve iletileri ayırmakta yardımcı olur.
Etik olarak yazılması önerilir.

ELEKTRONİK POSTA 
(E-MAIL) İŞLEMLERİ

E-posta Bileşenleri 
Nelerdir?

→
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Tarih (Date):
İleti gönderildiğindeki yerel tarih ve saat. Genelde

yollayan sunucu veya ileti programı bu saati otomatik
olarak ekler. Bazen saat ve gün ayarı bozuk olarak yeni bir
ileti, eskiymiş gibi görülebilir.
İleti gövdesi (Body):

Burada iletinin kendisi ve genel olarak kullanıcı imzası
yer alır.
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Karbon Kopya "KK" (CC, Carbon Copy):
Aslen gönderilen kişiye ek olarak iletinin başka alıcılara

gönderilmesini sağlar.
İleti buraya yazılan kişilere doğrudan hitap

etmemektedir, ileti bu kişilere bilgilendirme amacı ile
yollanmıştır.

ELEKTRONİK POSTA 
(E-MAIL) İŞLEMLERİ

E-posta Bileşenleri 
Nelerdir?

→
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Gizli Karbon Kopya "GKK" (BCC, Blind Carbon Copy):
Kapalı Karbon Kopya olarak da bilinir. Buraya yazılan

alıcılar iletide gözükmez.
Etik olarak birçok kişiye gönderilen gayrı resmi iletiler

için bu alanın kullanılması uygun düşer.
Bu tür alıcı gizleme yığın iletiye (spam) karşı da koruma

sağlar.
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Yanıtlama (Reply):
Belli bir adresten gelen iletiyi

yanıtlamak için kullanılır. Alıcı
kısmına otomatik olarak ileti
yollayanın adresi alınır.

En çok kullanılan
fonksiyonlardan biridir.

ELEKTRONİK POSTA 
(E-MAIL) İŞLEMLERİ

E-posta Bileşenleri 
Nelerdir?

→
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Herkesi yanıtla (Reply All):
Yanıtlanan iletiyi, gelen iletinin To: ve CC: kısmında

yazılmış olan tüm kişilere yollamak için kullanılır. En çok
suistimal edilen fonksiyonlardan biridir.

Bilgisayara giren virüslerin kullandığı düzeneklerdendir.

ELEKTRONİK POSTA 
(E-MAIL) İŞLEMLERİ

E-posta Bileşenleri 
Nelerdir?

→
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Yönlendirme (Forward, Fwd):
Gelen iletinin başka alıcıya yönlendirilmesini sağlar.

ELEKTRONİK POSTA 
(E-MAIL) İŞLEMLERİ

E-posta Bileşenleri 
Nelerdir?

→
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Ek (Attachment):
Yazıya ek olarak yollanan

dosyalardır. Dosyalar eklenmeden
önce Base64 yöntemiyle kodlanırlar.

Ses, resim, video, yazı başta olmak
üzere birçok değişik formatta dosya
eklenebilir.

ELEKTRONİK POSTA 
(E-MAIL) İŞLEMLERİ

E-posta Bileşenleri 
Nelerdir?

→
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Ek (Attachment):
Virüslerin başlıca yayılma yollarından

biridir. Bilinmeyen dosya eklerinin açılması
önerilmez.

ELEKTRONİK POSTA 
(E-MAIL) İŞLEMLERİ

E-posta Bileşenleri 
Nelerdir?

→
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E-Posta, internet üzerinden dünya ile ilişki kurulmasını
sağlayan en büyük hizmet imkanıdır. Bu denli büyük işlevi
yerine getiren hizmetin kullanılmasında, uyulması
gereken bir takım kurallar vardır. Bunlar;

1. Kullanıcı kimlik bilgilerinizi (kullanıcı adınızı ve şifrenizi)
kimseye vermeyin. Sistem yöneticisi herhangi bir
sebepten dolayı kullanıcı bilgilerinizi sisteme erişmek için
tam yetkili yapmış olabilir.
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2. Mesajlarınızı ana fikir belirterek kısa ve öz yazın.
3. Zincir mesajlara cevap verip, zincirin uzamasına neden

olmayın.
4. Mesajınıza anlamlı bir başlık yazarak konu dışına

çıkmayın.
5. Özel ve ticari işleriniz için akademik veya resmi ağları

kullanmayın.
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6. Özellikle tanımadığınız ortamlara e-posta gönderirken,
mesajınızın sonuna “elektronik imza mesajınızı” ekleyin.
(isminiz, pozisyonunuz, e-mail adresiniz) Bu mesajın en
çok 4 satır olmasına dikkat edin. İsteğe bağlı olarak da
adresiniz ve telefon numaranızı yazabilirsiniz.

7. Sadece başlıklarda veya çok önemli noktalarda büyük
harf kullanın. Başlık dışındaki büyük harflerin internette
bağırmak anlamına geldiğini unutmayın.
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8. Mesajınızda dikkat çekmek istediğiniz noktaları * asteriks
işareti arasına * alın.

9. Kitap isimlerinin önüne ve arkasına _ kesme işareti
koyun. (ör._Internetin Kitabı_ )

10.Mesajlarınızda satır uzunluğu en fazla 65 – 70 karakter
olmalı ve kontrol karakterleri içermemelidir.

11.Mesajınızda tarih bilgisi yazacaksanız, ay bilgisini harfle
yazın. (ör. 30 Agus. 2002)
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12.Mesajınıza yazacağınız cümleler konusunda herhangi bir
yanlış anlaşılma olmaması için çok dikkatli olun.

13.Mesajınızda kullandığınız her türlü alıntı için referans
belirtin.

14.Espri niteliğinde yazacağınız cümlelerin yanlış
anlaşılmamasına dikkat edin.

15.Mesajınızın anlaşılır olması için, mümkün olduğu kadar
kısaltmalardan kaçının.
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16.Elektronik posta, insanlarla iletişim amacını taşır. Bir
mail yazdığınızda göndermeden önce bir kere okuyun ve
kendi kendinize ben bu maili alsaydım ne yapardım,
reaksiyonum ne olurdu? diye sorun. Unutmayın ki,
yazdığınız bir cümle öyle kalmak zorunda değil.
Göndermeden önce değiştirebilir, anlamını daha iyi
pekiştirebilirsiniz. Yazılı anlatımın sözlü anlatıma karşı bu
üstünlüğünü kullanın.
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Tarayıcı: İnternette milyonlarca bilgisayar
üzerindeki birbirine bağlı web sayfalarına ulaşmak için
bazı arabirim programlar kullanılır.

Bu arabirim programlara Tarayıcı (Browser) denir.

TARAYICILAR VE 
ARAMA MOTORLARI

Tarayıcı (Browser) 
Nedir?

→
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En yaygın kullanılan tarayıcılar Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex ve Opera‘dır.

Tarayıcılar genellikle birbirlerine benzer. Bunlardan
bir tanesini kullanabilen diğerini de rahatlıkla
kullanabilir.

TARAYICILAR VE 
ARAMA MOTORLARI

Tarayıcı (Browser) 
Nedir?

→
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Arama motoru (search
engine): Dünyadaki hemen
hemen tüm web sitelerinin
listelendiği, kategorilere
ayrılmış, aradığımız bilgileri en
kısa yoldan ve hızlı bir şekilde
ulaşmamızı sağlayan web
siteleridir.

TARAYICILAR VE 
ARAMA MOTORLARI

Arama Motorları 
(Search Engine)

→
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Arama motorları 3 temel parçadan 
oluşur:

1. Spider: "spider, bot, ant" gibi
isimlere sahip olan programlardır. Bu
programlar interneti dolaşır sayfaları
tespit eder ve veri tabanlarına
kaydederler.

TARAYICILAR VE 
ARAMA MOTORLARI

Arama Motorları 
(Search Engine)

→
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2. Veri tabanı: Spider tarafından ziyaret
edilen, her sayfanın bir kopyasının saklandığı
veri depolarıdır.

Sayfanızda yaptığınız değişiklikler, spider
tekrar uğrayıncaya kadar arama motorlarında
yer almaz.

TARAYICILAR VE 
ARAMA MOTORLARI

Arama Motorları 
(Search Engine)

→
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3. Sıralama mekanizması: Kullanıcın
yaptığı aramaya göre, en uygun şekilde
sayfaları sıralamaya çalışır.

Her arama motorunda bu parçalar farklı
çalışır.

TARAYICILAR VE 
ARAMA MOTORLARI

Arama Motorları 
(Search Engine)

→
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internetin her yerinde olduğu
gibi, büyük bir kolaylık sağlayan
arama parametreleri vardır.

Bu parametreleri kullanarak
aradığımız dokümanlara daha
kolay ulaşabiliriz.

TARAYICILAR VE 
ARAMA MOTORLARI

Arama Motorları 
(Search Engine)

→
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Arama parametreleri, arama
motorlarına göre zaman zaman değişkenlik
içerse de, tüm arama motorlarında geçerli
olan bir kaç önemli parametre vardır.

Bu parametreler şunlardır:

TARAYICILAR VE 
ARAMA MOTORLARI

Arama Parametreleri 
Nelerdir?

→
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+ : Bu parametre ve anlamına gelir. Arama satırına
web sayfası yerine web+sayfası yazarsak, arama
motoru artık bize içinde sadece web sayfası geçen
dokümanları listeleyecektir.

Bu dokümanların içinde web kelimesi ortada
sayfası kelimesi başta veya sonda olabilir. Bu işimizi
biraz daha kolaylaştırmış olacaktır.

TARAYICILAR VE 
ARAMA MOTORLARI

Arama Parametreleri 
Nelerdir?

→
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Yukarıdaki parametre işimizi biraz kolaylaştırmış
olacaktır.

Ama hala tam olarak aradığımız doküman bu
olmayabilir. O zaman da;

"" parametresini kullanmalıyız. Yani "web sayfası"
yazıp aranmasını istediğimiz zaman, içinde sadece
web ve sayfası kelimeleri yan yana geçen dokümanlar
listelenecektir.

TARAYICILAR VE 
ARAMA MOTORLARI

Arama Parametreleri 
Nelerdir?

→
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• “-“: Bu parametre ile arama motorunun arama
satırına "web sayfası" - eğitim yazarak aramasını
istediğimiz zaman, arama motoru, içinde web ve
sayfası kelimeleri yan yana bulunan ama eğitim
kelimesi içermeyen tüm dokümanları listeleyecektir.

TARAYICILAR VE 
ARAMA MOTORLARI

Arama Parametreleri 
Nelerdir?

→
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SORU 1
Aşağıdakilerden hangisi e-postanın avantajlarından birisi 
değildir?
A. e-postanın iletişim maliyetlerini düşürmesi
B. e-posta alıcı sayısının sınırlı olması
C. e-posta göndermenin hızlı olması
D. e-postanın kullanımında aracıya ihtiyaç olmaması
E. e-posta almanın kolay olması
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CEVAP 1
Aşağıdakilerden hangisi e-postanın avantajlarından birisi 
değildir?
A. e-postanın iletişim maliyetlerini düşürmesi
B. e-posta alıcı sayısının sınırlı olması
C. e-posta göndermenin hızlı olması
D. e-postanın kullanımında aracıya ihtiyaç olmaması
E. e-posta almanın kolay olması
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SORU 2
Aşağıdakilerden hangisi doğru bir e-mail adresi yapısıdır?
A. kullanıcıadı.alanadı.uzantı
B. makinaadı@alanadı.uzantı
C. kullaniciadi@alanadi.uzanti
D. kullanıcıadı@makinaadı.uzantı
E. kullanıcıadı.alanadı
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CEVAP 2
Aşağıdakilerden hangisi doğru bir e-mail adresi yapısıdır?
A. kullanıcıadı.alanadı.uzantı
B. makinaadı@alanadı.uzantı
C. kullaniciadi@alanadi.uzanti
D. kullanıcıadı@makinaadı.uzantı
E. kullanıcıadı.alanadı
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SORU 3
Arama motorunda enformatik ve bilgisayar kelimelerinin 
geçtiği bir arama yaptırmak istenirse, aşağıdaki parametreli 
yazımlardan hangisi ya da hangileri kullanılabilir?
I.  enformatik+bilgisayar II.  "enformatik bilgisayar" 

III.  enformatik Bölümü - bilgisayar 
A. yalnız I
B. yalnız II
C. yalnız III
D. I ve II
E. I ve III
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CEVAP 3
Arama motorunda enformatik ve bilgisayar kelimelerinin 
geçtiği bir arama yaptırmak istenirse, aşağıdaki parametreli 
yazımlardan hangisi ya da hangileri kullanılabilir?
I.  enformatik+bilgisayar II.  "enformatik bilgisayar" 

III.  enformatik Bölümü - bilgisayar 
A. yalnız I
B. yalnız II
C. yalnız III
D. I ve II
E. I ve III
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NELERE İHTİYACIMIZ VAR?

• Bilgisayar
• İnternet
• Kulaklık
• Not Kağıdı
• Kalem, Silgi
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İÇERİK

• E-Ticaret
• Sosyal Medya
• İnternette Güvenlik
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KAZANIMLAR
Bu ders sonunda öğrenci;

• E-Ticaret kavramı hakkında bilgi sahibi olur, E-Ticaretin
faydalarını bilir ve internet üzerinden güvenli alışveriş
yapmayı öğrenir.

• Sosyal medya kavramını tanımlar. Sosyal medya ve
iletişim ağlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken
hususları bilir.

• Bilgisayar güvenlik risklerini bilir. Virüs gibi zararlı
yazılımlar hakkında geniş bilgi sahibi olur ve korunmak
için yapılması gerekenleri bilir.

27.12.2018ENF-101-Rev.1.2
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E-Ticaret Nedir?

Elektronik ticaret ya da kısaca e-
ticaret, 1995 yılından sonra
İnternet kullanımının artmasıyla
ortaya çıkan, ticaretin elektronik
ortamda yapılması kavramıdır.

27.12.2018ENF-101-Rev.1.2

6



27.12.2018ENF-101-Rev.1.2

7

Başka bir deyişle, Mal ve
hizmetlerin üretim, tanıtım, satış,
sigorta, dağıtım ve ödeme
işlemlerinin bilgisayar ağları
üzerinden yapılmasıdır.

E-Ticaret Nedir?
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Elektronik ticaret, tüm dünyada
ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi
ile birlikte, 2000'li yıllardan sonra
yaşanan ve bilgi iletişimini
kolaylaştıran, teknolojik gelişmelerin
bir parçası olarak ortaya çıkmıştır.

E-Ticaret Nedir?
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Geleneksel pazarlama yöntemlerine,
İnternet olanaklarını da ekleyen
kuruluşlar, sadece belirli bir kitleye satış
yapabilmenin ötesine geçip, üretkenliği
artıran küresel e-ticaret bağlantıları
kurma şansını elde edebilmeye
başlamıştır.

