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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Bilgisayar günümüz dünyasında yaşanan bilimsel, teknolojik gelişim ve değişimler ile
birlikte hemen hemen her meslek dalı tarafından etkin şekilde kullanılan bir bilgi teknolojisi
unsuru haline gelmiştir. Özellikle küreselleşmenin getirmiş olduğu uluslararası iş ve rekabet
anlayışı, bilgisayar kullanımı ve uygulamalarının önemini daha da artırmış, bu alanda
donanımlı personel ihtiyacını kaçınılmaz hale getirmiştir. Elinizde bulunan bu kitap bilgisayar
teknolojileri konusunda temel düzeyden başlayarak sizlere bilgisayar uygulamalarıyla ilgili
bilgiler vermeyi hedeflemektedir. Kitapta, teorik anlatımların yanı sıra pratik yapabilmeniz
amacıyla uygulamalı gösterimlere de yer verilmiştir.
Kitabın tüm okuyuculara faydalı olmasını ümit ediyorum.
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YAZAR NOTU
Bilgi toplumunun gelişmesinde en önemli etki hiç şüphesiz bilgi teknolojilerine aittir.
Günümüzde yaşanan sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ve ilerlemelerin temelinde bilgi
teknolojileri vardır.
Her bir yeniliğin ve gelişmenin dünyayı etkileme gücünü incelediğimizde bu alanda en
büyük etkiye bilgi teknolojilerinin ve bu teknolojilerin en önemli unsuru olan bilgisayarların
sahip olduğunu görmek hiçte zor değildir. Devletlerin, işletmelerin ve bireylerin günümüz
rekabet ortamında etkinliklerini ve faaliyet alanlarını artırmak amacıyla bilgisayarlara ve
bilgisayar uygulamalarına başvurduklarını görmekteyiz. Hem zaman, hem kalite, hem de güç
anlamına gelen bilgi teknolojileri doğru ve etkin kullanıldığında devasa bir farklılık
oluşturmaktadır. Bu farklılık da rekabette ezici gücü beraberinde getirmektedir.
Bu kitabın yazılmasındaki amaç; daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında
herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrencilere bilgi teknolojileri hakkında
genel bir giriş bilgisi vermek, öğrenciyi bilgi çağına hazırlamaktır. Bu çerçevede kitapta,
bilgisayarın çalışma mantığı, bir bilgisayarı oluşturan donanım ve yazılım parçaları, veri
depolama ve aktarımı, Microsoft Office programları detaylı şekilde anlatılmıştır. Bu çalışma
ile bilgisayar uygulamaları konusunda temel ve gerekli bilgilerin siz değerli okuyuculara
aktarılması amaçlanmıştır.
Tüm okuyuculara yararlı olmasını dilerim.
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1. BİLGİSAYARIN MİMARİSİ, TEMEL BİLEŞENLERİ VE
ÇALIŞMA MANTIĞI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Veri



Bilgi



Enformasyon



Bilgisayar



Bilgisayarın Tarihçesi



Bilgisayar Kuşakları



Bilgisayarın çalışma mantığı



İkilik sayı sistemi



Veri saklamada ve iletiminde kullanılan ölçü birimleri



Yazılım ve program kavramları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Veri nedir?
2) Enfarmasyon, bilgi nedir?
3) Bilgisayar nedir?
4) Evinizde ve işyerinizde kullandığınız/gördüğünüz bilgisayarları nasıl sınıflandırırsınız?
5) Kişisel amaçlı olarak bilgisayarı hangi alanlarda ve işlerde kullanıyorsunuz?
6) Süper bilgisayarlar ne işe yarar?
7) Bilgisayarın verileri nasıl işlediğini açıklayınız?
8) Onluk sayı sistemini ikili sayı sistemine nasıl çeviririz?
9) Günlük hayatınızda bilgisayarınızda ne tür yazılım ve programları kullanıyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
VERİ, ENFORMASYON,
BİLGİ NEDİR?

Temel bilgi teknolojileri
konusunda giriş seviyesinde
bilgi sahibi olmak ve temel
kavramları öğrenmek.

BİLGİSAYAR NEDİR?

Bilgisayarın tarihçesini
öğrenmek ve bilgisayar
hakkında bilgi sahibi olmak.

BİLGİSAYAR
NELERDİR?

TÜRLERİ Bilgisayar türleri hakkında
bilgi sahibi olmak ve temel
özelliklerini öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, deneme ve
uygulama yaparak

Okuyarak, deneme ve
uygulama yaparak

Okuyarak, deneme ve
uygulama yaparak

BİLGİSAYARI HANGİ
SEKTÖRLERDE
KULLANIYORUZ?

Bilgisayarı hangi sektörlerde
ve hangi alanlarda
kullandığımız hakkında bilgi
sahibi olmak.

Okuyarak, deneme ve
uygulama yaparak

BİLGİSAYARIN
ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayarın temel çalışma
mantığını ve prensiplerini
öğrenmek.

Okuyarak, deneme ve
uygulama yaparak

VERİ İŞLEME VE
BÜYÜKLÜĞÜ

Bilgisayarın veri işlerken ve
depolarken kullanılan temel
kavram ve büyüklük
değerlerini öğrenmek.

Okuyarak, deneme ve
uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar


Veri: Olguların harf, sayı, renk gibi sembollerle ifade edilmesidir.



Bilgi: Herhangi bir konu ile ilgili verilerin bir araya gelmesi ile oluşan açıklayıcı ifadeler
bütünüdür.



Enformasyon: İşlenmiş ve düzenlenmiş veridir.



Bilgi Teknolojileri: Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, çeşitli aracılar ile
bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini kapsayan
bütün teknolojiler "bilgi teknolojisi" olarak adlandırılır.



Bilgisayar: Dış ortamlardan veri alan, onları matematiksel ve mantıksal işlemlerden
geçirip yeni anlamlı değerlere dönüştüren, elde edilen bu bilgileri sıralayabilen ve
sınıflayabilen, gerekirse verileri depolayabilen ya da dış ortama aktarabilen elektronik ve
elektro-mekanik makinelerdir.



Veri işleme: Mevcut verilerin bir araya getirilmesi ve belirli bir amaca hizmet edebilecek
yeni bir forma kavuşturulması işlemi olarak tanımlanabilir.



Kişisel Bilgisayar (Personal Computer-PC): Genellikle tek kişi tarafından ve küçük
çaplı işlerde kullanılan bilgisayarlardır.



Ana (Server) Bilgisayar: Özel bir merkezde eş zamanlı binlerce bilgisayarın isteklerine
cevap verebilen geniş kapasiteli bilgisayarlardır.



Dijital Bilgisayar: Kesikli türden verileri işleyerek problem çözen bilgisayarlardır.



Analog Bilgisayar: Fiziksel değerleri ölçen bilgisayarlardır.



Bit: 0 veya 1 değeri alabilen en küçük işarettir (veridir). 8 bit=1 byte’dır.



Veri miktarı: Bir verinin bit ya da byte cinsinden değerine denir.



Yazılım: Bir amaca yönelik olarak hazırlanmış ve bilgisayarın işlem yapmasını sağlayan
programlardır.



Program: Bilgisayarda belirli bir amaca yönelik olarak yazılmış, yerine getirilmesi
istenilen sıralı işlemler için yazılmış komut ve işlem adımlarının tümüdür.



İşletim sistemi: Bir bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım kaynaklarını kontrol eden
ve kullanıcıların da kendi çözümlerini geliştirebildikleri ortamı hazırlayan bir yazılımıdır.
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Giriş
Bundan yaklaşık olarak yüz yıl öncesine baktığımızda, günümüzde, teknolojinin geldiği
nokta net bir şekilde görülmektedir. Özellikle bilimsel ve teknolojik anlamda köklü
değişikliklerin gerçekleştiği Sanayi Devrimi ile birlikte teknolojinin önemi daha net bir şekilde
anlaşılmış, bu anlayışa bağlı olarak teknolojik ihtiyaçlar daha da artış göstermiştir. Bu ihtiyaca
bağlı olarak ta bilgi toplumu meydana gelmiştir.
Bilgi toplumunun meydana gelişi teknolojik gelişim anlamında ivme kazanan bir süreci
doğurmuştur. Bu ivme, her geçen gün yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına sebep olmuş, ortaya
çıkan yeni teknolojiler daha ileri teknolojilerin temellerini oluşturmuştur. Kümülatif bir şekilde
ilerleyen bilimsel ve teknolojik gelişim süreci bugün ki bilim ve teknoloji noktasına gelmemizi
sağlamıştır.
Kümülatif bir sürecin ürünü olan bilgisayar, teknolojik anlamda adeta bir devrim
meydana getirmiştir. Keşfi milattan önce abaküsün keşfedilmesine kadar uzanan bilgisayar,
birçok bilgiyi hafızasında saklayan, mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan, istenildiğinde
çeşitli şekillerde bilgileri aktaran, işlemleri hızlı yapabilen teknolojik bir alettir. Ayrıca
günümüzde cep telefonları, mobil ağlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve daha birçok
teknolojik cihaz bilişim teknolojileri kavramının bünyesinde yer almakta ve gündelik
hayatımızı kolaylaştıran faktörler arasında bulunmaktadır.
Bu bölümde temel bilgi teknolojilerinin terminolojisi, bilgisayar teknolojisi ve
bilgisayar kuşaklarına yer verilecektir
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1.1. Bilgi Teknolojileri
Bilgi, insanlık tarihi boyunca kişi ve toplumların zenginliğinin en önemli kaynağı
olmuştur. Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren teknoloji alanında yaşanan gelişmeler,
bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırmıştır. Bilgi teknolojileri, bilgi toplumunun
gelişmesinde ve bugünkü durumunu almasında önemli etkilerde bulunmuştur.
Bilginin toplanmasını, işlenmesini, depolanmasını, çeşitli aracılar ile bir yerden bir yere
iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini kapsayan bütün teknolojiler "bilgi
teknolojisi" olarak adlandırılabilir. Bilgi teknolojileri, bilgiye kolay ulaşmamızı sağlayan
araçlar olarak tanımlanabileceği gibi, aynı zamanda da bilgiyi gerekli yerlere ulaştırmak olarak
da nitelendirilebilmektedir.
Günümüzde bilgi teknolojileri, yaşamın hemen hemen her alanında insanlara hizmet
etmektedir. Teknolojik açıdan ve bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmeler yaşandığı bilgi çağında
teknoloji, sadece bireyler için değil ülkeler ve firmalar için de vazgeçilmez bir unsur haline
gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan yararlanan ülkelerin ve firmaların
ekonomik ve refah düzeyleri artarken, bu fırsatlardan faydalanamayan ülkeler ve firmaların
rakipleri ile rekabet edemez duruma geldikleri gözlemlenmektedir.
Bilgi Teknolojileri konusunda daha fazla ilerlemeden, bu konuyla ilgili bazı temel
kavramları tanımlamakta fayda vardır.

1.2. Veri, Bilgi ve Enformasyon Kavramları
Veriyi kısaca; olguların harf, sayı, renk gibi sembollerle ifade edilmesi şeklinde
tanımlayabiliriz. Veriler; ham, şekillendirilmemiş, işlenmemiş ve çözümlenmemiş sayısal veya
sözel olabilen simgelerdir. Veri tek başına analiz ettiğimizde bizlere anlamsız gelecektir. Fakat
veriler bir araya gelip işlendiğinde bilgiye dönüşecek ve anlam kazanmaya başlayacaktır.
Günümüzde, bilgi ve enformasyon kavramları eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Oysa
bu iki kavram anlam bakımından birbirinden farklıdır. Enformasyon, verilerin çeşitli
işlemlerden geçirilerek (gözlem, kayıt, depolama, sorgulama, işleme, çözümleme, düzenleme
ve özetleme vb.) biçimlendirilip bir anlam ifade edilmiş haline denir. Enformasyon sözcüğü
içinde, bilgi (info) ve iletişim (communication) sözcükleri gizlidir.
Bilgi ise, herhangi bir konu ile ilgili verilerin bir araya gelmesi ile oluşan açıklayıcı
ifadeler bütünüdür.
Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, tek başına bir anlam ifade etmeyen veriler ihtiyaç
halinde sınıflandırılır, işlenir ve analizleri yapılarak bir amaç doğrultusunda enformasyon ve
ardından bilgiye dönüştürülebilirler. Kısaca bilgiye, bir çeşit işlenmiş enformasyon da
diyebiliriz. Örneğin, hava yolu taşımacılığı yapan bir şirketin hizmet verdiği müşterilerin adı,
cinsiyeti, yaşı birer veridir. Bu şirketten hizmet satın alan müşterilere ilişkin verileri günlük
olarak bir listede sıralarsak, bu bir enformasyondur. Bu hava yolu taşımacılığı şirketinin
hizmetlerini kullananlara ilişkin veriler/enformasyonlar kullanılarak, cinsiyet, yaş ve gelir
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durumlarına göre uçuş alışkanlıkları konusunda çıkarımlarda bulunabilir, böylece bilgi sahibi
olabiliriz.
Örnekten de anlaşılacağı üzere, bilgiye ulaşabilmek için verilerin/enformasyonların
kullanılması gerektirmektedir. Bu ihtiyaç karşımıza “veri işleme” kavramını çıkarmaktadır.
Veri işleme mevcut verilerin bir araya getirilmesi ve belirli bir amaca hizmet edebilecek yeni
bir forma kavuşturulması işlemi olarak tanımlanabilir.
1.3. Bilgisayar
Günlük hayatımızda, iş hayatında ve akademide kişilerin kullanımına sunulan veri
boyutlarının her geçen gün büyümesi verilerin daha hızlı bir şekilde işlenmesine duyulan
ihtiyacı artırmıştır. Bugün veri işlemede kullanılan teknoloji ürünlerinin şüphesiz en
yaygınlarından biri bilgisayardır. Kimi zaman bilgi işlem makinası, kompüter ya da elektronik
beyin olarak da adlandırılan bilgisayar, kendisine daha önceden tanımlanan bir siteme göre
verileri elektronik olarak büyük bir hız ve güvenilirlikte işleyen ve saklayan makinadır.
Bilgisayarlar; dış ortamlardan veri alan, onları matematiksel ve mantıksal işlemlerden
geçirip yeni anlamlı değerlere dönüştüren, elde edilen bu bilgileri sıralayabilen ve
sınıflayabilen, gerekirse verileri depolayabilen ya da dış ortama aktarabilen elektronik ve
elektro-mekanik makinelerdir.
Bilgisayarlar; mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan, birçok bilgiyi hafızasında
saklayan, istenildiğinde çeşitli şekillerde bilgileri aktaran, işlemleri hızlı yapan araçlardır.
Bilgisayarların yapısı iki grupta toplanabilir. Bu gruplar; donanım ve yazılımdır.
Başlangıçta bilgisayarların sadece bilimsel amaçlı kullanılacağı düşünülse de
günümüzde bilgisayarların en yoğun kullanım alanlarının iş dünyasında, ticari amaçlı ve kişisel
olduğu gözlemlenmektedir. Bilgisayarın işlevleri ve yeteneklerini aşağıdaki gibi
özetleyebiliriz:
-

Veri depolama, aktarma, saklama,

-

Veri karşılaştırma, kıyaslama, sıralama,

-

Verileri çok kısa zamanda arayıp bulma,

-

Veri işleme alanlarında kullanma,

-

Büyük boyutlu problemleri kısa sürede çözebilme,

-

Aritmetik hesaplamalar yapabilme,

-

Eğitimde yardımcı araç olarak kullanma,

-

Bilimsel çalışmalarda, araştırma ve uygulama aracı olarak kullanma,
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-

Endüstrilerde, üretim ve kontrol süreçleri için kullanma,

İşletmelerde yine diğer faaliyetlerde yardımcı araç olarak (rapor yazma, doküman
hazırlama, hesaplamaların yapılması, muhasebe kayıtlarının, finansal hesapların tutulması,
izlenmesi, hesaplanması ve kontrolü amaçlı) kullanma,
-

Basın ve yayın işlemleri amaçlı kullanma,

Yazılı ve görüntülü medya, iletişim (sosyal medya ile, görüntülü ve sesli iletişim
sağlayan programlarla, e-posta yöntemi ile) vb. konularda kullanma,
-

Oyun ve eğlence amaçlı kullanma.

Yukarıdaki işlev ve yeteneklerin genellikle iletişim, imalat sanayii, ticaret, ofis
otomasyonu, sağlık, masaüstü yayıncılık, eğlence, eğitim gibi sektörlerle kamusal hizmetler,
bilimsel araştırmalar gibi alanlarda sıkça kullanıldığını görmekteyiz.

1.3.1. Bilgisayarların Kısa Tarihsel Gelişimi
Bilgisayarın keşfi milattan önce abaküsün bulunmasına dayandırılsa da, günümüzde
kullandığımız türden sayısal bilgisayarların bulunması 1940’lı yıllarda gerçekleşmiştir.
Teknolojik gelişmelerle birlikte bilgisayarlar da gelişme göstermiştir. 1900’lü yılların ilk
yarısında ağırlığı tonlarla ölçülen bilgisayarlardan günümüzde ağırlığı gramla ölçülüp birçok
işlemi gerçekleştiren bilgisayarlara geçilmiştir.
1937 yılında IBM şirketi adına çalışma yapan Harvard Üniversitesi öğretim üyelerinden
Howard Aiken ve Browne’un geliştirdiği Mark 1 adlı makine ilk defa insan müdahalesi
olmaksızın çalışan sayısal otomatik bilgisayar olma unvanını almıştır. Bu bilgisayar dört işlem
yapabilme, verilen değerleri karşılaştırabilme ve depoladığı bilgileri kullanabilme özelliklerine
sahipti.

Resim 1.1. Mark1 Bilgisayarı
İlk prototip elektronik bilgisayar ise, 1937-38 yıllarını kapsayan kış aylarında
geliştirilmiştir. Iowa State College’da matematik ve fizik profesörü olan Dr. John Vincent
Atanasoff tarafından tasarlanan bu bilgisayara Atanasoff-Berry Computer “ABC” ismi
verilmiştir. Bu bilgisayar, kaydetme ve aritmetik-mantık fonksiyonları için vakum tüplerini
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kullanmaktaydı ve ABC’nin en önemli özelliği simültane eşitlik sistemlerini çözebilecek
yeteneklere sahip olmasıydı.
Konrad Zuse'nin 1941 yılında geliştirdiği "Z makineleri"nden 3 kodlu olanı, ikili sayı
tabanına göre çalışıyordu. Gerçel sayılar ile işlem yapabilen ilk makine olan Z3'ün turing
uyumlu olduğu kanıtlanmış ve böylece Z3 ilk bilgisayar unvanını almıştır. Atanasoff-Berry’nin
1941’lerin sonlarına doğru tamamladığı bilgisayarı ise boşluk tüplerine dayalı olup, Z3 gibi
ikili sayı tabanında çalışıyordu. Z3’ten farkı ise sığaç tabanlı bellek donanımına sahip
olmasıydı.
ENIAC, gelişmiş bilgisayar teknolojisinin ilk yansıması olarak tarihe geçmiştir. ABD
Ordusu tarafından geliştirilen ENIAC (1946), onluk sayı tabanına dayalı olup ilk genel kullanım
amaçlı elektronik bilgisayar unvanına da sahiptir. ENIAC (Electronic, Numerical, Integrator
And Computer) açılımının kısaltmasından oluşmaktadır ve Türkçe karşılığı ise elektronik
sayısal entegreli hesaplayıcı olarak bilinmektedir. ENIAC bir sayının görüntüsünü ayırabiliyor,
eşitlikleri karşılaştırabiliyor, çarpabiliyor, bölebiliyor, toplayabiliyor, çıkartabiliyor ve
karekökleri hesaplayabiliyordu. ENIAC'ın akümülatörleri (ön kayıt bölgeleri) hem toplama
hem de hafıza işlevi görüyordu. Pennsylvania Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen
bu bilgisayar yaklaşık 27 ton ağırlığındaydı ve 167 metrekarelik bir alanı kaplıyordu.

Resim 1.2. ENIAC Bilgisayarı
ENIAC hem boyut olarak çok büyüktü, hem de göreceli olarak çok yavaş çalışıyordu.
Bundan dolayı, aynı yıllarda matematikçi John Von Neumenin görüşleri doğrultusunda
EDVAC (Elektronik Soyut Değişken Otomatik Bilgisayar ) adı verilen yeni bir bilgisayar
üretildi. EDVAC, ENIAC‘dan on kat daha küçük ve yüz kat daha hızlı çalışabiliyordu ve
komutlar diğer veriler gibi dışarıdan girilmesine olanak sağlıyordu. Bu özellik, ileriki yıllarda
programcılıkta büyük gelişmelere yol açmıştır. EDVAC’dan hemen sonra, 1951 yılında, yine
aynı kişiler tarafından UNIVAC isimli bilgisayar yapıldı. UNIVAC, ilk defa manyetik teyp
kullanarak verileri depolayabilen bir bilgisayardı.
Bu yıllarda program yazabilmek için makine dili kullanılıyordu ve kullanılan bilgisayar
donanımının çok iyi bilinmesi gerekiyordu. UNIVAC gibi IBM 700 serisi bilgisayarların
yapımında da vakum tüpler kullanıyordu. Fakat vakum tüplerinin çok enerji harcaması ve aşırı
ısınması bu bilgisayarın sürekli arıza yapmasına sebep oluyordu. Bu tip bilgisayarların diğer
bir dezavantajı ise vakum tüplerin boyutlarının büyük olmasından dolayı aşırı yer kaplamaları
ve ağır olmalarıydı.
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ENIAC, her ne kadar ilk bilgisayar olarak biliniyor olsa da aslında sadece sayısal
mantıkla hesaplama yapabilen büyük hacimli bir hesap makinesidir. Diğer taraftan, ilk kişisel
bilgisayar olarak Altair 8800 gösterilmesine rağmen bu bilgisayar ekrana ve klavyeye sahip
değildir. Bundan dolayı gerçek anlamda ilk bilgisayar olarak IBM PC’yi kabul etmemiz daha
doğru olacaktır.

Resim 1.3. IBM PC
Satışa sunulan ilk kişisel bilgisayar ise İtalyan firması Olivetti’nin ürettiği Programma
101’dir. 1962 yılında başlayan proje 1965 yılında tamamlanarak büyük miktarda seri üretimine
geçilmiştir. Programma 101’in piyasaya çıktığında satış fiyatı 3,200 dolar civarındaydı ve bu
tutarın bugünkü değeri yaklaşık 30,000 dolara eşittir.
1963 yılından sonra birden fazla transistör birleştirilerek entegre devrelerin
oluşturulmuş ve bu buluş sayesinde bilgisayarın gelişimi daha da hızlanmıştır. Bilgisayar
teknolojisinde yaşanan bu önemli gelişmeler sayesinde, tonlarca ağırlıkta, yavaş işlev yapabilen
modellerden, milyonlarca işlemi çok kısa sürede yapabilen ve daha küçük boyuttaki
bilgisayarlara geçiş sağlanmıştır.
Entegre devrelerin kullanılması; bilgisayarın boyutlarının küçülmesinin ve işlem hızının
artmasına sebep olurken aynı zamanda, maliyetlerde önemli bir düşüş sağlamıştır. Manyetik
disklerin üretilmesi de yine entegre devrelerin kullanıldığı yıllara rastlamaktadır. Entegre
devrelerin kullanımı ile merkezi işlem birimleri üretilmeye başlamıştır. Entegre devre
elemanlarının kullanıldığı ilk bilgisayar ise IBM 360’dır.
Entegre devlerin bulunmasından sonra bilgisayar teknolojisinde gelişmeler hız
kazanmıştır. 1970’den sonra entegre devre teknolojisi gelişimine devam ederken bu sefer
entegreler birleştirilerek chip teknolojisine geçiş sağlanmıştır. Chip teknolojiyle üretilen ilk
bilgisayar Intel firmasına aittir. Intel’in ürettiği 4004 modeli bilgisayarlar entegrelerinin
birleştirilmesiyle hızlanan ilk merkezi işlem birimine sahip bilgisayar olma özelliğini taşıyordu.
Intel, 4004 yongasını ürettiğinde çok küçük bir yonga üzerinde bilgisayarın tüm bileşenlerini
(merkezi işlem birimi- Central Processing Unit (CPU), hafıza, girdi ve çıktı yönetimini)
toplanmıştır.
Jobs, Wozniak ve Ron Wayne üçlüsü 1975 yılında Steve Jobs’un evinin garajında Apple
adında küçük bir şirket kurmuştur. Muhteşem üçlünün ürettiği ilk bilgisayar MOS 6502
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işlemciye sahip Apple I olmuştur. Klavye ve monitörü bulunmayan Apple I adlı bilgisayarın
seri üretime geçtiğinde sadece 200 adet üretilmiştir. Fakat kullanıcıların bu bilgisayarı
çalıştırabilmeleri için güç kaynağı, transformatörler, güç anahtarı, ASCII klavye ve kompozit
video görüntüsü eklemeleri gerekiyordu. Gece gündüz garajda çalışarak ortaya çıkardıkları 200
adet Apple I bilgisayarı satmayı başarabilen ekip, bilgisayarları üzerinde çalışmaya başladılar
ve ortaya, daha başarılı olan Apple II çıktı. Ekip, zamanla başarılarını bir basamak daha ileriye
taşıyarak ofislerde IBM’e rakip olacak Apple III‘ü geliştirdi.

Resim 1.4. Apple I Bilgisayarı
1980’li yılların başında İngiltere’de Clive Sinclair firması, 1 KB ve 16 KB arasında
RAM kapasitesi, 3.25 MHz CPU saat hızı ile güçlü bir makine olan ZX80 modelini ilk defa
piyasada tanıttı. Bilgisayar 'kit halinde' sunulurken makinenin montajını kullanıcıların yapması
gerekiyordu. O dönem 50.000 'den fazla satış yapan firmanın ZX80 modeli oldukça popüler
oldu.
Diğer taraftan günümüzün büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft’un sahibi Bill Gates
1980’li yılların sonunda MS DOS İşletim sistemini tanıtırken aynı zamanlarda IBM firması
günümüzde de söz sahibi olan ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürdü. Kısa bir zaman diliminde
standart haline gelen IBM bilgisayarlar 4 yılın sonunda bir milyonun üzerinde satış adedini
yakaladı.
IBM’lerin piyasaya sürülmesinden sonra bilgisayar teknolojisindeki gelişmeleri
kronolojik olarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
1980: Prof. Dr. Abdullah Atalar, 56 KB hafızalı CP/M işletim sistemi ile çalışan Intel
Mikro işlemcili Türkiye’nin ilk kişisel bilgisayarını yaptı.
1989: Taşınabilir, dizüstü (notebook) bilgisayarlar piyasaya sürüldü.
1991: İlk internet uygulamasına geçildi.
1993: Pentium teknolojisi ile 64 bitlik bilgisayarlar Power-PC mikro işlemciler
geliştirildi.
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1994: 64 bitlik mikrobilgisayarlar geliştirildi.
1997: DVR-R teknolojisi üretildi.
2001: Tablet bilgisayarların kullanımı yaygınlaştı.
2003: Çift katman teknolojisi kullanılarak DVR+R diskler üretildi.
2004: Windows Vista ilk olarak tablet uyumlu Windows modeli oldu.
2010: Apple, Ipad’i piyasaya sürmüştür. Ipad, IOS sistemi ile piyasaya sürülen ilk tablet
bilgisayar olarak tarihe geçti.
2015: Windows 10 tanıtıldı.

1.3.2. Bilgisayarların Gelişim Kuşakları
Bilgisayarların geçirdiği evreleri kısaca beş kuşak altında özetleyebiliriz:
Birinci Kuşak (Vakum Tüplü) Bilgisayarlar (1946-1959)
Bilgisayarlarda vakumlu tüplerin kullanılmaya başladığı dönemdir. Burada kullanılan
vakumlu tüpler bugün kullandığımız lambalar boyundaydı ve etrafa oldukça fazla ısı
saçmaktaydı. İlgili dönemin en önemli bilgisayarı UNIAC- 1900 adet vakumlu tüp içeriyordu.
Bu kuşak bilgisayarların temel özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
-İşlemci olarak çok büyük vakum tüplerine sahipti.
-Fazla enerji harcıyorlardı.
-Çevreye fazla ısı yayıyorlardı.
-Veri programlarını ana belleklerinde tutarlardı.
-Saklama aracı olarak manyetik teyp kullanılıyordu.
-Programlar fazla detay gerektiren makine dilinde yazılıyordu.
İkinci Kuşak (Transistörlü) Bilgisayarlar (1959-1964)
Bu kuşak, transistörlerin kullanılmaya başlandığı dönemi içerir. Bu dönemdeki
bilgisayarlarda yaklaşık 10.000 adet transistor bulunmaktaydı. Makina dilinin yerini
ASSEMBLY denilen bilgisayar diline bıraktığı yıllardır. Bu kuşak bilgisayarların genel
özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
-ASSEMBLY dili kullanılmaktaydı.
-İşlemci olarak vakum tüpleri kullanılırdı.
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-Ortalama 10.000 transistör ile çalışırlardı.
-Az enerji kullanırlardı.
-Daha az ısı yayarlardı.
-Transistörler tablolar üzerine el ile monte edilirdi.
Üçüncü Kuşak (Entegre Devreli) Bilgisayarlar (1964-1970)
Bu dönemde transistörler bir araya getirilerek entegre devreler yapılmıştır. İlk merkezi
işlem birimlerinin (CPU) üretimini de ilgili dönemde görmekteyiz. Bu dönemin en önemli
özelliği manyetik disklerinin geliştirilmesi ve bilginin bir noktadan girip işlenerek diğer
noktadan çıkış fikrinin oluşmasıdır. Bu kuşak bilgisayarların temel özellikleri şunlardır:
- İşlemci olarak entegre devreler kullanılırdı.
-Düşük maliyet ile yüksek güvenirlik sağlanmaya başlandı.
-Manyetik diskler kullanılmaya başlandı.
-Program ve veriler ihtiyaç duyulduğu sürece saklanabiliyordu.
-Fortran, Cobol gibi bilgisayar programlama dilleri geliştirilmiştir.
Dördüncü Kuşak (Mikro işlemcili) Bilgisayarlar (1970- 1990 )
Daha fazla transistörün birleştirilerek mikro işlemcilerin oluşturulduğu dönemdir. İşlem
ve kontrol birimlerinin tümünün bir arada bulunduğu çipler ilgili dönemde üretilmeye
başlamıştır. Bu gün de bilgisayarlarımızda kullandığımız çevre birimleri olan klavye, ekran
(monitör), yazıcı (printer) gibi cihazlar bu dönemde geliştirilmiştir. Bu kuşağın temel özellikleri
şunlardır:
-Mikroişlemcilerle daha hızlı işlemler yapılmaktadır.
-Daha fazla bilgi ve program saklanabilen disk ve CD'ler kullanılabilmektedir.
-Yapay zeka kavramı hayata geçirildi.
-Ağ sistemleri oluşturulup bilgisayarlar arasında iletişim sağlanabildi.
-Bilgisayarlar fiziksel olarak küçülerek kullanışlı ve taşınabilir hale geldi.
Beşinci Kuşak (Yapay Zekâlı) Bilgisayarlar (1990- Günümüze)
Bilgisayar teknolojisinde yeni bir araştırma konusu olan yapay zekaya sahip, yani kendi
kendini denetleyebilen, daha akıllı ve insanlarla tam bir uyum içerisinde olabilen zeki
bilgisayarların üretilmeye başladığı kuşağı içermektedir.
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-

Çipler ve bütünleşik devrelerden oluşur.