E-Ticaret Nedir?
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Eskiden birçok şirket televizyon, gazete,
radyo gibi araçları kullanarak potansiyel
müşterilerine ulaşmaya uğraşırken,
bugün bunlara İnternet üzerinden
reklamcılık da eklenmiştir [1].

E-Ticaret Nedir?



27.12.2018ENF-101-Rev.1.2

11

• Potansiyel tüketicinin dünyanın 
her yerinden pazara sunulan 
ürünler hakkında bilgi sahibi 
olmasını,

• Yeni üreticilerin dünya pazarına 
girmesini,

E-Ticaretin Faydaları
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• Daha düşük fiyatlı ve
kaliteli ürünlerin pazara
girmesini,

• Üreticiler arasında
rekabetin artmasını,

E-Ticaretin Faydaları



27.12.2018ENF-101-Rev.1.2

13

• Ürün kalitesinin yükselmesini, 
• Daha hızlı bir şekilde ödeme ve 

teslim işlemlerinin 
gerçekleştirilmesini sağlar.

E-Ticaretin Faydaları
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• Alışveriş yapılacak sitenin bilinen
bir site olmasına dikkat etmeliyiz.

• Siteye ait iletişim bilgileri olmalı ve
bu bilgiler eşliğinde yetkili kişilere
erişebilmeliyiz.

İnternetten Alışveriş Yaparken Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar 
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• İnternetten alışveriş yaparken ürünü alacağımız e-ticaret
sitesinin SSL sertifikası olup olmadığına dikkat etmeliyiz.

İnternetten Alışveriş Yaparken Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar 
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• Hiçbir e-ticaret sitesi alışveriş
esnasında kredi kartı şifrenize
ihtiyaç duymaz. Bizden kredi
kartı şifremizi talep eden
alışveriş sitelerinden uzak
durmamız gerekir.

İnternetten Alışveriş Yaparken Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar 
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Sosyal Medya Nedir?
En sade tanımı ile Sosyal medya,
kullanıcıların internette aradığı ve
kullandığı içeriği yine kendilerinin
ürettiği bir platformdur.

Sosyal Medya
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Kullanıcıların etkileşimi ve katılımı
ile değer kazanan web sitesi veya
uygulamalar genel olarak Sosyal
Medya olarak tanımlanabilir. Şimdi
popüler sosyal medya sitelerini
daha yakından tanıyalım;

Sosyal Medya
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Tür: Sosyal Ağ Sitesi
Aktif Kullanıcı Sayısı: 1,2 Milyar
Facebook, insanların başka insanlarla iletişim kurmasını

ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaşım
sitesidir. Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook,
öncelikle Harvard öğrencileri için kurulsa da günümüzde
bütün dünyayı kapsayan bir iletişim ağı haline dönüştü.
Facebook’u bilmeyen kimse neredeyse kalmadı.

Popüler Sosyal Medya Siteleri
- Facebook -
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Tür: Mikroblog, Sosyal Ağ Sitesi, RSS
Aktif Kullanıcı Sayısı: 230 Milyon
Haberleşme ağının en güçlü temsilcilerinden Twitter

aynı zamanda güçlü bir reklam aracı. Her saniye 6 binden
fazla tweetin atıldığı Twitter’da, günde 500 milyonun
üzerinde tweet girişi yapılıyor. Twitter kullanıcılarının
neredeyse %75’i hesaplarına mobil cihazlar üzerinden
erişim sağlıyor.

Popüler Sosyal Medya Siteleri
- Twitter -
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Tür: Dijital Kimlik, Sosyal Ağ Sitesi
Aktif Kullanıcı Sayısı: 540 Milyon
Google tarafından yönetilen sosyal ağ ve kimlik

doğrulama hizmeti. Haftada 2 milyara yakın fotoğrafın
yüklendiği dev bir sosyal medya aracı haline gelen Google
Plus, 2011 yılından itibaren hızla büyüyerek diğer sosyal
ağları geride bırakabilmiştir.

Popüler Sosyal Medya Siteleri
- Google Plus -
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Bunlar haricinde dünyada yaygın olarak kullanılmakta
olan birçok site mevcuttur. LinkedIn, Youtube, Instagram,
Badoo, Flickr, MySpace, Foursquare, Xing ve adını
sayamadığımız niceleri mevcuttur.

Popüler Sosyal Medya Siteleri
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• Hangi sosyal paylaşım sitesinde olursak
olalım, bize gelen paylaşımların
doğruluğunu araştırmadan paylaşım
yapmamalıyız.

Sosyal Medya ve İletişim Ağlarının Kullanımında 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
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• Kimlik bilgilerimizin herkese açık
görünür şekilde yer almasına izin
vermemeliyiz.

• Bilmediğimiz adreslerden ya da
kişilerden gelen e-mailleri,
gönderileri, davet ve çağrıları
açmamalıyız, çünkü bunlar bizim
kişisel verilerimize ulaşmak amacı
ile tasarlanmış özel maillerdir.

Sosyal Medya ve İletişim Ağlarının Kullanımında 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
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• Yaptığımız paylaşımların ne olduğuna, suç unsuru
taşıyıp taşımadığına mutlaka dikkat etmeliyiz.

• Aynı şekilde gelen paylaşımların da suç unsuru
taşıyıp taşımadığına, küfür, hakaret ve aşağılayıcı
sözler içerip içermediğine dikkat etmeliyiz. Bu
durumlar da bize yönelen söz ve davranışlar
hakkında suç duyurusunda bulunma hakkımız
mevcuttur.

Sosyal Medya ve İletişim Ağlarının Kullanımında 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar



İnternette Güvenlik
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Günümüzde, dünyada 400 milyon civarında
İnternet'e bağlı bilgisayar, 1 milyarı aşkın İnternet
kullanıcısı, 100 milyona yakın web sitesi olduğu
tahmin ediliyor. Türkiye açısından bakıldığında bu
rakam 15 milyona ulaşmış durumda; buradan
İnternetin, olmazsa olmazlarımızın içine girmiş
olduğunu çıkarabiliriz.



İnternette Güvenlik
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İnternet'i kullanarak birçok işimizi halletmekteyiz;
Örneğin e-posta yoluyla iletişim, bankacılık işlemleri,
bir dosyayı karşıdan yükleme, bir ürün hakkında bilgi
edinme, iş başvurusu yapma gibi pek çok amaç için
kullanmaktayız. Bu büyük platformda, uygulamaları
kullanırken kendi kişisel bilgilerimizi (kredi kartı
numaramız, e-posta şifre veya kullanıcı adımız, özlük
bilgilerimiz vs..) ortama sunmak durumunda kalıyoruz
veya net üzerinden dosya, mail vb.. karşıdan
yüklemelerimiz oluyor.



İnternette Güvenlik
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Bu durumlarda güvenlik açısından önlemler
almamız gerekir çünkü İnternet ortamında casus
yazılımlar veya kimlik bilgilerinizin çalınması,
kullanılmaya çalışılması gibi durumlarla karşı karşıya
kalma ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu önlemleri geniş
bir şemsiye altında parçalara bölerek incelemek adına
güvenlik risklerini ele alalım:



İnternette Güvenlik
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Bilgisayar Güvenliği Riskleri
• İnternet ve Ağ Saldırıları
• İzinsiz Giriş ve İzinsiz Kullanım
• Donanım Hırsızlığı
• Sistem Çökmesi
• Kimlik Çalma
• Yazılım Hırsızlığı



İnternette Güvenlik
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İnternet ve Ağ Saldırıları
Ağ üzerinden iletilen bilgi, kuruluşun yerleşkesinde
tutulan bilgiden çok daha yüksek derecede güvenlik
riskine sahiptir.
Online güvenlik hizmeti, Internet ve E- posta iletimindeki
riskleri kontrol etmek için bilgisayarınızı değerlendiren bir
Web sitesidir.



İnternette Güvenlik
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İnternet ve Ağ Saldırıları

Bilgisayar Virüsü

• Bilgisayarın 
çalışma şeklini 
değiştirerek 
kötü yönde 
etkilenmesine 
neden olur.

Solucan

• Kendini 
tekrarlayarak 
kopyalar, 
kaynakları 
kullanır ve 
bilgisayarı ya da 
ağı kapatır.

Truva atı

• Yasal bir 
program 
içerisinde 
gizlenen veya 
yasal gibi 
görünen 
tehlikeli bir 
programdır.

Rootkit

• Bir bilgisayarda 
saklanan ve 
birilerinin 
uzaktaki 
birilerine tam 
kontrol sağlayan 
programdır.



İnternette Güvenlik
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İnternet ve Ağ Saldırıları
Saldırılardan etkilenen bir bilgisayarda aşağıdaki 
semptomlardan bir veya birkaçı görülür:

İşletim sistemi 
normalden daha 

yavaş çalışır.

Kullanılabilir bellek 
beklenenden daha 

azdır.

Dosyalar 
bozulmuştur.

Ekranda 
beklenmedik mesaj 

veya görüntüler 
görülür.

Müzik veya 
beklenmedik sesler 
rastgele duyulmaya 

başlar.

Programlardan 
çıkılır ve dosyalar 

kaybolur.

Programlar veya 
dosyalar düzgün 
şekilde çalışmaz.

Bilinmeyen 
programlar veya 

dosyalar gizemli bir 
biçimde görülür.

Sistem özellikleri 
değişir.

İşletim sistemi 
başlatılamaz.

İşletim sistemi 
beklenmedik 

şekilde kapanır.



İnternette Güvenlik
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İnternet ve Ağ Saldırıları
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İnternet ve Ağ Saldırıları

1. Adım: Tüm dosyaları silen bir virüs oluşturulur ve bu 
virüs bir kelime işlemci dosyasının içine gömülür. 
Daha sonra e-posta içerisine eklenir.

2. Adım: İlgili e-posta binlerce kişiye gönderilir.



İnternette Güvenlik
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İnternet ve Ağ Saldırıları

3.a. Adımı: Bazı kullanıcılar dosyayı açar ve virüsü 
makinelerine bulaştırırlar.
3.b. Adımı: Bazıları ise tanımadıkları şahıstan gelen 
bu postayı silerek makinelerini korumuş olurlar.



İnternette Güvenlik
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İnternet ve Ağ Saldırıları

Kullanıcılar kendi ev ve iş yeri bilgisayarlarını ve
mobil aygıtlarını tehlikeli saldırılara karşı
korumak için birkaç koruyucu tedbir alabilirler.



İnternette Güvenlik
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Virüs ve Diğer Zararlı Yazılımlardan
Korunmak İçin İpuçları
• Hiçbir zaman bilgisayarımızı güvenli olduğundan emin

olmadığımız USB bellekler bağlı iken çalıştırmamalıyız.
• Tanımadığımız şahıslardan gelen e-postaları

açmamalıyız.
• Makro güvenliği kullanmalıyız ve güvenmediğimiz

dokümanlardaki makroları açmamalıyız.
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Virüs ve Diğer Zararlı Yazılımlardan
Korunmak İçin İpuçları
• Bir antivirüs yazılımı kullanmalı ve veritabanını

sürekli güncel tutmalıyız.
• İndirdiğimiz tüm yazılım ve programları antivirüs

yazılımı ile tehlikelere karşı taramalıyız.
• Eğer antivirüs yazılımı bir mail hakkında uyarı

veriyorsa o maili hemen silmeliyiz.
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Virüs ve Diğer Zararlı Yazılımlardan
Korunmak İçin İpuçları

• Herhangi bir çıkarılabilir ortamı makinemizde
kullanmadan önce zararlı yazılımlara karşı mutlaka
taramalıyız.

• Kişisel bir güvenlik duvarı yazılımı kurmalıyız.
• Yeni virüs ve saldırı teknikleri hakkında bilgi

dağarcığımızı genişletmeliyiz.
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Kablosuz Güvenliği
Kablosuz erişim ekstra güvenlik risklerini ortaya
çıkarır.
• Kablosuz aygıtların yaklaşık yüzde 80’i

güvenliksizdir.
• Saha taraması, kişilerin bir alan boyunca araç

kullanırken kablosuz ağları tespit etmesine izin
verir.

Genel Güvenlik
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Kablosuz Güvenliği
Güvenlik duvarlarının kullanımına ek olarak bazı emniyet 
tedbirleri kablosuz ağların güvenliğini artırır:

Bir kablosuz erişim 
noktası SSID’de

yayınlanmamalıdır.

Varsayılan SSID’nizi
değiştirin.

WAP ayarlayın, bu 
sayede sadece 
belirli aygıtlar 

erişim sağlayabilir.

WPA veya WPA2 
güvenlik 

standartlarını 
kullanın.

Genel Güvenlik
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Yedekleme – Nihai Koruma
Yedek, bir dosyanın, programın veya diskin orijinali
kaybolduğunda ya da zarar gördüğünde kullanılabilen bir
kopyasıdır.
• Bir dosyayı yedeklemek bunu kopyalamak demektir.
• Alan dışı yedekler, bilgisayarın bulunduğu yerden farklı

bir yerde saklanır.



Genel Güvenlik
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Yedekleme Ortamları
Yedekleme ortamı çeşitlilik gösterebilir. Bunlardan
bazıları:
• Aynı bilgisayar üzerindeki farklı sabit diskler.
• CD, DVD gibi kaydedilebilir ortamlar.
• Harici Disk, Flash Bellek gibi ortamlar.
• SAN ve NAS gibi ağ üzerindeki yedekleme ortamları.
• Bulut üzerinde yer alan disk ortamları.
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SORU 1
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri E-Ticaretin faydaları 
arasındadır? 

A.Potansiyel tüketicinin dünyanın her yanından pazara 
sunulan ürünler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

B.Yeni üreticilerin dünya pazarına girmesini sağlar.
C.Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesini 

sağlar.
D.Ürünlerin daha yüksek fiyatla satışa sunulmasını sağlar.
E.Satış sonrası garanti ve teknik servis olanaklarını artırır.
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CEVAP 1
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri E-Ticaretin faydaları 
arasındadır? 

A.Potansiyel tüketicinin dünyanın her yanından pazara 
sunulan ürünler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

B.Yeni üreticilerin dünya pazarına girmesini sağlar.
C.Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesini 

sağlar.
D.Ürünlerin daha yüksek fiyatla satışa sunulmasını sağlar.
E.Satış sonrası garanti ve teknik servis olanaklarını artırır.
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SORU 2
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir sosyal medya 
sitesi değildir?
A. Facebook
B. Twitter
C. Google Plus
D. Youtube
E. Hepsi Burada
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SORU 3
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar güvenlik risklerindendir?
A. Sistem Çökmesi.
B. Kimlik bilgileri ile oturum açmak.
C. Dosya açmak.
D. İnternette web sayfalarını ziyaret etmek.
E. İnternetten dosya indirmek.
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MICROSOFT OFFICE 2010 

Microsoft Office paket programları; yazım işlemleri, hesaplama, sunu oluşturma, veri tabanı işlemleri 
vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Yeni sürümleri ile birlikte, mobil cihazlarla bütünleşik çalışabilme 
ve sosyal ağlara entegrasyonu sağlanmıştır. 