-

Kişisel bilgisayarların yetersiz kaldığı durumlar için üretilmiştir.

Prolog, Lisp gibi sembollere mantıki programlama elemanları ile işleyebilen diller
kullanılmaya başlamıştır.
-

Paralel işlem sistemleri mimarilerinin kullanımı bu kuşakta görülmektedir.

İnsan gibi düşünebilen (en azından belli bir alanda) ve insan gibi hissedebilen
(duyan, gören) makinelerin tasarlanması gerçekleştirilmiştir.

1.4. Bilgisayar Türleri
Bilgisayarların farklı amaçlar için kullanılmaya başlamasıyla birlikte gündelik hayatta
farklı ihtiyaçlara (hız, kapasite, maliyet gibi) cevap verebilen çeşitli bilgisayarların
tasarlandığını görmekteyiz. Bu gelişme ile birlikte günümüzde birçok bilgisayar türünden söz
edebiliriz. Bilgisayarları temelde amaçlarına ve büyüklüklerine göre ikiye ayırabiliriz.

1.4.1. Amaçlarına Göre Bilgisayar Türleri
Kullanım amaçlarına göre bilgisayarları dijital, analog ve hibrit olarak üç başlık altında
toparlayabiliriz.

1.4.1.1 Dijital (Sayısal) Bilgisayarlar
Dijital bilgisayarlar, sayısal bilgisayar olarak da bilinir. Kesikli türden verileri işleyerek
problem çözen bilgisayarlar şeklinde de tanımlanabilir. Bu tip bilgisayarlar, iki tabanlı sayı
sistemine göre yani, 0 ve 1 dijitleriyle işlem yaparlar. Bunların (0 veya 1’lerin) her birine bit
(binary digit- 2’lik sayı) adı verilir. Kolumuzdaki elektronik saat, elektronik hesap makinesi,
benzin pompasının göstergesi sayısal bilgisayarlara örnek gösterilebilir.

1.4.1.2. Analog (Örneksel) Bilgisayarlar
Analog bilgisayarlar fiziksel değerleri ölçen bilgisayarlardır. Bu tip bilgisayarlarda
sürekli bir veri akışı söz konusudur. Dış dünyadan girilen mesajları birimleri ile ele alırlar.
Girilen veriler üzerinde herhangi bir dönüştürme işlemi yapılmadığı için sayısal bilgisayarlara
göre daha hızlı çalışırlar. Hava alanlarında ya da benzer alanlarda kullanılan radarların
kaydettikleri bilgileri sürekli verilere örnek verebiliriz.

1.4.1.3. Hibrid (Melez) Bilgisayarlar
Bu tip bilgisayarlar hem analog hem de sayısal verileri eş anlı olarak işleyebilir. Daha
çok özel amaçlı alanlarda kullanılır. Örneğin, bir hava limanındaki yolcu ve uçak sayısı analog
cihazlarla ölçülerek, bu değerler daha sonra rakamlara dönüştürülür ve dijital bir cihazda ya da
panoda görüntülenir.
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Sayısal sistemler analog sistemlere göre pek çok açıdan avantajı bulunmaktadır:
-

Hata oluşma olasılığı daha azdır.

-

Daha güvenilirdir.

-

Hata oluştuğunda sezilmesi ve düzeltilmesi kolaydır.

-

Sayısal veriler daha kolay işlenir.

-

Verinin saklanması, büyük miktarlarda bile olsa daha kolaydır.

Her geçen gün gelişen mikro-elektronik teknolojisi sayesinde daha
performanslı ve daha ekonomik tasarımlar yapılabilmektedir.

1.4.2. Büyüklüklerine Göre Bilgisayar Türleri
Günümüz teknolojisindeki hızlı gelişmelerden dolayı bilgisayarları büyüklüklerine göre
kesin hatlarla birbirinden ayıramasak da kullanım amaçları ve kapasiteleri bakımından
aşağıdaki şekilde dört ana başlıkta toparlayabiliriz.

1.4.2.1. Kişisel Bilgisayarlar
Son 25 yılda kişisel bilgisayarlar (Personal Computer-PC) hayatımızın her evresine
girmiş ve önemli faydalar sağlamıştır. Kişisel bilgisayarlar genellikle tek kişi tarafından ve
küçük çaplı işlerde kullanılırlar. Öğrenilmesi ve kullanımı diğer bilgisayarlara göre daha
kolaydır. Gerek iş dünyasında gerekse ev ortamlarında yoğun olarak kullanılmaktadırlar.
Genelde eğitim, eğlence, tasarım, internet ve iş amaçlı kullanımı görülmektedir.
Masaüstü, taşınmaz eski tip kişisel bilgisayarların yanı sıra dizüstü (laptop, notebook,
netbook, ultrabook vb.), tablet bilgisayar, akıllı telefon (smart phone), fablet (tablet telefon)
gibi taşınabilir tüm bilgisayarlar kişisel bilgisayar grubuna girmektedir.
Masaüstü Bilgisayarlar: Ekran, kasa ve diğer çevre birimlerden oluşan masaüstü̈
bilgisayarları düşük kapasiteli ve büyük kasa yapısına sahip bilgisayarlardır.
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Resim 1.5. Tipik Masaüstü Bilgisayar ve Bileşenleri
Dizüstü Bilgisayarlar: İnsanların her yerde kullanma ihtiyaçlarına cevap vermek için
üretilen bu cihazlar masaüstü bilgisayarların hemen hemen tüm yeteneklerine sahiptirler ve
masaüstü bilgisayarlara göre çok daha hafif ve küçük boyuttadırlar.
Netbook: Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla aynı işletim sistemlerini kullanabilen
netbooklar için genellikle işletim sistemlerinin daha basitleştirilmiş (basic) versiyonları tercih
edilir. Netbookların en önemli özellikleri ekran boyutlarının 7 ile 11 inç arasında küçük boyutlu
olmasıdır. Ayrıca bu tür bilgisayarlar anakartla bütünleşik ve düşük düzeyde enerji harcayan
atom işlemcilere sahiptir. Ekran boyutunun küçük olması nedeniyle pil ömrü normal dizüstü
bilgisayara göre daha uzundur.
Tablet Bilgisayar: Tablet bilgisayarlar kendine özgü kalemle ya da parmak ile kontrol
edilebilen ve harici klavyeye sahip olmayan dijital bir klavye ile veri girişi yapılabilen bir tür
taşınabilir bilgisayarlardır.
Akıllı Telefonlar: Akıllı telefon, bir cep telefonunun tüm fonksiyonlarına sahip olmakla
birlikte kendisine özgü ileri düzey bir işletim sistemine sahiptir. Günümüzde akıllı telefonlar
ekranlarının izin verdiği ölçüde bir tablet bilgisayardan farksızdır.
Fablet Bilgisayarlar: Bir tablet kadar büyük bir ekrana sahip, bu akıllı telefonlar
günümüzde bu isimle anılmaktadır. Diğer bir deyişle, tablet ekranının sağladığı avantajlara
sahip ve akıllı telefonlar ile bütünleşen cihazlar fablet olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım,
ingilizce phone ve tablet sözcüğünün bir araya gelmesi ile ortaya çıkmıştır.

1.4.2.2. İş İstasyonları
Buraya kadar, ev ortamında günlük işlerimizi yapmak için tasarlanmış bilgisayarları
gördük. Bu bilgisayarların tasarımı basit ve kısa süreli işler için gerçekleştirilmiştir ve
kullanıcının bilgisayarlarını sonuna kadar zorlamayacağı varsayımı altında üretimleri
yapılmıştır. Bazen, bilgisayarımızın işlemcisini (CPU) sonuna kadar zorlayan, sıcaklığının
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sürekli arttığı, uzun çalışmalar (simülasyon, render veya iterasyonlu işlemleri) gerektiren işlerle
karşılaşabiliriz. İşte bu noktada ilgili işler için üretilmiş iş istasyonları ile karşılaşıyoruz.
Öne çıkan en önemli özellikleri;
Sunucu tabanlı işlemcilerin ve anakartların kullanılmasıyla uzun ömürlü 7/24
çalışabilen alt yapıya sahip olmaları,
-

ECC Ram belleklerin kullanılması,

-

Kompozit sabit disklerin (HDD, SSD bir arada) kullanılması,

Uzun süren çalışmaların sağlıklı olarak yapılmasını sağlayan soğutma sistemi
ve sunuculara nazaran daha sessiz çalışması,
-

Aynı anda birden fazla uygulamayı birlikte çalıştırabilmesidir.

Ana bilgisayardan daha düşük kapasiteye sahip olan iş istasyonları (workstation), ana
bilgisayarın yapacağı birçok işi yapabilecek kapasitededirler. Günümüzde iş istasyonları,
kullanıcıların yüksek performans gerektiren gelişmiş tasarım çalışmaları için üretilmiştir.

1.4.2.3. Ana (Server) Bilgisayarlar
Ana bilgisayarlar (Main Frame) süper bilgisayarlardan daha yavaş olmalarına rağmen
yüzlerce kullanıcıya hizmet verebilecek kapasiteye sahiptirler. Ana bilgisayarlar birçok işlevi
yerine getirebilen, güçlü grafik ve matematik uygulamalarını destekleyen bilgisayarlardır. Özel
bir merkezde eş zamanlı binlerce bilgisayarın isteklerine cevap verebilen geniş kapasiteli server
(sunucu) bilgisayarlardır. Genellikle büyük boyutlu veri işleyen, giriş-çıkış işlemlerinin yoğun
yapıldığı iş ortamlarında kullanılmaktadır. Üniversitelerin, bankaların ve büyük iş yerlerinin,
birçok kamu ve özel kurumların bilgi işlem merkezlerinde hizmet vermektedirler.

1.4.2.4. Süper Bilgisayarlar
Geniş kapasiteli, en hızlı bilgisayarlardır. Kısaca, yoğun paralel işlemciler, yüksek
başarımlı vektör işlemciler ve öbek bilgisayarların oluşturduğu sistem bilgisayarları olarak
tanımlanabilir. Günümüzdeki süper bilgisayarlar saniyede trilyonlarca işlemi
yürütebilmekteler. Süper bilgisayarların en önemli özelliği sahip oldukları işlemci sayıları ve
saniyede gerçekleştirebildikleri işlem sayısıdır. Günümüzde geliştirilen süper bilgisayarlarda
on binlerce mikroişlemci bulunmaktadır. Bu sayede, saniyede trilyonlarca işlemi
gerçekleştirebilmektedirler.
Süper bilgisayarlar günümüzde en çok sivil ve askeri amaçlı simülasyon işlemlerinde
kullanılmaktadır. Yoğun olarak nükleer enerji araştırmalarında (yeni nesil atom bombalarının
yapımı), finans dünyasında (ekonomik risk analizi, borsa tahminleri), iklim modelleme
araştırmalarında, astrofizik çalışmalarında, savunma sanayinde (kriptoloji, şifre oluşturulması
ve kırılması vs.), savaş oyunları simülasyonunda, füze yörüngesi izlemede, hava ve uzay
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taşıtlarının modellenmesinde, tıp alanında (ilaç tasarımı, DNA yapısının araştırılması)
kullanılmaktadır.

1.5. bilgisayarların Kullanım Alanı
Çağdaş toplumların bilgi toplumu adı verilen yeni bir toplum düzenini yarattıkları
yirminci yüzyılda, bilgisayarlardan her alanda yararlanma çabasının arttığını görmekteyiz.
Günümüzün en etkili bilgi işlem aracı olan bilgisayar ve bilgi teknolojisi insan yaşamını
kolaylaştırırken, insanların yaşam çevresini hızlı bir şekilde değiştirmektedir. Bugünün dijital
çağında teknoloji, insan hayatının hemen hemen bütün alanlarını kuşatmıştır. Bilgi teknolojisi
insan yaşamının kalitesini artırmak için önemli bir potansiyele sahiptir.

1.5.1. Bilgisayarların Kişisel Amaçlı, Evlerde Kullanımı
Özellikle kişisel bilgisayarların (PC) 1980’li yılların başlarında ortaya çıkmasından
sonra bilgisayarlar yoğun olarak evlerde de kullanılmaya başlamıştır. Evlerde bilgisayarlar
çeşitli uygulamalar ve yazılımlar aracılığıyla kullanıcısına çeşitli alanlarda hizmet
vermektedirler. Bu uygulamalara örnekler aşağıda verilmiştir:
- Oyun, eğlence, sohbet,
- Hesap Yapmak, kayıt tutmak,
- Alışveriş Yapmak,
- Doküman, rapor hazırlamak,
- Müzik dinlemek, film izlemek,
- E-posta almak, göndermek,
- Eğitim, internette gezinmek vb.

1.5.2. Bilgisayarların İş Yerlerinde Kullanımı:
Günümüzde işyerlerinde kullanılan modern bilişim teknolojileri, işyerlerinin basit ve
hızlı bir şekilde, çalışanlarla ve müşterilerle haberleşmesine ve de belgelerin elektronik ortamda
hızlı iletimi ile işlerin daha çabuk yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ofis programları
sayesinde zamandan tasarruf ederek bilgilerin elektronik ortamda saklanması, kolayca
düzenlenmesi ve ağ sistemleri aracılığıyla çalışanlar arasında iş birliği ve veri akışının daha
hızlı olması sağlanmaktadır. Mühendisler bilgisayarı tasarımlarını oluşturmak için çeşitli
bilgisayar programlarını kullanmaktadırlar. Mesela bu programlardan en popüleri AutoCAD’
tir. AutoCAD’in en yaygın kullanıldığı alanlar ise, mimarlık ve inşaat mühendisliği alanlarıdır.
Diğer taraftan işletmelerde, mal giriş-çıkış-döküm kayıtları bilgisayarlarda tutulmaktadır. Bu
şekilde muhasebe işlemleri doğru bir şekilde gerçekleşmekte ve daha doğru bilgilere
ulaşılabilmektedir. Bu da işletmecilerin günlük hatta anlık gelir-giderlerini hesaplamalarına
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kar-zarar oranlarını isterlerse istatistiksel olarak çıkartmalarına yardımcı olmaktadır. Turizm
sektöründe tur planlamak için, yolcu (uçak, otobüs, gezi, tren) rezervasyonu yapmak için ve
diğer acentelerle kolay iletişim kurmak için bilgisayardan yararlanılmaktadır. Ayrıca e-posta
ya da çevrimiçi (online) bağlantı yoluyla otellerden fiyat alınabilmekte ve web sitesi üzerinden
firmalar kendilerini tanıtabilmektedirler. Medya sektöründe dizilerin ve filmlerin yapımında,
televizyon programlarında ve görüntülemelerde bilgisayarların ve bilgisayar programlarının
sıkça kullanıldığını görmekteyiz.

1.5.3. Bilgisayarların Havacılık Hizmetlerinde Kullanımı:
Bilişim teknolojileri günümüzde, yolcular ve havayolu şirketleri arasında yapılan
işlemlerin daha rahat ve daha az zaman harcayarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
Biletleme, rezervasyon, anlık rötar durumunun bilgilendirilmesi gibi işlemlerin yapılması artık
bilişim teknolojileri üzerinden gerçekleşmektedir. Son zamanlarda bu teknolojiler, pilotların ve
uçuş ile ilgili işlemlerin yapılmasında da yardımcı olmaya başlamıştır. Günümüzde sivil
havacılıkta kullanılan, rezervasyon ve bilet satın alma, mobil olarak check-in ve biniş kartını
oluşturma ve ilgili yolculara iletilen mesajlar bilişim teknolojileri yardımıyla
sağlanabilmektedir. Diğer taraftan, hızlı ve düşük maliyetli uçuş rotalarının hesaplanmasında,
alternatif rotaların bulunmasında yine bilgisayarlardan yararlanılmaktadır.

1.5.4. Bilgisayarların Tıp ve Sağlık Alanında Kullanımı:
Günümüzde bilgisayar kullanımı, modern teknolojinin çağdaş tıbba getirdiği önemli bir
yeniliktir. Sağlık sektöründe de hizmet verimliliği ve tanı güvenilirliğini artırmak için
bilgisayar teknolojisi büyük önem arz etmektedir. Günümüzde, bilgisayar, mobil ve tablet
uygulamaları hastaların yaşayacakları tıbbi prosedürü anlamalarında ve merak ettiklerine cevap
bulmalarında yardımcı olmaktadır. Sağlık kuruluşları ve doktorlar hasta kayıtlarını bilgisayarlar
yardımıyla saklayıp, bilgileri ve gelişmeleri izleyebilmektedir. Ayrıca bilgisayarlar; tanı, tedavi
planlaması, laboratuvar analizleri, hastane yönetimi vb. alanlarda da kullanılmaktadır.
Eczacılık sektöründe ise ilaç sipariş, alım-satım, fatura kesim dışında hastaya en erken
hangi tarihte ilacı verilebilir ya da daha önceden kullanmış olduğu ilaçların listesi gibi işlemler
bilgisayarlar aracılığıyla yapılabilmektedir. Bunun dışında ilaç üretimi sektöründe
bilgisayarlardan etkin bir şekilde yararlanılmaktadır.
Diş hekimliğinde de yine tanı koyma ile beraber randevu alma, röntgen çekimi, çene
bölgesi tarama ve tedavi vs. işlemlerin yapılmasında bilgisayar kullanılmaktadır.

1.5.5. Bilgisayarların Eğitim Alanında Kullanımı:
Eğitim alanında yapılan araştırmalarda her türlü verinin hızlı ve doğru biçimde hizmete
sunulmasında bilgisayarlar yardımcı olmaktadır. Bilgisayar araştırma verilerinin işlenmesi ve
sonuçların alınmasını oldukça kolaylaştırmaktadır. Bilgisayar ayrıca eğitim araştırmacısına,
eğitim araştırmalarında önemli bir aşama olan alan yazın tarama işlerinde de yardımcı olabilir.
Bunun yanı sıra, eğitim kurumları eğitim hizmetlerinin sağlıklı biçimde gerçekleşmesine
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katkıda bulunmak için bilgisayarlardan yararlanırlar. Bu hizmetler; personele ilişkin kayıtların
tutulmasından soru bankalarının oluşturulmasına, sınavların düzenlenmesinden ders planlarının
yapılmasına, öğrenciye ilişkin kayıtlardan kurum içi kayıtların tutulmasına kadar çeşitlilik
gösterebilir. Tüm bunların haricinde, rehberlik hizmetlerinde, ölçme değerlendirme
hizmetlerinde, öğretme-öğrenme etkinliklerinde bilgisayarlar yoğun şekilde kullanılmaktadır.

1.5.6. Bilgisayarların Askeri Alanda Kullanımı:
Askerlerin sahada kullanımlarına sunulabilecek birçok potansiyel yazılımın kullanımı
bilgisayarlar sayesinde olmaktadır. Yine çeşitli silahların yapımında, denetiminde,
kullanılmasında bilgisayarların önemi yüksektir. Yine simülasyon vb. programlarla askeri
eğitimde bilgi teknolojilerinden yararlanılmaktadır.

1.5.7. Bilgisayarların Yayıncılık Alanında Kullanımı:
Elektronik yayıncılık "belgelerin" elektronik ortamlar ve/veya ağlar aracılığıyla
dağıtımı, arşivlenmesi ve bu belgelere erişilmesi olarak tanımlanabilir. Elektronik yayıncılıkta
bilgisayarın sıkça kullanıldığını bilmekteyiz. Diğer taraftan, masaüstü yayıncılık sektörünün
temelini de hızla gelişen bilgisayar teknolojileri ve yazılımlar teşkil etmektedir. Bu nedenle, iş
dünyasındaki şirketlerin ve bireylerin değişime hızla ayak uydurması, kendilerini teknoloji
kullanımı alanında eğitmeleri gerekmektedir.
Yukarıda sıralanan alanların haricinde daha birçok alanda bilgisayar ve bilgi teknolojisi
bileşenleri sıklıkla kullanılmaktadır.

1.6. Bilgisayar Nasıl Çalışır?
Ne kadar komplike görünseler de aslında bilgisayarlar basit bir mantık çerçevesinde
çalışırlar.
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Şekil 1.1. Bilgisayarı oluşturan birimler
Daha önce de bahsettiğimiz üzere bilgisayarlar; giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları
veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işleyen ve bu işlenmiş bilgileri çıkış
birimleri ile bize ileten, donanım (hardware) ve yazılımdan (software) oluşan elektronik
makinelerdir.
Her ne kadar bilgisayarlar birer makine olsa da bilgisayara verdiğimiz komutların
algılanması ve gerçekleştirilmesi programlar aracılığı ile olur. Programlama komutları ise
bilgisayar donanımlarının anladığı 1 (bir) ve 0’lardan (sıfır) ibarettir. Yani bilgisayarların ikili
sayı sistemi dediğimiz kodlama mantığıyla çalıştığını söyleyebiliriz.
Bu ikili sayı sisteminde kodlar elektrik voltajının olup olmamasına bağlı olarak işlenir.
Bilgisayar, eğer voltaj varsa veriyi “1” yoksa “0” olarak algılar. Bilgisayara girilen her bir bilgi
1 ve 0‘lardan oluşan kod birleşimidir ve bu kod bileşimleri sonrasında harfler, rakamlar ve diğer
veriler oluşur. Bilgisayarların gerçekleştirdiği bütün işlemler 1 ve 0’lardan oluşan sayısal
verilerden ibarettir.

1.6.1. İkili Sayı Sistemi
Bizler günümüzde 10'lu sayı sistemini kullanıyoruz. Yani 0 ile 9 arasındaki on adet
rakamı kullanarak işlerimizi ve hesaplamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bilgisayarlar ise sadece
0 ve 1 rakamlarından oluşan ikili sayı sistemini kullanırlar. Başka bir deyişle anlatmak
gerekirse, bilgisayarlar için "evet-hayır" veya "açık-kapalı" ifadeleri geçerlidir.
Bu noktada aklınıza; nasıl oluyor da sadece 0 ve 1 rakamlarını kullanarak klavyeden
yazdığımız diğer rakamları ve harfleri bilgisayarlar algılayabiliyorlar sorusu gelebilir. İşte
burada ikili sayı sistemi devreye giriyor ve her sayı ya da harf ikilik sisteme yani bilgisayarın
anlayacağı dile çevriliyor. Bilgisayarlar da bu şekilde gerekli işlemleri gerçekleştiriyorlar.
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Basit bir örnekle ikilik sistemdeki bir sayının onlu sisteme nasıl çevrildiğini gösterelim.
Diyelim ki; ikilik sistemde yazılmış 1001 sayısı var ve bunun onluk sistemdeki karşılığını
bulmak istiyoruz. Bunun için aşağıdaki hesaplamaların yapılması gerekmektedir:
3 2 1 0

Hane sayısı

(1 0 0 1)
1 x 20=1
0 x 21=0
0 x 22=0
1 x 23=8
+
9= (1+0+0+8)
- Öncelikle, sağdaki ilk hane 0 olmak üzere ve sola doğru haneler 0,1,2,3.... olarak
yazılır .
- Sonra ilgili hanede bulunan rakamla (0 veya 1) 2hane sayısı çarpılır.
- Çıkan tüm sonuçların toplamı onlu sayı sistemine göre sonucu verecektir.
Şimdi de yine basit bir örnekle, onlu sayı sistemindeki bir sayıyı ikilik sisteme nasıl
çeviririz onu gösterelim. Diyelim ki 256 sayısını ikilik sisteme çevirmek istiyorum. Onluk
tabandaki sayı (Örneğimiz için 256 sayısı) sürekli ikiye bölünür ve kalan kısımları aşağıdan
yukarıya olacak şekilde yazılır. Diğer bir ifade ile sayının sürekli ikiye bölümünden kalan
sayıların sondan başa doğru yazılmasıyla ilgili sayının ikilik sistemde karşılığı elde edilmiş
olur.
Sayı

Bölüm Kalan

256 :
128 :
64 :
32 :
16 :
8
:
4 :
2 :
1 :

2
2
2
2
2
2
2
2
2

=0
=0
=0
=0
=0
=0
=0
=0
=1

Sonuç: (100000000)2
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Onluk sistemdeki 256 sayısının bilgisayar dilinde ikili sayı sisteminde 100000000’a
denk geldiğini görmekteyiz.
Bilgisayarların, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için dünya üzerinde
kullanılan tüm karakterleri görüntüleyebilmesi gerekmektedir. Bilgisayarın 0 ve 1’e karşılık
gelen iki fiziksel durumu kullandığı gerçeği dikkate alındığı zaman tüm karakterlerin 0 ve 1
sembollerinden oluşan karşılıklarına ihtiyaç duyulacaktır. Bu karşılıkları bilgisayarlara tanıtan
sistemlere kodlama sistemleri denir ve günümüzde bilgisayarlar üzerinde çalışan farklı birçok
kodlama sistemi bulunmaktadır. BCD, EBCDIC, ASCII ve UNICODE yaygın olarak kullanılan
bilgisayar kodlama sistemleridir.
Şekil 1.1’den de görüldüğü üzere bilgisayarlar tek başına sadece veri işlemek için
gerekli olan elektronik parçaları (anakart, ekran ve ses kartları, faks modem, harddisk vs.)
içeren bir donanım (hardware) bütünüdür. Bu donanımlar arasına, ihtiyaca göre yazıcı (printer),
tarayıcı (scanner) gibi birimler de eklenebilir. Bu şekliyle bir donanımdan ibaret olan
bilgisayarlar, komutlarla yönlendirip, veri işlemek, veri giriş-çıkışı sağlamak gibi işleri
yapmayı sağlayan, daha doğrusu "bilgisayarınızın bilgisayarlık yapmasına olanak veren"
yazılımlara ihtiyaç duyarlar. Bu yazılımların genel adı “işletim sistemi”dir. Bu tür yazılımlar,
genellikle bilgisayar üretildikten sonra yüklenir. Bilgisayar açıldığında bu yazılımlar
otomatikman devreye girer ve bundan sonraki tüm işlemlerinizi bu yazılım üzerinden
yürütürsünüz. Kısaca, işletim sistemi bir bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım kaynaklarını
kontrol eden ve kullanıcıların da kendi çözümlerini geliştirebildikleri ortamı hazırlayan bir
yazılımıdır. Günümüzde en çok bilinen ve kişisel bilgisayarlarda en fazla kullanılan işletim
sistemleri Microsoft Windows ve Linux’dür.

1.7. Veri Saklamada ve İletiminde Kullanılan Ölçü Birimleri
Bilgisayarlar ikili sayı sistemini kullandıkları için veriler üzerinde işlem yaparken
verilerin büyüklüklerini ikinin katları şeklinde hesaplamaktadırlar. Bilgisayarlarda kullanılan
verileri ifade etmede bit kavramı kullanılır ve bit bilgisayardaki en küçük veri boyutu biriminin
adıdır. Başka bir ifadeyle bit, 0 veya 1 değeri alabilen en küçük işarettir.

1 Bit
1 0 1 0 0 1 0 1

=1 Karakter

1 Byte
Şekil 1.2: Bit ve Byte Gösterimi
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Soru : TÜRKİYE kelimesi kaç byte ve kaç bit’tir.
Çözüm: TÜRKİYE kelimesi 7 karakterden oluşmaktadır. 1 Karakter=1 Byte olduğu
için bu kelime 7 Byte’tır. 1Byte=8 bit olduğundan dolayı bu kelime 8x7=56 Bit’tir.
KISA
YAZILIŞI

NORMA
L YAZILIŞI

BOYUT
U

2 LİK SAYI
SİSTEMİNDE KARŞILIĞI

BYT
1 Byte

8 Bit

2^3

KB

1
Kilobyte

1024 byte

2^10

MB

1
Megabayt

1024 KB

2^20

GB

1
Gigabayt

1024 MB

2^30

TB

1
Terabayt

1024 GB

2^40

PB

1
Petabayt

1024 TB

2^50

EB

1
Eksabayt

1024 PB

2^60

ZB

1
Zettabayt

1024 EB

2^70

YB

1
Yottabayt

1024 ZB

2^80

E

Tablo 1.1. Veri Ölçü Birimleri

1.7.1. Veri Miktarı, Veri Aktarım Hızı, Bant Genişliği ve Veri Trafiği
Bilgisayar teknolojileri kullanımında aktardığımız verilerden bahsederken hepimizin
kullandığı ölçü birimleri bulunmaktadır. Bir verinin bit ya da byte cinsinden değerine veri
miktarı denir. Veri miktarını bir başka ifadeyle, verinin bilgisayarda ya da sistemde kapladığı
alan olarak da tanımlayabiliriz. Daha önceleri veri miktarları KB’ler ile ifade edilirken
günümüzde MB, GB hatta TB’lar ile ifade edilmektedir.
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İletilen verilerin ölçümünde en küçük birim olarak bit kullanılır. Bir saniyede bir yerden
başka bir yere iletilen bit miktarı veri aktarım (iletişim) hızını oluşturur. Buradan hareketle,
veri aktarım hızını bir saniyede iletilen bit ya da byte sayısı şeklinde tanımlayabiliriz. Veri
aktarım hızı kilobit, megabit, gigabit, terabit ya da kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte ile
ifade edilebilir. Bir saniyede aktarılan veriyi göstermek için mbps (mb/saniye) ya da mBps
(mB/saniye) kısaltmaları kullanılır.
Bant genişliği, herhangi bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini
ifade etmek için kullanılır. Bant genişliği, bir kanal üzerinde taşınabilecek maksimum frekansa
sahip sinyal kanalının genişliğini ifade eder. Kullanılan bant genişliği ne kadar büyükse belli
bir zaman içinde aktarılabilecek verinin kapasitesi de o kadar fazla olabilecektir. Bant genişliği;
kullanılan veya kullanılabilen veri iletişim kaynaklarındaki veri miktarının bit/saniye ya da
byte/saniye cinsinden ölçülmesine denir. Herhangi bir banttaki mevcut veri akışı (yani veri
transferi) veri trafiği olarak tanımlanır. Başka türlü ifade etmek gerekirse; banttan geçen
verilerin yarattığı yoğunluk veri trafiğini oluşturacaktır. Trafiği rahatlatmak ve veri aktarım
hızını artırmak için bant genişliğini (bandwidth) artırmak gerekecektir. Haberleşme kanalının
kapasitesi, analog sinyal kullanılıyorsa Hertz (Hz), sayısal sinyal kullanılıyorsa bps (bit per
second) ile ifade edilir.

26

Uygulamalar


Bilgisayarlar teknolojisinin gelişimini (tarihçesini) araştırınız.



Bilgisayar kuşakları hakkında bilgi sahibi olunuz.


Çevrenizde gördüğünüz bilgisayarları amaçlarına ve büyüklüklerine
göre sınıflandırınız.

Bilgisayarların
eşleştirmeye çalışınız.

kullanım

alanlarına

göre

bilgisayar

türlerini


Bilgisayarınızı kullanırken komutların nasıl oluştuğunu ve çıktıların
nasıl üretildiğini kısaca özetleyiniz.

Bilgisayarınızda hangi amaçla hangi program ve yazılımları
kullanmaktasınız kısaca bahsediniz.

Kullandığınız programlar bilgisayarınızın hafızasında ne kadar yer
kapladığına bakınız.
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Uygulama Soruları

1) Bilgisayar teknolojileri nelerdir, günlük hayatta nerelerde kullanılmaktadır?
2) Bilgisayar nedir?
3) Kişisel bilgisayarların günlük hayatta kullanım alanlarını araştırınız?
4) Dijital, analog ve hibrit bilgisayarlara örnek veriniz?
5) Ana (server) bilgisayarlarla süper bilgisayarları özellikleri açısından
karşılaştırınız?
6) Veri miktarının ölçümü olarak kullandığımız değerleri küçükten büyüğe
sıralayınız?
7) Bilgisayarın çalışma mantığındaki üç aşamayı yazınız?
8) İkili sayı sistemini onluk sisteme nasıl çeviririz?
9) Program ile yazılım arasındaki farkı belirtiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bilgi teknolojisi, veri, enformasyon, bilgi gibi temel kavramların ne anlama
geldiğini öğrendik. Bununla birlikte bilgisayar tanımı yapıldı ve bilgisayar teknolojisinin
tarihçesine yer verildi. Bilgisayar teknolojisindeki gelişim kullanılan teknoloji ve özellikleri
açısından beş ana sınıfta okuyucuya sunuldu ve bu kuşaklar hakkında detaylı bir şekilde ele
alındı. Amaçlarına ve büyüklüklerine göre bilgisayarların nasıl sınıflandırıldığını öğrendik.
Ayrıca, bilgisayar türlerinin içeriklerini detaylı bir şekilde ele aldık. Hangi bilgisayarların
kişisel bilgisayar kategorisinde değerlendirildiğini öğrendik. Bilgisayarın hangi sektörlerde ne
amaçlı kullanıldığını kısaca, örneklerle ele aldık. Bilgisayarın çalışma prensiplerini ve
mantığını gördük. Bilgisayarın kendisine sunulan verileri nasıl işlediğini ve veri büyüklüklerine
değindik. Son olarak da, bilgisayar programlarına, programlama dillerine ve yazılımlarına yer
verdik.
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Bölüm Soruları
1- Verilerin çeşitli işlemlerden geçirilerek (gözlem, kayıt, depolama, sorgulama, işleme,
çözümleme, düzenleme, özetleme vb.) biçimlendirilip bir anlam ifade edilmiş haline ne denir?
a)

Veri İşleme

b)

Bilgi Teknolojisi

c)

Veri

d)

Bilgi

e)

Enformasyon

2- İlk defa insan müdahalesi olmaksızın çalışan sayısal otomatik bilgisayar olma
unvanına sahip bilgisayarın adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

ABC

b)

MARK 1

c)

Z3

d)

ENIAC

e)

UNIVAC

3- Bilgisayarlarda vakumlu tüplerin kullanılmaya başlandığı dönem Bilgisayarların
Gelişim Kuşakları arasında hangisinde yer almaktadır?
a)

Birinci Kuşak

b)

İkinci Kuşak

c)

Üçüncü Kuşak

d)

Dördüncü Kuşak

e)

Beşinci Kuşak

4- Hem analog hem de sayısal verileri eş anlı olarak işleyebilen bilgisayar türü
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Dijital Bilgisayarlar

b)

Analog Bilgisayarlar

c)

Hibrid Bilgisayarlar
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d)

Dijital ve Analog Bilgisayarlar

e)

Dijital ve Hibrid Bilgisayarlar

5- Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Bilgisayarların özellikleri arasında yer almaz?
a)

Genellikle tek kişi tarafından ve küçük çaplı işlerde kullanılırlar

b)

Öğrenilmesi ve kullanımı diğer bilgisayarlara göre daha kolaydır

c)
Gerek
kullanılmaktadırlar

iş

dünyasında

gerekse

ev

ortamlarında

yoğun

olarak

d)
Genelde eğitim, eğlence, tasarım, internet ve iş amaçlı kullanımı
görülmektedir
e)
Bilgisayarımızın işlemcisini (CPU) sonuna kadar zorlayan, sıcaklığının
sürekli arttığı, uzun çalışmalar gerektiren işlerde kullanılırlar
6

Geniş kapasitelidir



En hızlı bilgisayardır



Saniyede trilyonlarca işlemi yürütebilmektedir



On binlerce mikroişlemci bulunmaktadır

Yukarıda özellikleri verilen bilgisayar türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İş istasyonları

b)

Ana Bilgisayarlar

c)

Kişisel Bilgisayarlar

d)

Süper Bilgisayarlar

e)

Dizüstü Bilgisayarlar

7- Bir tablet kadar büyük bir ekrana sahip akıllı telefonlar günümüzde “..........” ismiyle
anılmaktadırlar.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a)

Dizüstü Bilgisayarlar

b)

Fablet Bilgisayarlar
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c)

Akıllı Telefonlar

d)

Tablet Bilgisayarlar

e)

Netbook

8- ANKARA kelimesi kaç byte’lık ve kaç bitlik yer kaplar ?
a)

6 byte – 48 bit

b)

6 byte – 36 bit

c)

8 byte – 48 bit

d)

9 byte – 56 bit

e)

48 byte – 6 bit

9- Bilgisayarlar, komutlarla yönlendirip, veri işlemek, veri giriş-çıkışı sağlamak gibi
işleri yapmayı sağlayan, daha doğrusu "bilgisayarınızın bilgisayarlık yapmasına olanak veren"
yazılımlara ihtiyaç duyarlar. Bu yazılımların genel adı “..........”dir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a)

İşletim Sistemi

b)

Komut

c)

Byte

d)

Bit

e)

Dahili Yazılım

10- 9216 byte kaç kilobyte eder?
a)

7

b)

8

c)

9

d)

10

e)

11

Cevaplar: 1) e, 2) b, 3) a, 4) c, 5) e, 6) d, 7) b, 8) a, 9) a, 10) c
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2. DONANIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Donanım Kavramı



İç Donanım Birimleri



Bilgisayara Giriş Birimleri



Bilgisayardan Çıkış Birimleri



Bilgisayar İletişim ve Depolama Birimleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bilgisayarınızın içinde bulunan donaım birimleri nelerdir?
2) Bilgisayarın donanım birimlerinin görevleri nelerdir?
3) Bilgisayarınızdaki iç donanım birimlerinin özelliklerini billiyor musunuz?
4) En çok kullandığınız bilgisayarınıza ait girdi üniteleri nelerdir?
5) Çevre birimleri olmadan bir bilgisayarı ne kadar verimli kullanbilirisiniz?
6) Bilgisayar klavyesindeki kısa fonksiyon tuşlarından en çok hangilerini kullanıyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

DONANIM NEDİR?

Donanım kavramının ve iç Okuyarak,
deneme
donanım
birimlerinin uygulama yaparak
okuyuculara tanıtılması.

ve

İÇ DONANIM
BİRİMLERİNİN
ÖZELLİKLERİ VE
FONKSİYONLARI
NELERDİR?

İç donanım birimlerinin Okuyarak,
deneme
tanıtılması ve özellikleri ile uygulama yaparak
bilgisayarın çalışması için
yerine
getirdikleri
fonksiyonların tanıtılması

ve

BİLGİSAYARIN ÇEVRE
BİRMLERİ NELERDİR?

Bilgisayara
sonradan Okuyarak,
deneme
eklenerek kullanılan çevre uygulama yaparak
birimlerini tanımak.

ve

ÇEVRE BİRİMLERİNİN
ÖZELLİKLERİ
NELERDİR?

Çevre birimlerinin türleri ve Okuyarak,
deneme
özellikleri hakkında bilgi uygulama yaparak
sahibi olmak

ve
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Anahtar Kavramlar

Donanım: Bilgisayar sistemini oluşturan fiziksel, mekaniksel ve elektronik
parçaların tümüdür.

İç donanım: Bir donanım parçası başka bir donanım parçası içine yerleştiriliyorsa
iç donanım olarak adlandırılır. Bilgisayarın çalışması için olmazsa olmaz parçalardır. Ama
donanım elemanları olarak da bilinir.

Ana kart: Üzerine bilgisayarın bütün parçalarının doğrudan veya kablo
aracılığıyla bağlandığı bir devredir.

Merkezi İşlem Birimi: Bilgisayar üzerinde bulunan tüm donanım parçalarının
entegrasyonunu sağlayan birimdir. Bilgisayarın beyni olarak da ifade edilir.

DPI (dot per inch-inç başına düşen nokta sayısı): Farenin çözünürlüğünü yani inç
başına fare sensörünüzün okuyacağı nokta sayısını ifade eder.


Piksel: Kare şeklinde olan görüntünün en küçük birimidir



Pin sayısı: Bir anda kağıt üzerine darbe yapabilecek nokta sayısını gösterir.



Kolon sayısı: Bir satırdaki basılacak harf adedini gösterir.
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Giriş
Bilgisayar iki ana kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; Donanım (hardware) ve yazılım
(software) dır. Bilgisayarı oluşturan fiziksel kısımlara “donanım”, bilgisayarı kullanmamızı
sağlayan tüm programlara da “yazılım” adı verilir.
Bilgisayarın kasanın içinde bulanan parçaları ya da dışardan bakıldığında gördüğümüz
parçaları donanım dediğimizde aklımıza ilk olarak gelen kısımlarıdır. Bu bilgiden hareketle
donanımı; bilgisayar sistemini oluşturan fiziksel, mekaniksel ve elektronik parçaların tümü
şeklinde tanımlayabiliriz. Bilgisayarın tarihi gelişimini kitabımızın ilk bölümünde ele almıştık.
Buradan da hatırlayacağınız üzere, günümüzde bilgisayarımızın donanımını oluşturan birimler
geçmişte de vardı. Bugün değişen tek şey birimlerin; boyutu, parçaları, milyonlarca datayı daha
hızlı işleme gücü ve performansıdır.
Bilgisayarın donanım birimlerini iki temel başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi,
bilgisayarın çalışması için olmazsa olmaz elemanlarıdır ki bunlara ana donanım ya da iç
donanım birimleri denir. Bir donanım parçası başka bir donanım parçası içine yerleştiriliyorsa
iç donanım olarak adlandırılır. Bu bölümde donanım kavramı ve bilgisayarın iç donanımını
oluşturan birimleri incelenecektir. Ayrıca bilgisayarın iç donanım birimlerinin özellikleri ve
fonksiyonları ayrıntılı bir şekilde tanıtılacaktır.
Bilgisayarın çevre birimleri adından da anlaşıldığı üzere bilgisayarın iç sistemi dışında
bulunup onun çalışmasına yardım eden birimlerdir. Bu donanımlar normalde bilgisayarın ana
yapısında (iç donanımları arasında) bulunmayıp bilgisayara sonradan çeşitli aparatlarla
bağlanan birimlerdir. Çevre birimleri genel olarak giriş birimleri, çıkış birimleri ve
kayıt/iletişim birimleri şeklinde üç grupta sınıflandırılabilir.
Bilgisayarın çevre donanım birimleri deyince aklımıza ilk klavye, fare gibi günlük
hayatta bilgisayar kullanımında sıkça kullandığımız donanımlar gelmektedir. Yine, bilgisayar
ekranındaki görüntüyü kâğıda aktarmaya yarayan yazıcılar, internete bağlanmamızı sağlayan
modemler gibi günlük yaşamda kullandığımız daha birçok çevre birimleri bulunmaktadır.
Bilgisayarınıza dışardan bağladığınız her şey çevre birimleri içine girebilir. Bilgisayar ekranını
ve tarayıcı gibi daha nice donanımları da çevre birimlerine örnek olarak verebiliriz.
Bu bölümde iç donanımın hemen arkasında yukarıda temel özelliklerinden bahsedilen
bilgisayarın çevre birimleri okuyuculara tanıtılmış ve çevre birimlerinin bazı temel özellikleri
hakkında bilgiler de sunulmuştur.
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2.1. İç (Ana) Donanım Birimleri
Bilimsel anlamda, bir alan gözlemi veya deneyde ihtiyaç duyulan her türlü araç-gerece
donanım denilmektedir. Günlük kullanımda ise donanım, daha çok bilgisayar donanımı
kavramını çağrıştırmaktadır.
Bilgisayar donanımı (hardware) ise, bir bilgisayarı oluşturan ve bilgi işlemede
kullanılan, elle tutulup gözle görülebilen fiziksel öğeler bütünüdür. Ekran (monitör), bilgisayar
kasası, klavye, sabit disk (harddisk), fare (mouse), yazıcı, tarayıcı, bellek (RAM), mikroişlemci
bilgisayar donanımlarına örnek verilebilir.
Bilgisayar donanımları iç ve dış donanımlar olarak ikiye ayırabiliriz.
Bir donanım parçası başka bir donanım parçasının içine yerleştirilebiliyorsa, iç donanım
olarak adlandırılır. Anakart, merkezi işlem birimi (CPU), ekran kartı, ses kartı, ethernet kartı,
sabit disk, güç kaynağı, CD/DVD-ROM, disket sürücüsü gibi iç donanımlar, bilgisayarların
birbirleriyle uyumlu çalışabilmesini ve entegrasyon ile bilgisayarın performansının artmasını
sağlamaktadır.
Bir bilgisayar kasasının içerisinde yer alan sistemsel donanımların tümü iç donanım
olarak ifade edilir. Bilgisayar kasasının veya dizüstü bilgisayarların içini açmadan görülemeyen
birçok donanıma iç donanım diyebilmek mümkündür.
Dış donanımlar ise, bilgisayarın doğrudan bir parçası olmayan ancak, çeşitli portlar
aracılığıyla dışarıdan ek olarak bağlanabilen ekran, modem, fare, klavye, hoparlör, yazıcı,
tarayıcı gibi öğelerdir.
Bu ünitede iç donanımlarda yer verilmiş olup, dış donanımlar bir sonraki ünitede konu
edilmiştir.

2.1.1. Anakart (Mainboard)
Gelişen teknoloji ile birlikte anakart, sıradan bir devre kartı olmaktan çok profesyonel
her alanda kullanılabilecek teknoloji tasarım ürünü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sadece
bilgisayarlarda değil; uzaktan kumanda, telefon, radyo, televizyon gibi günlük hayatımızda yer
alan tüm elektronik aygıtlarda anakart bulunmaktadır.
İlk anakart, 1983 yılında IBM bilgisayarları içerisine dahil edilerek kullanılmaya
başlanmıştır. Genel anlamıyla anakart, bir aygıtın çalışabilmesi için temel rolü üstlenen
elektronik bir devredir. Bir bilgisayar parçası olarak ise anakart, üzerine bilgisayarın bütün
parçalarının doğrudan veya kablo aracılığıyla bağlandığı bir devredir. Sistem kartı olarak da
adlandırılan bu kart, özel veri yolları sayesinde parçalar arasındaki veri iletimini sağlar ve
elektrik akışını düzenler.
Bilgisayar anakartı üzerinde merkezi işlem birimi, bilgisayarın belleği, ilave kartları
bağlamak amacıyla slotlar (ISA, PCI, AGP, PCI-x PCI-e), temel girdi-çıktı sistemi (BIOS) ve
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bunları destekleyen devreler ve veri iletim yolları (BUS) olarak yonga seti (chipset)
bulunmaktadır.
Anakartlar için çok çeşitli yonga setleri üretilmektedir. Piyasada bu işi yapan birçok
firma bulunmaktadır. Bu chipsetler, üretici firmaların isimleriyle adlandırılmaktadırlar.
Günümüzde en çok AMD, Intel, SIS, VIA gibi chipset çeşitleri kullanılmaktadır. Anakart
fiyatları ve performansları üzerinde doğrudan etkili oldukları için önemli bir yere sahiptirler.

2.1.1.1. Slotlar (Veri Yolu):
Anakart üzerinde çeşitli veri iletimini sağlayan, kontrol sinyalleri ve adres bilgilerini
taşıyan veri yolları bulunmaktadır.
ISA (Industry Standart Architecture): Çok eski bir veri yoludur. 1981’de üretilen
kişisel bilgisayarlarda kullanılmıştır. Bant genişliği1 (8-16 bit) çok düşük olduğu için günümüz
anakartlarında kullanılmamaktadır. Hızı 8.33 MHz (mega hertz) olup tak ve çalıştır özelliği
yoktur.

Şekil 2.1. ISA (Industry Standart Architecture):
PCI (Peripheral Component Interconnect): Anakart üzerindeki beyaz slotlardır. Bu
slotlara TV kartı, ses kartı, güvenlik kartı, ethernet kartı gibi donanımlar takılabilmektedir. 1993
yılında Intel tarafından üretilen PCI slotlar, 64 bitlik veri yoluna sahiptir. Fakat uyumluluk
problemlerinden dolayı, 32 bit kapasite ile çalışırlar. PCI veri yolu tak-çalıştır2 desteklidir.
Modem, ses kartı, ethernet kartı, TV kartı gibi donanım kartlarının takılması sebebiyle diğer
slotlara oranla sayıca fazladır. Onboard (tümleşik) teknolojisinin geliştirilmesiyle PCI slotlarına
bağlanacak donanım kartları sayısı azalmıştır.

Şekil 2.2. PCI (Peripheral Component Interconnect)

Bant genişliği: Birim zamanda aktarılabilecek veri miktarıdır. İletişim kanalının kapasitesini
belirlemektedir. Bant genişliği ne kadar büyükse belli bir sürede aktarılabilecek veri miktarı da o kadar büyük
olmaktadır.
2
Tak-çalıştır (Plug and play): Genellikle bilgisayarlarda sisteme bağlı olan bir donanımın herhangi bir
ayarlamaya ihtiyaç olmaksızın, donanımın sürücüsünün otomatik olarak sisteme yüklenmesi anlamında kullanılan
bir terimdir. Bilgisayarların USB portunu kullanan cihazlar için kullanılmaktadır.
1
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AGP (Accelerated graphics port – Hızlandırılmış grafik portu): 1997 yılının
sonlarına doğru geliştirilen yuvası özelleştirilmiş bir PCI yuvadır. Bu yuva sadece ekran kartı
için tasarlandığından dolayı ekran kartlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlar. 32 bit bant
genişliğindedir ve 66 MHz hızında çalışır. 533 MHz veri yolu hızına çıkabilmektedir.

Şekil 2.3. AGP (Accelerated graphics port – Hızlandırılmış grafik portu)
PCI-X (PCI-eXtended): Çoğunlukla, sunucu (server) bilgisayarlarda ve iş
istasyonlarında kullanılan daha yüksek hızlıları destekleyen yuvalardır. PCI-X veri yolu
kullanımının temel nedeni PCI slotlarından daha fazla bant genişliğine sahip olmasıdır. Bu
sayede “Gigabit Ethernet” gibi sunucu platformlarında, iletişim kartlarına gerekli bant
genişliğini sağlamaktır. PCI Express ile karıştırılmamalıdır.

Şekil 2.4. PCI-X
PCI-e (PCI-Express): Diğer PCI teknolojilerinde olduğu gibi veri iletiminde
(gönder/al) çift veri yolu kullanmaktadır. Bu veri yolu güç tüketimini ve diğer donanım
maliyetlerini azaltmayı sağlayan bir yapıya sahiptir. Sistem belleğinin daha etkin bir biçimde
kullanılmasına imkân tanır. PCI-e veri yoluna ekran kartı ve çeşitli donanım kartları takılabilir.
Günümüzde kişisel bilgisayarlarda PCI (Peripheral Component Interconnect) yuvalar
kullanılmaktadır. ISA veri yolu kullanımı tamamen terkedilmekle birlikte yeni üretilen ek
donanım birimleri PCI veri yolunu destekleyecek şekilde üretilmektedir. Ekran kartları için
kullanılan AGP veri yolu ise, yerini daha hızlı veri akışı sağlayan PCI-e veri yoluna
bırakmaktadır.
Anakartlar için çok çeşitli yonga setleri üretilmektedir. Piyasada bu işi yapan birçok
firma bulunmaktadır. Chipsetler bu üretimi yapan firmaların isimleriyle adlandırılmaktadırlar.
Günümüzde AMD, Intel, SIS, VIA gibi chipset çeşitleri bulunmaktadır. Anakart fiyatları ve
performansları üzerinde doğrudan etkili oldukları için önemli bir yere sahiptirler.
Anakartın temel işlevi; bellek, sabit disk, ekran kartı, ses kartı, TV kartı, modem gibi
donanım öğeleri arasındaki veri akışını düzenleyerek verileri ilgili birimlere iletmek ve tüm
parçaların bir arada ve uyumlu çalışmasını sağlamaktır.
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Anakartın ne tür işlemcileri desteklediği de önemlidir. Farklı markalara ait farklı
işlemciler bulunmaktadır ve üretilen işlemciler fiziksel olarak farklı yapılara sahip
olduklarından dolayı birini destekleyen bir anakart, diğerini desteklememektedir. Diğer
taraftan, her anakart da bir işlemci markasının ürettiği her işlemciyi destekleyemez. Bu nedenle,
ihitiyaç duyulan işlemciye uygun bir anakart seçilmesi gerekmektedir.
Günümüzde en çok bilinen anakart markaları, INTEL ve AMD anakartlardır. Bunlar
dışında ASUS, Gigabyte, MSI gibi üreticiler de mevcuttur.

2.1.1.2. Portlar ve Konnektörler:
Anakart ile dış birimlerin iletişim kurmasına olanak sağlayan bağlantı noktalarıdır. Port
ve konnektörlerin bir kısmı bilgisayar kasasının içerisindedir. Kasanın içerisindeki harddisk,
fan ve diğer donanım kartları gibi parçaların anakartınıza bağlanmasını ve anakartınızın da
çalışabilmesi için gereken gücü sağlamak amacı ile güç kaynağına bağlanmasını sağlayan kablo
ve yuvalardır.
Bazı portlar ise, kasa yüzeyinde anakarta montelidir. Bu portlara kasa dışından ulaşılır
ve mikrofon gibi kasa dışında bulunması gereken cihazlar bağlanır. Bazı portların anakartın
yüzeyinde olmasına rağmen, istenildiğinde bir uzatma kablosu ile kasa üzerinde ayrılmış özel
bölümlere taşınabilmesi mümkün olabilir.
Bu birimlerin birçoğu ona bağlanılan donanım adı ile anılmaktadır.
PS/2 portu: IBM tarafından 1987 yılında geliştirilmiştir. Mini-DIN konnektör
kullanılır. Yeşil ve mor renklerde ayrı iki PS/2 portu olan anakartlar vardır. Bunlardan yeşiline
fare, mor olanına ise klavye takılır. PS/2 klavye ve PS/2 fare portu olarak ayrı ayrı da
isimlendirilebilmektedir. Günümüzde bu portlara bağlanarak kullanılan klavye ve fare sayısı
yok denecek kadar azdır.

Şekil 2.5. PS/2 portu
USB 2.0 ve USB 3.0 Port: İngilizce "Universal Serial Bus" kelimesinin kısaltması olan
USB'nin Türkçesi "Evrensel Seri Veriyolu"dur. USB dış donanımların bilgisayar ile bağlantı
kurabilmesini sağlayan seri yapılı bir bağlantı biçimidir. Her anakart üreticisi farklı sayıda USB
port kullanabilmektedir.

Şekil 2.6. USB Port Çeşitleri
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Standart bir USB 2.0 veriyolu 500 mA çıkış verirken; USB 3.0 veriyolu 900 mA çıkış
değerine sahiptir. USB portlara neredeyse her tür harici cihaz bağlanabilmektedir. USB
portların özelliği, seri ve paralel portlara göre çok daha hızlı olması ve USB aygıtlar üzerindeki
yeni USB portları aracılığı ile uç uca çok sayıda cihazın zincirleme bağlanabilmesidir.
USB portların hızları aşağıdaki gibidir:
USB 2.0: Hız 480 Mbit/sn (60 MByte/sn) (high speed)
USB 3.0: Hız 4.80 Gbit/sn (600 MByte/sn) (süper speed)
USB 3.1: Hız 10 Gbit/sn (1,22 GByte/sn) (süper speed 10 Gbps)
USB 3.1 hızıyla 25 GB büyüklüğünde bir dosyayı yaklaşık 35 saniyede transfer etmek
mümkündür. 2013 yılında USB 3.1 USB, GÜÇ, VGA, HDMI ve DISPLAY PORT girişlerini
tek bir yerde toplayan bir teknoloji olarak karşımıza çıkmıştır. USB 3.1 uyumlu cihazlar için
Type-C olarak ifade edilen küçük çift taraflı konnektör bulunmaktadır. Type-C portu şu an için
Apple MacBook, Google ChromePixel ve Nexus6P gibi cihazlarda yerini almış durumdadır.
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format): Yüksek kaliteli dijital (sayısal)
sesler aktarmak için kullanılan bir ara yüzdür. Bu birimle ses analog dönüşümü yapılmadan
doğrudan sayısal olarak çıkış birimine gönderildiği için ses, analog yerine dijital olarak
gideceğinden seste kayıp olmayacaktır.

Şekil 2.7. S/PDIF
Fireware (IEEE1394 – 6 pin, 4 pin) port: Fireware, Apple tarafından geliştirilen,
bilgisayara çevre ürünleri bağlanmasında kullanılan yüksek hızlı bir bağlantıdır. IEEE 1394
standardına dayalı olup 400 ve 800 Mbps (IEEE 1394b-2002 de 3200 Mbps) hızında veri
transferini desteklemektedir. Dijital kameralar ve video kaydedici cihazların bilgisayara
bağlanıp hızlı veri aktarımı yapmak için geliştirilmiştir.

Şekil 2.8. Fireware port
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SATA bağlantısı: SATA (Serial ATA) veri aktarım sistemini kullanan, daha çok harici
diskleri bilgisayara bağlamak için geliştirilmiştir.
eSATA port: eSATA, harici SATA anlamında, external SATA demektir. eSATA
arabirimine sahip bir harici disk, USB 2.0 kullanan bir harici diskten çok daha hızlı veri transferi
yapabilmektedir. Ancak USB 3.0 versiyonun çıkması ile eSATA harici disk üreticileri için çok
fazla tercih edilmemektedir.

Şekil 2.9. eSATA Port
LAN (RJ-45) portu: Yerel ağ ve internete bağlanmak için RJ-45 konnektörlü ağ
kabloların takıldığı porttur. Günümüz anakartların hemen hepsinde standart hale gelmiştir.

Şekil 2.10. LAN (RJ-45) Portu
Analog ses giriş ve çıkışı: Onboard (tümleşik) ses kartı bulunan anakartlarının ses girişçıkış portlarıdır. Kulaklık ve 5+1, 7+1 gibi ses sistemleri takmak için kullanılmaktadır. Ses
kartının desteklediği kanal sayısına göre port sayısı artabilmektedir. Günümüz anakartların
çoğunda 6 port bulunabilmektedir. Yeşil port ses çıkışı olup, hoparlör, kulaklık gibi ses veren
donanımlar takılır. Mavi port ses girişi olup, bilgisayara ses aktarmada kullanılan çeşitli müzik
aletleri bağlanır. Pembe port mikrofon girişidir, bilgisayara kendi sesinizi ya da ortamdaki
sesleri mikrofon aracılığıyla aktarmanızı sağlar.
Floppy bağlantısı: Disket sürücüsünün anakarta bağlanması için kullanılır. 3.5 inç ve
yaklaşık 1,5 MB hafıza büyüklüğüne sahiptir. Yavaş iletişim hızı ve sınırlı kapasiteye sahip
olması nedeniyle günümüz anakartlarında bu slotlar kullanılmamaktadır.
IDE (integrated drive elektronics- dahili sürücü elektroniği) bağlantısı: CD-ROM,
CD-writter, DVD-ROM, DVD-writter, IDE destekli harddisk gibi sürücülerinin anakarta
bağlanması için kullanılmaktadır. Paralel ATA olarak da adlandırılan bu arabirimde, veriler 40
gözlü kablolar ile iletilmekte ve aynı kablo üstüne birden fazla IDE destekli parça
takılabilmektedir.
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HDMI Portu: Yüksek çözünürlüklü dijital olarak görüntü ve ses aktarımı yapabilen
dijital bir görüntü çıkış birimidir. Özellikle, yeni nesil LED ve LCD televizyonlar ve geniş
ekranlara görüntü aktarılırken kullanılmaktadır. Gelişmiş anakartlarda bulunurlar.
Güç Bağlantı Portu: Kasada bulunan güç kaynağından (power supply) anakarta gerekli
olan gücü sağlamak için yapılacak bağlantıda kullanılan bir porttur. Anakarta monteli olup kart
için gerekli olan +5v, -5v, +12v güçleri buradan sağlanmaktadır.
Paralel Port: Eski bir iletişim birimidir ve yeni nesil bilgisayar anakartlarında tercih
edilmemektedir. Çok küçük veri transfer hızlarıyla (baud rate) çalışmaktadırlar.
Seri Port: RS232 olarak da adlandırılabilen bu port, eski bir bağlantı arabirimidir.
Paralel port gibi yeni nesil kartlarda kullanılmamaya başlanmıştır. Seri portta veri transferi RX
ve TX olarak adlandırılan iki bacak vasıtasıyla iletilmektedir.

2.1.2. Anakart Çeşitleri
Anakart; boyutları, üzerindeki portların, soketlerin, slotların, panel bağlantı noktalarının
ve vidalarının yerlerinin standartlarına göre farklı formlarda üretilmektedir. Bunlar; XT
anakart, AT anakart ve ATX anakarttır.
XT Anakart: İlk kişisel bilgisayarlarda kullanılan anakartlardır. Merkezi işlem
biriminin anakart üzerinde sabit olması nedeniyle, merkezi işlem biriminin değişmesi
gerektiğinde anakartın değişmesi gerekiyordu. Günümüzde bu çeşit anakartlar
kullanılmamaktadır. Bu anakartlarda ek donanım birimlerinin en az 8 bit olması gerekiyordu.

Şekil 2.11. XT Anakart
AT Anakart: XT anakartlardan sonra 1980’li yılların başından itibaren kullanılmaya
başlanmış olup 1990’lı yılların ortalarına kadar anakartlar arasında hakimiyetini sürdürmüştür.
Günümüz ATX anakartlarına benzeyen AT anakart, ISA, PCI ve AGP veri yollarını
desteklemektedir. Merkezi işlem birimi anakart üzerinde sabit değildir.
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Şekil 2.12. AT Anakart
ATX Anakart: Daha fazla standart bağlantılara (giriş/çıkış birimi) sahip olarak 1995
yılında üretilmiştir. Bu anakartlar ile birlikte diğer donanım birimleri, bütünleşik olarak anakart
üzerinde kullanılmaya başlanmıştır. Donanım birimlerinin montajı için daha esnek ve kullanışlı
tasarımları ile dikkat çeken bu anakartlar, günümüzde en çok kullanılan anakartlardır.

Şekil 2.13. ATX Anakart

2.2. Merkezi İşlem Birimi (Cpu-Central Processing Unit)
Merkezi işlem birimi, bilgisayarın çalışmasını düzenler ve programlardaki komutları
bellekten aldıktan sonra kodları çözerek tek tek işler ve ilgili birimlere gönderir.
Merkezi işlem biriminin karşılığı olarak işlemci, mikroişlemci ve bazen de çekirdek
kavramları kullanılmaktadır.
Merkezi işlem biriminin yaptığı görevler aşağıdaki gibi sıralanabilir:


Önceden verilen komutları veriliş sırasına göre işler ve kontrol eder.
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Giriş bölümünden gelen komutların ve verilerin alınarak belleğe
aktarılmasını sağlar.