Office paket programları:  Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, InfoPath, OneNote, 
Publisher, Share Point Workspacer. 

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 

HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU  

 

 

Programda kullandığımız bazı komutları, sekmelerde ya da gruplarda aramak yerine hızlı erişim araç 
çubuğuna ekleyerek daha hızlı ulaşabiliriz. Temelde “Kaydet” , “Geri al”, “Yinele”, “Yeni belge aç”, 
“Hızlı yazdır”, “Baskı önizle yazdır”v.b. komutlara hızlıca erişebiliriz. 

SEKMELER 

 

Microsoft Office Word programının 2007’den önceki sürümlerinde, menüler aracılığı ile yapılan 
işlemler 2007’den sonra sekmeler aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır. Bu görsel değişiklik programı 
daha kullanışlı hale getirmiştir.Dosya, Giriş, Ekle, Tasarım, Sayfa Düzeni, Başvurular, Postalar, 
Gözden Geçir, Görünüm, Eklentiler temel sekmelerdir.bu kısım az olmuş biraz daha genişlet 

Dosya Sekmesinde Bulunanlar: 

1- Kaydet(Simgesi:     Kısayol tuşu : CTRL+S ) 
Belgede yapılan işlemler sonucu belgeyi ilk defa kaydetmek istediğimizde bir pencere açılır 
ve nereye, hangi isimle ve hangi türde kaydetmek istediğimiz sorulur. İlk kayıt işlemi 
gerçekleştikten sonra kaydet seçeneğine her tıklamamızda dosya ilk kayıt olduğu yere aynı 
isimle kaydedilir. Eğer ki dosyayı ilk kayıt yerinden başka bir yere kaydetmek istersek Farklı 
Kaydet seçeneğini kullanmalıyız. 
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2- Farklı Kaydet ( Kısayol tuşu : F12) 
Belgeyi farklı bir isimle, farklı bir yere ya da farklı türde kaydetmek istersek bu seçeneği 
kullanırız. Açılan pencerede dosya adı, alt kısımda kayıt türü bulunur. Pencerenin sol 
kısmından kaydetmek istediğimiz yeri seçeriz. 
 

 
3- Aç ( Kısayol tuşu : CTRL + O) 

Var olan bir word belgesini gözat işleviyle yerini göstererek açmak için kullanılır. 
4- Kapat ( Kısayol tuşu : ALT + F4) 

Üzerinde çalışılan Word belgesini kapatmak için kullanılır. 
5- Bilgi 

Belge izinleri, paylaşıma hazırlama ve önceki sürümler hakkında bilgileri düzenlemek için 
kullanılır. Belge izinler butonuyla belgemize dijital imza ekleme, belgeyi şifreleme gibi 
işlevleri gerçekleştirebiliriz. Paylaşıma hazırla butonuyla belgeyi denetleme işlevi 
gerçekleştirilir. 
 

 
6- En son 

Son açılan word belgelerin isimleri ve bulundukları klasör hakkında bilgi verilir. 
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7- Yeni ( Kısayol tuşu : CTRL + N) 
Yeni bir çalışma belgesi açmak için kullanılır. 

8- Yazdır ( Kısayol tuşu : CTRL + P) 
Yapılan çalışmayı yazıcıdan çıktı almak için kullanılır. Yazdır butonuna basmadan önce;  

• Kopya yazan yerden kaç adet basım yapılacağı seçilir 
• Yazıcı seçim kutusundan bilgisayara kurulmuş olan yazıcılardan birini seçme 

imkanı sağlanır 
• Tüm sayfaları yazdır, geçerli sayfayı(mouse imlecinin bulunduğu sayfa), özel 

sayfa aralığı belirterek yazdır, tek numaralı sayfaları yazdır, çift numaralı 
sayfaları yazdır gibi seçenekleri mevcuttur. Sayfalar metin kutusuna 5 
yazarsak sadece 5 numaralı sayfa yazdırılır. 5,12 yazarsak 5 ve 12 numaralı 
sayfalar yazdırılır. 5-12 yazarsak 5 ile 12 arasındaki sayfalar yazdırılır. 

• Tek yüze yazdır ve el ile iki yüze yazdır seçenekleri ile sayfayı tek yüzlü ya da 
arkalı önlü kullanma imkanı sağlanır. 

• Harmanlanmış seçeneği ile birden fazla sayfadan oluşan belgeyi 1;2;3 – 
1;2;3… sayfa sırasına göre toplu paket şeklinde yazdırabiliriz. Birden fazla 
kopya alıyorsak deste halinde değilde örneğin 10 kopya 1. Sayfa , 10 kopya 2. 
Sayfa şeklinde ayrı ayrı istersek 1;1;1 – 2;2;2 – 3;3;3… şeklinde çıktı alırız. 

• Dikey ve yatay yazdırma seçenekleri ile sayfa yönlendirmesi yapabiliriz. 
• A4, A5 gibi kağıt boyutlarından istediğimizi seçebiliriz. Her kağıt boyutunun 

yanında ölçüleri yazmaktadır. 
• Sayfa düzenine göre kenarlardan ne kadar boşluk bırakmak istersek bunu da 

ayarlayabiliriz. 
• Bir yaprağın bir yüzüne tek sayfa ya da birden fazla sayfa(2,4 v.b.) 

yazdırabiliriz. 
• Sağ bölümden belgenin yazdırılmadan önceki baskı önizlemesini görebiliriz. 

 

 
9- Kaydet ve Gönder 

Normal kaydetme işlevinin yanında belgeyi e-posta ya da başka yöntemlerle göndermek 
istersek bu seçeneği kullanırız. 

10- Yardım( Kısayol tuşu : F1) 
Bu seçenek; ürün etkinleştirmek, güncellemeleri denetlemek ve yazılım geliştirmeleri için 
microsoft şirketiyle iletişim kurmak istersek kullanılır. 
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11- Seçenekler 
Word programı kullanan kişinin, programı kendine göre şekillendirip programda bazı pratik 
işlevleri aktif/pasif etmesi için kullanılır. 

12- Çıkış 
Word programını tamamen kapatmak için kullanılır. 

Giriş Sekmesinde Bulunanlar : 

Giriş sekmesi; pano grubu, yazı tipi grubu, paragraf grubu, stiller grubu ve düzenleme grubundan 
oluşur. 

 

1- Pano Grubu 
Bu grupta; yapıştır( CTRL+ V ),kes( CTRL + X ),kopyala( CTRL + C ) ve biçim boyacısı( 
CTRL + Shift + C ) seçenekleri bulunur.  
Fare ile seçilen bir yazıyı ya da nesneyi kes ve yapıştır seçenekleri ile taşıyabiliriz. Kopyala ve 
yapıştır seçenekleri ile kopyasını üretip çoğaltabiliriz. 
Bir nesne üzerinde biçim olarak değişiklik yaptıysak (renk verme, boyut değiştirme v.b.) bu 
nesne üzerindeki biçimi başka bir nesne üzerinde de uygulamak istersek;biçimlendirilmiş 
nesne ya da yazı fare ile seçilir, biçim boyacısına tıklanır ve aynı biçimin uygulanmasını 
istediğimiz nesne ya da yazı seçilir. 

2- Yazı Tipi Grubu 
Seçilen yazı üzerinde biçimsel değişiklikler yapabiliriz.  

 : Yazı tipi ve boyutu değiştirilir. 

  : Yazı kalınlaştırılır. ( CTRL + K ) 

 : Yazıya italik(eğik) görünüm verilir. (CTRL + T) 

  : Yazıya altı çizili görünüm verilir. (CTRL + Shift + A) 

 : Yazıya üstü çizili görünüm verilir.  

 : Seçilen karakteri alt simge yapar. 

 : Seçilen karakteri üst simge yapar. 

 : Seçilen yazının boyutunu büyütüp küçültebiliriz. 

 : Seçilen yazının harflerini; tümü büyük, tümü küçük, sadece baş harfleri büyük v.b. 
dönüşümler yapabiliriz. 

 : Seçilen yazıdaki biçimlendirmeyi temizleyebiliriz. 

 : Seçilen yazıya; gölge, yansıma, parlama gibi biçimler verebiliriz. 

 : Seçilen yazının arka plan rengini değiştirebiliriz. 

 : Seçilen yazının rengini değiştirebiliriz. 
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3- Paragraf Grubu 
Bu grupta seçilen yazılara madde işaretleri, girinti ayarlamaları, sıralama, hizalama, kenarlık 
oluşturma ve belgedeki kullanılan işlevleri kontrol etme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. 

 : Seçilen yazıya madde işaretleri kullanmak içindir. 

 : Seçilen yazıya madde numaralandırması kullanmak içindir. 

 : Seçilen maddelerin liste düzeyini değiştirmek içindir. 

 : Seçilen yazının sayfanın sol kenar boşluğuna olan uzaklığını azaltmak için kullanılır. 

 : Seçilen yazının sayfanın sol kenar boşluğuna olan uzaklığını artırmak için kullanılır. 

 : Seçilen yazının artan ya da azalan şekilde sıralanmasını sağlar. Bu metin, sayı veya tarih 
olabilir.  

 : Sayfanın tamamında paragraf işaretlerini ya da gizli simgeleri gösterir. 

 : Seçilen yazıyı sola hizalar.( CTRL + L ) 

 : Seçilen yazıyı ortaya hizalar.( CTRL + R ) 

: Seçilen yazıyı sağa hizalar.( CTRL + G ) 

 : Seçilen yazıyı her iki yana hizalar. ( CTRL + D ) 

 : Seçilen yazılar arasındaki paragraf boşluğunu ayarlamak için kullanılır. 

 : Seçilen yazıların tümüne gölgelendirme eklemek için kullanılır.  

 : Seçilen yazılara kenarlık eklemek için kullanılır.  

4- Stiller Grubu 

 : Seçilen yazıya başlık stiller uygulamak içindir. 

 : Başlık stillerini isteğimize göre şekillendirmek için kullanılır. 
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5- Düzenleme Grubu 

 : Tüm sayfada bir metin aramak için kullanılır.( CTRL + F ) 

 : Tüm sayfada aranan metni istenilen bir değerle değiştirmek için kullanılır.( 
CTRL + H ) 

 : Tüm metinde istenilen bir bölge ya da metnin tamamını seçmek(CTRL + A) için 
kullanılır. 

Ekle Sekmesinde Bulunanlar : 

1- Sayfalar Grubu 

 : Bir ödev ya da tez hazırlanmasında kullanılacak hazır kapak stilleri seçilir. 

 : Belgeye boş bir sayfa eklemek için kullanılır. 

 : Farklı ana başlıkların(bölümlerin) yeni sayfada başlamasını istersek o başlık satırının 
başına gelerek sayfa sonu deriz. Yeni bölüm yeni sayfada başlamış olur. 
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2- Tablolar Grubu 

 

 : Bilgisayardan bir resim eklemek için kullanılır. 

 : Word programının kendi kütüphanesinde hazır bulunan resimlerden ekleyebiliriz. 

 : Birden fazla geometrik şekil eklememize imkan sağlar.  

 : Konularımızın başlık veya içeriklerini akıllı grafiklerle göstermek için kullanırız. 

 : Elimizde var olan istatistiksel bilgileri grafiklerle göstermek için kullanılır. 

 : Kullanmakta olduğumuz ekran üzerinde istediğimiz bir alanın fotoğrafını çekmeye 
yarar. 

3- Bağlantılar Grubu 

 : Bir nesneye ya da bir yazıya link vermek için kullanılır. Bu köprüyü bir belgeye, sayfa 
içinde bir noktaya, web sitesine ya da mail adresine köprü oluşturabiliriz. 

 : Sayfa içerisinde bir konum belirleyerek istediğimiz anda köprü yaparak o konuma 
gidebiliriz. 
 

4- Üst Bilgi ve Alt Bilgi Grubu 

 : Belgedeki tüm sayfaların üst kısmına standart bir başlık veya not düşmek için 
kullanılır. 

 : Belgedeki tüm sayfaların alt kısmına dipnot, açıklama tarzında bilgiler yazmak için 
kullanılır. 

Soldaki küçük kutucuklardan fare ile sürükleyip seçerek istediğimiz 
satır veya sütunla tablo oluşturabiliriz. 

Tablo ekle seçeneği ile satır ve sütun sayısı girerek tablo 
ekleyebiliriz. 

Tablo çiz seçeneği ile istediğimiz boyutlarda farklı satır veya sütun 
sayısında tablo çizebiliriz. 

Excel Elektronik Tablosu seçeneği ile Excel’de formüller ve 
hesaplamalar yapabildiğimiz bir tabloyu Word’de kullanma 
imkanısağlar. 

Hızlı tablolar seçeneği ile otomatik hazır tablolar ekleyebiliriz. 
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 : Belgenin tüm sayfalarına ya da istediğimiz sayfalara numara vermek için kullanılır. 
Numaraları ortaya, sağa, sola gibi istediğimiz hizalamayı yaparız. 

5- Metin Grubu 

 : Normal yazma işlemi sayfanın kenar boşluklarına göre olur ve dışına çıkılamaz. Bu 
durumda sayfanın istediğimiz bölgesine metin yazmak istersek metin kutusu kullanırız. 

 : Sayfamızda kullanılmak üzere otomatik metin, belge özelliklerini anlatan bilgiler ve 
özel alanlar(tarih, başlık v.b.) ekleyebiliriz. 

 : Belgeye farklı renk ve türlerde metinler eklemek için kullanılır. 

 : İstediğimiz bir paragrafın baş harfini 3-4 satır kaplayacak şekilde büyük yazmak için 
kullanılır. 

 : Resmi bir belgede imzalanacak yeri, ismi ve ünvanı belirlemek için kullanılır. 

 : Otomatik sistem tarih ve saati eklemek için kullanılır. 

 : Farklı programlarda kullanılan nesne veya araçları Word’de kullanma imkanı 
sağlar. Örneğin; Excel programına ait bir grafiği burada kullanabiliriz. 

6- Simgeler Grubu 

 : Matematiksel metinleri oluştururken formüllerde ya da denklemlerde kullanılan simgeleri 
ekleyebiliriz. 

 : Resmi belgelerde bulunan dünya çapında standart kabul edilmiş simgeleri, ölçü birim 
simgelerini, para simgeleri eklemek için kullanılır. 
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Sayfa Düzeni Sekmesinde Bulunanlar : 

1- Temalar Grubu 

 : Tüm sayfada kullanılan metinlerin yazı stili ve renk seçeneklerini tek hamlede 
değiştirmek için kullanılır. Birden fazla tema türü bulunur. 

2- Sayfa Yapısı Grubu 

 : Belirlenen kurallara göre sayfanın üst, sağ , alt ve sol kısımlarında istenilen boşlukları 
ayarlayabiliriz. 

 : Sayfayı yatay ya da dikey kullanmak içindir. 

 : Üzerinde çalışmak istediğiniz kağıt boyutunu belirlemek içindir. 

 : Seçilen bir metni ya da tüm belgeyi 2 veya daha fazla sütuna bölebiliriz. Aynı zamanda 
sütunun genişliklerini ve ara boşluklarını belirleyebiliriz. 

 : Mouse imlecinin bulunduğu noktadan itibaren kesme ekleyerek imleçten sonraki 
satırları yeni sayfada, yeni bölümde, bir sonraki sütunda başlatma imkanı sağlar. Uzun metinlerde 
seçilen kısmı diğer yazılardan ayrı tutmak içinde kullanılır. 

 : Belgede her satırın başında numaralandırmaları göstermek içindir. 

 : Heceleme seçeneği aktif olursa yazdığımız kelimeleri Word hece hece tespit ederek 
ona uygun yazmamızı sağlar. 

3- Sayfa Arka Planı Grubu 

 : Sayfanın arka planına saydam olarak yazı yazmak için kullanılır. Yatay veya çapraz olarak 
eklenebilir. Sadece yazı değil resimde filigran olarak eklenebilir. 

 : Belgedeki tüm sayfaların arka plan rengini değiştirmek için kullanılır. 

 : Tüm sayfa için sayfa kenarlığı eklenebilir. Kenarlıkların istediğimiz tarafını değiştirebilir, renk 
verebiliriz. 
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4- Paragraf Grubu 

  : Satırlar için sayfa kenarlıklarına göre solda ve sağdan girintileri ayarlamak için 
kullanılır. 

 : Belirlenen satırdan önceki ve sonraki satır arasında boşluk bırakmak için kullanılır.  

 : Sayfa üzerinde hem metin hem de resim olduğu durumlarda resim 
ve metnin nasıl konumlanacağı belirlenir. Tıklanan nesneyi döndürme, hizalama, konumunu 
değiştirme, öne/arkaya konumlandırma v.b. seçenekler mevcuttur. 

Başvurular Sekmesinde Bulunanlar : 

Bu sekmede İçindekiler Tablosu, Dipnotlar, Alıntılar ve Kaynakça, Resim Yazıları, Dizin ve 
Kaynakça olmak üzere 6 grup bulunmaktadır. 

 : Belgede tüm başlıkların stiller grubundan yapılması koşuluyla tüm metin hazır 
olduktan sonra boş bir sayfaya gidilir ve otomatik olarak içindekiler tablosu oluşturulabilir. Daha 
sonra başlıklarda değişiklik olursa tabloyu güncelleştir diyerek yapılan değişiklikler içindekiler 
tablosunda da güncellenir. 

 : Tüm belge için değil de sadece bir sayfada bir yazıyla ilgili kaynak, açıklama gibi 
bir not bırakılacaksa dipnot seçeneği kullanılır. Farenin bulunduğu noktada dipnota bastığımızda sayfa 
altında hemen 1 diyerek bir dipnot bölgesi açılır. 

 : Belgenin son sayfasında kaynakça oluşturmak istersek, belgemizi hazırlarken 
nereden alıntı yapmış isek hemen o kaynak bilgilerini kaynakları yönet butonuyla havuza 
kaydetmemiz gerekir.  Alıntı yaptığımız metnin son satırına gelerek alıntı ekle deyip havuza 
kaydetmiş olduğumuz kaynağı seçeriz. Son olarak belgenin sonunda boş bir sayfada kaynakça diyerek 
otomatik bir kaynakça oluşturabiliriz. Belge hazırlama kurallarına uygun olarak stilden istediğimiz 
kaynakça stilini seçeriz. 

 : Şekil, resim, tablo, denklem, çizelge gibi nesnelere resim yazısı ekle diyerek 
otomatik ekleme yapabiliriz. Tüm belge hazır olduktan sonra istenilen yerde boş bir sayfada şekiller 
tablosu oluşturabiliriz. 
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Gözden Geçir Sekmesinde Bulunanlar : 

 : Tüm belgedeki yazım ve dilbilgisi hatalarını yanda açılan bir pencerede özet halinde 
görebiliriz. İstediğimiz düzeltmeleri yapar ya da yoksayarız. 

 :Bir kelime ya da metinle ilgili internet üzerinden doğrudan araştırma yapabiliriz. 

 : Seçili olan kelimenin eş anlamlısını internet üzerinden arama motoru sayesinde doğrudan 
görebiliriz. 

 : Seçili bölgede ya da tüm metindeki sözcük sayısı, sayfa sayısı, boşluklu veya boşluksuz 
karakter sayısı, paragraf sayısı, satır sayısı gibi bilgileri edinebiliriz. 

 : Word programı dahilinde bulunan çeviri dilleri arasında dilden dile çevirme imkanı 
sağlanır. 

 : Seçili bir bölgeye ya da metne açıklama eklemek için kullanılır. 

 : Bu seçenek aktifken belge üzerinde yapılan tüm değişiklikler rapor halinde saklanır. Ve 
değişen kısım farklı renklendirme ve stillerle gösterilir. 

 : Belge üzerinde değişiklik yapılan kısımları ayrı bir pencerede özet halinde 
görebiliriz. 

 : Belge içindeki değişiklikler arasında geçiş yapma imkanı sağlar. 

 : Orijinal belge ile değişiklik yapılmış belge karşılaştırılarak arasındaki farklar rapor halinde 
sunulur. 

 : Belge üzerinde biçimlendirme işlemi kısıtlanabilir. 
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Görünüm Sekmesinde Bulunanlar : 

 : Sayfayı kullanma düzeninin değiştirmek için kullanılır. Yazıcı çıktısı bu 
değişiklikten etiklenmez. 

 : Sayfa cetvel, kılavuz çizgileri ve sol kısımda gezinti bölmesini görüntülemek için 
kullanılır. 

 : Sayfayı yakınlaştırma, ikiye bölme ve sayfa genişliğini ayarlamak için 
kullanılır. Yazıcı çıktısı bu değişiklikten etkilenmez. 

 : Sayfayı iki ayrı kısımda incelemek için istenilen yerden bölme yapılabilir.  
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MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 

Birçok sekme ve gruptaki seçenekler Word programıyla aynıdır. Word programından ayrı olarak hücre 
biçimlendirmeleri ve formüller gibi temel farklılıklar vardır. 

Giriş sekmesinde farklı olanlar: 

 

Sayfa düzeni sekmesinde farklı olanlar: 

 

Formüller: 

 

Veri: 

 

Görünüm sekmesinde farklı olanlar: 

 

• Excelde formül yazarken mutlaka eşittir (=) işareti konularak formül yazılmalıdır. 
• Excelde kullanılan formüllerin belli kullanım şartları vardır, o şartlar dışına çıkılamaz. 
• Formüllerde Türkçe karakter kullanılmaz. “ı,İ,ş,ö,Ö,ç,ü,Ü,ğ” gibi… 
• Formüllerde boşluk bırakılmamalıdır. 
• Excel ile bir formül kullanabildiğiniz gibi şartları aşmadan birden fazla formülü yerine 

göre kullanabilirsiniz. 
• Formülü yazdıktan sonra ENTER tuşu ile formülü uygulayın. 
• Excelde sütunların üzerinde harf, satır başlarında ise rakam vardır. Bunlar bizim hangi 

hücrede bulunduğumuzu öğrenmemizde yardımcı olacaktır. 
• Excel’in uzantısı XLS dir.(Excel 2010 sürümü uzantısı XLSX’dir.) 
• Matematiksel ifadelerde ilk önce parantez içerisindeki işlemler sonra da dışarısındaki 

işlemler yapılır. 
• Yüzde 
• Üs Alma 
• Çarpma veya bölme 
• Toplama veya çıkarma 
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Excel’de işlemler nasıl yapılır? 

• : iki nokta, belirtilen hücre aralığındaki değerler demektir. A1:A10 ifadesi A1 ile A10 
arasındaki değerleri temsil eder. (A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10) 

• ; noktalı virgül, sadece belirtilen hücredeki değerler demektir. A1;A10 ifadesi sadece A1 ve 
A10’un içerisindeki değeri temsil eder. (A1,A10) 

• : ve ; formüllerle birlikte kullanılır. 

Formül Çoğaltma :Normalde Excel’in mouse işareti beyaz kalın bir artı işaretidir. Seçili olan 
hücrenin sağ alt köşesinde küçük bir kare vardır. Onun üzerine mouse ile gelindiğinde artı işareti 
siyah ince bir artı şeklini alır. Bu şekilde mousenin sol tuşu basılı tutularak aşağı hücrelere 
sürüklenirse, formül ya da sayı, metin çoğaltılmış olur. 

Formüller 

• =Topla(A1:A10) -> A1 ile A10 hücreleri arasındaki sayıları toplar.  

• =Topla(A1;A10) -> Sadece A1 ile A10 hücresinde bulunan sayıları toplar.  

• =Çarpım(B2:B4)-> B2 ile B4 arasında bulunan sayılar çarpar.  

• =Çarpım(B2;B4)-> Sadece B2 ile B4 hücresinde bulunan sayıları çarpar. 

• =Ortalama(B2:D2) B2=50, C2=45, D2=70 olduğuna göre sonuç=55 tir. 

• =Ortalama(B2;D2) B2=50, C2=45, D2=70 olduğuna göre sonuç=60 tır. 

• =BAĞ_DEĞ_SAY(D6:D8) 

• =Karekök(16)  -> 4 olarak sonuç gelir.Sayıyı direk yazabildiğimiz gibi hücre adresini de 
gösterebiliriz.  
=Karekök(A2)  
 

• =Mak(A2:C30) ->A2 den C30’da kadar olan sayılardan en büyük sayıyı verir. 
• =Mak(A2;A30) -> A2 ve C30 hücrelerindeki sayılardan hangisi büyükse onu verir. 
• =Min(A2:C30)  -> A2 den C30’da kadar olan sayılardan en düşük sayıyı verir.  
• =Min(A2;A30) -> A2 ve C30 hücrelerindeki sayılardan hangisi küçükse onu verir. 
•  
• =Mod(4;2) -> Bölümünden kalanı verir. Sonuç sıfırdır (0). 
• =Mod(16;3)-> Bölümünden kalanı verir. Sonuç birdir (1). 
• =Yuvarla(Sayı;Virgülden Sonra Basamak Sayısı) 
• =Yuvarla(56,5;0) ->Yukarı yuvarlar. 57 olarak sonuç verir. 
• =Yuvarla(45,43;1) -> 45,4 
• =Yuvarla(45,4;0) -> 45 
• =Aşağıyuvarla(23,56;0) ->Aşağı yuvarla ve virgülden sonra 0 basamak olsun. 23 olarak çıkar. 
• =Aşağıyuvarla(23,99;1) ->Aşağı yuvarla ve virgülden sonra 1 basamak olsun. 23,9 olarak 

çıkar. 
• =Yukarıyuvarla(23,11;0) ->Yukarı yuvarlar. Virgülden sonra 0 basamak verir. Yani = 24 
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• =Yukarıyuvarla(23,99;1) ->Dokuz sayısı bir üstte yuvarladığından sayı 24 dür. 

• =Saat(Hücre adresi) ->saat bilgisini yazar. 

• =Bugün() ->Tarih olarak bugünün bilgisini verir. Yani  = 07.11.2005 

• =Şimdi() -> Hem tarih hem saat bilgisi verir.  07.11.2005 21:19 

• =Gün(07.11.2005) -> İstersek elle bilgi gireriz. Ya da hücre ismi yazarız.Parantez içine 
yazılan tarihten gün olanı verir. Yani = 07 

• =Ay(07.11.2005) -> 11 

• =Yıl(07.11.2005) -> 2005 

• =Değil(4+4=8) ->Parantez içindeki ifade doğruysa tersini verir. Yani = Yanlış 

• =Değil(2*2=5) -> Doğru 

• =Eğer(A1<=50;4;9) 

Yukarıdaki formülde A1 hücresindeki değer 50 ye eşit ya da küçük olması durumunda 16 
sayısının karekökünün bulunmasını, değilse 81 sayısının karekökünü bulmasını istedik. A1 de 
bulunan sayı 50’ye eşit olduğundan sonuç 4 dür. 

ÖRNEK: Bir lise öğrencisinin 1. yazılı, 2. yazılı ve 3. yazılı notları giriliyor. Bu öğrencinin 
notunu hesaplayınız. 

=(B2+C2+D2) /3 

Ortalama fonksiyonunu kullanarak:     =Ortalama(B2:D2) yazmanız yeterlidir.  

 

Yukarıdaki tabloda vize notunun %40’ı final notunun %60’ı alınmaktadır. Bu işlemi yaparken önce 
D2 hücresi seçildi. Yukarıdaki fx kısmına    =(B2*0,4+C2*0,6) formülü yazıldı. Daha sonra D2 
hücresi seçili iken fare ile hücrenin sağ alt köşesine basılı tutarak aşağı çekip formülü diğer hücrelere 
de(D3,D4) kopyaladık.  

Son olarak E2 hücresi seçilerek fx kısmına   =EĞER(D2<35;"KALDI";"GEÇTİ") formülü yazıldı. 
Daha sonra E2 hücresi seçili iken fare ile hücrenin sağ alt köşesine basılı tutarak aşağı çekip formülü 
diğer hücrelere de(E3,E4) kopyaladık. 
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BU BELGEDE ALINTI YAPILMIŞTIR. 
 



BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
ENFORMATİK BÖLÜMÜ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ



SUNU HAZIRLAMA 
(MS POWERPOINT 2010)

Hafta 12

Hazırlayan : Öğr. Gör. Hakan AKTAŞ



NELERE İHTİYACIMIZ VAR?

• Bilgisayar
• İnternet
• Kulaklık
• Not Kağıdı
• Kalem, Silgi

27.12.2018ENF-101-Rev 1.2.