Veriler üzerinde aritmetik işlemler ve mantıksal kıyaslamalar yapar.


Sonuçların kontrol işlemlerini yerine getirerek sonucu çıkış birimleri
aracılığıyla (ekran ve yazıcı) ile kullanıcıya ulaştırır.
Bilgisayar üzerinde bulunan tüm donanım parçalarının entegrasyonunu sağladığı için
bilgisayarın beyni olarak da ifade edilmektedir.
Merkezi işlem birimi, kısaca, bilgiyi alma, işleme, saklama ve gönderme görevini
üstlenir. Klavye üzerindeki herhangi bir tuşa basmak, fareyi hareket ettirmek dahil bilgisayar
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem merkezi işlem biriminin denetimine girmektedir.
Merkezi işlem biriminin işlem hızı; mega hertz (MHz) ve giga hertz (GHz) kavramları
ile ifade edilmektedir. Merkezi işlem biriminin her bir işlem için elektriksel olarak uyarılması
gerekmektedir. Bilgisayarda saniyede bir işlem gerçekleşirse, diğer bir ifadeyle merkezi işlem
birimi saniye de bir kez uyarılırsa, bu 1 Hz (hertz) hızına karşılık gelmektedir. Merkezi işlem
birimi saniyede bin defa uyarılırsa, 1000 Hz (1 KHz); 1 milyon kez uyarılırsa, 1 MHz; 1 trilyon
kez uyarılırsa, 1 GHz hıza ulaşmış olmaktadır. Günümüzde bilgisayarlar saniyede 1 trilyondan
fazla komut iletimi gerçekleştirebilmektedir.
Merkezi işlem birimleri, açma kapama anahtarı gibi çalışan transistör adı verilen
milyonlarca yarı iletken elemanların bileşiminden oluşmaktadır. Bu anahtarların programlanma
durumuna göre elektrik sinyalleri, bu transistörler üzerinden iletilmektedir. Merkezi işlem
birimi, sinyalleri ikili sayı sisteminde; diğer bir deyişle 0 ve 1 rakamlarını kullanarak
kodlamaktadır. Komut, işlem, veri, vb. kavramların ikili sayı sistemi ile ifadesine makine dili
(makine kodu) denilmektedir. Örneğin “X” harfi ikilik sistemde “1000101” ile ifade
edilebildiği gibi bir renk, ses, görüntü vb. de ikili sayı grupları ile kodlanmaktadır. Her “0” veya
“1”in bilgisayarda kapladıkları alana bit adı verilir.
Sayı grupları üzerinde işlem yapmak için merkezi işlem biriminde komut listeleri
tanımlıdır. İşlemcinin hafızasında bulunan bu komut listelerine o merkezi işlem biriminin
komut seti (instruction set) adı verilmektedir. Bu komutlar, merkezi işlem biriminin sorumlu
olduğu tüm matematiksel ve mantıksal işlemleri gerçekleştirmektedir. Bütün uygulamalardaki
işlemler, merkezi işlem biriminin anlayacağı bu komut setlerine dönüştürülerek sonuç elde
edilir.
Merkezi işlem birimleri komut setlerine göre CISC ve RISC olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.
CISC: Kompleks komutlar alabilen, yani bir seferde birden fazla işlemi yerine
getirebilen komutlara sahip işlemci türüdür.
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RISC: Her seferinde tek bir işlem gerçekleştiren basit ve hızlı komutlara sahip
işlemcidir.
Merkezi işlem birimlerinin farklı şekilleri, boyutları ve harici özellikleri vardır. Merkezi
işlem birimlerini anakarta bağlayan ayak sayılarının artması, işlemci ısınmalarını engellemek
üzere yapılan değişiklikler ve bazı parçalarda anakarta bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla
farklı tipte merkezi işlem birimleri keşfedilmiştir.
Önceleri merkezi işlem birimleri anakarta sabitlenmiş olarak üretilmekteydi. Merkezi
işlem birimi veya anakart arızalandığında, ayrı olarak tamir edilememeleri sıkıntısı nedeniyle
zaman içerisinde merkezi işlemcinin anakarta takılıp sökülmesini sağlayan işlemci yuvaları
geliştirildi.
Anakart üzerinde bağlantı şekillerine göre merkezi işlem birimleri, slot tipi ve soket tipi
olmak üzere ikiye ayrılır.
Slot Tipi Merkezi İşlem Birimi: Dikdörtgen bir kart şeklinde üretilmektedir. Dikey
olarak anakartın üzerine monte edilen kartın alt kısmındaki bağlantı noktaları anakarta
bağlanmaktadır. Merkezi işlem biriminin dış kılıfı vardır. Kılıfın yan yüzeylerine ise soğutucu
takılmaktadır. Slot tipi merkezi işlem birimlerinin üretimi devam etmemektedir.
Soket Tipi Merkezi İşlem Birimi: Kare şeklinde üretilen merkezi işlem biriminin üst
yüzeyinde marka ve model isimleri bulunurken, alt yüzeyinde ise birçok bağlantı ve iletim
noktası mevcuttur. Anakarta bir mandal/ kilit aracılığıyla monte edilmektedirler. Anakarttaki
sokete uygun bir merkezi işlem birimi takılmalıdır.

2.3. RAM Bellek (Random Access Memory- Rastgele Erişimli Bellek)
Bilgisayarın anakart hafızasıdır ve elektronik devre elemanlarından oluşur. Çalışma
şekli açısından oku-yaz bellek olarak da adlandırılır. Üzerinde verileri saklayan FlipFloplardan oluşmuş entegreler vardır. Verileri saklarken enerjiye ihtiyaç duyar. Bilgisayar
kapandığında kendini sıfırlar. Diğer bir deyişle, RAM bellek bir veri saklama ortamı değildir.
Bu hafızada bilgisayar açıkken kullanılan programlar ve işlenecek veriler çalıştırılır. 60-70
noune saniye (10-9 saniye) civarında çalışır. RAM’ler rastgele erişime sahiptirler. Buradaki
“rasgele erişim” ifadesi, bilgisayarın bellek içerisindeki herhangi bir adrese doğrudan gidip
bilgileri okuyabileceği veya yazabileceği anlamında gelmektedir.
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Şekil 2.14. RAM Bellek
RAM Bellek, bir programla ilgili işlem görecek tüm komut ve verilerin, işlem sonucu
ortaya çıkan sonuç bilgilerinin geçici olarak tutulduğu kayıt ortamıdır. Disklerde kayıtlı
program ve bilgiler üzerinde çalışılmak üzere belleğe çağırılır. Buna açmak da denir.
RAM, elektrik akımı ile çalışır ve sistem açık olduğu sürece aktiftir, sistem
kapandığında silinir. Bu nedenle bellekte çalışılan bilgiler sadece bilgisayar açık olduğu sürece
burada tutulur. Buradaki bilgileri kalıcı olarak saklamak için çalıştığımız programı kapatmadan
önce üzerindeki çalıştığımız bilgileri diske saklamak gerekir.
Eski bilgisayar sistemlerinde kullanılan programlar az yer tuttukları için, PC’de ihtiyaç
duyulan bellek miktarı 1, 2 veya 4 megabyte olarak yeterli oluyordu. Günümüz
bilgisayarlarında Windows 7-8-10 gibi işletim sistemleri kullanıldığından ihtiyaç duyulan
RAM bellek miktarının da daha fazla olması gerekiyor.

2.4. ROM Bellek (Read Only Memory- Sadece Okunabilir Bellek)
ROM, bilgisayarlarda ve diğer elektronik aletlerde kullanılan bir depolama birimidir.
Programların kalıcı olarak saklandığı, sadece okunabilen bellek türüdür. RAM gibi yazılıp
silinebilen bir depolama birimi değildir. ROM içeriği sadece üretim anında yazılır ve sonradan
kullanıcının kendi isteği doğrultusunda programlanamaz.

Şekil 2.15. ROM Bellek
ROM belleğin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
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Fabrika çıkışında, yani üretim aşamasında programlanır ve daha
sonra üzerinde bulunan program defalarca okunabilir.


ROM bellek anakart üzerinde yer alır.



BIOS adı verilen anakart kodlarının tamamı ROM bellek üzerinde


türüdür.

ROM bellek elektrik kesintilerinden etkilenmez, kalıcı bir bellek

tutulur.



Amacı bilgisayarın açılışını sağlamaktır.


Bilgisayarın açma-kapama tuşuna basıldığı an ROM bellek
devreye girer ve işletim sisteminin bilgisayar tarafından yüklenmesini sağlar.

Bilgisayar açıldıktan sonra devreden çıkar, daha sonraki açılışa
kadar, ROM belleğin görevi biter.

Bilgisayarın açılışında kullanılan yönlendirme işlemlerinin
üzerinde yazılı olduğu ROM bellek olmadan bilgisayarın açılması imkansızdır.

ROM bellek üzerine yazılı bulunan BIOS kodları silindiği an
açma işlemi yapılamaz. Bu sebeple bozulan kodların elektrik ile tekrardan
programlanması gerekir.

ROM bellek üzerinde depolanan sistem saatinin akılda kalmasına
3,6 voltluk bir BIOS pili yardımcı olur.


ROM bellek programlanabilir bir devre elemanıdır.

ROM bellekler genel olarak dört gruba ayrılır:
MPROM (masceble programmable read only memory-maske programlı ROM):
Özel bir program veya veriyi maskelemek amacıyla kullanılan üretici tarafından
programlanan ROM çeşididir.
PROM (programmable read only memory- programlanabilir ROM):
Kullanıcı tarafından ROM programlayıcı adı verilen özel bir devre ile sadece bir defa
programlanabilen ROM türüdür.
EPROM (erasable programmable read only memory- silinebilir programlanabilir
ROM):
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Morötesi ışık ile silinebilen, içerisindeki bilgiyi yıllarca koruyabilen ROM çeşididir.
Morötesi ışık koruyucu gövde üzerindeki quartz ile kapatılmış küçük bir pencereden verilir.
EEPROM/FLASH ROM (erasable programmable read only memory- silinebilir
programlanabilir ROM )
Devrede iken elektriksel yolla bir kısmı ya da tamamı değiştirilebilen, silinebilen ve
yeniden veri yüklenebilen bir ROM türüdür.
BIOS (Basic Input-Output System - Temel Giriş/Çıkış Sistem):
Bilgisayar BIOS’unu da özellikleri açısından ROM bellekler arasında
değerlendirebiliriz. BIOS çipi bilgisayar anakartında bilgisayarın açılış bilgilerini saklayan bir
çeşit ROM bellek türüdür. Bu çip anakart üzerindeki BIOS pili adı verilen saat pili yardımıyla
beslenir. BIOS, bilgisayar açıldığında işlemciye sırasıyla tüm diğer donanımları tanıtır.
Donanımların temel iletişim protokollerini tanımlar ve işletim sisteminin başlangıç öğelerinin
herhangi bir sürücüden (H.d.d, CD-ROM vb.) yükleneceğini belirler. İşletim sistemi çalışırken
de donanım ve işletim sistemi arasındaki bazı ilişkileri düzenler.
BIOS'un görevlerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:


RAM, ekran kartı gibi birçok donanımı açılışta (BOOT) test eder.



Donanımların voltaj düzeylerini ayarlar.


Sistemi harddisk dışında bir sistemde çalıştırmak için başlangıç
sürücüsünü belirlemeye yarar.


Donanımların frekans ayarlarını yapar.



Kullanılmayan donanım parçalarını kapatmamıza olanak sağlar.

Bilgisayarınızdaki BIOS ayarlarını değiştirmek için BIOS menüsüne geçiş yapmanız
gerekmektedir. Açılış tuşu bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterebilir. Sistem başlatırken
genellikle “F2”,“F10”,“DEL” tuşlarından birisi kullanılarak açılır.

Şekil 2.16. Bios Menüsüne Geçiş
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Sistem yüklenirken BIOS ayarlarına giriş yapmak için eğer bilgisayarınız F2 tuşunu
kullanıyorsa, F2 tuşuna basınız ve parmağınız bu tuş üzerindeyken aynı anda güç düğmesine
bastığınızda ilgili menü açılışta karşınıza gelecektir.
Bu menü ile anakartta ki istediğimiz değişiklikleri gerçekleştirebiliriz. Menüdeki
ayarları değiştirmek için klavyedeki “+” ve “-” tuşları kullanılır. Ayarları yaptıktan sonra da
çıkış (exit) kısmında ayarlar kaydedilerek çıkış yapılır. BIOS menüsünde yapacağınız bir hata
bilgisayarınızın çalışmamasına neden olabilir. Bunun için ilgili menüyü sadece alanında uzman
kişilerin kullanması gerekmektedir.

Şekil 2.17. BIOS ve BIOS Pili

2.5. Güç Kaynağı
Bilgisayarın gerek duyduğu enerjinin iç donanım birimlerine düzenli bir şekilde
aktarımını sağlar. Güç kaynakları şebekeden ya da bilgisayar pilinden gelen elektriği düşürerek
parçalara dağıtır, hem de tüm bilgisayar için gerekli enerji gereksinimini sağlayarak bilgisayarın
sorunsuz bir şekilde çalışmasında önemli bir rol üstlenir. Günümüzde bilgisayarların güç
kaynakları donanımlarına göre değişmekte olup 50 W’dan başlayarak 1800 W’a kadar güç
kaynağı bulanabilmektedir.
Kasanın içerisinde, bilgisayarınızın yaşına bağlı olarak bir AT güç kaynağı veya ATX
standardına uygun yeni bir güç kaynağı ile karşılaşabilirsiniz. Bir AT güç kaynağından +5 V, 5 V, +12 V ve -12 V gerilimleri bulunur. Kırmızı kablo +5 V, beyaz –5 V, sarı +12 V ve mavi
kablo ise – 12 V gerilim taşımaktadır. Daha eski bilgisayarlarda ise kablolar için farklı renkler
de kullanılmış olabilir. Yeni ATX güç kaynakları ise yukarıda anlatılan gerilimlerin haricinde
+ 3.3 V ve PC kapalı olduğu zaman dahi 5 V gerilim barındıran 5 V’luk bir Standby kaynağı
sunmaktadır.
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Şekil 2.18. Güç Kaynağı

2.6. Bilgisayarın Giriş Birimleri
Bir bilgisayar donanımı dış ortamdan bilgisayara veri girişi yapmak amacıyla
kullanılıyorsa giriş donanımı ya da diğer ismiyle, giriş birimi olarak adlandırılır. Giriş birimleri,
bilgisayara bilgi girişi yapmak için kullanılan donanımlardır. Klavye, fare (mouse), tarayıcı,
barkod okuyucular, DVD/CD-ROM gibi donanımları giriş birimlerine örnek olarak verebiliriz.

2.6.1. Klavye
Bilgisayara kullanıcının komut verebilmesi için gerekli olan parçadır. Klavye; üzerinde
rakam, alfabetik karakter ve özel işaretlerden oluşan tuş takımı bulunan ve kullanıcının
bilgisayara bilgi girişi yapabilmesini sağlayan bir dış donanımdır. Klavyede her tuşta bir devre
vardır ve bu devreler aracılığı ile basılan tuşun kodu, merkezi işlem birimine (CPU) iletilir. Bu
şekilde bilgisayar klavyeden iletilen veriyi algılar ve gerekli işlemleri gerçekleştirir.
Klavyedeki harflerin dizilişine göre Q Tipi Klavye ve F Tipi Klavye olmak üzere iki
çeşit klavye vardır. Bir klavyenin F Klavye mi yoksa Q Klavye mi olduğunu anlamak için ilk
alfabetik tuşun ne olduğuna bakılması gerekmektedir. Eğer ilk harf Q ise Q Klavye; F ise F
Klavye olarak isimlendirilir.
Klavye üzerindeki tuşları 4 kısımda inceleyebiliriz;
Bunlardan ilki fonksiyon tuşlarıdır ve genelde F1 den F12’ye kadardır. Bu tuşlar her
programlama dilinde ve işletim sisteminde farklı fonksiyonlara sahiptir.
İkinci grup tuş takımını ise, daktilo tuşları oluşturur. Bu bölümde A ile Z arası harfler,
0 ile 9 arası rakamlar ve !, ^,”, ? vb. gibi işaret tuşları ile bazı özel tuşlar bulunur.
Bütün klavyelerde olmamakla birlikte bazı klavye türlerinde ayrıca nümerik tuşlar
bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde 0 ile 9 arası rakamların yanında bazı özel fonksiyonlar
bulunur. "NUM LOCK" bir kez basıldığında ışık söner ve rakamlar yerine özel fonksiyonlar
çalışır.
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Son grup tuşları özel tuş takımı oluşturur. Bu tuşlar genelde diğer tuşlarla yapılamayan
işlemleri yapabilmek için kullanılır. Örneğin; Print Screen (Prnt Scrn) tuşu ile o andaki ekran
görüntüsü daha sonra kullanılmak üzere hafızaya alınır. Scroll Lock tuşu ise tablo işlemci
programlarında hücreler arası geçişler için kullanılmaktadır.
Diğer özel tuşlar ve özellikleri aşağıdaki gibidir:
Backspace (
karakterleri siler.

işaretli tuş): İmlecin bulunduğu yerden sola doğru tek tek yazılan

Delete (Del): İmlecin bulunduğu yerden sağa doğru yazılı karakterleri tek tek siler.
Print Screen: Ekranda bulunan görüntüyü ya da yazıyı yazıcıya yollar.
Caps Lock: (Bu tuş açıksa klavyenin sağ üst köşesinde ışık yanar.) Büyük harf ya da
küçük harf tuşu. Tuş açıksa büyük harfler aktif olur, aksi durumda küçük harflerle yazım
sağlanır.
Num Lock: (Bu tuş açıksa klavyenin sağ üst köşesinde ışık yanar.) Bu tuş açıkken
klavyenin sağ tarafında bulunan rakamları kullanabiliriz.
Scroll Lock: Bu tuşa basıldığında imleç kilitlenir ve ekran kayar.
Pause : Bu tuşa basıldığında ekran durur.
Insert : Araya yazı yazacağı zaman kullanılan bir tuştur.
Control+Alt+Del: Aynı anda basıldığında bilgisayarın açma-kapama düğmesine
basmadan kullanıcı işlem paneli açar. Buradan bilgisayarınızı kilitleyebilir, kullanıcı
değiştirebilir, oturumunuzu kapatabilir, kullanıcı parolanızı değiştirebilir ya da görev
yöneticinize bağlanabileceğiniz ekrana ulaşırsınız.
Ctrl+Break: Programlarda çalışmayı durdurur.
Bilgisayarınızda çalışırken herhangi bir şekilde yazdığımız harf tuşu işlemiyorsa
ALT+ASCII (ASC 11,000 ile 25,000 arası rakamdır) yazılırsa o ekrana ait karakter ekrana gelir.
Örneğin ATL tuşu+115=M harfidir.
Bilgisayar açıldığında yanıp sönen göstergeye “imleç” denir. İmleç her tuşa basıldığında
sağa doğru kayar.
Home: İmleci satırın başına getirir.
End: İmleci satırın sonuna götürür.
Page up: İmleci bir ekran yukarı çıkarır.
Page Down: İmleci bir ekran aşağıya indirir.
54

Space Bar: (Harflerin altındaki uzun tuş) Yazı yazarken harf aralığı vermek için
kullanılır. Ayrıca herhangi bir yazı üzerinde çalışma yaparken sağa doğru silerek devam eder.
Tab Tuşu: Bu tuşa basıldığında imleci 8 karakter birden sağa hareket ettirir. Shift tuşu
ile birlikte kullanıldığında 8 karakter sola getirir.
Shift - AltGr: Klavye üzerinde bazı tuşlar ikiz, bazı tuşlar üçüz görevlidir.
İkiz görevliler: Shift tuşu ile basılırsa ikinci karakteri yazar.
Örnek: Shift+2 tuş bileşimi = ’ işarettir.
Üçüz görevliler: Bazı tuşlarda 3 adet simge vardır. Bunlardan sağ alttaki
simgeyi yazmak için AltGr tuşu ile birlikte ilgili tuş basılarak yazılır.
Örnek: Yıldızı (*) yazmak için AltGr+Tuş basılır.
Acil Durumda Ekran Klavyesine Erişim
Sistem, açılış sırasında tüm donanımlar gibi klavyenin çalışıp çalışmadığını kontrol
eder. Klavye ışıklarının ilk açılışta yanıp sönmesinin nedeni BIOS tarafından test edilmesidir.
Ancak test sırasında BIOS klavyeden istediği cevabı alamazsa “Keyboard Error” ya da
“Keyboard Faulire” mesajını yayınlar. Bu mesaj klavyede bir sorun olduğu anlamına gelir.
Böylesi acil durumlarda fiziksel klavye yerine sanal klavyeyi kullanabilirsiniz.
Windows (8 ve 10) kullanıyorsanız:
Öncelikle başlat menüsünden tüm uygulamaları (programlar) seçmeniz gerekmektedir.
V-W harf sıralamasına geldiğinizde Windows donaltıları ikonuna tıklayınız. Ardından
Windows erişim kolaylığı dosyasının altında (içinde) bulunan ekran klavyesi ikonuna
tıklamanız yeterli olacaktır. Bundan sonra yapacağınız tek şey, farenin imlecini parmaklarınız
gibi kullanmak olacaktır. Ekran klavyesi programı, Windows'un XP ve daha ileri sürümünde
de bulunur.
Klavyeden yapabileceğiniz bazı kısayol fonksiyonları şu şekildedir:
CTRL+C / CTRL+INSERT Seçili öğeyi kopyalama
CTRL+X Seçili öğeyi kesme
CTRL+V / ÜST KRKTR+INSERT Seçili öğeyi yapıştırma
CTRL+Z Eylemi geri alma
CTRL+Y Eylemi yineleme
CTRL+D / DELETE Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusuna gönderme
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ÜST KRKTR + DELETE Seçili öğeyi doğrudan silme
F2 Seçili öğeyi yeniden adlandırma
CTRL + SAĞ OK İmleci bir sonraki sözcüğün başlangıcına taşıma
CTRL + SOL OK İmleci bir önceki sözcüğün başlangıcına taşıma
CTRL + ÜST OK İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşıma
CTRL + ALT OK İmleci bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma
ÜST KRKTR + YÖN TUŞU Birden fazla öğe veya bir belge içinde metin seçme
CTRL VE BİR OK TUŞU+BOŞLUK Ayrı ayrı birden çok öğe seçme
CTRL + A Belge veya penceredeki tüm öğeleri seçme
ALT + ENTER Seçili öğeye ilişkin özellikleri görüntüleme
ALT + F4 Etkin öğeyi kapatma veya etkin programdan çıkma
ALT + BOŞLUK Etkin pencerenin kısa yol menüsünü açma
CTRL + F4 Etkin belgeyi kapatma
ALT + SEKME Açık öğeler arasında geçiş yapma
CTRL + FARE KAYDIRMA TEKERİ Masaüstündeki simgelerin boyutunu
değiştirme
SOL ALT + UST KRKTR Giriş dilini değiştirme
CTRL + ESC Başlat menüsünü açma veya kapama.

Windows Logo Tuşu Klavye Kısayolları
LOGO TUŞU Başlat menüsünü açın veya kapatın.
LOGO TUŞU + PAUSE Sistem Özellikleri iletişim kutusunu gösterin.
LOGO TUŞU + D Masaüstünü gösterin.
LOGO TUŞU + M Tüm pencereleri simge durumuna küçültün.
LOGO TUŞU + E Bilgisayarımı açın.
LOGO TUŞU + F Bir dosya veya klasör arayın.
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LOGO TUŞU + L Bilgisayarınızı kilitleyin veya kullanıcı değiştirin.
LOGO TUŞU + R Çalıştır iletişim kutusunu açın.
LOGO TUŞU + YUKARI OK Pencere ekranı kaplar.
LOGO TUŞU + AŞAĞI OK Pencere önceki boyuta geçer.
LOGO TUŞU + SOL OK Pencereyi ekranın sol tarafında ekranı kaplatın.
LOGO TUŞU + SAĞ OK Pencereyi ekranın sağ tarafında ekranı kaplatın.
LOGO TUŞU + P Sunum ekranı modunu seçin.
LOGO TUŞU + HOME Etkin pencere dışındaki tüm pencereleri simge durumuna
küçültün.
Windows Gezgini Klavye Kısayolları
CTRL + N Yeni bir pencere açma
CTRL + W Geçerli pencereyi kapatma
GERİ (BACKSPACE) Önceki klasörü görüntüleme

2.6.2. Fare
Klavyeden sonra bilgisayarda kullanılan en yaygın girdi aygıtıdır. Klavyeye nazaran
daha basit bir teknolojisi ve kullanım alanı vardır. İşaretçiyi (imleç-ekrandaki küçük ok) ekran
üzerinde istenilen bir konuma getirmek ve komut vermek için kullanılan bir araçtır. İlk
bilgisayar faresi 1964 yılında Douglas Engelbart tarafından yapılmıştır. Windows 95 işletim
sistemi ile birlikte kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle grafik tabanlı programlarda
(Windows, Word gibi) işlemleri yapmak için kullanılır. Fareler genelde iki tuşludur fakat son
zamanlarda özellikle internetin yaygın olarak kullanılmasından dolayı kaydırma işlemlerini
kolaylıkla yapan tekerlek gibi tuşlar da eklenmiştir. Oyun ya da özel amaçlı farelerin çok daha
fazla tuş takımına sahip olduklarını görsek de genelde ya 2 ya da 3 tuşlu üretilmektedirler.
Farenin sol tuşuyla genellikle çift tıklama (bir programı çalıştırma veya programdaki bir
komutu aktif hale getirmek için), bir dosyayı tutup sürükleme ve menü seçeneklerini işaretleme
gibi faaliyetleri gerçekleştirirken sağ tuşu kullanarak da işletim sisteminin veya programların
sağ tuş içerik menülerini açabilirsiniz. Kaydırma tekeri ile sayfalarda yukarı veya aşağı doğru
hareket edebilirsiniz.
Fare el hareketlerini mekanik, LED’li optik ve lazerli optik yöntemle algılayabilir. Fare
elde ettiği bilgileri bilgisayara kablo, kızılötesi, radyo dalgaları veya bluetooth ile aktarabilir.
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Fareleri temel çalışma prensibi açısından mekanik ve optik-lazer fareler olmak üzere
ikiye ayırabiliriz.
Mekanik Fareler
Mekanik farelerde serbest dönebilen bir topun yatay ve düşey kaydırıcıya sürtünmesi
ile fare hareketi algılanır. Kaydırıcılar üzerinde delikler bulunan, önünde ve arkasında optik
(IR) alıcı/vericileri olan disklere sahiptir. Topun hareketi ile dönen disk, vericinin yaydığı ışığın
alıcıya ulaşırken kesikli olmasını sağlayacaktır. Bu şekilde alıcının ışık aldığı anlar sayılarak
farenin ekranda hangi eksende ve ne kadar ilerlediği hesaplanarak bilgisayara gönderilir.
Optik ve Lazer Fareler
Optik ve lazer fareler çalışma prensibi açısından çok büyük bir farklılık göstermezler.
Sadece LED teknolojisi yerine lazer teknolojisinin kullanılması açısından bu iki lazer türünün
ismi farklılaşmaktadır.
Optik Fareler
Optik fare teknolojisinde fare topun yerine LED (Light Emitting Diyote) teknolojisi
(küçük bir ışık) ve kamera sistemi bulunur. Farenin hareketi sonucu LED’lerden gelecek olan
sinyaller (hareket komutları) bilgisayara iletilir ve imleç (fare göstergesi) ekranın üzerinde bu
şekilde yer değiştirir.
Lazer Fare:
Lazer fare aslında optik faredekine benzer bir yapıya sahiptir, sadece aydınlatma ışığı
farklıdır. Lazer farelerde aydınlatma için LED ışığı yerine lazer ışınını kullanır. Lazer,
yüzeydeki daha fazla ayrıntıyı gösterebilme kabiliyetine sahiptir. Farenin hareket ettiği
yüzeyden alınan görüntüler işlenerek DSP (Digital Signal Processing) devreleri yardımıyla
hangi yönde hareket ettiği saptanır. Yüzeyden alınan her bir resim, işaret işleyiciye gönderilir
ve işaret işleyici devre, farenin hareket yönüne ve hızına karar verir.
DPI (dot per inch-inç başına düşen nokta sayısı) farenin çözünürlüğünü yani inç başına
fare sensörünüzün okuyacağı nokta sayısını ifade eder. Örneğin, farenin hassaslığı 800 dpi ise
fareyi bir yüzeyde 1 cm oynatırsanız ekranda yaklaşık 2 cm’lik bir yer değiştirme gözlemlenir.
Çözünürlüğü 2500 dpi olan bir fareyi ilgili yüzeyde 1 cm oynatmanız ise imlecin ekranda
yaklaşık 9 cm’lik bir hareket sergilemesine neden olacaktır. DPI’si yüksek olan farelerin
hassasiyeti, yani sizin hareketlerinize vereceği tepkisi de yüksek olacaktır.
Mouse Hertz (Hz), bir farenin okuduğu verileri yani sağa gitme sola gitme vs. gibi
verileri çeşitli iletişim yollarıyla (USB, blutooth, kablosuz vs.) bilgisayarınıza iletme hızına
verilen addır. 1000 Hz’deki bir fare 1 ms’de 500 Hz’deki bir fare ise ilgili veriyi 2 ms hızında
bilgisayara iletecektir.
Fare Bağlantısı
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Tüm giriş cihazları gibi fare de veri gönderebilmek için bilgisayara bir şekilde
bağlanmak zorundadır. Günümüzde birden fazla bağlantı tipi vardır. Bu bağlantı tipleri
aşağıdaki gibidir:
•

Bluetooth

•

Infrared (Kızıl Ötesi)

•

PS/2 Port

•

Serial Port

•

USB

2.6.3. Dokunmatik Altlık (Touchpad)
Dokunmatik altlık, genellikle dizüstü bilgisayar gibi taşınabilir bilgisayarlarda bulunan,
üzerinde parmağın hareketi ile ekrandaki göstergecin hareket ettirilmesine yarayan bir araçtır.
Farenin görevini yerine getiren dokunmatik altlıkların altında çok sayıda kondansatörler vardır.
Parmağın hareketi ile bu duyargaçlar (sensörler) ekranda imleci hareket ettirirler. Dokunmatik
altlığa hafifçe parmakla tıklanırsa okun üzerinde bulunduğu komut veya simge bilgisayara
aktarılır. Dokunmatik altlığın ön veya arka kısmında yan yana bulunan iki düğme ise farenin
sağ ve sol tuşlarının görevini yapar.

2.6.4. Tarayıcı (Scanner)
Tarayıcılar, bir resmi veya metni dijital ortama yani bilgisayara sayısal olarak kaydeden
aygıtlardır. Diğer bir deyişle, tarayıcılar yazıcıların yaptığı işin tersini yaparlar ve dış ortamdaki
görüntü ya da yazıyı bilgisayar ortamına aktarmamızı sağlarlar.
Bilgisayara aktaracağımız bilgiler aynen fotokopi makinesinde olduğu gibi kağıt
üzerinde olmalıdır. Kağıt ya da ilgili doküman baştan ayağı ince bir satır halinde ışıklandırılıp,
yansıyan ışığın algılanması prensibi ile kopyalanır. Algılanan ışık seviyeleri sensör tarafından
gerilime dönüştürülerek ADC (Analog to Digital Converter) üzerinden sayısala çevrilip
bilgisayara aktarılır. Tarayıcıların CCD (Charge Coupled Device) denilen algılayıcıları
(sensörleri) vardır. Bunlar, parlaklık derecesini algılayabilirler. Resmin her bir noktasının
parlaklık derecesi, bu algılayıcıları tarafından algılanır ve renk değeri sayısallaştırılır.
Böylelikle bilgisayar ortamında pikseller elde edilmiş olur.
Tarayıcılarda metin ya da resmin görüntü kalitesinin yüksek olması (çözünürlük)
oldukça önemlidir. Tarayıcının çözünürlük kalitesi dpi (Dot Per Inch - Bir inçteki nokta sayısı)
ile ölçülür. Bu değer ışık algılayıcı CCD sensör üzerindeki algılayıcı nokta sayısını belirler.
Tarayıcılarda yatay ve düşey çözünürlük beraber kullanılarak çözünürlük belirtilir.
Örneğin; 1200x2400 dpi, 4800x6400 dpi gibi. Tarayıcılarda donanım ve yazılım çözünürlüğü
olmak üzere iki tip çözünürlük vardır. Burada asıl olan donanım çözünürlüğüdür. Çözünürlüğün
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yazılımla artması; donanımın elde ettiği piksellerin arasına yazlımla piksel eklenmesi
(interpolasyon) ile gerçekleştirilir.
Tarayıcıların kullanım amacına, hassasiyetine ve profesyonelliğine göre çeşitleri vardır.

2.7. Saklama Üniteleri
Saklama üniteleri, bilgisayarın kullanacağı veya ürettiği verileri saklamak, gerektiğinde
geri çağırıp kullanmak amacıyla kullanılan donanım birimleridir.

2.7.1. Optik Sürücüler ve Diskler
Optik sürücü adı verilen aygıtlar, ışığa duyarlı veri depolama medyalarından veri
okumak veya bu medyalara veri yazmak amacıyla kullanılırlar. Bu bilgileri dijital olarak
kaydedip yine aynı şekilde okuyup yazabilen bir donanım birimidir. Kullanılan disklerin
taşınabilir olması son yıllarda kullanım alanlarını artırmıştır. Üç çeşit optik sürücü (CD-ROM,
DVD-ROM ve Blu-Ray-ROM) ve optik kayıt ortamı (CD, DVD ve Blu-ray) vardır.
Kişisel bilgisayarlarda kullanılan optik sürücüler şunlardır:
CD-ROM / DVD-ROM sürücü: CD / DVD medyalarındaki verileri okuyabilir.
CD-RW / DVD-RW sürücü: CD / DVD medyalarındaki verileri okuyabildiği gibi bu
medyaların yazılabilir ve yeniden yazılabilir çeşitleri üzerine veri yazabilir. İngilizcede CD
yazmaya burning (yakmak) denilir. CD yazıcılardan gönderilen kızılötesi ışınlarla, CD’lerde
bu ışına duyarlı kısımların veri kümesi oluşturacak şekilde optik disk üzerine yakılması
(yaklaşık 400 ºC) ile veriler disk üzerine kaydedilir.
biçim.
biçim.

BD-ROM: Yazılımlar, oyunlar ve film dağıtımları için sadece okunabilir ( ReadOnly)
BD-R: Görüntü kaydı ve bilgisayarda veri depolamak için kaydedilebilir (Recordable )

BD-R: E görüntü kaydı ve bilgisayarda veri depolamak için yeniden yazılabilir (Rewritable ) biçim.
DVD sürücüler aynı zamanda CD sürücülerin yapabildiği işlemleri yapabilirler ama
bunun tersi doğru değildir. Yani CD sürücüleri DVD sürücüsü gibi işlem görmezler. Diğer
taraftan BD sürücüler de kendilerine özgü üretilmiş disklerin yanı sıra CD/DVD de
okuyabilirler ve bunlara ilişkin işlemleri yapabilirler.
Disklerin üzerindeki R (Recordable) yazısı diskin bir kere yazılabilir, üzeri kayıt
yapılamaz ve silinemez olduğunu ifade ederken, RW (ReWritable) yazısı disklerin üzerine
birden fazla (tekrar) kayıt yapılabileceğini göstermektedir.
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CD’lerin (Compact Disc) büyüklükleri farklılık göstermekle birlikte günümüzde en çok
kullanılan CD-R’ler ve CD, RW’ler 700MB kapasitesine sahiptir. Kalınlıkları 1.2 mm ve
boyutları 8-12 cm değerindedir. CD’ler üzerinde 52X, 16X gibi rakamlarla CD’nin
yazdırılacağı maksimum yazma hızı belirtilir. Bunun anlamı bu CD’yi en fazla bu hızda
yazdırabilirsinizdir. Üzerinde yazılı bu maksimum hıza kadar herhangi bir yazım hızı seçilerek
kayıt yapılabilir. Bunun üzerinde bir hızla veriler CD’ye kaydedilmek (yazılmak) istenirse
işlem başarısızlıkla sonuçlanacaktır.
DVD, CD görünümünde elektronik kayıt ortamıdır. DVD (Digital Versatile Disc) Çok
Amaçlı Sayısal Disk veya Dijital Video Disk sözcüklerinin baş harflerinden oluşmaktadır.
CD'ye göre çok daha yüksek kayıt kapasitesine sahiptir. DVD'ler 0.6 mm kalınlığında plastik
kaplı polikarbonattan yapılmaktadır ve iki diskin birleşmesinden oluşur. İçerideki katman
yansıtıcı bir alüminyum ya da altın tabakadan üretilir. Bu iki disk birbirine yapıştırılarak 1.2
mm'lik bir disk oluştururlar.
Blue-Ray oynatıcılar günümüzde en son ve en komplike teknoloji ile üretilmektedir.
Günümüzde kullanılmakta olan DVD gibi optik disk teknolojileri veri yazmak ve okumak için
kırmızı lazer kullanırken, Blue-Ray teknolojisi formatlamada mavi-mor lazer kullanmaktadır.
Blue-Ray ürünler farklı lazer tipleri kullanılmasına rağmen, Blue-Ray Disc, DVD, CD, uyumlu
optik okuyucu yardımıyla CD ve DVD’leri oynatabilmektedir.
CD, DVD ve BT üzerine kayıtlı olan bilgi ve verilerin, ne kadar süreyle saklanabildiği
henüz tam olarak bilinememekle birlikte yapılan tahminler, ilgili disklerin nasıl depolandığına
bağlı olarak, 10 ile 50 yıl arasında değişebileceğini göstermektedir.

2.7.2. Disket (floppy disc)
Disketler özellikle küçük bilgi ve programları depolamak için kullanılan ortamlardır.
Disketler kapasite, yüzey sayısı ve yoğunluklarına göre çeşitli türlerde üretilirler. İlk kez 1967
yılında IBM tarafından icat edilmiştir. İlk floppy sürücü 8 inçlik disket kullanıyordu. Daha
sonra 5.25 inçlikleri geliştirilmiştir. Bu disketler 360 ve 1200 KB veri depolayabiliyordu. Daha
sonraki süreçte 3.5 inç boyutlarında ve 1.44 MB kapasiteli olan disketler üretilmiştir. Disketler
üzerindeki verileri korumak bakımından yetersiz ve kapasite olarak da yetersiz olduklarından
günümüzde artık CD'lere göre popülaritesini kaybetmiştir.
Disket üzerinde bulunan koruma (Write Protect) kapatıldığında disketteki bilgiler
yalnızca okunabilir. Yazma ve silme işlemleri yapılamaz; ancak, koruma açıldığında bu
işlemler tekrar yapılabilir hale gelir. Disketler boyutlarına göre ikiye ayrılır.
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Boy

Kapasitesi

utu

5.25
inç

360 KB (Double sided – Double density = Çift yüzlü çift
yoğunluklu)
1.2 MB (Double sided – High density = Çift yüzlü yüksek
yoğunluklu)
720 KB (Double sided – Double density = Çift yüzlü çift
yoğunluklu)

3.5
inç

1.44 MB (Double sided – High density = Çift yüzlü yüksek
yoğunluklu)
2.88 MB (Double sided – Extended density = Çift yüzlü
geliştirilmiş yoğunluklu)
Tablo 2.1. Disket Türleri
Bo
yutu

5.2
5 inç

Ka
pasitesi
36
0 KB
1.2
MB
72
0 KB

3,5
inch

1.4
4 MB
2.8
8 MB

Tablo 2.2. Disket Sürücüsü Türleri
Görüldüğü gibi disketlerin türleri ile disket sürücülerinin türleri aynıdır. Disket
sürücüler sahip oldukları kapasiteye eşit ve daha aşağı olan disketleri okuyabilirler.

2.7.3. Sabit Diskler
Bir bilgisayarlardaki en önemli bilgi depolama ünitesidir. Bilgisayar ortamında üretilen
her türlü bilginin kalıcı olarak saklandığı, en yaygın kullanılan bilgi saklama aygıtlarıdır. Sabit
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diskler, büyük miktarda bilgiyi uzun süreli olarak saklamak için kullanılan bir tür manyetik
disklerdir. Genellikle taşınabilir olma özelliği yoktur, bu yüzden de sabit disk adını almışlardır.
Bilgisayar kasasının içinde kendileri için ayrılmış yuvalara yerleştirilirler. Sabit diskler
özellikle disketlerle karşılaştırıldığında çok büyük miktarda bilgi depolama özelliğine
sahiptirler. Okuma ve yazma hızları diğer bilgi saklama aygıtlarından daha yüksektir. Başlıca
üç çeşidi bulunmaktadır.
HDD (Hard Disc Driver): Havası alınmış kapalı bir kutu içerisinde bir silindirin
üzerine yerleştirilmiş çok sayıda diskten ve bu disklerin her birine ayrı ayrı giden okuma-yazma
kafalarından oluşur. Verileri bir eksen etrafında dönebilen manyetik disk üzerinde tutan yapıya
sahiptirler. Yapısında elektronik ve elektrik bileşenlerin yanında mekanik bileşenler de vardır.
Mekanik yapı sabit disklerin bant genişliğini sınırlamaktadır. Çünkü dönüş hızları ve eksensel
hareket kabiliyetleri, elektronik yapılara göre oldukça düşüktür. Fakat sabit disk modellerde
veri kurtarma olasılığı daha yüksektir.
SSD (Solid State Driver): Verileri SDRAM ve flash hafıza yapılarında tutan
sürücülerdir. Mekanik parçaları olmadığı için performansı daha iyi ve güç gereksinimi daha
düşüktür. Veri kurtarma olanakları çok düşüktür. Mekanik yapıları olmadığı için sessiz
çalışırlar.
HHD (Hybrid Hard Driver): SSD ve HDD karışımı melez yapıya sahiptirler. Flash
hafıza içeren yüksek boyutta tampon belleğe sahiptirler. Böylece mekanik sisteme göre daha
hızlı olan flash yapı kullanılarak disk erişimlerindeki bekleme süreleri azaltılır.

2.8. Çıktı Birimleri
Bölüm 5.1. de gördüğümüz üzere fare, klavye, dokunmatik ekran gibi bilgisayar giriş
birimleri aracılığı ile bilgisayara verilerin nasıl girildiğini görmüştük. Örneğin, klavyemizi
kullanarak bilgisayarımızda yazı yazdığımızda, bilgisayarımıza verileri göndeririz; ama
gönderdiğimiz bu verileri nasıl görürüz? Monitör sayesinde; ya da yazıcı aracılığıyla bilgilerin
çıktısının alınması şeklinde, öyle değil mi? İşte bilgisayara veri girişini sağlayan donanımlarına
giriş birimleri denilirken, gerçekleştirilen verilerin çıkışını sağlayan bilgisayar parçalarına da
çıkış birimleri adı verilmektedir.

2.8.1. Ekran
Bilgisayar kullanıcısının yazdığı komutların işlem sonuçlarının görüldüğü, bilgisayar ile
kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayan görüntü birimidir. Ekran (monitör) ile bilgisayar
arasındaki iletişimi ekran kartı sağlar. Yani, ekrandan çıkan veri kablosu bilgisayar kasasında
ekran kartına bağlanır.
Ekranın görüntü kalitesiyle ilgili en önemli kavram çözünürlüktür. Ekranların çıktıları
(resim, video, program ara yüzü vb.) gösterirken kullanacağı nokta sayısı çözünürlüğü ifade
eder. Bu noktalara piksel denmektedir. Piksel kare şeklinde olan görüntünün en küçük birimidir
ve bilgisayarımızdaki dijital görüntüler, bu piksellerin yana yana gelmesinden oluşmaktadır.
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Dijital görüntü, imgenin eninde ve boyunda bulunan piksel sayısı ile tanımlanır. Pikselin kendi
başına en ve boy değerleri yoktur. Dikdörtgen biçimindeki tek bir piksel 1*1 mm, 1*1 cm ve
hatta 3*2 m bile olabilir.
Ekranda çözünürlük, uzunluk biriminde birbirinden ayırt edilebilen nokta sayısıdır.
Çözünürlük hesaplarında uzunluk birimi olarak inch (inç) veya santimetre (cm) kullanılır. Bir
inç yaklaşık 25.4 mm veya 2.54 cm’ye eşittir. Basit hesaplamalarda 1 inç için 2.5 cm değerini
kullanabiliriz. Bir ekranın çözünürlüğü ne kadar büyük olursa ekranda gösterilecek resim daha
fazla ayrıntı içerebilecektir.
Çözünürlüğü ifade ederken kullanabileceğimiz en iyi birim inç başına düşen piksel
sayısı (PPC, PPI: Pixel Per (Cm) Inch: ) olacaktır. PPI, genellikle inç başına nokta sayısı (DPIDot Per Inch) ile karıştırılır; oysa, ikisi birbirinden farklı birimlerdir. Nokta (dot) ise, ekrandaki
milyonlarca fosfor noktacıklarından her birisine verilen isimdir.
Bunu bir örnekle açıklayalım; Örneğin 14 inç bir ekranda 800*600 modunda çalışırken
ekranın köşegeninde (diyagonalinde) en ve boy boyutunun çarpanının karekökü kadar (692)
piksel vardır. Bu durumda ekran çözünürlüğü 692/14=49 PPI’dir. Oysa inç başına düşen nokta
sayısı daha farklı çıkacaktır.
Ekran boyutu ise, köşegen uzunluğundan hareketle hesaplanır ve inç olarak ifade edilir.
17, 19, 21, 23, 101 inç gibi değerler vardır. Ekran boyutu sadece görülebilir alan (çerçeve hariç)
üzerinden hesaplanır.

2.8.1.1. Çözünürlüklerine Göre Ekran Türleri
VGA: İngilizcesi Video Graphics Array olan bu kavramı Türkçe'ye Video Grafik Dizisi
olarak çevirebiliriz. İlk ekranlarda hep bu sistem kullanıldı. 160×120, 240×160, 320×240,
400×240, 480×320, 640×480, 800×480, 800×600 çözünürlüğündeki ekranların hepsi VGA
ekran olarak ifade edilmektedir.
nHD: 640X360 ekran çözünürlüğüne sahip cihazlara verilen isimdir ve Full HD’nin
9’da birine tekabül etmesi nedeniyle (nHD-ninth of Full HD yani Full HD’nin dokuzda biri) bu
ismi almıştır.
qHD: quarter Full HD’nin kısaltması olan bu kavramın değeri 960×540’dır. İsminden
de anlayacağınız üzere Full HD’lerin dörtte biri anlamına gelmektedir.
HD: High Definition yani yüksek çözünürlük kelimesinin kısaltması olan bu kavram şu
an için diğer tüm kavramların atası konumundadır. Ekran çözünürlüğü en az 1280×720 olan
ekranlara verilen isimdir.
FHD: Full HD’nin kısaltması olan bu kavram son zamanların en popüler ekran
çözünürlüğü tiplerinden birisidir. En az 1920×1080 çözünürlükle ifade edilen Full HD kavramı
yavaş yavaş yerini daha üst versiyonlara bırakmaktadır.
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QHD: Full HD’nin bir üst görüntü kalitesine sahip çözünürlük boyutudur ve QHD’nin
değeri 2560×1440‘dır.
UHD: Ultra High Definition’un yani Ultra Yüksek Çözünürlüğün kısaltmasıdır.
3840×2160 değerlerine sahip cihazlar için kullanılmaktadır.
FUHD: Günümüzde teknolojinin en üst noktası Full Ultra High Definition ekranlardır.
Ekran çözünürlük değerleri 7680×4320‘dir.
Ekranda en/boy oranı (aspect ratio); ekranın en ve boy oranlarını gösterir. Genelde bu
oran 4:3’dür. Mesela 1024x768 çözünürlüğe sahip bilgisayarda en boy oranı görüldüğü gibi 4:3
şeklinde dizayn edilmiştir. Ama günümüzde 16:9, 16:10 gibi oranlara sahip bilgisayar
ekranlarının da üretildiğini görüyoruz. 16:9 oranına geniş ekran (wide screen) da
denilmektedir.
Ekran Tazeleme Oranı (Refresh Rate) ise, ekranın baştan aşağıya saniyede taranma
sayısını gösterir. Başka bir deyişle ekrandaki görüntünün saniyedeki oluşturulma sayısıdır.
Düşük tazeleme oranına sahip ekrandaki görüntüler aşırı titreyeceğinden dolayı kullanıcının
gözünü yoracaktır.

2.8.1.2. Üretim Teknolojilerine Göre Ekran Türleri
Bilgisayar ekranlarını üretim teknolojilerine göre ikiye ayırabiliriz. Çünkü plazma türü
bilgisayar ekranı yoktur.
CRT(Cathode Ray Tube) Monitörler
CRT eski teknoloji olan tüplü ekranlardır. Bir monitörün en önemli parçası çeşitli
elektronik devrelerle birlikte CRT (Chatode Ray Tube – Katot Işınlı Tüp) denilen havası
boşaltılmış ve ön yüzeyi binlerce fosfor noktacığından (dot) oluşan koni şeklindeki tüptür. Bu
tüp içerisinde küçük boyutlarda binlerce kırmızı, yeşil ve mavi fosfor kaplı tabakadan oluşan
bir ekrana, elektron demetinin çarptırılmasıyla görüntü oluşturulur. Elektron demeti fosfor
tabakaya çarpmadan önce ince metal bir maskeden(shadow mask veya aperture grill) geçirilir.
Amaç elektronları aynı noktaya odaklamak ve başıboş elektronların ekran üzerinde görüntüyü
bozmalarını engellemektir.
LCD Ekranlar: Tüplü ekranlara göre ince ve hafif olan LCD'lerin yapısı CRT'ye göre
çok faklıdır. LCD yani likit kristal monitörler aslında bilinenin tersine sıvı değil katı-sıvı arası
özel bir materyal kullanılır. Bu sıvı-katı karışımı özel materyal ekran içerisinde normal halde
düzensiz şeklinde bulunan ve elektrik verildiği zaman düzenli bir şekil alan özel bir sıvı
kristaldir. Bu özel madde sayesinde LCD ekran; elastikiyet, düşük yansıtma oranı gibi
özelliklere sahiptir, CRT monitörlere göre çok az yer kaplarlar ve hafiftirler.
Tüp kullanmadıkları için hafiftirler, çok az tüketirler ve ısınma sorunları yoktur.
Radyasyon yaymazlar, CRT monitörlerin aksine manyetik alanlardan etkilenmezler. Bu
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avantajların yanı sıra LCD monitörlerin pahalı olması ve CRT monitörler gibi geniş bir görüş
açısı sunmaması önemli dezavantajları arasındadır.
Plazma Ekranlar: Genel yapılarını içlerinde sıkıştırılmış iyonize gaz bulunan elektrik
yüklü görüntü hücreler oluşturur. Plazma ekranlar görüntüyü doğrudan ekran hücrelerinden
yayarlar. Bir pikselin aydınlanması için tek bir plazma hücresinin aydınlanması yeter. Siyah
görüntü hücrenin sönmesi ile sağlandığı için siyah renkler gerçeğe çok yakındır ve görüntü
kalitesi çok iyidir. Görüntü üzerinde bulanıklar ya da pikseller üzerinde yansıma kayıpları
meydana gelmez. Sınırsız izleme açısı vardır. Yan açılardan dahi mükemmel netlikte izleme
imkanı sunar. LCD ve LED ekranlarda olmayan, gerçek kontrast oranına sahiptir. Bilgisayar
ekranı için genelde tercih edilmezler.
Windows’ta Görüntü Ayarlarını değiştirme:
Görüntü ile ilgili renk ve çözünürlük değerlerini değiştirmek için;
- Adım 1: Masaüstünde fareye sağ klikleyin.
- Adım 2: Açılan menüde görüntü ayarlarını tıklayın.
- Adım 3: Gelişmiş görüntü ayarları yazısını tıklayın.
Karşınıza çıkacak ekranda renk ve çözünürlük değerlerini isteğe bağlı değiştirebilirsiniz

2.8.1.3. Ekran Kartı (Graphic Card, Video Card)
Ekran kartı, ekranda görüntünün oluşmasını sağlayan bilgisayarın zorunlu
donanımlarından biridir. Ekran görüntüsünün oluşturulması temelde basit bir işlem gibi görünse
de, özellikle üç boyutlu oyunlar gibi yüksek grafik işlem gücü gerektiren uygulamalarda büyük
önem kazanmaktadır. Yine, ekrandaki görüntülerin netliğini ve standartlarını ekran kartı
belirler. Ekran kartı, merkezi işlem biriminden aldığı verileri (ikili), resme dönüştürerek ekrana
yollar. Ekran kartı aslında merkezi işlem birimi (CPU) ile ekran arasında çevrim işini yapar.
Ekran kartları küçük bir bilgisayar gibi kendine has işlemci (CPU) ve hafıza birimine sahiptir.
Günümüzde, çözünürlük ve desteklenen renk miktarı açısından farklılık gösteren birçok ekran
kartı vardır. Film ve yüksek çözünürlüklü görüntülerin yer aldığı oyun programları için, ekran
kartının uygun kapasitede belleğinin bulunması gerekir.

2.8.2. Yazıcı
Bilgisayardaki verileri kağıda dökmek için kullanılan harici bir donanımdır. Yazıcılar,
baskı teknolojisine göre nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli ve lazer olmak üzere üçe ayrılır.
Yazıcılar günümüzde renkli ve siyah beyaz olarak yazı ve resim basabilmektedir.

2.8.2.1. Nokta Vuruşlu (Dot Matrix) Yazıcılar

66

Yazma işlemi mekanik olarak mürekkepli bir şeride yazma kafasının vurması ile
(daktilo gibi) gerçekleşir. Bundan dolayı, yazılar diğer yazıcı tiplerine göre daha büyük
noktalardan oluşur. Vuruşlardan dolayı çalışması sesin biraz fazla çıkmasına neden olur; fakat,
nokta vuruşu sayesinde karbon kağıdı kullanılarak aynı anda birden fazla sayfa yazdırılabilir.
Genelde iş dünyasında fatura, irsaliye ve makbuz yazdırmada kullanılır. Ev kullanımı için çok
uygun değildir. Bu yazıcı seçiminde yazıcı kafadaki pin (iğne) ve kolon sayısı önemlidir. Pin
sayısı bir anda kağıt üzerine darbe yapabilecek nokta sayısını gösterir. Kolon sayısı ise bir
satırdaki basılacak harf adedini gösterir.

2.8.2.2. Mürekkep Püskürtmeli (Ink Jet) Yazıcılar
Mürekkep püskürtmeli yazıcılar çalışma mantığı açısından nokta vuruşlu yazıcılara çok
benzer. Ancak bu yazıcılar şerit yerine resmi ve karakterleri oluşturmak için vuruşsuz bir
yöntem kullanırlar. Yazıcı kafası kağıda değmeden mürekkep damlacıkları püskürtür. Diğer bir
deyişle, mürekkebin kağıt üzerine püskürtülme esasına dayalı olarak çalışan yazıcılardır. Yazıcı
kafası, üzerinde siyah ve renkli mürekkep kartuşlarını taşır. Yazma sırasında, kağıdı satırın
başından sonuna kadar tarar ve sonra alt satıra geçer. Tarama sırasında mürekkep püskürtülecek
noktalara mürekkep, bu kafa tarafından kağıt üzerine bırakılır.

2.8.2.3. Lazer Yazıcılar
Lazer yazıcılarda kullanılan baskı yöntemi fotokopi makinesindekine benzemektedir.
Bu yazıcılar kağıt üzerinde şekil oluşturabilmek için, adı üstünde, lazer teknolojisi kullanırlar.
Toner, kağıda bir tür ısıtma tekniği ile birlikte uygulanır. Bu yazılarda toner denilen kurumuş
mürekkep kullanır. Lazer ışını bilgisayardan gelen komuta göre istenilen noktaları tarayıp
negatif yükle yüklenerek elektrostatik baskının negatifini oluştururlar. Pozitif yüklü noktacıklar
basılacak şekli negatif kısımlar ise arka planı oluşturur. Toner tambur üzerinde bu noktalara
yapışarak kağıdın yüzeyine yapıştırılır. Daha sonra kağıt ısıtılarak toner iyice kağıt üzerinde
kalıcı hale getirilir. Sonrasında ise tamburdaki baskısı biten elektrostatik resim temizlenir.
Lazer yazıcıların renkli olanları da vardır.
Lazer yazıcı tercih edilirken kullanım alanına göre; dakikada basabildiği sayfa sayısı
(hız), bir sayfa düzenleme dili ile (PostScript ya da PCL) uyumlu çalışıp çalışmadığı, baskı
yapabileceği kağıt türlerine dikkat edilmelidir. Bununla birlikte, kağıt üzerinde maksimum
baskı alanı, basabileceği font sayısı, yazıcının belleğinin büyüklüğü ve network ortamında
paylaşıma açık olup olmadığı gibi hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

2.8.3. Hoparlör (Speaker)
Elektrik akımı değişimlerini ses titreşimlerine çeviren alettir. Bilgisayarda işlenen ve
depolanan seslerin dış dünyada duyulması için gerekli bileşendir. Hoparlörler analog ve sayısal
tabanlı çalışabilmektedirler. Hoparlör gücü sesin kuvvetini ve şiddetini belirler.
Hoparlör parametreleri;
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-Güç (watt)
-Hoparlör sayısı
-Woofer (bas)/midrange (orta) ve tweeter (tiz)
-Kasa yapısıdır.

2.8.4. Ses Kartı
Ses kartı, sayısal olarak tutulan ses bilgilerini analog ses sinyallerine ve aynı zamanda
da analog ses sinyallerini sayısala dönüştürmektedir. Hoparlörden alınan ses, dijital bilginin
analog sinyale dönüşmüş şeklidir. Mikrofondan bilgisayara kaydedilen seste, analog sinyalin
dijital ses bilgisine dönüşmüş şeklidir. Ses kartları günümüzde onboard (tümleşik) olarak
gelmektedir. Haricen bir ses kartı takmak istiyorsak BIOS’tan onboard ses kartı devre dışı
bırakılmalıdır.

2.8.5. Modemler
Daha önceki bölümlerde gördüğümüz üzere bilgisayarlar verileri dijital olarak saklarlar.
Ancak telefon hatları üzerinden gönderilen veriler analog yapıdadır. Bu yüzden modemler
bilgisayarların dijital yapıda sakladıkları verileri analog yapıya çevirerek gönderme işini
üstlenir. Gelen veri ise analog biçimden sayısal biçime (demodülasyon) çevrilerek alınır.
Bilgisayarlarda yaygın kullanılan üç çeşit modem vardır. Dial-up (çevirmeli), kablo modem ve
ADSL (Asimetrik sayısal abone hattı) modemler. Dial-up ve ADSL modemler, kiralık ve
çevirmeli telefon hatlarla kullanılırken kablo modemler kablolu televizyon yayını üzerinden
internete erişim sağlar.
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Uygulamalar


araştırınız.


Windows 10’un en çok kullandığınız üç fonksiyonunu belirleyiniz.
Windows 10’un ana pencerelerinde hangi yazılım ve uygulamalar olduğunu
Windows mağazadan seçeceğiniz bir programı kurmayı deneyiniz.


Çevrenizde gördüğünüz dış donanımları girdi, çıktı ve kayıt donanımları başlıkları
altında sınıflandırınız.


Bilgisayarda klavye kullanımı hakkında bilgi veriniz.
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Uygulama Soruları
1)

Anakartın üzerinde bulunan donanımları sıralayınız?

2)

Merkezi işlem biriminin (CPU) temel fonksiyonları nelerdir?

3)

RAM ve ROM bellek nedir, farklılıklarını belirtiniz?

4)

En sık kullandığınız kayıt ortamlarını (aygıtlarını) ve özelliklerini yazınız?

5)

Klavye kısa fonksiyon tuşlarını ve karşılıklarını belirtiniz?