3



İÇERİK

• Sunum Nedir?
• MS PowerPoint 2010
• Çalışma Alanı
• Temel Sunu İşlemleri

27.12.2018ENF-101-Rev 1.2.
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KAZANIMLAR
Bu dersler sonunda öğrenciler;

• Sunum programının ne amaçla kullanıldığını öğrenir.
• Sunum programı olarak kullanılan MS PowerPoint 2010 

yazılımını tanır.
• MS PowerPoint programında çalışma alanını bilir.
• MS PowerPoint programında temel sunu işlemlerini 

yapar.
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Sunum Tekniği
Teknolojik imkânların her

geçen gün gelişmesi, bilgi
aktarımı sırasında aynı anda bir
çok duyuya hitap etme fırsatı
vermektedir. Teknoloji sayesinde
bilginin aktarılması ve akılda
kalıcı olması çok daha kolay hâle
gelmektedir.
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Sunum Tekniği
Kullanılan yeni teknolojiler ile

günümüzde bilginin insanlara
aktarılmasında kullanılan en
yaygın yöntemlerden biri de
sunum tekniğidir.
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Sunum Nedir ?
• Bilgileri tazeleyen, pekiştiren, hatırlatan,
• Önemli noktaları öne çıkaran,
• Bir çalışma sonucunu açıklayan,
• Laboratuvar araştırmalarını sunan,
• Anket sonuçlarını ifade eden,
• Önemli olay ve olguları dile getiren,
konuşmalara sunum adı verilir.
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Sunum Nedir ?
Bu yapılan sunum

konuşmasını izleyicilerin takip
etmesini kolaylaştırmak ve
görsel öğelerle desteklemek
maksadıyla hazırlanan yansı
slaytların tümüne ise sunum
dosyası denir.
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Sunum Nedir ?
Çeşitli grafikler, renkler ve

animasyonlar ile desteklenen
bir sunumda verilen bilgilerin
çoğu daha dikkat çekici ve
akılda kalıcı olur. Böylelikle
sunumu yapılan bilgilerin,
hedef kitleye aktarımı daha
verimli bir şekilde gerçekleşir.
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Etkili Bir Sunu Oluşturmak İçin İpuçları

• Sununuzdaki slaytların
sayısını en aza indirin,

• İzleyicilerin kolayca
izleyebileceği bir yazı
tipi boyutu seçin,

• Slayt metninizi basit
tutun,
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Etkili Bir Sunu Oluşturmak İçin İpuçları

• Söylemek istediklerinizi
ifade etmek için görsel
ve işitsel öğeler
kullanın,

• İlgi çekici, tutarlı slayt
arka planları uygulayın,
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Etkili Bir Sunu Oluşturmak İçin İpuçları

• Abartılı ve dikkat
dağıtan nesnelerden
kaçının,

• Yazım ve dilbilgisi
denetimi uygulayın.
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Microsoft PowerPoint 2010 

Microsoft PowerPoint 2010,
metin, grafik, fotoğraf, video ve
animasyon içeren, sunular
hazırlamanızı sağlayan bir
yazılımdır.
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Microsoft PowerPoint 2010 

PowerPoint ile hazırlanan
sunular, bir yerde sunulmak için
kullanılabileceği gibi, bilgi
saklama belgesi olarak da
kullanılabilir. Web üzerinden
uzaktan sunulabilir ve bu sunular
başkalarıyla paylaşılabilir.
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PowerPoint 2010 yazılımı,
Microsoft Office 2010 paket
yazılımı ile birlikte
sunulmaktadır.
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PowerPoint 2010,
kullanıcılarına
düzenleyebilmeleri için,
içine resimlerin, yazıların,
grafiklerin ve üç boyutlu
nesnelerin eklenebileceği
sayfalar sunar.
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Microsoft PowerPoint 2010 

Kullanıcılar, bu sayfalarda
istedikleri görünüm tasarımlarını
gerçekleştirerek sunularını
hazırlar. Bu programın orijinal ilk
sürümü Forethought şirketinden
Dennis Austin ve Thomas Rudkin
tarafından geliştirilmiştir.
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Microsoft PowerPoint 2010 

Macintosh bilgisayarları için
tasarlanan bu program, ilk olarak
Presenter ismiyle piyasaya
sürülmüş. 1987 yılında, isim
konusunda yaşanan marka
sorunlarından dolayı Presenter
ismi PowerPoint olarak
değiştirilmiştir.
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Aynı yılın Ağustos ayında,
Forethought şirketi 14 Milyon
Amerikan Doları karşılığında
Microsoft‘a satılmış ve böylece bu
şirket Microsoft’un grafik iş birimi
olmuştur. PowerPoint’ de
gelişimine buradan devam etmiştir.
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Microsoft PowerPoint 2010,
önceki sürümlerine göre daha
zengin olanaklar sunmakta ve
kullanımının daha kolay olması ile
öne çıkmaktadır. Örneğin değişiklik
yapılması istendiğinde, komut
düğmesinin üzerinde iken, tamam
butonuna tıklamadan bu
değişiklikleri görmek mümkündür.

27.12.2018ENF-101-Rev 1.2.
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PowerPoint 2010’un Özellikleri ve Avantajları
Sunularınıza profesyonel

çoklu ortam deneyimi
katmak amacıyla
soluklaştırma, biçimlendirme
efekti, yer işareti görünümü
ve kendinizin kırpabileceği
videolar ekleyebilirsiniz.
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Sununuzun en iyi biçimde
görünmesini sağlamak
amacıyla kullandığınız her bir
resimde ince ayarlamalar
yapmak için gelişmiş ve
kullanımı kolay resim
düzenleme araçlarını
kullanabilirsiniz.
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Sununuza dinamik 3B
geçişleri ve daha gerçekçi
animasyon efektleri
ekleyebilirsiniz. Dosya
boyutunu küçültmek için
sununuzun içindeki video ve
ses sıkıştırma araçlarını
kullanabilirsiniz.
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Size gereken komutlara
erişmeyi kolaylaştırmak için
gelişmiş şerit bölümünü kolay
bir şekilde özelleştirebilir, özel
sekmeler oluşturabilir, hatta
yerleşik sekmeler üzerinde
değişiklikler yapabilirsiniz.
Sonraki derslerimizde bu
konulara değineceğiz.
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Sunum Uygulamasını Açmak

Başlat > Tüm Programlar > Microsoft Office >
Powerpoint 2010 yolunu izleyebilirsiniz.
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Başlat > Çalıştır> powerpnt yazdıktan sonra
"Tamam" butonuna tıklayarak yazılımı
çalıştırabilirsiniz.
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Varsa masaüstündeki kısayolu kullanabilirsiniz.
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Programın Arayüzü
Arayüz, Türk Dil

Kurumu’nun Büyük Türkçe
Sözlüğü’ne göre; bilgisayar
yazılımlarının kullanıcı
tarafından çalıştırılmasını
sağlayan, çeşitli resimlerin,
grafiklerin, yazıların yer
aldığı ön sayfaya verilen
isimdir.
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Çalışma Alanı

Sunu hazırlama yazılımını
başlattığınızda karşınıza açılan ilk
pencereye Çalışma Alanı denir.
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Çalışma Alanı
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2

4

3

1

1 numaralı alan, Şerit‖
olarak adlandırılır ve
sunu hazırlama
yazılımı içerisinde
kullanılan bütün
komut düğmelerinin
barındırıldığı kısımdır.



Çalışma Alanı
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2

4

3

1

2 numaralı alan, Slayt
Paneli‖ olarak
adlandırılır. Bu kısım
slaytın içeriğinin
görüntülendiği ve
içeriğinin değiş-
tirilebileceği kısımdır.



Çalışma Alanı
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2

4

3

1

3 numaralı alan,
Slaytlar Paneli‖ olarak
adlandırılır. Bu
bölümde "Slaytlar" ve
"Anahat" olmak üzere
iki sekme mevcuttur.
Hazırladığınız tüm
slaytları sayfa sayfa
görebileceğiniz alandır.



Çalışma Alanı
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2

4

3

1

4 numaralı alan, Not
Paneli olarak
adlandırılır. Bu kısım
sunumu yapan kişinin
o slayt içerisinde not
almasını sağlayan
kısımdır. Gösteri
esnasında bu notlar
görünmez.



Çalışma Alanı
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5 numaralı alan, Hızlı
Erişim Araç Çubuğu
olarak adlandırılır.
Sıklıkla ihtiyaç
duyduğumuz komutlara
ait düğmelerin
bulunduğu kısımdır.

6 7 8



Çalışma Alanı
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6 numaralı alan, Durum
Çubuğu‖ olarak
adlandırılır. Durum
çubuğu, bize açık olan
sunumuz içerisinde
toplam kaç slayt
bulunduğu, kullanılan
tema bilgileri hakkında
bilgiler verir.

6 7 8



Çalışma Alanı
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7 numaralı alan,
Görünüm Çubuğu‖
olarak adlandırılır.
Bu kısım içerisinde;
Normal‖,
Slayt Sıralayıcısı‖,
Slayt Gösterisi‖,
komutları bulunur.

6 7 8



Çalışma Alanı
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8 numaralı alan,
Yakınlaştır ve Slaytı
Pencereye Sığdır‖
komut düğmeleri gibi
araçların yer aldığı
bölümdür.

6 7 8



Sunu Programındaki Sekmeler
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Şimdi program ara yüzündeki sekmelerde yer alan
komutları ve bu komutlarla neler yapabileceğimizi
görmek adına MS PowerPoint 2010 programının
sekmelerine bir göz atalım:



Şerit Üzerindeki Ana Sekmeler
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Dosya sekmesi: Yeni bir dosya
oluşturmak, dosya kaydetmek veya
Farklı Kaydetmek, var olan bir dosyayı
açmak, son kullanılan dosyalarınızı
görmek, dosyaları parola korumalı
yapmak, kişisel bilgilerinizi dosyadan
silmek, dosyayı paylaşım için hazırlamak
ve seçenekler penceresini kullanarak
PowerPoint ayarlarını değiştirmek gibi
birçok işlemin yapıldığı sekmedir.



Şerit Üzerindeki Ana Sekmeler
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Giriş sekmesi: Kopyalama ve yapıştırma, slayt ekleme,
metin ve paragraf biçimlendirme, şekillerle çalışma, metin
bulup ve değiştirme işlemlerinin yapıldığı sekmedir.



Şerit Üzerindeki Ana Sekmeler
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Ekle sekmesi: Tablo, Resim, ekran görüntüsü,
Microsoft® SmartArt™ grafikleri, şema, şekil, köprü,
film, ses dosyalarının sunuya eklenebildiği sekmedir.



Şerit Üzerindeki Ana Sekmeler
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Tasarım sekmesi: Sununun tümüne arka plan tasarımı,
renk, yazı ve özel efektler uygulanabilen sekmedir.



Şerit Üzerindeki Ana Sekmeler
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Geçişler sekmesi: Slaytlar arasında geçiş uygulanabilen,
geçiş ve slayt sürelerinin ayarlanabildiği sekmedir.



Şerit Üzerindeki Ana Sekmeler
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Animasyonlar sekmesi: Basit ve özel animasyonların
uygulanabileceği, efekt ayarlarının belirlenebileceği
sekmedir.



Şerit Üzerindeki Ana Sekmeler
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Slayt Gösterisi sekmesi: Sunum öncesinde hazırlık
yapmayı, Slaytlar arasında gezinmeyi, özel bir gösteri
ayarlamayı, konuşmayı kaydetmeyi yapabildiğiniz
sekmedir.



Şerit Üzerindeki Ana Sekmeler
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Gözden Geçir sekmesi: Yazım denetimi yapmayı,
açıklama eklenip ve açıklamaları incelemeyi, araştırma
hizmetinin veya eş anlamlılar sözlüğünün
kullanılmasını sağlayan komutları barındıran sekmedir.



Şerit Üzerindeki Ana Sekmeler
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Görünüm sekmesi: Notlar Sayfası ve Ana görünüm de dahil
tüm görünümler arasında geçiş yapılabilen, kılavuzu
görüntüleyip, pencerelerin düzenlenebildiği sekmedir.



Şerit Üzerindeki Özel Sekmeler
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Bu renkli sekmeler, tablo ya da resim gibi bir slayt öğesiyle
çalıştığınız sırada ilgili öğe seçiliyken görünür.
Tablo Araçları (Tasarım ve Düzen sekmeleri): Bu sekme
yardımıyla bir tablo tasarımı seçilebilir, satır ve sütun sayısı,
metin konumu, sütun ve satır boyutu ayarlanabilir.

ENF-101-Rev 1.2.



Şerit Üzerindeki Özel Sekmeler
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Çizim Araçları (Biçim sekmesi): Şekillerin, yer tutucuların ve
metin kutularının stilini, şekil seçimini ve konumunu
değiştirebileceğiniz, metne WordArt ve başka biçimlendirmeler
uygulayabileceğiniz komutlar barındırır.



Şerit Üzerindeki Özel Sekmeler
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Resim Araçları (Biçim sekmesi): Bu sekmedeki komutlar
yardımıyla resimlere gölge veya parlama gibi efektler
ekleme, resmi kırpma, resmi sıkıştırma ve yeniden
boyutlandırma işlemleri yapabilirsiniz.



Şerit Üzerindeki Özel Sekmeler
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SmartArt Araçları (Tasarım ve Biçim sekmeleri):
Kuruluş şeması gibi bir SmartArt grafiğine stil
uygulayıp ve grafikteki şekilleri biçimlendirmeyi
yapabileceğiniz sekmedir.



Şerit Üzerindeki Özel Sekmeler
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Grafik Araçları (Tasarım, Düzen ve Biçim
sekmeleri): Bu sekme komutları yardımıyla grafik stili
uygulama, grafiğin ayrıntılarını düzenleme ve
grafikteki şekilleri biçimlendirme işlemleri
yapabilirsiniz.



Şerit Üzerindeki Özel Sekmeler
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Video Araçları (Biçim ve Kayıttan Yürüt sekmeleri): Bu
sekme yardımıyla video çerçevesine efekt ekleyebilir ve
videoyu oynatma ayarlarını belirleyebilirsiniz.

Ses Araçları (Biçim ve Kayıttan Yürüt sekmeleri): Ses
denetimini biçimlendirme ve ses oynatma ayarlarını
belirlemek için bu sekmedeki komutlar kullanılır.



Sunum Dosyası Oluşturmak
Programı yukarıda

anlatılan yöntemlerle
açtığınızda boş bir sunu
dosyası oluşacaktır. Ayrıca
masaüstünde Fare sağ tuş
> Yeni > PowerPoint
yolunu takip ederek sunu
dosyası oluşturabilirsiniz.
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Bir veya Birden Fazla Sunum Belgesi Açmak
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Var olan bir sunum dosyasını açmak 
isterseniz;
1- "Dosya" Sekmesinden "Aç" 
komutuna tıklayabilirsiniz.
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Var olan bir sunum dosyasını
açmak için ikinci yöntemimiz ise
Klavyeden "Ctrl + O" tuşlarına
basmaktır.

Bir veya Birden Fazla Sunum Belgesi Açmak



Yeni Bir Sunum Belgesi Oluşturma
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Yeni bir sunum dosyası
oluşturmak için;
1- "Dosya" sekmesinde yer
alan "Yeni" komutuna
tıklayabilirsiniz. Sağ tarafta
açılan şablonlardan bir
tanesini seçebilir ve
"Oluştur" butonuna
tıklayabilirsiniz.