6)

Dış donanımları kaç ana başlıkta sınıflandırabiliriz, örneklerle açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bilgisayar donanımı kavramını ele aldıktan sonra anakart, merkezi işlem
birimi (CPU), RAM, ROM Bellek, güç sağlayıcı gibi temel iç donanım birimlerini inceledik.
İç donanım birimleri hakkında genel bir bilgi verildikten sonra her bir donanımın temel
özelliklerine ve bilgisayar çalışırken yerine getirdikleri fonksiyonlara değindik. Bununla
birlikte BIOS ve BIOS menüsü konusunda kısa bir bilgi sunumuna da yer verildi.
Ayrıca, bu bölümde bilgisayarın içyapısında bulunmayıp bilgisayara sonradan çeşitli
aparatlarla bağlanan çevre birimleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Çevre birimleri, girdi, çıktı
ve kayıt birimleri olarak üç ana başlık altında detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bununla birlikte
klavye kullanımı ve kısa erişim tuşları hakkında bilgi verilmiştir. Çevre birimlerinin özellikleri
ve fonksiyonları da bu bölümde değinilen konular arasında yer almıştır.
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Bölüm Soruları
1- Bir bilgisayar parçası olarak “……..”, üzerine bilgisayarın bütün parçalarının
doğrudan veya kablo aracılığıyla bağlandığı bir devredir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)

Anakart

b)

RAM

c)

ROM

d)

Flash Bellek

e)

CD-RW

2- Çok eski bir veri yoludur. 1981’de üretilen kişisel bilgisayarlarda kullanılmıştır. Bant
genişliği (8-16 bit) çok düşük olduğu için günümüz anakartlarında kullanılmamaktadır. Hızı
8.33 MHz (mega hertz) olup tak ve çalıştır özelliği yoktur.
Yukarıda tanımı verilen veriyolu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)

PCI (Peripheral Component Interconnect)

b)

AGP (Accelerated graphics port – Hızlandırılmış grafik portu)

c)

PCI-X (PCI-eXtended)

d)

PCI-e (PCI-Express)

e)

ISA (Industry Standart Architecture)

3- Anakart ile dış birimlerin iletişim kurmasına olanak sağlayan bağlantı noktaları
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Portlar ve BIOS

b)

Konnektörler ve BIOS

c)

Portlar ve Konnektörler

d)

Portlar ve RAM

e)

Konnektörler ve RAM
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4- Disket sürücüsünün anakarta bağlanması için kullanılan bağlantı türü hangisidir?
a)

IDE bağlantısı

b)

Floppy bağlantısı

c)

LAN portu

d)

SATA bağlantısı

e)

PS/2 portu

5- Yüksek çözünürlüklü dijital olarak görüntü ve ses aktarımı yapabilen dijital bir
görüntü çıkış birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

LAN (RJ-45) portu

b)

SATA bağlantısı

c)

eSATA port

d)

HDMI Portu

e)

Güç Bağlantı Portu

6- Aşağıdakilerden hangisi bir anakart çeşididir?
a)

XT Anakart

b)

Harici Anakart

c)

Z Anakart

d)

XY Anakart

e)

X/T Anakart

7- Daha fazla standart bağlantılara (giriş/çıkış birimi) sahip olarak 1995 yılında
üretilmiştir. Bu anakartlar ile birlikte diğer donanım birimleri, bütünleşik olarak anakart
üzerinde kullanılmaya başlanmıştır. Donanım birimlerinin montajı için daha esnek ve kullanışlı
tasarımları ile dikkat çeken bu anakartlar, günümüzde en çok kullanılan anakartlardır.
Yukarıda tanımı verilen anakart çeşidi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a)

Harici Anakart

b)

X/T Anakart

73

c)

XT Anakart

d)

AT Anakart

e)

ATX Anakart

8- Aşağıdakilerden hangisi merkezi işlem biriminin yaptığı görevler arasında yer almaz?
a)

Önceden verilen komutları veriliş sırasına göre işler ve kontrol eder

b)
Giriş bölümünden gelen komutların ve verilerin alınarak belleğe
aktarılmasını sağlar
c)

Veriler üzerinde aritmetik işlemler ve mantıksal kıyaslamalar yapar

d)

Tüm komutları aynı anda işler

e)
Sonuçların kontrol işlemlerini yerine getirerek sonucu çıkış birimleri
aracılığıyla (ekran ve yazıcı) ile kullanıcıya ulaştırır.
9- Optik ve lazer fareler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a)
Yatay ve dikey kaydırıcıya serbest dönebilen topun sürtünmesi ile fare
hareketi algılanır.
b)

Kaydırıcılar üzerinde delikler bulunan disklere sahiptir.

c)

Disklerin önünde ve arkasında optik (IR) alıcı ve vericiler vardır.

d)

Yüzeyden alınan her bir resim işaret izleyiciye gönderilir.

e)

İçinde bilye benzeri bir top bulunmaktadır.

10- Ekranda görüntünün en küçük birimine ne isim verilir?
a)

Pin

b)

Piksel

c)

Veri

d)

Port

e)

Çözünürlük

Cevaplar 1) a, 2) e, 3) c, 4) b, 5) d, 6) a, 7) e, 8) d, 9) c, 10) b
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3. YAZILIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Bilgisayara Yazılımları



Bilgisayar Programları



İşletim Sistemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bilgisayarınızı kullanırken en çok kullandığınız yazılımlar hangileridir?
2) Yazılımlar olmasıydı bilgisayarın fonksiyonları ne şekilde değişirdi?
3) İşletim sisteminin temel fonksiyonu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

BİLGİSAYAR
YAZILIMLARI
NELERDİR?

Bilgisayar
programlarını
yazılımlarını tanımak.

İŞLETİM SİSTEMİ
HANGİ GÖREVLERİ
YERİNE GETİRİR?

İşletim
sisteminin
Okuyarak, Deneme
bilgisayarda yerine getirdiği ve uygulama yaparak
fonksiyonları ve önemini
kavramak.

Okuyarak, Deneme
ve ve uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar

Program: Belirli (spesifik) bir işlev veya işlevler bütününü yerine getirmek üzere
yazılmış bir dizi komut satırlar bütünüdür.


Yazılım: Programlar bütününe verilen isimdir.


İşletim Sistemi (OS–Operating System): Bilgisayar donanımı (hardware) ile
kullanıcılar (users) arasında arabulucu rolünde görevini yapan bilgisayarın donanım birimlerini
ve kaynaklarını yönetmeyi sağlayan bir tür yazılımdır.
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Giriş
Yazılım ve program kavramları çoğunlukla birbirinin yerine kullanılıyor olsalar da
temel olarak birbirinden farklıdırlar. Belirli (spesifik) bir işlev veya işlevler bütününü yerine
getirmek üzere yazılmış bir dizi komutlar bütününe “program” denir. Belirli bir amaç için bir
araya getirilmiş programlar bütününe ise “yazılım” adı verilir.
Bilgisayarda işlem yapmayı sağlayan yazılımların yanı sıra bilgisayar donanımının
çalışmasını sağlayan yazılımlar da vardır. Bilgisayar üzerinde bulunan yazılımları “sistem” ve
“uygulama” yazılımları olmak üzere iki ana başlık altında incelemek mümkündür. Bir
bilgisayar sisteminde kullanılan tüm program ve dosyaların tümüne genel anlamı ile yazılım
adı verilmektedir. Örnek olarak; bir işletim sistemi olan Windows da bir yazılımdır.
Bu bölümde, yazılım ve program türleri hakkında detaylı bir bilgi paylaşımı yapılırken
aynı zamanda yazılım türlerinin en önemlisi olan işletim sisteminin nasıl çalıştığı ile ilgili
önemli bilgiler ve bazı detaylar da verilecektir.
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3. YAZILIM VE PROGRAM
Bilgisayarlar sadece donanım halinde belirli bir işlem yapabilme kabiliyetine sahip
değildir. Ancak belirli yazılımlar yüklenerek işlem yapabilecek hale getirilirler. Basit bir
ifadeyle, bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen kod parçalarına yazılım diyebiliriz. Diğer
bir deyişle yazılım, bir amaca yönelik olarak hazırlanmış ve bilgisayarın işlem yapmasını
sağlayan programlardır. Program ise, bilgisayarda belirli bir amaca yönelik olarak yazılmış,
yerine getirilmesi istenilen sıralı işlemler için yazılmış komut ve işlem adımlarının tümü
şeklinde ifade edilebilir.
Programlar bazı programlama dilleri vasıtası ile yazılırlar. Programlama dili,
programcının belli bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatan algoritmayı ifade etmek için
kullandığı standartlaşmış notasyonlar bütünüdür. Programlama dilleri, programcının
bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depolanıp iletileceğini, hangi
koşullarda hangi işlemlerin yapılacağını tam olarak tanımlamakta kullandığı komut ve
tanımlamalar bütünüdür.
Programlama dilleri insanların algılamasına yakın olmasına göre 3 gruba ayrılır.
Alt seviye programlama dilleri: Makine koduna oldukça yakın programlama dilleridir.
Makine hakimiyeti oldukça gelişmiştir. Yazılan programlar küçük bir çevirme işlemi ile makine
diline çevrilir. Bu programlama dillerini bilen kişilerin mikro işlemciler hakkında bilgi sahibi
olması gereklidir (Assembly programlama dili gibi) .
Orta seviye programlama dilleri: Oldukça esnek olan bu diller hem üst hem alt seviye
programlama yapabilirler. Alt seviye dillere oranla biraz daha anlaşılırdır. (C programlama dili
gibi.)
Üst seviye programlama dilleri: Olay tabanlı programlama dilleri olarak da
adlandırılırlar yalnız, bu programlama dilleri sadece belirli fonksiyonlar etrafında çalışırlar ve
programlama hakimiyetini azaltırlar. En hızlı ve en etkili programlama dilleri bu kategoridedir.
(visual basic ve pic basic pro gibi) Diğer programlama dillerine kıyasla daha kolay öğrenildiği
ve uygulandığı için yeni başlayanlara en uygun diller üst seviye programlama dilleridir.
Programlama dillerini uygulama alanlarına göre ise dörde ayırabiliriz:
Bilimsel ve Mühendislik Alanında: Üniversitelerde ve bilimsel kuruluşlarda
mühendislik veya matematik hesapları için kullanılan bu dillere örnek; Pascal, C, C++, Java
dilleridir.
Veri Tabanı Kullanımında: Genellikle Personel kayıtları, fabrika stok veya depo
denetimi gibi veri tabanı gerektiren işlemlerde kullanılan diller; DBASE, SQL, FOXPRO,
PARADOX gibi veri tabanı dilleridir.
Sistem Programcılığında: İşletim sistemlerinin ve sistem programlarının yazılımında
kullanılan dillere örnek; C, C++, Java ve makine dilleridir.
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Genel Amaçlı Kullanım: Çeşitli konularda uygulama geliştirmek için kullanılan dillere
örnek; C, C++, Java, VB ve Pascal'ı verebiliriz.
Basit bir dilde yazılmış olan kodu (kaynak kodu ya da source code) istenilen başka bir
kod haline dönüştüren programlara derleyici (compiler) denir. Genelde üretilen bu kod ortama
göre çalıştırılabilir kod (executable code) olarak üretilmektedir. Ancak bir derleyicinin en doğru
tanımı; bir dildeki kodu başka dile çeviren program olarak yapılabilir.
Paket programlar, belirli bir amaç için hazırlanmış, bilgisayar uzmanı olmayanlar
tarafından da rahatlıkla kullanılabilen programlardır.
Bu programlar içeriğinde kendi yükleme uygulamalarını ve obje kütüphanesini
barındırır ve genelde birden çok fonksiyona sahiptir. Paket programlar çeşitli yazılım dilleri ile
hazırlanabilmekte olup genelde masaüstü uygulamaları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. En
yaygın paket programlar; istatistik, matematik, doğrusal programlama, proje planlaması,
maliyet muhasebesi ve finansman konuları ile ilgilidir.
Uygulama programları ise belirli konulardaki problemlerin çözümüne yönelik olarak
programlama dillerinden biri ile yazılmış programlardır. Örneğin, bir işletmede bilgisayar
kurulduktan sonra stok kontrolü, ücret ve maaş bordrosu, faturalama gibi programlar örnek
gösterilebilir. Kullanılan yazılımların çoğu işletim sistemi ile kullanıcı arasındaki köprüyü
oluştururlar. İnternet sayfalarını görüntülemek için İnternet Explorer, müzik dinlemek için
Winamp programı, film izlemek için Bs Player, ofis uygulamaları için Open Office programı,
oyun oynamak için Need for Speed de günlük hayatımızda sıkça kullandığımız uygulama
programlara örnek olarak verebiliriz.

3.1. Sistem Yazılımları
Genel olarak kullanıcılarla donanımlar arasında bağ kuran ve donanımlara
fonksiyonlarını gerçekleştirmede yardımcı olan programlar bütününe sistem yazılımları denir.
Sistem yazılımlarını kendi aralarında iki gruba ayırabiliriz:
1. İşletim Sistemleri
2. Ek Sistem Yazılımları

Şekil 3.1. Sistem ve Uygulama Programları
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3.1.1. İşletim Sistemleri
İşletim sistemleri sistem yazılımlarının en önemlisidir. Birincil görevi kaynak yöneticisi
olmasıdır ve yönettiği kaynakların en önemlisi de donanımdır. Bir işletim sistemini orkestrayı
yöneten bir şef gibi düşünebilirsiniz. Nasıl orkestrayı yöneten bir şef olmadığında,
enstrümanlardan çıkan sesler birbiriyle uyumlu olmayacaksa eğer işletim sistemi olmazsa
bilgisayarın donanım elemanlarının birbiri ile haberleşemeyecek, birbirini tanımayacak,
kısacası birbiri ile uyumlu bir şekilde çalışamayacaktır.
İşletim sistemi (OS – Operating System), bilgisayar donanımı (hardware) ile kullanıcılar
arasında (users) arabulucu rolünde görevini yapan bilgisayarın donanım birimlerini ve
kaynaklarını yönetmeyi sağlayan bir tür yazılımdır.
İşletim sisteminin amacı kullanıcı programlarını çalıştırmak için kullanıcıya ortam
oluşturmaktır. İşletim sistemi bilgisayarı, yazılım ve donanımlarını kullanmak için elverişli
duruma getirir ve donanım birimlerinin etkili kullanılmasını sağlar.
İşletim sistemi; bilgisayar sistemini oluşturan donanım ve yazılım nitelikli kaynakları
kullanıcılar arasında kolay, hızlı ve güvenli bir işletim hizmetine olanak verecek biçimde
paylaştırırken bu kaynakların kullanım verimliliğini en üst düzeyde tutmayı amaçlayan bir
yazılım sistemidir.
Aşağıdaki şekilde işletim sistemi temsili olarak gösterilmiştir.

Şekil 3.2. İşletim Sistemi
İşletim sisteminin yerine getirdiği önemli fonksiyonları şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Bilgisayarın gerçekleştireceği işleri sıraya koyar,
2. İşi kontrol eden dili yorumlar,
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3. Hata durumlarında ilgili işlemleri sonuçlandırır,
4. Giriş/Çıkış işlemlerini sonuçlandırır,
5. Kesmelerin gereğini yerine getirir,
6. İşlerde öncelik sırasını ayarlar,
7. Kaynakları kontrol eder,
8. Kullanıcıların birbirlerinin haklarına müdahalelerini önler,
9. Bilgisayara birden fazla erişime izin verir,
10. çeşitli ara yüzleri vardır ve bu yüzlerin her biri farklı bir fonksiyona sahiptir,
11. Bilgisayar kaynaklarının hesabını tutar,
12. Bilgileri uzun vadede saklama işine aracılık eder.

3.1.1.1. İşletim Sistemlerinin Görevleri
İşletim sistemleri uygulama programlarının belirli bir sırada ve zamanda çalıştırılmasını
sağlar. Mesela internette gezinirken aynı zamanda müzik dinleyip aynı anda bazı dosyaları
bilgisayara kopyalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Burada sayılan üç işlemin aynı anda
gerçekleştirilmesi işletim sisteminin görevlerinden biridir. İşletim sisteminin bu görevine işlem
yönetimi adı verilir.
İşletim sistemi, işlem (görev) yönetiminde aşağıdaki işleri icra eder:
•

Kullanıcı ve sistem birimlerinin oluşturulması, silinmesi

•

Görevlerin oluşturulması, durdurulması ve yeniden çalıştırılması

•

Görevlerin zamana uyum sağlama mekanizmasının gerçekleştirilmesi

•

Görevler arasında iletişim sağlanması

•

Kilitlenmelerin yönetimi

Diğer taraftan, bilgisayarda çalışan tüm programların ana bellekte olması gerekir.
Dolayısıyla bir programa çalışma süresi boyunca bilgisayarın hafızasından belirli bir alanın
tahsis edilmesi, işlem bitince ayrılan bellek alanının boşaltılması işletim sisteminin bir başka
görevidir. İşletim sistemi açıldığında bilgisayarda kurulu olan tüm programlar bilgisayara
tanıtılır ve bu programlara ulaşım yolları hafızada tutulur. Kullanmak istediğiniz bir programa
çift tıklayıp çalıştırdığınız zaman disk üzerindeki programa ait veriler bilgisayarın ana belleğe
yüklenir. Buna işletim sisteminin bellek yönetimi fonksiyonu denir.
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Yazıcıdan çıktı alma, tarayıcıdan bir resmin taranması, dosya kopyalama vs. gibi
bilgisayar sistemi ile tüm çevre birimleri arasındaki veri alışverişinin sağlanması işletim
sisteminin diğer görevlerinden biridir. Kısacası girdi ve çıktı birimlerinin yönetimi de işletim
sistemi tarafından gerçekleştirilen başka bir görevdir diyebiliriz.
Bilgisayardaki tüm veriler disk, cd/dvd, hafıza kartları gibi depolama birimlerinde
saklanır. Bu verilere erişim, bilgi yazma/okuma gibi görevler yine işletim sistemi tarafından
yürütülürler. Yine bu bilgi/verileri sınıflandırma, farklı klasörler altında tasnif etme, verilen
dosya isimlerin değiştirilmesi gibi işlemlerin geneline işletim sisteminin dosya yönetimi adı
verilir. Bilgisayar sisteminin birden fazla kullanıcı arasında oluşturulan yetkilerle, herhangi bir
karışıklık olmadan paylaştırılması yine işletim sisteminin görevlerindendir. Buna işletim
sisteminin kullanıcı yönetimi fonksiyonu da denir. Birçok işletim sistemi, aynı bilgisayar
sistemini birden fazla kullanıcının kullanmasına olanak sağlar. Her kullanıcının bir kullanıcı
adı ve şifre tanımlamasına izin veren sistem aynı zamanda, her kullanıcının kendine özgü bir
masa üstü ortamı oluşturabilmesine de imkân sağlar. Her bir kullanıcı kendi klasörlerini
oluşturur ve programlarını tanımlayabilirken, bir diğer kullanıcı erişim izni olmadan diğer bir
kullanıcının dosya ya da dizinlerini göremez.

3.1.1.2. İşletim Sistemi Türleri
İşletim sistemlerini tek kullanıcılı, büyük ve çok kullanıcılı bilgisayarlarda kullanılması
açısından üçe ayırabiliriz:
Tek Kullanıcılı Bilgisayarlarda Kullanılan İşletim Sistemleri: Kişisel
bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemi tek bilgisayarın kullanacağı şekilde programlanmış
ise, buna tek kullanıcılı işletim sistemi denir. Windows 8, Windows 10, Linux gibi programlar
tek kullanıcılı işletim sistemlerine örnek gösterilebilir.
Çok Kullanıcılı Bilgisayarlarda Kullanılan İşletim Sistemleri: Bu işletim sistemleri
türü server işletim sistemleridir. Bu sistemler, çok büyük kişisel bilgisayarlarda, iş
istasyonlarında veya hatta büyük (mainframe) bilgisayarlardaki serverlarda çalışırlar. Bu sistem
aynı anda çok sayıda kullanıcının ağa bağlanmasına ve kullanıcıların donanım ve yazılım
kaynaklarını paylaşmasına izin vererek onlara yardım eder. Windows NT, Novell, Unix gibi
işletim sistemlerini bu grup işletim sistemlerine örnek verebiliriz.
Büyük (Mainframe) Bilgisayarlarda Kullanılan İşletim Sistemleri: Mainframe
bilgisayarlar oda büyüklüğünde bilgisayarlardır ve genellikle büyük veri merkezlerinde
bulunmaktadırlar. Bu bilgisayarlar, kişisel bilgisayarlardan giriş / çıkış kapasiteleri bakımından
ayırt edilirler. Bu işletim sitemleri eş zamanlı olarak birden fazla sistemin çalışmasına olanak
kılar. Eş zamanlı sistemler büyük veri tabanlarındaki sorgu işlemleri gibi aynı anda bilgisayarda
çok sayıda uzaktaki kullanıcıya çalışmaları için izin verir. Mainframe işletim sistemlerine örnek
olarak OS/390 ve OS/360 verilebilir.
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3.1.2. Ek Sistem Yazılımları
Ek Sistem yazılımlarına aynı zamanda yardımcı yazılımlar da denir. Bu tür yazılımlar,
işletim sisteminin yeteneklerini ve işlevlerini genişleten bir bakıma tamamlayan yazılımlardır.
Örneğin; bilgisayarı kurmaya yarayan ancak işletim sisteminin içerisinde olmayan yazılımları
bu sınıfa dahil edebiliriz. Disk formatlama, dosya kopyalama, modemle haberleşme ve veri
iletişim aktiviteleri yardımcı yazılımlarla gerçekleştirilir.

3.2. Uygulama Yazılımları
Uygulama yazılımları kullanıcıların belli başlı bazı işlemleri yapmalarına imkân veren
yazılımlardır. Uygulama yazılımlarının geliştirilmesi için programlama dilleri ve diğer bazı
uygulama geliştirme araçları kullanılır. Uygulama yazılımları genellikle belli bir işletim sistemi
altında çalıştırılmak üzere hazırlanır. Örneğin, Macintosh işletim sistemi altında çalıştırılmak
üzere hazırlanan bir kelime işlem programı DOS veya WINDOWS işletim sistemini kullanan
kişisel bilgisayarlarda çalışmayacaktır.
Yaygın olarak kullanılan uygulama yazılımları; kelime işlemciler, elektronik tablolama,
veri tabanı, sunu programları, elektronik posta vb. işlevleri olan yazılımlardır. Şimdi isterseniz
kısaca bazı uygulama yazılımlarına kısaca bir göz gezdirelim.
Kelime İşlemciler
Bilgisayarlarda en çok kullanılan uygulama yazılımlarından biri olan kelime işlemciler,
bilgisayarınızda metin, resim, grafik, tablo ve diğer eklentilerle birlikte tek bir doküman
oluşturmanızı, kaydetmenizi, düzenlemenizi, biçimlendirmenizi ve saklamanızı sağlar. Öyle ki,
gelişmiş kelime işlemciler farklı yazı tiplerinden sayfa düzenlerine, yazılar içine yerleştirilecek
resimlerden yazı biçim ve renklerine, yazı içinde bir kelime aratma, yazının gramer ve imla
kontrolüne kadar çeşitli işlevler sunarken yazıcıdan bir döküm alma gibi yardımcı araç
özellikleri bulunan bir sistem yazılımıdır. Kelime işlemci yazılımlarının başlıcaları Microsoft
Word, Libre Office, Open Office Write, Corel Wordperfect ve Lotus Word Pro’yu sayabiliriz.
Hesap Tabloları
Pek çok bilgisayar kullanıcısı çeşitli hesaplamalar yapabileceği bir araca ihtiyaç duyar.
Bu bir fizibilite çalışması olabileceği gibi bir bireyin, evin ya da işyerinin dönemlik bütçesi
(günlük, haftalık, aylık, üç aylık, yıllık vb.) de olabilir. Hesap tablosu sadece verilerin
girilmesiyle oluşturulan dört işleme dayalı bir tablo değil; formül ve fonksiyonlar aracılığıyla
veriler üzerinde çözümleme ve ilişki kurma gibi karmaşık işlemlerin de yapılabilmesine olanak
tanıyan yazılımlardır. Aynı zamanda bu hesaplamalardan yararlanarak grafikler hazırlanabilir.
Hesap tabloları, yan yana ve alt alta dizilmiş hücrelerden oluşur. Her bir hücreye bir
matematiksel değer veya bir işlem yazılabilir. Bu hesaplamalardan yararlanarak grafikler
hazırlayabilir. Belli başlı hesap tabloları arasında; Excel, ve Lotus 1-2 3’ü sayabiliriz.
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Sunu Programları
Sunun programları; rapor, ödev ve toplantı konularının resim, grafik, metin, ses ve
görüntüler kullanılarak hazırlanan sunularının, sıralı ve düzenli bir şekilde bilgisayar
yardımıyla anlatılmasını sağlar. Karşınızdakilere anlatacaklarınızı görsel olarak etkileyici bir
biçimde sunmanıza yardımcı olurken, diğer uygulamalardan veri alabilmenize olanak tanır.
Elektronik ortamda hazırlanan sunuyu bir sınıf ya da topluluğa projeksiyon cihazı aracılığıyla
bilgisayardan görüntü düzlemine yansıtabilirsiniz. Örneğin, bir iş toplantısında hesap tablosu
ile çıkarılmış şirketinizin dönemlik kar/zarar grafiğinizi sunu programları ile sunabilirsiniz.
Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance Graphic, Corel Presentations belli başlı sunu
programlarıdır.
Veritabanı Programları
Veritabanı, birbiriyle ilişkili bilgilerin düzenli ve istenildiğinde kolayca erişilerek
kullanılabilecek şekilde kayıt altına alındığı veri topluluğundur. Telefonlarınızdaki kişi rehberi,
bir firmanın bütün müşterilerini içeren kartlar, kitapçı veya kütüphanelerdeki kitap kayıtları,
akademik bir dergi, üniversitelerin tez yönetim sistemleri, çalışmaların sınıflandırıldığı birer
veritabanı örneğidir. Kullanım amacına göre düzen verdiğiniz elektronik tablo dosyaları da ayrı
bir tür veritabanıdır. Bu bilgileri kullanıcılar oluşturur, veritabanı ise çeşitli kriterlere göre çok
sayıda bilgiler arasından arama yapma olanağı sunar ve belirlediğimiz kriterlere göre bilgileri
hızlı bir şekilde karşımıza getirir.
Büyük miktarlardaki verilerin hızlı ve güvenli bir biçimde gereksinim duyulan bilgiye
dönüştürülmesi veritabanlarının en önemli özelliklerinden birisidir. Yaygın olarak kullanılan
Microsoft Access, Lotus Approach, gibi veritabanlarının yanı sıra Oracle 8, IBM Dbase-II gibi
büyük şirketlerin ihtiyaçlarına göre modüler bir biçimde programlanan, üzerinde farklı
çözümler geliştirilebilen veritabanları da vardır.
Grafik Yazılımları
Fotoğraf ve resimleri görüntülemenize, üzerinde değişikler yapmanıza, resim
çizmenize, resimler üzerinde çeşitli efektler uygulamanıza izin veren tüm yazılımlar grafik
yazılımlar kategorisine girer. Kişisel bilgisayarlarınızda fotoğraf ve resimlerinizi
görüntülemek, basit şekiller çizmek gibi işlere yarayan Paint’ten çok gelişmiş özelliklere sahip
olan Adobe Photoshop’a kadar çok çeşitli grafik tasarım yazılımları bu kategoride
değerlendirilir.
3D Modelleme/Animasyon
Animasyon, algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu (2 dimension - 2D)
veya üç boyutlu (3 dimension - 3D) olarak birkaç görselin arka arkaya hızlı bir şekilde
gösterilmesiyle elde edilen hareketli görüntüdür. Kısaca, resim ve grafikleri canlandırma
yazılımı diyebiliriz. Bilgisayarlarınızda bu yazılımlar, çizimlere hareket verebilir, iki ve üç
boyutlu animasyonlar gerçekleştirebilirsiniz.
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3D modelleme programları endüstriyel tasarım, medikal sunum, mimari görselleştirme,
çizgi film, bilgisayar oyunları vs. üretiminde de kullanılmaktadır. Adobe Flash, Anime Studio,
Toon Boom, 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Blender ve Lightwave çeşitli animasyon
yazılımlarıdır.
Mühendislik Uygulamaları
Mimarlık ve mühendislik çalışmaları ve hassas çizim isteyen endüstriyel tasarımlar için
çizim ve hesaplama yapma ihtiyacı, standart grafik programlarının ve hesap tablolarının
imkânlarından farklı düzeydedir. AutoCAD gibi gelişmiş tasarım yazılımları ve bazen bu
uygulamalarla birlikte kullanılabilen çeşitli mühendislik hesap programları bu kategoridedir.
Ticari Uygulamalar
Yazılım türleri içinde en özel ve en işlevsel olarak bilinen ticari yazılımlar, bilgisayar
ile yapılan işlemlerin kolaylığı, maliyet ve zaman tasarrufu gibi çeşitli nedenlerle bilgisayar
teknolojilerinin son yıllarda hızla en küçük ofislere dahi girmesi sonucu çok büyük bir ihtiyaç
olarak ortaya çıkmış müşteriye tabanlı yazılımlardır.
İş dünyasında küresel rekabetin artması, pazarlama sorunları, güvenlik ihtiyacı gibi
gerekçelerle ticari yazılımların muhasebe, stok kontrol, belge yönetimi, üretim planlama,
fizibilite vb. işlevleri yerine getirmesinin ötesinde veri güvenliği, tüm yeni işletim sistemlerine
uyumluluk, uluslararası standartlarda veri alışverişi ve kurumsal ihtiyaçlara yönelik daha
komplike ticari yazılımlar ön plana çıkmaya başlamıştır.
İletişim Yazılımları
İnternete, web sitelerine ve haber gruplarına bağlanmak, elektronik posta göndermek,
modemle kişisel bilgisayarlarımızdan faks çekmek, başkaları ile dosya alış-verişinde bulunmak,
görüntülü ve yazılı sohbet etmek için iletişim yazılımlarını kullanırız.
Oyunlar
Bilgisayarlar, iş yapma aracı oldukları kadar oyun ve eğlence aracı olarak da
kullanılmaktadırlar. Renkli bir kişisel bilgisayara uyumlu, günümüzde binlerce oyun yazılımı
bulmak mümkündür. Profesyonel bir oyun için yapay zeka, veritabanı, similasyon, fizik, ses ve
grafik yazılımı gibi birçok yazılım bilgisine ihtiyaç vardır.
Özel Uygulamalar
Bütün bu kategorilerdeki yazılımlarla yapılması mümkün olmayan pek çok iş
bulunmaktadır. Onun için kurumlar birçok özel yazılım geliştirmiştir. Örneğin, bir eğlence
merkezinin giriş/çıkışlarının takibi, doluluk oranlarının hesaplanması, merkezin çeşitli
bölümlerinde stok kontrolünün yapılması gibi işlemler için özel uygulamalar
üretilebilmektedir.
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Multimedya Uygulamaları
Bilgisayar tabanlı; metin, resim, film, ses ve animasyon ile bütünleşik olarak üretilen
yazılımlar arasında genelde hobileri geliştirmeye yönelik yazılımlar ve ansiklopedik bilgi veren
başvuru yazılımları da bu grup yazılımlar içerisinde yer alır.
Yardımcı Yazılımlar
Bilgisayar sistemimizi daha verimli kullanmak, yönetmek, optimize etmek ve
diskimizdeki bilgilerin bakımını yapmak için kullandığımız çeşitli boyutlarda pek çok
uygulama bu sınıfa girer. Bunlar arasında; bazı programların korunması, rakiplere zarar
verilmesi ya da eğlence amacıyla üretilen ve virüs adı verilen programlar da bulunmaktadır.
Tabi ki bu virüsleri temizlemek için anti virüs programları da bu kapsamda irdelenmektedir.
Programlama Yazılımlar
Program terim olarak bilgisayara ya da elektronik devrelere yaptırılması gereken işi bir
dizi komutlar olarak yazma olarak ifade edilir. Her tür uygulamayı yazmak için kullanılan
programlara da programlama yazılımı adı verilir. Programlama dilleri sayesinde bilgisayara
hangi işi nasıl yapması gerektiğini kodlarız. C++, Visual Basic, Delphi günümüzde en çok
kullanılan programlama yazılımları arasındadır.
Programlama yazılımlarını üçe ayırabiliriz:


Alt Seviye Yazılım Dilleri:

o
Assembly Programlama Dili: Karmaşık programlar
yazmak için kullanılan düşük seviyeli bir dildir. Assembly kullanım
amacı tüm programlama dillerinde olduğu gibi daha az zamanda daha
çok iş yapmaktır.

Orta Seviye Yazılım Dilleri: Bu programlama dilleri oldukça
esnektir, hem alt hem de üst seviye programlama yapılabilir.
o
C programlama dilleri: C programlama dili günümüzde en
popüler dillerden biridir. Günümüzde kullandığımız bir çok programda
C dili kullanılmıştır. Microsoft Windows, GNU/Linux, Minix gibi
programların yapımının büyük bir çoğunluğunda C dili kullanılmıştır.