Yeni Bir Sunum Belgesi Oluşturma
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2- Klavyeden "Ctrl +  N" tuşlarına basabilirsiniz.



Sunu Kaydetme
Hazırladığınız sunu

dosyasındaki çalışmanızı
korumak için kaydetmelisiniz.
Kaydetme işlemi üç farklı
yöntemle yapılabilir bunlar;
1- "Dosya" sekmesinden
"Kaydet" komutuna tıklayarak
yapabilirsiniz.

27.12.2018ENF-101-Rev 1.2.

60



2- "Hızlı Erişim" araç
çubuğu üzerinde yer alan
"Kaydet" komut butonuna
tıklayabilirsiniz.
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3- Klavyeden "Ctrl + S" tuşlarına basabilirsiniz.
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Kayıt işlemi sırasında
sunu dosyasına bir dosya
adı ve kayıt yeri belirtmeniz
gerekir. İlk kayıtta bu isim
ve kayıt yerini belirttikten
sonra, yapacağımız kayıt
işlemleri hep o dosya
üzerine yapılacaktır.

27.12.2018ENF-101-Rev 1.2.

63 Sunu Kaydetme



Eğer sunuyu farklı bir
isimle veya farklı bir
konuma kaydetmek
isterseniz ;

"Dosya" sekmesinden "
"Farklı Kaydet" veya
klavyeden "F12" tuşuna
basarak kayıt işleminizi
gerçekleştirebilirsiniz.
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Sunu Dosyası İçin Kullanılan Dosya Türü ve 
Uzantılar

Dosya Türü Uzantısı

Sunu Tasarımı .pptx

Makro etkinleştirilmiş sunu .pptm

Şablon .potx

Makro etkinleştirilmiş şablon .potm

Makro etkinleştirilmiş eklenti .ppam

Gösteri .ppsx

Makro etkinleştirilmiş gösteri .ppsm

Slayt .sldx

Makro etkinleştirilmiş slayt .sldm

Office teması .thmx
27.12.2018ENF-101-Rev 1.2.
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Düzenleme ve 
gösteri  yapılabilir

Gösteri  yapılabilir



Sunu hazırlama programından çıkmadan sadece
mevcut sunuyu kapatmak isterseniz;

1- Klavyeden "CTRL + F4" tuşlarına
basabilirsiniz,
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Diğer bir yöntem ise;
2- "Dosya" sekmesinden "Kapat"
komutunu kullanarak mevcut
sunuyu kapatmaktır.
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Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra, sunu ile
işiniz bittiğinde PowerPoint yazılımını tamamı ile
kapatmak için üç farklı yol izleyebilirsiniz:
1- Klavyeden "ALT + F4" tuşlarına basabilirsiniz,
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Sunu hazırlama programı ve
mevcut sunuyu kapatmak için
diğer bir yöntem ise;

2- "Dosya" sekmesinden "Çıkış"
komutunu tıklamaktır.
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3- Sunu programının
penceresinin sağ üst
köşesinde bulunan
butonlardan " " butonuna
basarak kapatılabilirsiniz.
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Sunuyu Paketleme
Tüm sunu dosyalarımızın

diğer medya aygıtları aracılığıyla
daha kolay aktarımının ve
görüntülemesinin sağlanması
amacıyla bir araya getirilmesi
işlemine sunu paketleme işlemi
denir.
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Bir sunuyu CD içerisine
paketlemek için şu adımları takip
edebilirsiniz:
CD yazıcınızın içerisine bir adet boş
yazılabilir CD (CD-R veya CD-RW)
takın.
Paketlenecek olan sununuzu, sunu
hazırlama programı vasıtasıyla açın,
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Açılan PowerPoint
yazılımının "Dosya"
sekmesinde yer alan, "Kaydet
ve Gönder" komutunu
tıkladığınızda, yan tarafta
açılan menüden, Sunuyu CD
için Paketle komutunu seçerek
sununuzu paketleyebilirsiniz.
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Burada açılan iletişim
kutusundan "Klasöre
kopyala" veya "CD ye
kopyala" butonlarına
basarak sununuzu
paketleyebilirsiniz.
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Klasöre kopyala
seçeneğini seçtiğinizde
sizden klasör adı ve
konum bilgileri girmenizi
isteyen bir pencere açılır.
Bu bilgileri girdikten sonra
"Tamam" butonuna
tıklayabilirsiniz.
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S O R U L A R
C E V A P L A R

27.12.2018ENF-101-Rev 1.2.



1- Etkili bir sunu oluşturmak için aşağıdakilerden 
hangisi yapılmaz?

27.12.2018ENF-101-Rev 1.2.
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a) Slaytların sayısını en aza indirme
b) İzleyicilerin kolayca izleyebileceği bir yazı tipi boyutu seçme
c) Slayt sayfalarında mümkün olduğunca uzun ve detaylı bir içerik kullanma
d) Söylemek istediklerinizi ifade etmek için görsel öğeler kullanma
e) Çekici, tutarlı slayt arka planları uygulama



1- Etkili bir sunu oluşturmak için aşağıdakilerden 
hangisi yapılmaz?
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a) Slaytların sayısını en aza indirme
b) İzleyicilerin kolayca izleyebileceği bir yazı tipi boyutu seçme
c) Slayt sayfalarında mümkün olduğunca uzun ve detaylı bir içerik kullanma
d) Söylemek istediklerinizi ifade etmek için görsel öğeler kullanma
e) Çekici, tutarlı slayt arka planları uygulama



2- 1987 yılında, isim konusunda yaşanan marka sorunlarından 
dolayı Presenter ismi ………….. olarak değiştirilmiştir. Boş 
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
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a) Excel
b) Word
c) Access
d) PowerPoint
e) Publisher



2- 1987 yılında, isim konusunda yaşanan marka sorunlarından 
dolayı Presenter ismi ………….. olarak değiştirilmiştir. Boş 
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
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a) Excel
b) Word
c) Access
d) PowerPoint
e) Publisher

D



3- PowerPoint sunum programını aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi veya hangileriyle açabiliriz?
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E

a) Başlat Menüsü-Tüm Programlar-MS Office-MS PowerPoint yoluyla

b) Başlat-Çalıştır-powerpnt klavye komutuyla

c) Varsa masaüstündeki kısayolunu kullanarak

d) Masaüstünde Fare sağ tuş > Yeni > PowerPoint dosyasını tıklayarak

e) Hepsiyle



3- PowerPoint sunum programını aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi veya hangileriyle açabiliriz?
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E

a) Başlat Menüsü-Tüm Programlar-MS Office-MS PowerPoint yoluyla

b) Başlat-Çalıştır-powerpnt klavye komutuyla

c) Varsa masaüstündeki kısayolunu kullanarak

d) Masaüstünde Fare sağ tuş > Yeni > PowerPoint dosyasını tıklayarak

e) Hepsiyle



KAYNAKLAR

• http://office.microsoft.com/tr-tr/powerpoint-help/RZ101791923.aspx?section=2

• Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Ortak Dersler Koordinatörlüğü Temel 
Bilgi Teknolojisi Kullanımı

• Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Sunu Hazırlama 482BK0014

• http://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
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SUNU HAZIRLAMA 
(MS POWERPOINT 2010)

Hafta 13

Hazırlayan : Öğr. Gör. Hakan AKTAŞ



NELERE İHTİYACIMIZ VAR?

• Bilgisayar
• İnternet
• Kulaklık
• Not Kağıdı
• Kalem, Silgi
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İÇERİK

• Temel Slayt İşlemleri
• Sekmeler ve Komutlar
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KAZANIMLAR
Bu ders sonunda öğrenci;

• Sunu hazırlama programında temel slayt işlemlerini yapar.
• Sunu hazırlama programının sekmelerini tanır.
• Sunu hazırlama programının sekmeleri içerisinde bulunan 

komutları tanır.
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Temel Slayt İşlemleri
Slaytlar, içerisine

yazılar, grafikler, video ve
ses dosyaları eklenebilen
yapılardır. Sunular ise bir
veya daha fazla sayıda
slayttan oluşurlar.
Slaytlar bir araya gelerek
sunuları oluştururlar.
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Başlıca Slayt İşlemleri Şunlardır:
• Yeni slayt ekleme
• Slayt çoğaltma
• Slayt silme
• Slayt gizleme ve gösterme
• Farklı bir sunumdan slayt ekleme
• Slayt düzenini değiştirme
• Fotoğraf albümü oluşturma
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Yeni Slayt Ekleme
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Sunu programını
açtığınızda sizi giriş
slaydı karşılar.
Sununuzun ilk slaydı
eklenmiş durumdadır.



Yeni Slayt Ekleme
Sununuza yeni slayt

sayfaları ekleme işlemini
beş farklı şekilde
yapabilirsiniz. Bunlar;
1- "Giriş" Sekmesindeki
"Yeni Slayt" komut
butonuna basabilirsiniz.
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Yeni Slayt Ekleme
2- "Giriş" sekmesindeki
"Yeni Slayt" butonu
altında içerik düzenlerini
de görebileceğiniz
komut butonuna
tıklayabilirsiniz.
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Yeni Slayt Ekleme
3- "Giriş" Sekmesindeki
"Slaytlar" bölümünden
herhangi bir slaydın
üstünde fare sağ tuşuna
bastıktan sonra açılan
menüden yeni slayt
komutunu tıklayabilirsiniz.
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Yeni Slayt Ekleme
4- "Giriş" Sekmesindeki
"Slaytlar" bölümünde
fare sağ tuşuna bastıktan
sonra açılan menüden
yeni slayt komutunu
tıklayabilirsiniz.
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Yeni Slayt Ekleme
5- Klavyeden "Ctrl + M"
tuşlarına basarak yeni
slayt oluşturabilirsiniz.
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Slayt Çoğaltma

Bir sunu içerisindeki aynı
düzen ve içeriğe sahip slaytları
defalarca kullanmanız gereken
durumlarda slayt çoğaltma
işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Slayt çoğaltma işlemini üç
farklı şekilde yapabilirsiniz.

27.12.2018ENF-101-Rev 1.2.

14



Slayt Çoğaltma
1- Çalışma alanının sol
tarafındaki slaytlar panelinden
seçmiş olduğunuz slaydın veya
slaytların üzerinde farenin sağ
tuşuna bastığınızda açılan
menüden "Slayt Çoğalt"
komutunu tıklayabilirsiniz.
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Slayt Çoğaltma

2- Çoğaltmak istediğiniz
slaytları seçtikten sonra,
"Giriş" sekmesindeki slaytlar
komut grubunda yer alan "Yeni
Slayt" düğmesini tıkladıktan
sonra açılan menüden "Seçili
Slaytları Çoğalt" komutunu
tıklayabilirsiniz.
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Slayt Çoğaltma

3- Diğer bir yöntem ise;
• Çoğaltmak istediğiniz slayt veya

slaytları, slayt panelinden
seçiniz.

• Pano grubundan "Kopyala"
komutuna tıklayınız.

• Slayt paneli üzerinde boş bir
yerde "Yapıştır" komutunu
tıklayınız.
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Slayt Silme

Bazı slayt sayfalarının
kaldırılmasını isterseniz yapmanız
gereken: kaldırmak istediğiniz
slaytları, "Slayt Panelinden"
seçtikten sonra slayt üzerinde
farenin sağ tuşunu tıklamak ve
sonra açılan menüden "Slayt Sil"
komutunu tıklamaktır.
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Slayt Silme
Başka bir yöntem ise;

silmek istediğiniz slaytları,
"Slayt Panelinden" seçtikten
sonra klavyenizden "Delete
(DEL)" tuşuna basmaktır.
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Slayt Gizleme veya Gösterme
Sunu içerisinde gereksinim

duyduğunuz ancak slayt gösterisinde
yer almasını istemediğiniz bir slayt
varsa bu slaydı gizleyebilirsiniz.
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Gösteri sırasında 
görünmesin 

gizlensin.



Slayt Gizleme veya Gösterme
Farklı bilgi düzeylerine sahip

birden fazla gruba aynı sunumu
yaparken bazen ayrıntılı bilgilerin yer
aldığı slaytlar gizlenebilir. Slayt
gösterisi esnasında bu slaytlar
görüntülenmezler.
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Slayt Gizleme veya Gösterme
Gizlemek istediğiniz slaytları,

"Slayt Panelinden" seçerek,
slaytlar üzerinde fare sağ tuşuna
tıkladığınızda bir menü açılır. Açılan
menüden "Slayt Gizle" komutunu
tıklayarak slaytları gizleyebilirsiniz.

Ekran görüntüsü üzerindeki
değişimi gözlemleyiniz.
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Slayt Gizleme veya Gösterme
Gizlenmiş slaydınızı görünür hâle

getirmek isterseniz; gizli olan
slaytları "Slayt Panelinden"
seçtikten sonra slaydınız üzerinde
fare sağ tuşuna tıkladıktan sonra
açılan menüden "Slayt Gizle"
komutunu tıklayarak işaretini
kaldırabilir ve böylece slaytlarınızı
tekrar görünür hâle getirebilirsiniz.
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Farklı Bir Sunumdan Slayt Ekleme

Bir sunu içerisine,
daha önceden hazırlamış
olduğunuz slaytları
eklemeniz gerekebilir.
Önceden hazırlamış
olduğunuz slaytları
yeniden kullanmanız için
yapmanız gereken;
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Farklı Bir Sunumdan Slayt Ekleme

"Giriş" sekmesi slaytlar
komut grubundaki "Yeni
Slayt" komutuna tıklayınız.
Açılan menünün altında yer
alan "Slaytları Yeniden
Kullan" komutunu tıklayınız.
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Farklı Bir Sunumdan Slayt Ekleme

Açılan pencereden "Gözat"
düğmesine tıkladığınızda iki
seçenek karşınıza gelir.
"Dosyaya Gözat" iletişim
kutusu vasıtasıyla kaynak
sunu dosyanızı bulunuz.
Seçtiğinizde slaytlar, otomatik
olarak yüklenecektir.
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Slayt Düzenini Değiştirme
Slaytta görünen içerikler için

biçimlendirme, konumlandırma ve
yer tutucularının tümüne slayt
düzeni denir. İçerisinde metinler,
tablolar, grafikler, SmartArt
grafikleri, filmler, sesler, resimler
ve küçük resimler eklenebilen
yapılara yer tutucular denir.
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Slayt Düzenini Değiştirme
Sunu hazırlama programını

ilk başlattığınızda başlık slaydı
isimli bir slayt sizi
karşılayacaktır. Başlık slaydının
düzeninde başlık ve alt başlık
adında iki metin kutusu vardır.
Ancak dilerseniz bu düzeni
değiştirmek mümkündür.
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Slayt Düzenini Değiştirme
Sunu hazırlama programı

içerisinde tanımlanmış dokuz
yerleşik slayt düzeni bulunur.
İsteğe ve gereksinimlere bağlı
olarak bu düzenlerden birisini
veya birkaçını sununuzdaki
slayt sayfalarınıza
ekleyebilirsiniz.
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Slayt Düzenini Değiştirme
Düzen içerisinde bir slaydın

temasını da görebilirsiniz.
Temalar, slaydınıza renkler,
yazı tipleri, efektler, değişik
sayfalar ve arka planlar
ekleyebileceğiniz hazır veya
sizin hazırlayabileceğiniz görsel
nesnelerdir. Tema konusuna
ileride değineceğiz.
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Fotoğraf Albümü Oluşturma
Fotoğraf albümü, kişisel

fotoğraflarınızı görüntülemek
için veya firmanıza ait ürünleri
tanıtmak için oluşturabileceğiniz
bir sunudur. Albümünüze dikkat
çekici slayt geçişleri içeren
efektler, renkli arka planlar,
sesler ve temalar
ekleyebilirsiniz.
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Fotoğraf Albümü Oluşturma

Fotoğraf albümü
oluşturmak için yapmanız
gereken; "Ekle" sekmesinde,
Resimler komut grubunda yer
alan "Fotoğraf Albümü"
komutunu tıklamak ve
ardından "Yeni Fotoğraf
Albümü" seçeneğini
tıklamaktır.

27.12.2018ENF-101-Rev 1.2.

32



Fotoğraf Albümü Oluşturma

Açılan Fotoğraf Albümü
penceresinde, aşağıdakinden
resim ekle başlığının altında,
"Dosya/Disk" butonunu
tıkladığınızda karşınıza "Yeni
Resim Ekle" penceresi
gelecektir.
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Fotoğraf Albümü Oluşturma

Yeni Resim Ekle
penceresinden, eklemek
istediğiniz resmi veya
resimleri içeren klasörü
bulun ve sonra "Ekle"
butonunu tıklayın.
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Fotoğraf Albümü Oluşturma
Resimlerin görüntülenme

sırasını değiştirmek
istiyorsanız, albümdeki
resimlerin altında, istediğiniz
resmin dosya adını tıklayın
ve ok tuşlarını kullanarak
taşıyın.
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Fotoğraf Albümü Oluşturma

Resimlerinizin altına yazı
eklemek isterseniz; resim
seçenekleri kısmında
"TÜM resimlerin altında
yazılar" seçeneğini
işaretleyin.
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Fotoğraf Albümü Oluşturma
Resimlerinizin görüntülendiği

slayt sayfalarının düzenini
değiştirmek isterseniz; albüm
düzeni bölümünde resim düzeni
seçeneklerini kullanabilirsiniz.
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Asıl Slayt Oluşturma

Asıl slayt, slayt
hiyerarşisinde bir sununun
teması ve slayt düzenleri ile
ilgili olarak arka plan, renk,
yazı tipleri, efektler, yer
tutucu boyutları ve
konumlandırma gibi bilgilerin
depolandığı üst slayttır.
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38



Asıl Slayt Oluşturma

"Görünüm" sekmesinden "Asıl Slayt" yolunu
izleyerek asıl slaytlarınızı düzenleyebilirsiniz.
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Asıl Slayt Oluşturma

Her sunu en az bir asıl slayt
içerir. Asıl slaytları
değiştirmenin ve kullanmanın
en büyük faydası, sununuzdaki
her bir slaytta genel stil
değişiklikleri yapabilmenizdir.
Asıl slayt kullanmak zaman
kazandırır.
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Asıl Slayt Oluşturma

Asıl slaytta bulunan aynı
bilgileri birden çok slayta yazmanız
gerekmez asıl slayt özellikle de çok
sayıda slayt içeren oldukça uzun
sunularınız varsa kullanışlıdır.

Kapat komut grubunda "Asıl
Görünümü Kapat" butonuna
tıklayarak asıl slaydı
kapatabilirsiniz.
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Sunu Tasarım İşlemleri

Tasarım, kelime anlamıyla
zihinde canlandırılan biçim,
tasavvur demektir. Sununuzun
içeriğinin, sununun hitap ettiği
kesime daha verimli bir biçimde
aktarılması, sununun görselliğiyle
de ilgilidir.
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Sunu Tasarım İşlemleri
Slaytlarınızda kullanacağınız arka planlar, yazı renkleri,

yazıların biçimleri, sunu içerisinde kullanacağınız
grafiklerin konuyla ilgisi ve slayt biçimiyle renk uyumu,
sununuza tasarım uygularken dikkat etmeniz gereken
hususlardandır.
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Başlıca Tasarım işlemleri şunlardır:

Sayfa Yapısı
Temalar
Arka Plan
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Sayfa Yapısı 

Slaytlarınızın monitör,
projeksiyon cihazı, TV ekranı gibi
farklı boyut ve yönlere sahip
cihazlarda sunumu söz konusu
olduğunda sayfanızı yönlendirmeniz
ve boyutlandırmanız gerekebilir.
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Sayfa Yapısı 
Sayfanın ayarlanmasını

isterseniz; Tasarım sekmesi
sayfa yapısı komut grubundan
sayfa yapısı ayarlarını
değiştirerek istenilen ölçülerde
slaytlar hazırlayabilirsiniz.
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Sayfa Yapısı 
Slayt yönlendirmesini ayrıca

"Slayt Yönlendirmesi"
düğmesini tıklayarak da
ayarlayabilirsiniz.
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Temalar

Tema, renk, yazı tipleri ve
grafikler kullanarak
belgenize bir görünüş
kazandıran birleştirilmiş
tasarım ögeleri kümesine
denir.
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Temalar

Seçtiğiniz bir temayı
tüm sununuza
uygulayabileceğiniz gibi
tema üzerindeyken fare
sağ tuşuna tıklayarak
sadece seçili slayta da
uygulayabilirsiniz.
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Temalar

Eğer mevcut
temalardaki düzenlerin
isteklerinizi karşılamadığını
düşünüyorsanız yazı tipini,
renkleri, arka planı ve
efektleri isteğinize göre
değiştirebilirsiniz.

27.12.2018ENF-101-Rev 1.2.

50



Temalar
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Temalar
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52 Yapmış olduğunuz değişiklikleri,
temalar bölümünde açılan menüde yer
alan "Geçerli Temayı Kaydet"
komutunu tıklayarak kaydedebilirsiniz.
Daha güncel temalar için, üretici
firmanın web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.



Arka Plan
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Arka plan, slaytta yer
alan nesnelerin arka
kısmında bulunan renk veya
grafiklere verilen isimdir.
Tasarım sekmesinde, Arka
Plan grubunda, Arka Plan
Stillerini ayarlayabilirsiniz.



Arka Plan
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Arka plan biçimlendirmeyi
seçerek daha fazla seçeneğe
ulaşabilir, resim ekleyebilir,
rengini değiştirebilir, artistik
efektler uygulayabilirsiniz
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S O R U L A R
C E V A P L A R
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1- Bir sunu içerisinde yazılar, grafikler, video ve ses 
dosyaları eklenebilen yapılara ne ad verilir?
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a) Slayt 
b) Sekme
c) Buton
d) Sahne
e) Şerit



1- Bir sunu içerisinde yazılar, grafikler, video ve ses 
dosyaları eklenebilen yapılara ne ad verilir?
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a) Slayt
b) Sekme
c) Buton
d) Sahne
e) Şerit



2- Aşağıdakilerden hangisi slayt işlemlerinden değildir?
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a) Slayt ekleme, çoğaltma, silme
b) Slayt gizleme, gösterme
c) Video oluşturma
d) Slayt düzenini değiştirme
e) Fotoğraf albümü oluşturma



2- Aşağıdakilerden hangisi slayt işlemlerinden değildir?
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a) Slayt ekleme, çoğaltma, silme
b) Slayt gizleme, gösterme
c) Video oluşturma
d) Slayt düzenini değiştirme
e) Fotoğraf albümü oluşturma



3- MS PowerPoint programında sunu hazırlarken 
klavyeden                  tuşlarına basarsak ne olur?
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a) Yeni bir sunu oluşturulur.
b) Yeni bir slayt sayfası oluşturulur.
c) Yeni bir metin oluşturulur.
d) Yeni bir video oluşturulur.
e) Yeni bir grafik oluşturulur.

CTRL M



3- MS PowerPoint programında sunu hazırlarken 
klavyeden                  tuşlarına basarsak ne olur?
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a) Yeni bir sunu oluşturulur.
b) Yeni bir slayt sayfası oluşturulur.
c) Yeni bir metin oluşturulur.
d) Yeni bir video oluşturulur.
e) Yeni bir grafik oluşturulur.

CTRL M



KAYNAKLAR

• http://officemicrosoftcom/tr-tr/powerpoint-help/RZ101791923aspx?section=2

• Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Sunu Hazırlama 482BK0014

• http://trwikipediaorg/wiki/Microsoft_PowerPoint
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TEŞEKKÜRLER
Hakan AKTAŞ

Öğretim Görevlisi

--

Rahva Yerleşkesi, Beş Minare Mah., Ahmet 
Eren Bulvarı, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 
Kat 2 Oda 4, 13000 BİTLİS / TÜRKİYE

0 (434) 222 00 63 - 6314

haktas@beu.edu.tr
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BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
ENFORMATİK 
BÖLÜMÜ
TEMEL BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ DERSİ



SUNU HAZIRLAMA 
(MS POWERPOINT 2010 )

Hafta 14

Hazırlayan : Öğr Gör Hakan AKTAŞ



NELERE İHTİYACIMIZ VAR?

Bilgisayar

İnternet

Kulaklık

Not Kağıdı

Kalem, Silgi
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İÇERİK
Slayt Nesneleri

Gösteri Ayarları

Yazdırma Ayarları
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KAZANIMLAR
BU DERS SONUNDA ÖĞRENCİ;

MS PowerPoint programında kullanılabilecek slayt 
nesnelerini bilir.

Geçiş efekti, animasyon ve zamanlama provası gibi 
gösteri ayarlarını yapabilir ve yazıcıdan çıktı alabilir. 
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BAŞLICA SLAYT NESNELERİ VE BU NESNELERLE 
YAPILABİLECEK İŞLEMLER ŞUNLARDIR:

Metin ekleme ve metinleri biçimlendirme

Şekil ekleme ve şekilleri biçimlendirme

Tarih-saat, slayt numarası, denklem ve simge ekleme

Resim, ses ve video ekleme

Tablo ve grafik ekleme
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METİN EKLEME 
Slayt sayfalarınızın

herhangi bir yerine yazı yazmak
isterseniz "Metin Kutusu" komutu
ile bu işlemi
gerçekleştirebilirsiniz. Metin
kutusunu iki şekilde
ekleyebilirsiniz.
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METİN EKLEME 
Metin eklemek için

yapmanız gereken;

1- "Ekle" sekmesinde metin
komut grubundaki "Metin
Kutusu" komutunu tıklamak ve
sonra slayt üzerinde boş bir
alana tıklamaktır.
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METİN EKLEME 

2- Diğer bir yöntem de
"Giriş" sekmesindeki "Çizim"
komut grubunda yer alan
"Metin Kutusu" komutunu
tıklamak ve sonra slayt
üzerinde boş bir alana
tıklamaktır.
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METİN EKLEME 

Ayrıca, yeni bir sunu dosyası
açtığınızda veya oluşturduğunuzda
giriş slaydında yazı yazmak için iki
tane metin kutusu slaydınıza eklenmiş
durumda olduğunu göreceksiniz.
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ŞEKİL EKLEME
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Slayt sayfalarınıza şekil
eklemek isterseniz yapmanız
gereken "Ekle" sekmesindeki
"Çizimler" komut grubundan
"Şekiller" düğmesini tıklamaktır.



ŞEKİL EKLEME
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Açılan pencereden
istediğiniz şekli seçtikten sonra
çalışma alanında fare yardımıyla
istediğiniz boyutta ve yönde
şeklinizi oluşturabilirsiniz.
Oluşturduğunuz şeklin üzerindeki
tutamaçlardan tutarak, biçimini,
boyutunu ve yönünü
değiştirebilirsiniz.



ŞEKİLLERE METİN EKLEME
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Slayt sayfanıza eklediğiniz
şekillere metin eklemek isterseniz,
yapmanız gereken; fare
yardımıyla oluşturduğunuz şekliniz
üzerindeyken farenin sağ tuşuna
tıklamak ve açılan menüden
"Metni Düzenle" komutunu
tıklamaktır.



ŞEKİLLERİ GRUPLAMA
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Şekillerle çalışırken
şekillerinizi gruplandırmak size
zaman ve kontrol imkanı sağlar.
Gruplandırmak istediğiniz
şekilleri klavyeden "CTRL"
tuşuna basılı tutarak fare
yardımıyla tıklayarak veya fare
ile bir alan oluşturarak
seçebilirsiniz.



ŞEKİLLERİ GRUPLAMA
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Şekillerinizi seçtikten sonra
farenizin sağ tuşuna basarak
açılan menüden "Gruplandır"
komutunu tıklayarak şekillerinizi
tek bir şekil haline
getirebilirsiniz. Değişiklik
yapmak isterseniz "Grubu Çöz"
komutunu tıklayıp gerekli
değişikliği yapabilirsiniz.



ŞEKİLLERİ GRUPLAMA
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Diğer bir yöntem ise;
Gruplanacak şekilleri seçtikten
sonra "Giriş" sekmesindeki
çizimler komut grubundaki
"Yerleştir" komutu altında
"Gruplandır" komutunu
tıklamaktır.



ŞEKİLLERİ BİÇİMLENDİRME
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Oluşturmuş olduğunuz
şekillerde biçimlendirme
işlemi yapmanız için; şekil
üzerinde farenin sağ tuşunu
tıklamak ve açılan menüden
dolgu, renk, gölge, yansıma,
boyutlandırma gibi
işlemlerden dilediğinizi
seçerek düzenlemektir.



METİNLERİ BİÇİMLENDİRME 
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Bir metnin yazı tipi,
boyutu, rengi, kalın, italik,
altı/üstü çizili oluşu gibi
görünüşüyle ilgili tüm
özellikleri "Metin Biçimi"
olarak ifade edilir.



METİNLERİ BİÇİMLENDİRME 
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"Giriş" sekmesinde "Yazı Tipi"
bölümünde metnin;

• Font ayarlarını,

• Kalın, italik(yatık), altı çizili, gölgeli oluşunu,

• Harf aralıkları ve büyüklüklerini,

• Metnin rengini değiştirebilirsiniz.



METİNLERİ BİÇİMLENDİRME 
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Yazı tipi grubundaki
biçimlendirmeleri daha da
geliştirmek, daha görsel
efektler uygulamak isterseniz
yapmanız gereken; metninizi
seçmek ve sonra aktif olan
"Biçim" sekmesinden
"WordArt Stillerini"
kullanmaktır.