Üst Seviye Programlama Dilleri: Bu programlama dilleri sadece
belirli bir fonksiyon üzerinde çalışırlar, bu, programlama hakimiyeti azaltırken
diğer taraftan da, en etkin ve en hızlı programlama dillerini içerir. Visual basic
ve pic basic pro gibi.
o
Basic: Basic öğrenmesi ve uygulaması kolay olan bir
programlama dilidir. Visual basic diliyle Windows’un belirli bölümleri
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yazılmıştır. Her Microsoft Office paketinde bir basic türevi var olup
makro programlamada da büyük kolaylıklar getirmektedir.
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Uygulamalar


Bilgisayarlarınızda yüklü yazımları ve fonksiyonlarını inceleyiniz?



İşletim sisteminin çalışma mantığı hakkında bilgi veriniz.
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Uygulama Soruları
1)

Bilgisayarınızda en sık kullandığınız yazılımları ve özelliklerini yazınız?

2)

Tek kullanıcılı bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemleri hakkında bilgi veriniz?

3)

Ek sistem yazılımları nedir? Diğer yazılımlardan farkını belirtiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım parçalarının yönetimini hem
de kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli olan yazılımlar ele alınmıştır. Sistem yazılımları
ve işletim sistemlerinin yanı sıra ek sistem yazılımları hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1Genel olarak kullanıcılarla donanımlar arasında bağ kuran ve donanımlara
fonksiyonlarını gerçekleştirmede yardımcı olan programlar bütününe “……..” denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a)

Program

b)

Program yazılımları

c)

Sistem yazılımları

d)

Uygulama yazılımları

e)

Mobil yazılımlar

2- Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin yerine getirdiği önemli fonksiyonlardan
biri değildir?
a)

Bilgisayarın gerçekleştireceği işleri sıraya koyar

b)

Kaynakları kontrol eder

c)

Bilgisayara birden fazla erişime izin verir

d)

Bilgisayar kaynaklarının hesabını tutar

e)

Bilgisayar arızalarını tespit ederek onarma işlemi gerçekleştirir

3- Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin, işlem (görev) yönetiminde icra ettiği işler
arasında yer almaz?
a)

Kilitlenmelerin yönetimi

b)

Görevler arasında iletişim sağlanması

c)

Görevlerin zamana uyum sağlama mekanizmasının gerçekleştirilmesi

d)

Yeni görevler üretmesi

e)

Görevlerin oluşturulması, durdurulması ve yeniden çalıştırılması
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4- Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemleri türleri arasında yer alır?
a)

Tek kullanıcılı işletim sistemleri

b)

Offline kullanıcılı işletim sistemleri

c)

Karma kullanıcılı işletim sistemleri

d)

Aktif kullanıcılı işletim sistemleri

e)

Online kullanıcılı işletim sistemleri

5- Bilgisayar donanımı (hardware) ile kullanıcılar arasında (users) arabulucu rolünde
görevini yapan bilgisayarın donanım birimlerini ve kaynaklarını yönetmeyi sağlayan yazılıma
ne ad verilir?
a)

Program

b)

Makro program

c)

İşletim sistemi

d)

Uygulama

e)

Aktif yazılım

6- Karmaşık programlar yazmak için kullanılan düşük seviyeli bir dildir. Kullanım
amacı tüm programlama dillerinde olduğu gibi daha az zamanda daha çok iş yapmaktır.
Yukarıda tanımı verilen programlama dili aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a)

C programlama dilleri

b)

Basic

c)

Üst Seviye Programlama Dilleri

d)

Orta Seviye Yazılım Dilleri

e)

Assembly Programlama Dili

7- Aşağıdakilerden hangisi bir grup (çok kullanıcılı) işletim sistemidir?
a)

Windows 7

b)

Windows 8

c)

Windows 10
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d)

Novell

e)

Linux

8- Aşağıdakilerden hangisi tek kullanıcılı işletim sistemidir?
a)

Windows NT

b)

Windows 8

c)

Unix

d)

Novell

e)

Hiçbiri

9- İşletim sistemleri uygulama programlarının belirli bir “……..” ve “……..”
çalıştırılmasını sağlar.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a)

Sırada - zamanda

b)

Anda - hızlı

c)

Hızda - zamanda

d)

Periyotta - zamanda

e)

Periyotta - hızda

10- Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemci yazılımı değildir?
a)

Microsoft Word

b)

Libre Office

c)

Open Office Write

d)

Corel Wordperfect

e)

Excel

Cevaplar 1) c, 2) e, 3) d, 4) a, 5) c, 6) e, 7) d, 8) b, 9) a, 10) e
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4. MS WORD
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanma



MS Word Menüleri ve Fonksiyonları



MS Word’de Temel İşlemler



MS Word Sayfa Yapısı Nasıl Düzenlenir ve Değiştirilir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Microsoft Word’ü günlük hayatta hangi işlerinizde kullanıyorsunuz?
2) Microsoft Word harici hangi kelime işlemci programları biliyorsunuz?
3) Microsoft Word ile neler yapabilirsiniz?
4) MS Word’de metin yazarken en sık kullandığınız menü hangisidir
5) MS Word’de belgemize tablo ya da grafik eklemek istersek hangi menüyü kullanırız?
6) MS Word kelime işlemci programının kullanıcısına sağladığı avantajlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

MICROSOFT
WORD’ÜN TANITIMI

MS word’un genel
Okuyarak, Deneme
olarak tanıtılması ve temel ve uygulama yaparak
fonksiyonlarının
kullanılması.

MICROSOFT
WORD’DE DOSYA
OLUŞTURMAK VE
KAYDETMEK

Word dokümanları
Okuyarak, Deneme
oluşturma
ve
farklı ve uygulama yaparak
formatlarda kaydetme.

MS WORD
MENÜLERİ NELERDİR?

MS Word’ün çeşitli
Okuyarak, deneme ve
fonksiyon ve görevlerin bir uygulama yaparak
arada bulunduğu menülerin
okuyucuya tanıtılması.

MS WORD’DE
MS
Word
Okuyarak, deneme ve
TEMEL İŞLEMLER NASIL kullanıcılarına
temel uygulama yaparak
GERÇEKLEŞTİRİLİR?
işlemlerin gerçekleştirilme
becerisinin kazandırılması.
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Anahtar Kavramlar

Microsoft Word: Microsoft Office yazılımı dahilinde bulunan bir çeşit kelime
işlem programıdır.

Kelime İşlemci Programı: Günlük hayatta yapılan her tür yazışmanın bilgisayar
ortamında yazılmasını, hazırlanmasını sağlayan yazılımlardır.

Hızlı Erişim Menüsü: Bu menüde sıklıkla kullanılan MS Word komutları yer
alır. İstenildiği zaman buraya yeni komutlar eklenebileceği gibi igili alanda bulunan komutlar
listeden çıkartılabilir.

Menü Şeridi: MS Word’ün baş kısmında bulunan, seçilen menünün komutlarının
yer aldığı şerittir.

Karakter: Harf (A, a, B, b, C, c…), rakam (1,2,3…), noktalama işaretleri (.,:?...)
ve özel işaret sembollerinden (/%&”*-) her birine verilen isimdir.

Menü: Sürekli aktif olan ve o an kullanılan nesneye göre değişiklik gösteren
menülerin yer aldığı şerittir.


Menü Şeridi: Seçilen menünün komutlarının yer aldığı şerittir.


Sekmeler: Menü şeridinde yer alan, Dosya, Giriş, Ekle vb. menü başlıklarının
her birisine sekme adı verilir.

Komut Grupları: Her sekmede o sekmeye ait birbirleriyle bağlantılı olan
komutların bulunduğu grup.

Cetvel: MS Word’de dikey ve yatay olmak üzere iki adet cetvel vardır. Bunlarda
ekranın üst ve sol kısmında yer alırlar. Cetvelleri kullanarak sayfadaki yazım alanını ve kenar
boşluklarını ayarlayabiliriz.
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Giriş
Bilgisayarınızda metin belgeleri oluşturmanızı sağlayan Microsoft Word, Microsoft
Office paketine dâhil bir kelime işlem programıdır. Kelime işlem programları günlük hayatta
yapılan her tür yazışmanın bilgisayar ortamında yazılmasını, hazırlanmasını sağlayan
yazılımlardır.
Microsoft Word her türlü yazılarımızı yazacağımız, onları istediğimiz şekilde
biçimlendirebileceğimiz ve yazıcı aracılığıyla kâğıt üzerine bastırabileceğimiz bir programdır.
Bu programı kullanarak oluşturduğumuz metin belgelerine tablo ve grafikler ekleyebilir,
belgemizi resim ve çizim gibi araçlar yardımı ile renklendirebiliriz.
Microsoft Word’u kullanarak günlük hayatımızda; mektup yazabilir, dilekçe vb. bütün
yazışmalarımızı yapabilir, çeşitli raporlar düzenleyebilir, tez, kitap vb. yayınları yazabilir,
gazete ve dergi hazırlayabilmenin yanı sıra adres etiketi, web sayfası gibi birçok düzenlemeyi
yapabiliriz. Microsoft Office ailesi içinde yer alan Microsoft Word bugün dünyada yüz
milyonları aşan sayıda kullanıcısı olan bir programdır. Microsoft Office ailesi programı ile
birlikte hemen her bilgisayarda yüklü bulunan Microsoft Word hemen neredeyse tüm
kullanıcıların bildiği programlardan birisidir. Ancak daha etkin ve doğru kullanmak açısından
kitabımızın bu bölümünde, Microsoft Word’ün en son sürümü olan Word 2016 üzerinden bu
programın etkin kullanımı ve özellikleri tanıtılacaktır.
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4.1. Microsoft Word
Microsoft (MS) Word, Microsoft Office yazılımı ile birlikte bilgisayarınıza otomatik
yüklenen bir kelime işlem programıdır. MS Office programını başlatmak için işletim
sisteminizin (Windows 10) başlat menüsünden tüm uygulamaları seçmeniz ve açılan menüden
buradan alfabetik olarak V-W harflerinin bulunduğu kısmından Word 2016 programını bulup
çift tıklamanız gerekmektedir. Eğer bilgisayarınızın masaüstü ekranında Microsoft Word’a ait
kısayol simgesi varsa bu simgeyi çift tıklayarak yine programı çalıştırabilirsiniz.
MS Word’ü başlangıç menüsüne veya görev çubuğuna eklemek istiyorsanız şu adımları
takip etmeniz gerekecektir:
1.

Adım Başlat Menüsüne tıklayın.

2.

Adım Açılan Menüde Tüm Uygulamalar’ı bulup üzerine tıklayın

3.
Adım Programlar alfabetik olarak sıralanacaktır. Buradan V-W ile
başlayan programlar listesine ulaşın ve Word 2016’yı bulun.

seçin.

4.

Adım Word 2016 ikonunun üzerine sağ tık yapın.

5.

Adım Açılan seçenekler menüsünden programı eklemek istediğiniz yeri

Program açıldıktan sonra menüleri, araç çubukları ve diğer kontrol araçlarıyla kullanılır.
Bu işlemleri klavye ve/veya farenizi kullanarak yapabilirsiniz.
Microsoft Word çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi boş bir dosya
yaratır. Bu dosya otomatik olarak Belge1 olarak tanımlanmıştır ve yeni bir isim verilene kadar
program bu ismi kullanacaktır.

Şekil 4.1. MS Word Genel Görünüm
MS Word penceresinde ekranın üst kısmında yer alan ve programın çalışmasını
denetleyen komutları içeren menüler vardır. Bu menülerin bulunduğu alana sekmeler
denilmektedir. Sekmeler alanında bulunan menüler;
1. Dosya: Doküman yönetimi ile ilgili Aç, Kaydet, Farklı Kaydet ve Yazdır gibi işlemler
yer alır.
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2. Giriş: Bir belge üzerinde çalışırken sıklıkla kullanılan Yazı Tipi ve Paragraf
Düzenleme gibi araçlar yer alır.
3. Ekle: Dokümana eklenebilecek Tablo, Resim, Grafik ve Sayfa Numarası gibi nesneler
ve özellikler yer alır.
4.Tasarım: Temalar, Belge Biçimlendirme ve Sayfa Arka Planı olam üzere üç ana
alandan oluşur. Temalar alanındaki hazır şablonlardan yararlanarak belgenize tutarlı bir genel
görünüm kazandırabilirsiniz.
5. Sayfa Düzeni: Kenar Boşlukları, Yönlendirme ve Sayfa Kenarlıkları gibi sayfa yapısı
ile ilgili özellikler yer alır.
6. Başvurular: Dokümana İçindekiler Tablosu, Dipnot ve Alıntı gibi özellikler eklemek
için kullanılır.
7. Postalar: Zarf veya Etiket hazırlamak ve Adres Mektup Birleştirme için kullanılır.
8. Gözden Geçir: Yazım Denetimi ve Dil seçimi araçları yer alır.
9. Görünüm: Çalışma alanını şekillendirmek için kullanılan Belge Görünümleri ve
Yakınlaştırma araçları yer alır.
Şeklinde dokuz tanedir. Bu menüler yardımıyla yazılar görsel olarak daha kullanışlı hale
getirilebilirken aynı zamanda sayfa yapısı da düzenlenebilir.
Menüler çubuğunun hemen üzerinde Başlık çubuğu vardır. Başlık çubuğunun ortasında
belgenizin ismi yer alacaktır. Sağ üst köşesinde ise sırasıyla dört ikon bulunmaktadır. Pencere
durum düğmesi adı da verilen bu ikonlardan ilki şerit görüntüleme seçenekleri ile ilgilidir.
İkincisi belgenizi simge durumuna almanızı sağlar. Üçüncüsü belgenizin yanı sıra diğer
belgeleri ya da masa üstünüzü görmenizi sağlayacak şekilde iki pencere açılmasına olanak
sağlar. Açılan Programı kapatmak için yine diğer Windows programlarında olduğu gibi
penceresinin sağ üst köşesinde bulunan kapatma düğmesi (x) tıklanır ya da Dosya menüsünden
Kapat komutu seçilir. Dördüncü sırada bulunan kapat tuşuna tıkladığınızda ilgili belge
kapatılacaktır.

Şekil 4.2. Pencere Durum Düğmeleri
Başlık çubuğunun sol üst köşesinde hızlı erişim çubuğu bulunmaktadır. Bu çubuktaki
hızlı erişim fonksiyonlarını istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. MS Word ilk kez kurulduğunda
Şekil 4.3’de verilen görüntüdeki standart ikonlar ekranda görünecektir. Disket görünümündeki
ilk ikon çalışma belgenizi kısa yoldan kaydetmenizi sağlayacaktır. Bu ikonun yerine getirdiği
fonksiyon görevini kısa tuşlardan (CTRL+S) ikilisini eş anlı olarak kullanarak da yapabilirsiniz.
İkinci ikon yazılanların geri alınmasını sağlar. Kısa yol tuşlarından (CTRL+Z) kullanılarak da
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aynı işlem gerçekleştirilebilir. Üçüncü ikon yazılanların yinelenmesini en sondaki ikon ise bu
alanda (hızlı erişim araç çubuğundaki) bulunmasını istediğiniz kısayol fonksiyonlarını
özelleştirmenizi sağlar.

Şekil 4.3. Hızlı Erişim Çubuğu İkonları
Başlık çubuğunun altında yukarıda belirttiğimiz sekiz menü bulunmaktadır. Menü
çubuğundaki işlemler üç ana bileşenden (sekmeler, gruplar, komutlar) oluşan şerit kısmından
yapılır. Bu menülere tıkladığınızda altta bir şerit belirecek ve bu şeritlerde farklı farklı görevleri
yerine getirmenizde yardımcı olacak fonksiyon tuşları (ikonları) bulunmaktadır. Seçilen
sekmeye göre gruplar ve komutlar ekran penceresinde aktif hale gelecektir.
MS Word penceresinin ekran görünümü alanı daha etkin kullanılmak istenirse şekil
4.2’de gösterilen 4 ikondan ilki kullanılarak şeridi otomatik gizleyebilirsiniz. Aynı yerden
sekmeleri ve komutları göster seçeneğini tıklayarak pencerenizin görünümünü eksi haline
getirebilirsiniz.
MS Word’de hazırlanan belgeler bilgisayara “docx” uzantısı ile kaydedilirler. Eski
sürüm Word dosyalarının uzantısı ise “doc”tur. Word programı aynı anda birden fazla belge ile
çalışmanıza olanak sağlarken program varsayılan sayfa yapısı olarak A4 ebatlarında bir kâğıdı
dikey olarak kullanır.
Microsoft Word yazılımı ile çalışırken yardıma ihtiyaç duyduğunuzda şeridin
üzerindeki sekiz menünün hemen sonunda yer alan “ne yapmak istediğinizi söyleyin” alanını
kullanabilir veya klavyedeki F1 tuşuna basarak Word Yardımını açabilirsiniz. Açılan Yardım
penceresinde yaşadığınız sorun ya da bilgi almak istediğiniz konu ile ilgili anahtar kelimeleri
Ara Çubuğuna yazarak çevrimiçi-çevrimdışı ilgili kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
Word ekranında yazım alanında yanıp sönen I biçimindeki dikey çizgi, metnin
yazılacağı yeri gösterir ve ekleme noktası (imleç, cursor) olarak adlandırılır. Yazılan metnin
sonunu gösteren işarete belge sonu işareti adı verilir. Açık olan belge hakkında bilgiler program
penceresinin alt kısmında bulunan durum çubuğunda gösterilmektedir. Durum çubuğunun sol
alt köşesinde, çalışılan belgenin sayfa numarasını (imlecin hangi sayfada bulunduğunu gösterir)
/ toplam sayfa sayısını ve toplam metnin kaç sözcükten oluştuğunu görebilirsiniz. Bu iki
bildirimin hemen yanında yazım denetim komutu ikonunu bulacaksınız. Bu ikona tıklayarak
yazım denetimini otomatik gerçekleştirebilir, imla ve dilbilgisi yanlışlarınızı görebilirsiniz.

Şekil 4.4. Durum Çubuğu Sol Alt Köşe Görünümü
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Durum çubuğunun sağ alt köşesinde, belge içeriğinin görünümünü ayarlayan araçların
bulunduğu Görünüm araç çubuğu yer alır. Buradaki düğmeler soldan sağa sırasıyla belgenin
normal okuma modunda, sayfa düzeninde, ya da web görünümlerinde gösterilmesini sağlar.

Şekil 4.5. Görünüm Araç Çubuğu
Görünüm araç çubuğunun en sonunda ekran yakınlaştırma paneli bulunmaktadır. Bu
panel belgenin ekrandaki görünümünün büyütülmesini veya küçültülmesini sağlar. Bu işlem
ayrıca tekerlekli fare kullanılıyorsa klavyeden CTRL tuşu basılı tutularak fare tekerleği
çevrilerek de yapılabilir.

4.2. MS Word Menüleri
MS Word’ü başlattıktan sonra açılan ekranda, yazı yazılmaya hazır boş bir sayfa ve
yazıyı istenilen şekilde biçimlendirmekte kullanılacak olan araçlar ve menüler karşımıza çıkar.
MS Word size sayfa düzeniyle ilgili birçok ayarlama yapmanıza olanak sağlamaktadır.
Bu ayarlar, sayfanın kenar boşluğunun, kâğıt büyüklüğünün, yatay dikey sayfa düzeninin
ayarlanması gibi ayarlamalar olabilir. Bunun dışında, yazılan yazının büyüklük küçüklük
ayarları, yazı çeşidi veya görüntüsü gibi pek çok ayar yapılmak istenebilir. Tüm bu ayarlar
menülerden ve araç çubuklarından gerekli olanları kullanılarak yapılabilir.
Bu menüler yardımıyla yazılarınız görsel olarak daha güzel ve kullanışlı olarak
düzenlenebilir. Ayrıca, sayfa yapınızı da istediğiniz biçimde şekillendirebilirsiniz. Kitabımızın
bu bölümünde ilgili şeritlerin (menüleri) ve araçlarının kullanımına yer vereceğiz.

4.2.1. Dosya Menüsü
MS Word’ün ilk sekmesinde dosya menüsü bulunmaktadır. Dosya menüsüne
tıkladığınızda sırasıyla yukarıdan aşağıya; Bilgi, Yeni, Aç, Kaydet, Farklı Kaydet, Yazdır,
Paylaş, Dışarı Aktar, Kapat, Hesap ve Seçenekler başlıklarını içeren bir pencere açılacaktır.
Açılan pencerenin içindeki Bilgi alt menüsünde, belgeyi koru, belgeyi incele, belgeyi yönet
komutları bulunmaktadır. Belgeyi koru seçeneği ile belgeye nasıl parola koyabileceğimizi bir
önceki bölümde görmüştük. Yine aynı bölümden belgemizin düzenlemesine ilişkin kısıtlar
koyabilir, erişimini kısıtlayabiliriz.
Yeni bir belge oluşturmak için ilgili menüde (Dosya Menüsü) Yeni seçeneğini
tıklayabilirsiniz. Bu alanda ilk sırada boş belge seçeneğinin yanı sıra birçok hazır şablon düzeni
de kullanıcıya sunulmaktadır.
Kaydet komutu belgenizin üzerinde değişiklik yaptığınız zaman bu değişiklikleri eski
belgenizin üzerine kaydetmenizi sağlar. Farklı Kaydet komutunu ise belgemizi farklı bir ad ile
kaydetmek istiyorsak kullanıyoruz. Bu komutu kullanmamız durumunda eski belgeye herhangi
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bir değişiklik uygulanmayacak, değişikliklerin yapıldığı belge ise yeni belirleyeceğiniz isimle
saklanacaktır. Aç komutu ise daha önce herhangi bir kayıt ortamına sakladığınız belgenizin MS
Word programında kullanılabilir hale getirecektir.
Yazdır komutunu kullanarak MS Word programında hazırlamış olduğunuz belgelerinizi
bir printer yardımıyla yazdırabilirsiniz. Bunun için bilgisayarınızın bir yazıcıya bağlı olması
gerekmektedir. MS Word programında hazırladığınız belgenizi yazıcıda yazdırmak için
aşağıdaki yolu izlemeniz gerekmektedir:
1. Adım: Dosya sekmesine tıklayın.
2. Adım: Açılan pencerede sol menüde bulunan Yazdır seçeneğine tıklayın.
3. Adım: Yazdırma işlemleriniz için gerekli ayarlamaları yapabileceğiniz bir pencere
açılır. Buradan öncelikle Yazıcı menüsünden belgeyi yazdırmak istediğiniz yazıcının ismini
seçiniz.

Şekil 4.6. MS Word Yazdırma Seçeneği
4. Adım Şekil 4.6.’de gösterilen ilgili baskı ayarlarını yaptıktan sonra kopya sayısını
belirleyip Yazdır komutuna ilişkin ikonu (yazıcı işaretinin bulunduğu düğmeyi) tıkladığınızda
belgenizi yazdırmış olacaksınız.
Baskı ön izlemeniz ilgili menünün hemen solunda size sunulmaktadır. Yazıcıdan çıktı
almadan belgenizin kâğıt üzerinde nasıl görüneceğini bu alandan öğrenebilirsiniz. Diğer
taraftan, CTRL ve P tuşlarına birlikte basarak yazdırma işlemini kısa fonksiyon tuşları ile de
gerçekleştirebilirsiniz.
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Diğer taraftan, Paylaş seçeneğini kullanarak belgenizi kişilerle paylaşabilir, buluta
yedekleyebilir, e-posta olarak gönderebilir hatta çevrim içi sunabilir ve bloğunuzda
yayınlayabilirsiniz.

4.2.2. Giriş Menüsü
Giriş menüsünden; yazılmış veya yazılacak metninin birçok temel özelliği ayarlanabilir.
Yazının tipi, metnin hizalanması, gibi pek çok ayarlama yapmak mümkündür.

Şekil 4.7. MS Word Giriş Menüsü
Pano: Kes, Kopyala, Yapıştır, Biçim Boyacısı gibi komutların bulunduğu alt menüdür.

Şekil 4.8. MS Word Pano
Kes komutu, bir metni kesip başka bir yere koymaya yarar. Metni seçtikten sonra pano
grubundaki “Kes” düğmesi ya da Ctrl-X kısayol tuşları kullanılarak metin panoya aktarılır.
Kopyala komutu ise bir metni silmeden başka bir yerde bir kopyasını yapıştırmanıza
yardımcı olur. Kopyalama işlemini uygulamak için metni seçtikten sonra pano grubundaki
“Kopyala” düğmesi ya da Ctrl-C kısayol tuşları kullanılır. Bu şekilde seçili metin panoya
aktarılmış olur.
Kes ya da kopyala işleminin uygulandığı metin geçici olarak panoya aktarılır. Metni
istenilen alana aktarmak için yapıştır komutu kullanılır. Yapıştır işlemini Pano grubundan
Yapıştır komutu seçilerek ya da Ctrl-V kısayol tuşları kullanılarak gerçekleştirilebilir.
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Kes, kopyala ve yapıştır işlemlerini farenizin sağ kulak tuşunu tıklayarak da
gerçekleştirilebilirsiniz. Metni seçtikten sonra seçili metin üzerinde sağ tuşla açılan menüden
kes/kopyala seçilerek, yapıştırılmak istenen alana yine sağ tıklayarak yapıştır seçeneğiyle kes
ve kopyalama işlemleri gerçekleştirilmiş olur.
Diğer taraftan, Biçim Boyacısını kullanarak bir yerdeki metnin stilini başka yerdeki
metinlere uygulayabilirsiniz. Bunun için öncelikle kopyalamak istediğiniz biçimlendirmeye
sahip metin veya grafiği seçmeniz gerekecektir. Daha sonra Pano grubundaki biçim boyacısını
tıklayın. Bu işlemlerden sonra işaretçi (imleç) boya fırçası görünümüne dönüşecektir. İmleç
boya fırçasına dönüştükten sonra biçimlendirmek istediğiniz metin veya grafiği seçmeniz, daha
önce seçtiğiniz metnin yazıtipi, paragraf gibi biçim özelliklerini ilgili alana aktarılmasını
sağlayacaktır. Biçimlendirmeyi durdurmak için ESC tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
Yazı Tipi Alanı:
Yazı biçimlerini düzenlemek ve değiştirmek için Yazı Tipi alanındaki komutlar (Şekil
4.9) kullanılır. Yazı Tipi seçeneklerini içeren mini araç çubuğundaki komutlar, çalışma alanı
içinde seçim yapıldıktan sonra aktif olacaktır.
Yazım işlemine başlamadan önce yazının tipini belirlemek ya da önceden yazılmış bir
yazının tipini değiştirmek için metni seçerek yazı tipi listesinden uygun yazı tipi seçilir. Yazı
tipi menüsüne (CNTR+Shift+Y) üçlü kısa yol tuş bileşenini kullanarak da ulaşabilirsiniz.
Yazı tipinin hemen yanında içinde bir rakam bulunan kutucuk vardır (Şekil 4.9’da 11
yazan kutu). Yazının boyutunu artırmak ya da azaltmak için bu alan kullanılır. Yazı tipi boyutu
punto ile ifade edilir. Daha önce de belirttiğimiz üzere klavyeden Ctrl+Shift+Y kısa yol tuşları
kullanılarak da ilgili alana ulaşabilirsiniz.

Şekil 4.9. Yazı Tipi Alanı
Tuş takımını kullanarak yazı karakterinin büyüklüğünü bir sayaç gibi artıra ya
da azaltabilirsiniz. İlk düğme yazının büyüklüğünü bir punto artırırken ikinci düğme bir punto
azaltacaktır.
Büyük küçük harf dönüşümü sağlayan ya da kelimelerin ilk harfini büyük yapan
düğmedir. Kutunun yanındaki aşağı yönlü oka tuşladığınızda karşınıza çıkan menüden bir
komutu seçerek ya da klavyeden Shift+F3 kısayol tuşlarını kullanarak aynı görevi
gerçekleştirebilirsiniz.
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tuşlarından ilki (K) Yazınızın kalın (bold) şekle dönüştürülmesini sağlar
Ctrl+K klavye kısayol tuşlarını kullanarak da aynı görevi yerine getirebilirsiniz. İkinci tuş (T)
ise yazıyı italik (eğik) yazıdır. Bu fonksiyonu da klavye kısayol tuşlarından Ctrl+T’yi
kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. (A) tuşu ise yazınızın altı çizili olmasını sağlar. Bu komutun
klavye kısayol tuşları ise Ctrl+Shift+A’dır.
tuşları ise seçilen simge ya da harfleri sırasıyla alt simge ya da üst simge yapar.
Bunun için alt ya da üst simge yapılacak karakter seçilir ve bu düğmelerden birisi tıklanır.
Diğer taraftan seçili metnin üstünü çizmek istiyorsak
gerekecektir.

tuşunu kullanmamız

tuşu ise seçili metne parlama, yansıma, gölge, ana hat gibi özel efektler
kazandırır. Farklı efektler için aşağı yöndeki ok tıklanarak açılan pencereden efekt seçimi
yapılır.
Metnin fosforlu kalemle üzeri çizilmiş gibi vurgulanmasını sağlar. Farklı renkte
vurgu yapmak istiyorsanız aşağı yöndeki ok tıklanarak renk tablosundan istenilen renk tercih
edilebilir.
tuşu ise metnin renginin değiştirilmesinde kullanılır. Eğer yazınıza farklı renkler
vermek istiyorsanız kutucuğun yandaki ok tıklanarak açılan renk tablosundan arzu edilen renk
seçilebilir.
Paragraf Alanı:
Çeşitli maddeleme ve paragraf ile ilgili işlemlerin gerçekleştiği içerir. Şekil (4.10)’da
paragraf alanında bulunan komutlar görülmektedir.

Şekil 4.10. Paragraf Alanı
İlgili alanın sol en üstünde bulunan ilk üç tuştan
ilki madde işaretli
listeler oluşturmak için kullanılır. Madde işareti olarak farklı ikon kullanmak istiyorsak bunun
için ilk kutucuğun hemen yanındaki ok tıklanarak açılan pencereden istenilen ikon seçimi
yapılır. Numaralandırılmış listeler içinse ikinci sıradaki düğme (kutucuk) kullanılır. Rakam
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yerine harf ya da roma rakamı kullanmak için ok tıklanır ve numara biçimleri seçilir. Çok
düzeyli listeler için de en sondaki (üçüncü sıradaki) düğmeden yararlanılır.
düğmeleri ise paragrafın girinti düzeyini artırmak veya azaltmak için
kullanılır. Bu düğmelere yapacağınız her tıklama 1,25 cm oranında girintiyi artırır ya da azaltır.
Seçili metni ya da sayısal ifadeleri sıralamak için

düğmesi kullanılır. Diğer

taraftan, paragraf ve diğer gizli biçimlendirme işaretlerini görmek istiyorsanız
kullanmanız gerekecektir.

düğmesini

tuş takımı paragraf hizalama seçeneklerini içerisinde barındırır.
Sırasıyla düğmeler metninizi sola yaslı, ortalı, sağa yaslı ve iki yana yaslı olarak hizalar.
Metninizdeki satırlar arasındaki mesafeyi artırmak ya da azaltmak için hemen bu dörtlü tuş
takımının yanındaki düğme kullanılır. Bu kutucuğun yanındaki oka tıkladığınızda satır arası
seçeneğinin sunulduğu alt bir pencere açılacaktır. Buradan istediğiniz aralık koşullarını
belirleyebilirsiniz.
Seçili metnin ya da paragrafın arka planını, şekil ve tabloların içini renklendirmek
istiyorsak paragraf alanındaki
tuşunu kullanmamız gerekecektir. Bu alanda standart
formatta beyaz renk bulunur. Eğer, farklı renk seçimi yapmak istiyorsak ilgili kutucuğun
yanındaki ok tıklanarak renk kataloğundan istenilen renk seçimi yapılır.
Paragraf alanındaki son standart düğme ise seçili metne kenarlık vermek için kullanılır.
düğmesini kullanarak alt, üst, sağ, sol kenarlıklarının yanı sıra bunların bileşimlerinden
oluşan çeşitli seçenekler uygulanabilir.
Paragraf alanının sağ alt köşesindeki küçük ok tıklandığında yine bu alandaki komutları
yerine getirebileceğiniz detaylı paragraf penceresi ekrana gelir. Bu pencere kullanılarak yine
burada anlatılan işlemleri gerçekleştirmek mümkündür.
Stiller Alanı:
Stiller alanındaki düğmeler (Şekil 4.11) yazıların stilini, tipini, boyutunu ve rengini
değişik türlerde içeren stil kümeleridir. Seçili alanı, buradaki seçeneklerden birine tıklayarak
ilgili stile dönüştürebiliriz.