METİNLERİ BİÇİMLENDİRME 
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Kullandığınız tema ile uyumlu hazır
wordart stillerini kullanmak istemezseniz
metninizin dolgu, anahat ve efekt ayarlarını
değiştirebilirsiniz.



TARİH VE SAAT EKLEME
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Slayt sayfalarınıza tarih ve saat bilgisi ekleyebilirsiniz.
Bunun için; "Ekle" sekmesinde "metin" komut grubundaki
"Tarih ve Saat" komutunu kullanabilirsiniz.



TARİH VE SAAT EKLEME
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Tarih ve saat komutunu
tıkladığınızda, karşınıza gelen
pencereden istediğiniz tarih ve saat
biçimini seçtikten sonra "Tamam"
butonuna basarak slayt
sayfalarınıza tarih ve saat bilgisini
ekleyebilirsiniz. Dilerseniz tarih ve
saat bilgilerinin otomatik
güncellenmesini sağlayabilirsiniz.



TARİH VE SAAT EKLEME
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Tarih ve saat bilgisini ayrıca
"Ekle" sekmesinde "Üstbilgi ve
Altbilgi" komutundan da
ekleyebilirsiniz.



SLAYT NUMARASI EKLEME
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Sunum esnasında hangi
slaytta olduğunuz bilgisini
izleyenlere vermek isterseniz
yapmanız gereken; slaydınıza
slayt numarası eklemektir. 20/76



SLAYT NUMARASI EKLEME
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Slayt numarası eklemek
için yapmanız gereken; "Ekle"
sekmesinde metin komut
grubundaki "Üstbilgi ve
Altbilgi" komutunu tıklamaktır.
Açılan pencerede "Slayt
numarası" kutucuğunu
işaretleyerek slayt numaralarının
görünmesini sağlayabilirsiniz.



SİMGE EKLEME
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Slayt sayfalarınıza
klavyenizde olmayan simge ve
karakterleri eklemek isterseniz,
yapmanız gereken; "Ekle"
sekmesindeki "Simgeler" komut
grubu altında yer alan "Simge"
komutunu tıklamak ve açılan
pencereden istenilen simgeyi
eklemektir.



RESİM EKLEME
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Slayt sayfalarınızın resim,
ses ve videolarla
desteklenmesi bilginin akılda
kalıcılığını artırır. Sunu
hazırlama programı içerisine
yüklenmiş hazır küçük resimleri
veya bilgisayarınızda bulunan
resimlerinizi slayt
sayfalarınıza ekleyebilirsiniz.



SES VE VİDEO DOSYASI EKLEME
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Slayt sayfalarınıza ses ve
video dosyası eklemek de, daha
çok duyuya hitap ettiği için akılda
kalıcılığı artırır. Ses dosyalarınızı,
sununuz boyunca bir fon müziği
olarak kullanabileceğiniz gibi tek
bir slayt sayfasında da
kullanabilirsiniz.



SES DOSYASI EKLEME
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Slayt sayfalarınıza ses
eklemek isterseniz yapmanız
gereken; "Ekle" sekmesinde yer
alan "Medya" komut grubundan
"Ses" düğmesine tıklamak ve
Dosyadan Ses, Küçük Resim sesi, Ses
Kaydet seçeneklerinden birini
seçmektir.



SES DOSYASI EKLEME
Slayt sayfanıza ses ekledikten

sonra bazı ayarlar yapmanız
gerekebilir bunlar;
Gösteri Sırasında Gizle
Ses Başlama komutu
Durana Kadar Dön komutlarıdır.
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SES DOSYASI EKLEME
Bu komutlara erişmek için

yapmanız gereken; eklemiş
olduğunuz ses dosyasının simgesine
tıklamak ve açılan "Ses Araçları"
sekmelerinden "Kayıttan Yürüt"
sekmesini tıklamaktır.
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VİDEO DOSYASI EKLEME
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Slayt sayfalarınıza video
eklemek isterseniz yapmanız
gereken; "Ekle" sekmesinde yer
alan "Medya" komut grubundan
"Video" düğmesine tıklamak ve
Dosyadan Video, Web Sitesinden
Video, Küçük resim videosu
seçeneklerinden birini seçmektir.



VİDEO DOSYASI EKLEME
Slayt sayfanıza video

ekledikten sonra bazı ayarlar
yapmanız gerekebilir bunlar;

Tam Ekranda Oynat,
Videonun nasıl başlatılacağını
seçmek,
Oynatılmadığında Gizle,
Durdurulana Kadar Dön,
Yürüttükten Sonra Geri Sar

seçenekleridir.
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VİDEO DOSYASI EKLEME

Bu komutlara erişmek için
yapmanız gereken; eklemiş
olduğunuz video dosyasının
simgesine tıklamak ve açılan
"Video Araçları" sekmelerinden
"Kayıttan Yürüt" sekmesini
tıklamaktır.
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TABLO EKLEME Slayt sayfalarınıza tablo
eklemek isterseniz yapmanız
gereken; "Ekle" sekmesindeki
"Tablo" komutunu tıklamaktır.
Ayrıca açılan menüden fareyle
boyut seçerek tablo ekleyebilir
veya "Tablo Ekle" komutunu
tıklayarak sütun ve satır sayısı
girmek suretiyle de tablo
oluşturabilirsiniz.
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TABLO EKLEME
"Tablo Çiz" komutunu

kullanarak fareyi bir kalem gibi
kullanıp tablo çizebilirsiniz, ayrıca
"Excel Elektronik Tablosu" komutunu
kullanarak, Elektronik tablolama
programıyla oluşturmuş olduğunuz
tablolarınızı da slaydınıza
ekleyebilirsiniz.
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GRAFİK EKLEME
Grafikler, birden fazla

değişkenin birbirine göre durumunu
kıyaslamak için kullanılan etkin
yöntemlerden biridir. Slaytlarınıza
grafik eklemek isterseniz yapmanız
gereken; "Ekle" sekmesindeki
"Çizimler" komut grubundaki
"Grafik" komut butonuna
tıklamaktır.
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GRAFİK EKLEME
Seçtiğiniz grafik türüne ait

veri tablosu, otomatik olarak
elektronik tablolama programı
içerisinde açılır. Gerekli bilgi
girişlerini bu veri tablosu içerisine
ekleyip elektronik tablolama
programını kapattığınızda
grafiğiniz slayt sayfasında
oluşacaktır.
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KÖPRÜ (LİNK) EKLEME
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Köprü, aynı sunu içinde
bir slayttan başka bir slayta ya
da bir slayttan başka bir
sunudaki bir slayta, bir e-posta
adresine, bir web sayfasına
veya bir dosyaya olan
bağlantıdır.



KÖPRÜ (LİNK) EKLEME
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Slayt sayfanızdaki bir
metine veya bir nesneye köprü
eklemek isterseniz yapmanız
gereken; nesneyi veya metni
seçmek ve "Ekle" sekmesinde
"Bağlantılar" komut
grubundaki "Köprü" komutunu
tıklamaktır.



KÖPRÜ (LİNK) EKLEME
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Köprü komutunu
tıkladıktan sonra karşınıza
köprü ekle penceresi gelecektir.
Bu pencerede bir sununun slayt
sayfasına veya bir internet
sayfasına erişmek için gerekli
ayarlamalarını yapabilirsiniz.



EYLEM DÜĞMESİ EKLEME
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Eylem düğmeleri sununuza
köprüler tanımlayabileceğiniz hazır
düğmelerdir. Eylem düğmeleri:
sonraki, önceki, ilk, son slaytlara
gitmeye, program çalıştırmaya, film
veya ses çalıştırmaya yarayan ve
genel olarak tanınan simgeleri
içerir.



EYLEM DÜĞMESİ EKLEME
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Slayt sayfalarınıza eylem
düğmesi eklemek isterseniz
yapmanız gereken; "Ekle"
sekmesinden "Bağlantılar" komut
grubundaki "Eylem" komutunu
tıklamaktır. Diğer bir yöntem ise;
"Ekle" sekmesinden



EYLEM DÜĞMESİ EKLEME
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"Çizimler" komut
grubundaki "Eylem Düğmeleri"
şekillerinden birini slayt sayfanızda
oluşturmaktır. Karşınıza Eylem
Ayarları penceresi gelecektir.
Gerekli ayarlamaları yaptıktan
sonra tamam butonuna
basabilirsiniz.



GÖSTERİ AYARLARI
Powerpoint 2010 programı ile hazırladığınız sunuyu gösteri

biçiminde izleyicilere sunabilirsiniz. Bunun için bazı özel ayarlar
bulunur. Bunlar;

Geçiş efekti,

Özel animasyon,

Slayt zamanlaması,

Sunu gösterimi için prova ve zamanlama yapma, olarak
sıralanabilir.
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GEÇİŞ EFEKTİ
Sunu programında, bir

slayttan sonrakine geçerken
slayt gösterisi görünümünde
oluşan animasyon benzeri
efektlere geçiş efekti denir.
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GEÇİŞ EFEKTİ
Slayt sayfalarınıza geçiş

efekti eklemek isterseniz
yapmanız gereken; "Geçişler"
sekmesinde "Bu Slayda Geçiş"
komut grubundan bir tane geçiş
efektini seçmek ve bu efekti
seçili slayta veya tüm
slaytlarınıza uygulamaktır.
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GEÇİŞ EFEKTİ

Slayt geçişlerinize ses
efekti eklemek isterseniz
yapmanız gereken;
"Geçişler" sekmesindeki
"Zamanlama" komut
grubundan "Ses"
komutlarından birini
seçmektir.

27.12.2018 ENF-101-REV 1.2. 49



ÖZEL ANİMASYON
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Bir nesnenin slaydınızda
nasıl ve ne zaman ortaya
çıkacağını belirlemek isterseniz
yapmanız gereken; slayt
sayfanızdaki nesneyi seçmek ve
"Animasyonlar" sekmesinde
"Animasyon" komut grubundan
dilediğiniz animasyonu seçmektir.



GÖSTERİ AYARLARI İÇİN UYARI

Sunumun başarısını düşünüyorsanız
gösteri ayarlarını, sunum konusunu
destekleyici biçimde kullanmalı, gereksiz
düzenlemelerle dikkati dağıtmaktan
kaçınmalısınız.
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SLAYT ZAMANLAMASI 
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Slaytlarınızın içeriklerini tamamladıktan sonra sununuzu
kontrol etmek isterseniz yapmanız gereken sununuzu
başlatmaktır. Sununuzu baştan başlatmak için; "Slayt Gösterisi"
sekmesindeki "Slayt Gösterisini Başlat" komut grubundan
"Baştan (F5)" veya "Geçerli Slayttan (Shift+F5)"
komutlarından birine tıklamaktır.



SLAYT ZAMANLAMASI 
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Sununuzu kontrol etmenin diğer bir yöntemi ise; "Slayt
Gösterisi" sekmesindeki "Ayarla" komut grubunda bulunan
"Zamanlama Provası" komutunu kullanmaktır. Prova yaparken
hangi sayfada ne kadar kaldığınızı ve sununuzun kaç dakika
süreceğini görebilirsiniz.



YAZDIRMA AYARLARI
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Sunuyu dinleyicilerle ya da
başkalarıyla paylaşmanın en iyi
yollarından biri de sunuyu
yazdırmaktır. Slaytlarınızı farklı kâğıt
boyutlarına sığdırmak için yeniden
boyutlandırabilirsiniz. Sunu
programında bir sunuyu; dinleyici
notları, not sayfaları veya anahat
görünümünde yazdırabilirsiniz.



YAZDIRMA AYARLARI
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Çoğu sunu renkli sunulmak
üzere tasarlanır ancak slaytları
ve dinleyici notlarını genellikle
siyah beyaz veya gri tonlamalı
olarak yazdırmak size toner
veya mürekkep tüketimi
bakımından fayda sağlayabilir.



YAZDIRMA AYARLARI
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Sununuzu hem kağıt hem de
toner tüketimi açısından uygun bir
şekilde çıktı almak isterseniz
yapmanız gereken; "Dosya"
sekmesinden "Yazdır" komutunu
tıklamak açılan yan menüden
"Dinleyici Notlarından" bir
tanesini seçmek ve gri tonlamalı
olarak yazdırmaktır.



YAZDIRMA AYARLARI
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S O R U L A R
C E V A P L A R



1- ‘‘Bir metnin yazı tipi, boyutu, rengi, kalın, italik, altı üstü çizili 
oluşu …vb görünüşüyle ilgili tüm özellikleri ………………… olarak 
ifade edilir.’’
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
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a) Metin Biçimi 
b) Resim Biçimi 
c) Grafik Biçimi 
d) Ses Biçimi 
e) Video Biçimi



1- ‘‘Bir metnin yazı tipi, boyutu, rengi, kalın, italik, altı üstü çizili 
oluşu …vb görünüşüyle ilgili tüm özellikleri ………………… olarak 
ifade edilir.’’
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
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a) Metin Biçimi 
b) Resim Biçimi 
c) Grafik Biçimi 
d) Ses Biçimi 
e) Video Biçimi



2- Giriş sekmesinin Yazı Tipi komut grubundaki komutlarla hangi 
işlemi yapamayız?
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a) Font ayarları (yazı tipini) değiştirmeyi
b) Kalın, italik (yatık), altı çizili, gölgeli şekillerde biçim değiştirmeyi
c) Harf aralıkları ve büyüklükleri değiştirmeyi
d) Metin rengi değiştirmeyi
e) Metni bulup değiştirmeyi



2- Giriş sekmesinin Yazı Tipi komut grubundaki komutlarla hangi 
işlemi yapamayız?
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a) Font ayarları (yazı tipini) değiştirmeyi
b) Kalın, italik (yatık), altı çizili, gölgeli şekillerde biçim değiştirmeyi
c) Harf aralıkları ve büyüklükleri değiştirmeyi
d) Metin rengi değiştirmeyi
e) Metni bulup değiştirmeyi



3- Sunu programında, bir slayttan sonrakine geçerken, slayt 
gösterisi görünümünde oluşan animasyon benzeri efektlere 
……………………… denir ?
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a) Sunu Gösterimi İçin Prova ve Zamanlama Yapma  
b) Özel Animasyon  
c) Slayt Zamanlaması  
d) Geçiş Efekti  
e) Eylem Düğmesi Ekleme 



3- Sunu programında, bir slayttan sonrakine geçerken, slayt 
gösterisi görünümünde oluşan animasyon benzeri efektlere 
……………………… denir ?
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a) Sunu Gösterimi İçin Prova ve Zamanlama Yapma  
b) Özel Animasyon  
c) Slayt Zamanlaması  
d) Geçiş Efekti  
e) Eylem Düğmesi Ekleme 



KAYNAKLAR

• http://office.microsoft.com/tr-tr/powerpoint-help/RZ101791923.aspx?section=2

• Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Sunu Hazırlama 482BK0014

• http://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
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