Şekil 4.11. Stiller Alanı
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Stilleri değiştir düğmeleri tıklanarak stillerin yazı tipi, renk ve paragraf aralığı gibi bir
takım özellikleri değiştirilebilir.
Düzenleme Alanı:
Düzenleme grubu; Şekil 4.12’den de görüldüğü üzere, yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla
bul, değiştir ve seç komut düğmelerinden oluşmaktadır.

Şekil 4.12. Düzeltme Alanı
Aranacak kelime ya da karakter için
düğmesini tıkladığınızda belgenizin sol
tarafına gezinti görev bölmesi gelir. Buradaki metin kutusuna aranacak kelime yazılarak
büyüteç ikonuna ya da Enter tuşuna basıldığında gerekli arama işlemi başlatılır. Klavye kısa
yol tuşlarından ise Ctrl+F tuş bileşimi kullanılarak yine aynı görev yerine getirilebilir.
Değiştir düğmesi tıklandığı zaman Şekil 4.13’deki Bul ve Değiştir penceresi ekrana
gelir. Bu pencerede aranan alanına aranacak kelime yeni değer alanına ise değiştirilecek kelime
yazılarak değiştir düğmesi ile adım adım değiştirme sağlanır ya da tümünü değiştir düğmesi
tıklanarak tamamının değiştirilmesi sağlanır.

Şekil 4.13. Bul ve Değiştir Menüsü
En altta bulunan üçüncü düğme Seç ikonu ise metin ya da nesne seçimi görevlerini
yerine getirir. Tümünü seç seçeneği ile tüm alandaki yazı ve nesneler kolay bir şekilde seçilmiş
olur.
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4.2.3. Ekle Menüsü
Belgenizin içerindeki metninizi herhangi bir simge, grafik , şekil , wordart, resim, tablo
gibi nesnelerle desteklemek istiyorsanız programın (MS Word’ün) ekle menüsünden
yararlanılır.

Şekil 4.14. Ekle Menüsü
Ekle Menüsünde on farklı alan bulunmaktadır. Bunlardan birincisi olan sayfalar
alanında, Kapak Sayfası, Boş Sayfa ve Sayfa Sonu düğmeleri yer alır.
Kapak Sayfası, belgenizin ilk sayfasına tam biçimlendirilmiş bir kapak sayfası ekler.
Kapak sayfası düğmesi tıklandığında birçok seçenek belirir ve buradan istediğiniz, belgenize
uygun kapak tipini seçebilirsiniz.
Boş Sayfa düğmesine basarsanız imlecin bulunduğu konumdan itibaren MS Word
belgenize yeni bir sayfa eklemesi yapar. Diğer taraftan, sayfa sonu komutu imlecin bulunduğu
komu sayfa sonu olarak işaretler ve bir sonraki sayfayı geçerli konumda başlatır.
Eğer metninizin içerisine tablo eklemek istiyorsanız Tablolar alanından yararlanırız.
Tabloyu oluşturan satır ve sütün sayısı kadar hücre seçimi yaparak istediğiniz ölçülerde tablo
oluşturulabilir. Bunun yanı sıra, hazır biçimlendirilmiş tablolardan yararlanmak da
mümkündür. Bunun için tablo düğmesi tıklandığında açılan listeden hızlı tablolar ve yan
tarafında açılan listeden de kullanmak istediğimiz tablo tipini seçerek tabloyu çalışma alanına
ekleyebiliriz.
Çalışma alanına resim, şekil, grafik, ekran görüntüsü eklemek istiyorsak çizimler
alanındaki komutları kullanırız.
Bağlantılar alanında, köprü, yer işareti ve çapraz başvuru düğmeleri bulunmaktadır.
Köprü komutu, metin içine bir bağlantı oluşturmak için kullanılır. Yine benzer bir şekilde, Yer
İşareti kullanılarak belgede herhangi bir yere işaret bırakılarak, belgenin başka yerlerinde o
noktaya köprü verilebilir. Çapraz Başvuru komutu ise belge içerisinde atıfta bulunulan yerlere
gönderme yapmak için kullanılır.
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Açıklama alanında yorum düğmesine bastığınızda (düğmeye bastığınız noktadan
itibaren) ilgili noktadan yazım belgesinin sağ tarafında belirecek ek alana kadar işaret
çubuğuyla bağlı bir baloncuk belirecektir. Baloncuğun içerisine girerek istediğiniz ek
açıklamayı yazabilirsiniz.
Üst bilgi ve alt bilgi alanı belgeye üstbilgi, altbilgi ve sayfa numarası ekleme
fonksiyonlarına sahiptir. Üst bilgi belgelere üst bilgi eklerken alt bilgi düğmesi ile belgenize alt
bilgi ekleyebilirsiniz. Belgeye sayfa numarası eklemek için sayfa numarası düğmesi kullanılır.
Sayfa numarası düğmesinin hemen altındaki küçük ok tıklanarak listeyi açarsanız, sayfa
numarası sayfanın başı ve sonuna; konum olarak da sayfanın sağına, ortasına ve soluna
eklemenize olanak sağlayan seçeneklerle karşılaşırsınız.
Metin alanında yedi düğme bulunmaktadır. En başta bulunan Metin Kutusu düğmesini
kullanarak, içine metin yazabileceğiniz bir kutucuk oluşturulur. Bu kutucuk içerisine istenilen
metin yazılarak, gerekli alan (resim, şekil, grafik, vb.) üzerine taşınarak kullanılabilir. Hızlı
Bölümler düğmesi yardımıyla belgenize hazır metinler ekleyebilirsiniz. Hızlı Parçalar düğmesi
tıklandığında açılan listede hazır metin ifadeleri görülecektir. Word Art düğmesi yardımıyla da
belgenize dekoratif metin ekleyebilirsiniz. Word Art düğmesine bastığınızda açılan menüden
bir karakter seçilmelidir. Seçim yapıldıktan sonra sayfaya gelen metin alanına yazı yazılır.
Word programının önceki versiyonlarında başlangıcı büyüt olarak bilinen, paragrafın ilk harfini
büyütme işlemi Büyük Harf seçeneği ile gerçekleşmektedir. Diğer taraftan İmza Satırı ile
belgeyi imzalaması gereken kişinin belirtildiği imza notasyonları belgeye eklenir. Günümüzde
çokça yaygın olan dijital imza da yine ilgili alan yardımıyla belgede oluşturulur. Tarih ve Saat
düğmesini kullanarak belgemize geçerli tarih ve saati ekleyebiliriz. Belgenize diğer
programlardan (Adobe Acrobat, Excel, Powerpoint, vb.) dosyalar eklemek için de Nesne
düğmesinin fonksiyonları kullanılır.
İlgili alanın son komut grubu Simgeler başlığı altında ise iki komut düğmesi vardır.
Birincisi belgenize matematiksel denklemler eklemenize olanak sağlayan Denklem düğmesi
diğeri de klavyeden oluşturamadığınız bazı simge ve özel karakterler eklemek için kullanılan
Simge düğmesidir.

4.2.4. Tasarım Menüsü
Tasarım menüsü Temalar, Belge Biçimlendirme ve Sayfa Arka Planı olmak üzere üç
ana alandan oluşur. Temalar alanındaki hazır şablonlardan yararlanarak belgenize tutarlı bir
genel görünüm kazandırabilirsiniz. Bu düğme, tüm belgedeki renkleri, yazı tipini ve efektleri
bir bütün olarak değiştirmeyi sağlar.
Diğer taraftan, Belge biçimlendirme alanındaki şablonlar ise belgenizin şeklini ve
görselliğini düzenleyecektir. Yine aynı alandaki seçenekler yardımıyla belgenizdeki yazı tipi,
renler, paragraf aralıkları şekillendirilebilecek, belgenize çeşitli efektler eklenebilecektir.
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Sayfa arka Planı alanındaki Filigran düğmesi, sayfa içeriğinin arkasına soluk bir metinle
“gizli”, “acil” gibi ek metinler eklemenize yardımcı olur. Sayfa rengi düğmesiyle, sayfanızı
renklendirebilir, Sayfa kenarlıkları düğmesi ile de sayfanızın kenarına çerçeve ekleyebilirsiniz.

4.2.5. Sayfa Düzeni Menüsü
Sayfa yapısı, paragraf, yerleştirme ayarları gibi sayfa tabanlı biçimlendirme işlemleri bu
sekme altında bulunmaktadır.

Şekil 4.15. Sayfa Düzeni Menüsü
Sayfanın yapısını değiştirebileceğimiz seçenekler sayfa Yapısı alanında bulunmaktadır.
Belgenin kenar boşluğu boyutlarını belirlemek için Kenar Boşlukları düğmesinin
yanındaki ok tıklandığında açılan listedeki seçenekler kullanılabilir. Diğer taraftan, listenin en
altında bulunan Özel kenar boşlukları seçeneği tıklanarak ekrana gelen pencereden kenar
boşlukları istenilen boyuta ayarlanabilir.
Sayfaları dikey ve yatay konumda kullanmayı Yönlendirme düğmesi sağlar.
Yönlendirme düğmesi tıklandığında açılan menüde dikey ve yatay seçenekleri görünür.
Buradan belgeyi hangi sayfa yapısında hazırlamak istiyorsanız ilgili seçeneği tercih
edebilirsiniz.
Boyut düğmesi yardımıyla çalışma sayfanızın kâğıt boyutunu değiştirilebilirsiniz.
Boyut düğmesine tıkladığınızda ile açılan listeden istediğiniz kâğıt boyutuna göre belgenizi
düzenleyebilirsiniz.
Diğer taraftan, çalışma sayfanızda birden fazla sütun bulunmasını istiyorsanız Sütunlar
düğmesini kullanmanız gerekecektir. Sütunlar düğmesine tıkladığınızda açılan menüden bir
sayfada bulunmasını istediğiniz sütun sayısını seçebilirsiniz. Listenin en altında bulunan diğer
sütunlar seçeneğine tıkladığınızda karşınıza sütunlar penceresi gelecektir. Bu pencereden de
sütun sayısı sütunlar arası çizgi yerleştirme, sütunlar arası genişlik gibi ayarlamalar
yapılabilirsiniz.
Belgeye bölüm, sayfa veya sütun sonu eklenerek bir sonraki kısımdan başlayacağı
komutu ise Kesmeler düğmesi ile verilir. Belgenin kenar boşluğu alanında, her satır için bir
satır numarası eklenebilir. Bunun için Satır numaraları düğmesini kullanmalısınız. Satır
numaraları düğmesi ile açılan listede satır numarası verme, her sayfada yeniden başlatma veya
iptal etme gibi seçenekler bulunmaktadır.
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Satırlarda sözcükler arasındaki aralığın daha düzgün olması için satır sonlarındaki
sözcük hecelerini kesmeyi ise Heceleme düğmesi yardımı ile gerçekleştirilebilir.
Paragraf alanında Girintile ve Aralık seçenekleri bulunmaktadır. Girintile düğmesi,
seçili paragrafın sol ve sağ girintilerini “cm” birimi ile artırmayı ve azaltmayı sağlar. Seçili
paragrafın kendinden önceki ve sonraki paragraf ile olan mesafelerini “nk” (yazı boyutu) birimi
ile artırmayı ve azaltmayı ise Aralık komutu gerçekleştirir.
Yerleştir alanında bulunan komutlar yardımıyla da çalışma alanına eklenen resimlerin
konumlandırılmasıyla ilgili seçenekler bulunur.

4.2.6. Başvurular Menüsü
Başvurular menüsü beş farklı alandaki komutlardan oluşmaktadır. Bu komutlar
topluluğundan ilki İçindekiler Tablosudur. İçindekiler düğmesi belgeye içindekiler tablosu
eklemeyi sağlar. İçindekiler tablosunu oluşturabilmek için öncelikle belgedeki başlıklara Metin
Ekle düğmesi aracılığı ile düzey ataması yapmak gerekir.

Şekil 4.16. Başvurular Menüsü
Başlıklara düzey atandıktan sonra içindekiler düğmesiyle mevcut düzenlerden birini
seçerseniz belgenizin ilk sayfasında içindekiler tablosu otomatik olarak oluşturulur.
Çalışmanıza eğer yeni başlıklar eklerseniz, önce yukarıda bahsedilen adımları yenilemeniz
gerekecek ve ardından Tabloyu Güncelleştir düğmesini tıklayarak içindekiler tablosunda
gerekli güncellemeyi yapmış olursunuz. Yeni başlık eklemediyseniz, tabloda meydana gelen
başlık veya sayfa numarası gibi değişiklikleri direkt Tabloyu Güncelleştir düğmesi ile son
halinde düzenleyebilirsiniz.
Dipnotlar alanında Dipnot Ekle, Sonnot Ekle, Bir Sonraki Dipnot ve Notları Göster
seçenekleri bulunmaktadır. İmleç ile belirlediğimiz noktaya gelip Dipnot Ekle düğmesine
basarsanız ilgili alana üst simge biçiminde rakam atarak, sayfanın alt kenar boşluğu alanında
dipnot olarak açıklama yapmamızı sağlar. Sonnot Ekle düğmesi ise çalışma sayfasının sonuna
açıklama satırı ekler. Dipnotlar arası geçiş yapmak, bir sonraki dipnota gitmek için de Bir
Sonraki Dipnot düğmesinden yararlanılır.
Alıntılar ve Kanyakça alanı ise alıntı eklememizi ve kaynakçaları yönetmemizi sağlar.
Alıntı ve kaynakça gösterimlerini kolay bir şekilde yapılabilmemize yardımcı olur. Alıntı Ekle
düğmesi tıklandığında ekrana iki seçenekli bir menü gelir. Bunlardan Yeni Kaynak Ekle
seçeneği tercih edilirse açılacak yeni pencerede kaynak ile ilgili bilgiler (kaynağın türü, yazar
adı, başlığı, yayınlandığı yıl, şehir, yayıncı) yazılarak kaynakça oluşturulur ve buna ait alıntı
eklenir. Kaynakları yönet düğmesi ise belgede geçen kaynakçaları liste olarak görmemizi ve
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düzenlememizi sağlar. Bununla birlikte Stil menüsünden belgede kullanılacak kaynakça stilinin
türü seçilebilir. Kaynakça düğmesi yardımı ile de belgede alıntı yapılan tüm kaynakların
listelendiği bir kaynakça sayfa sonuna eklenir.
Yukarıda belirtilen alanların dışında, Resim Yazıları ve Dizin alanlarını kullanarak da
çalışma sayfamıza resimler ekleyebilir ya da belgede bulunan anahtar kelime ve görüntülendiği
sayfa numaralarını veren bir dizin oluşturabiliriz.

4.2.7. Postalar Menüsü
Posta menüsü; zarf oluşturma, etiket oluşturma, oluşturulmuş zarf ve etiketleri yazmak
gibi birçok özelliği barındıran menüdür.

4.2.8. Gözden Geçir Menüsü
Yazım denetiminden, açıklamalara, değişikliklerin izlenmesine, sayfadaki
biçimlendirmenin korunmasına kadar çeşitli özellikler gözden geçirme menüsü altından
gerçekleştirilebilir. Yazım Denetleme, Görüşler, Dil, Açıklamalar, İzleme, Değişiklikler,
Karşılaştır ve Koru olmak üzere sekiz farklı komut alanını içeren bir şerittir.

Şekil 4.17. Gözden Geçir Menüsü
Yazım ve Dilbilgisi tuşuna tıkladığınızda Word otomatik olarak yazım denetimi yapar
ve hatalı gördüğü, tanımadığı kelimelerin altını kırmızı çizgi ile belirler. Kırmızı çizgi ile altı
çizilmiş bir kelimeyi düzeltmek için:
1. Adım: Altı kırmızı çizgi ile çizilmiş kelimenin üzerinde farenizin sağ kulağına
tıklayın
2. Adım: Açılan menüde sunulan seçeneklerden bir tanesi uygulanır. Ya size önerilen
doğru kelime seçeneklerinden birisini seçebilirsiniz, ya tümünü geç seçeneği tıklanarak tüm
belgede aynı kelimenin yazım denetimi iptal edilebilir. Menüde size sunulan bir diğer seçenek
de sözlüğe ekle önerisidir. Bu seçeneğe tıklanarak altı çizilen kelimeniz sözlüğe doğru bir
kelime olarak eklenir ve bir daha kırmızıçizgi altının çizilmesi önlenmiş olur.
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Word, bazı kelimelerin altını olası dilbilgisi hatalarını vurgulamak için mavi çizgi ile
çizer Olası bir dilbilgisi hatasını düzeltmek için de yukarıda bahsedilen adımlar aynen takip
edilir.
Eş anlamlılar düğmesine basarak, belgedeki sözcüğü veya tümceciği eş anlamlı, zıt
anlamlı veya ilgili bir sözcükle değiştirebilirsiniz.
Diğer taraftan Dil seçeneği ile Yazım denetleme dilini ayarlayabilir, Çevir düğmesi
yardımıyla metninizi başka dillere çevirme imkânı bulabilirsiniz.

4.2.9. Görünüm Menüsü
Görüntüler, göster, yakınlaştır, pencere, makrolar olmak üzere toplam beş alandan
oluşan şerittir.

Şekil 4.18. Görünüm Menüsü
Görünümler alanından Okuma modu düğmesine tıklarsanız, ekran görüntüsü kitap
formatında okuma şekline dönüşür. BU formattan çıkmak için ESC’yi kullanmanız
gerekecektir. Ekranının sağında ve solunda beliren oklarla belgenizi oluşturan diğer sayfaları
gözlemleyebilirsiniz. Sayfa düzeni düğmesi belgenizi yazdırırken nasıl görüneceğini, Web
düzeni düğmesi ise belgenizin bir web sayfası olarak nasıl gözükeceğini size gösterir.
Göster alanında Cetvel kutucuğunun içerisine tıklarsanız, üst ve yan cetveller aktif hale
gelir. Bu komut, nesneleri konumlandırmak, paragraf girintilerini, sayfa kenar boşluklarını ve
diğer boşluk ayarlarını değiştirmek için kullanabilecek üst ve yatay cetvelin görüntülenip veya
gizlenmesini sağlar. Bu cetvelin üzerindeki sürgüler sağa sola oynatılarak, metin imlecinin
içinde bulunduğu veya seçilmiş olan bütün paragrafların girinti ayarları yapılabilir. Metin
imleci henüz boş bir paragrafta ise, yapılacak ayarlar, bundan sonraki metne geçerli olur.
Kılavuz çizgilere tıklarsanız kareli defter yapısında sayfa düzeni gösterilir. Diğer taraftan
Gezinti bölmesini sayfanızın sol yanında görmek için ilgili komutun yanındaki kutucuğun
tıklanması yeterli olacaktır.
Yakınlaştır düğmesi belgenizin ekrandaki görünümünü büyütme ve tekrar küçültme
işlemlerini gerçekleştirir. %100 Tuşuna bastığınızda belgeniz normal sayfa yapısındaki
görünümüne tekrar dönecektir. Bir ya da birden fazla sayfayı ekranda bir arada görmek için
ilgili düğmelerdeki komutlar kullanılabilir.
Pencere alanı Yeni pencere oluşturmanızı, birden fazla pencerede eş anlı olarak
çalışmanızı ve pencere alanınızı bölmeyi sağlar. Pencerelerde geçiş yap düğmesi ile de
istediğiniz pencereyi seçip, ilgili belge üzerinde çalışmanızı sürdürebilirsiniz.
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Makrolar alanı ise biraz uzmanlık gerektirmektedir. İlgili kodlamayı bilmeyen
arkadaşlarımıza bu bölümü kullanmalarını önermemekteyiz.
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Uygulamalar
 MS Word’de bir metin açın ve belgenizdeki yazım/dilbilgisi hatalarını
denetletin.


MS Word’de hazırladığınız bir metnin içerisine tablo ekemeye çalışın.



Birden fazla MS Word dosyası açıp, dosyalar arası geçişi nasıl yapılır öğrenin.
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Uygulama Soruları
1) Dosya Menüsünün altında hangi araçlar bulunmaktadır?
2) MS Word’de sayfa düzeni nasıl sağlanır?
3) MS Word belgenizdeki bir kelimeyi bulup “bul-değiştir” komutuyla yerine
başka bir kelime yazmayı deneyin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde MS Word programında yer alan ana menüler ve bu menülerin altında
bulunan komutların ve araçların kullanımı detaylı bir şekilde anlatılmıştır. MS Word’ü daha
etkin ve fonksiyonel nasıl kullanacağımız hakkında çeşitli bilgiler sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi MS Word penceresinde ekranın üst kısmında yer alan
ve programın çalışmasını denetleyen komutları içeren menüler içerisinde bulunan
sekmelerden değildir?
a)

Gözden Geçir

b)

Postalar

c)

Başvurular

d)

Hesaplamalar

e)

Sayfa Düzeni

2- Aşağıdakilerden hangisinde MS Word penceresinde ekranın üst kısmında yer alan ve
programın çalışmasını denetleyen komutları içeren menüler içerisinde bulunan “Giriş”
sekmesinde bulunan özellikler doğru olarak verilmiştir?
a)
Doküman yönetimi ile ilgili Aç, Kaydet, Farklı Kaydet ve Yazdır gibi
işlemler yer alır
b)
Bir belge üzerinde çalışırken sıklıkla kullanılan Yazı Tipi ve Paragraf
Düzenleme gibi araçlar yer alır
c)
Dokümana eklenebilecek Tablo, Resim, Grafik ve Sayfa Numarası gibi
nesneler ve özellikler yer alır
d)
Kenar Boşlukları, Yönlendirme ve Sayfa Kenarlıkları gibi sayfa yapısı
ile ilgili özellikler yer alır
e)
Dokümana İçindekiler Tablosu, Dipnot ve Alıntı gibi özellikler eklemek
için kullanılır

3Yukarıda görseli verilen “hızlı erişim” çubuğunda Disket görünümündeki ilk ikonun
işlevi nedir?
a)

Çalışma sayfasını kapatır

b)

Yeni bir çalışma sayfası oluşturur

c)

Çalışma belgenizi kısa yoldan kaydetmenizi sağlar

d)

Çalışma sayfasını kapatmayı sağlar
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e)

Yeni belge oluşturur

4- MS Word programında hazırlanan bir belgeyi yazıcıda yazdırmak için izlenmesi
gereken yol aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Dosya>Yazdır

b)

Tasarım>Yazdır

c)

Başvurular>Yazdır

d)

Gözden Geçir>Yazdır

e)

Postalar>Yazdır

5- MS Word’de “Gözden Geçir” menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)

Yazım Denetleme

b)

Görüşler

c)

Dil

d)

Açıklamalar

e)

Yazdır

6- MS Word çalışma sayfasına grafik eklemek isteyen bir kişi aşağıdaki yollardan
hangisini izlemelidir?
a)

Sayfa Düzeni>Yerleştir

b)

Başvurular>Resim Yazıları

c)

Ekle>Çizimler

d)

Ekle>Simgeler

e)

Ekle>Tablolar

7- Seçili metnin ya da paragrafın arka planını, şekil ve tabloların içini renklendirmek
istiyorsak aşağıda yer alan tuş takımlarından hangisini kullanmamız gerekecektir?
a)
b)
c)
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d)
e)
8- MS Word çalışma sayfasında seçili bir metni kopyalamak için kullanılacak kısayol
tuşları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Ctrl-X

b)

Ctrl-C

c)

Ctrl-V

d)

CNTR+Shift+Y

e)

Hiçbiri

9- MS Word çalışma sayfamızı yazdırmak için kullanılacak kısayol tuşları aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

CNTR+Shift+Y

b)

Ctrl-V

c)

CTRL+P

d)

Ctrl-X

e)

Hiçbiri

10- MS Word’e “Eklenti” eklemek için izlenmesi gereken yol aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Dosya>Seçenekler>Eklentiler

b)

Ekle>Simgeler

c)

Ekle>Tablolar

d)

Başvurular>Dizin

e)

Görünüm>Makrolar

Cevaplar 1) d, 2) b, 3) c, 4) a, 5) e, 6) c, 7) d, 8) b, 9) c, 10) a
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5. MS WORD’DE BELGE HAZIRLAMA VE DÜZENLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Microsoft Word’de belge hazırlama



Word’de hazırlanan belgeyi düzenleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Microsoft Word’de nasıl belge oluşturuyoruz?
2) Microsoft Word’de oluşturduğumuz belgeleri nasıl düzenleyebiliyoruz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

MICROSOFT
MS word’de belge
Okuyarak, Deneme
WORD’DE
BELGE oluşturabilmek
ve uygulama yaparak
OLUŞTURMAK
MICROSOFT
WORD’DE
OLUŞTURULAN
BELGEYİ DÜZENLEMEK

MS
oluşturulan
düzenleyebilmek.

word’de
Okuyarak, Deneme
belgeyi ve uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar


Microsoft Word: Bilgisayarınızda metin belgeleri oluşturmanızı sağlayan,
Microsoft Office paketine dâhil bir kelime işlem programıdır.


Microsoft Word Belgesi: Word üzerinde yapacağımız çalışmaya uygun
olarak yeni word sayfası veya uygun tasarımın seçimidir.
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Giriş
MS Word programının ana amacı, metin yazmak ve yazılan metinlerin düzenlenmesidir.
Bu bağlamda MS Word programı, kelime işlem programı olarak sınıflandırılan bir editör
programdır.
MS Word 2016 çok amaçlı, kullanımı kolay bir kelime işlemci programıdır. Yani her
türlü yazı bu programla yazılabilir, değişik yazı tipleri kullanılabilir, yazı büyüklüğü ve biçimi
değiştirilebilir, istenilen sayfa düzeninde tüm yazılar sıralanabilir. Bunların yanı sıra, yazınızın
içerisine başka programlardan alacağınız belge, resim eklenebilir ve tablolar, grafikler
yerleştirilebilir. Ayrıca, yazım kılavuzu ile metindeki kelimeler kontrol ettirilip, imla ve
dilbilgisi hataları otomatik olarak denetlenebilir.
Aşağı yukarı tüm bilgisayar kullanıcıları MS Word’ü nasıl kullanacaklarını bilir. Fakat
MS Word’ün daha detaylı ve etkin kullanılabilmesi için yeni belge oluşturma ve oluşturulan
belgelerin düzenlenmesi süreçlerinin detaylı olarak bilinmesi gerekmektedir.
Bu bölümde MS Word’de yeni belge oluşturma ve oluşturulan belgelerin düzenlenmesi
süreçleri ele alınacaktır.
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5. MS WORD TEMEL İŞLEMLER
Bu bölümde MS Word yazılımının kullanımı ile ilgili temel işlemlere yer verilmiştir.
Temel işlemlerden bahsetmeden önce MS Word ile yazı yazarken dikkat edilmesi gereken bazı
hususlara değinilecektir.
MS Word ile yazı yazarken bir satır dolduğunda alt satıra geçmek için “Enter” tuşunu
kullanılmamalıdır. Word satırın dolduğunu kendisi anlar ve yeni bir alt satıra otomatik olarak
geçer. Enter tuşu MS Word ile çalışırken sadece yeni bir paragrafa geçmek için kullanılır. MS
Word yeni paragrafa geçtiğinizde otomatik olarak paragraf boşluğunu atamaktadır. Eğer
paragraf boşluğunu hatayla silerseniz, paragraf başına boşluk bırakmak için tab tuşunu
kullanabilirsiniz.
Klavyeden bir tuşa bastığımızda ilgili karakter, imlecin bulunduğu yerde çıkar. Belge
içerisinde herhangi bir yerde düzenleme yapmak için imleci istediğimiz yere getirmeliyiz. Bu
işlemi yapmak için fareyi kullanabileceğimiz gibi klavyedeki yön tuşlarından da
yararlanabiliriz. Bununla birlikte, her noktalama işaretinden sonra yazacağımız kelime ile
noktalama işareti arasına bir karakter boşluk bırakmayı unutmamakta fayda vardır.
Bir MS Word belgesinde imleci; yazarak, enter tuşuna basarak, boşluk tuşuna basarak
ya da tab tuşuna basarak ileriye ve aşağıya hareket ettirebiliriz. Bu şekilde hareket ederek
gidemediğimiz yerlere ok tuşları ile ulaşamayız. Yani belgenin yazarak kullanmadığımız
yerlerine ok tuşlarını (navigasyon tuşlarını) kullanarak imleci götüremeyiz.

5.1. Yeni Belge Oluşturma
Microsoft Word yazılımını açtığınızda boş bir belge de açılmış olacaktır. Bir doküman
üzerinde çalışırken yeni bir belge oluşturmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz
gerekecektir:
1. Adım: Sekmeler kısmından Dosya menüsüne tıklayın.
2. Adım: Açılan pencerede soldaki menüden Yeni seçeneğine tıklayın.
3. Adım: Açılan şablonlardan amacınıza uygun olana çift tıklayarak açın.
Hazır Şablonlar arasında en sık kullanılan ve yazılımı ilk açtığınızda açılan Boş
Belgedir. Standart formatta yeni bir boş belge açmak için CTRL ve N tuşları da kullanılabilir.
Diğer taraftan, bu ekrandaki (yeni belgeler) şablonlar aracılığıyla belli amaçlar için önceden
belirlenmiş biçimlerde belgeler oluşturabilirsiniz.
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Şekil 5.1. MS Word Yeni Belge Menüsü

5.2. Var Olan Belgeyi Açma
Daha önceden hazırlanmış olan bir Word belgesi veya Word programının okuyabildiği
bir dosyayı yeniden kullanılmak üzere açmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz
gerekecektir:
1. Adım: Sekmeler kısmından Dosya menüsüne tıklayın.
2. Adım: Açılan pencerede soldaki menüden Aç seçeneğine tıklayın.
Bu adımlardan sonra yeni bir menü açılacaktır. Açılan yeni menüden dosyanızın
bulunduğu alanı seçmeniz gerekmektedir. “En son” menüsünde ilgili bilgisayarda kayıtlı
çalışmalar tarih bazında kayıtlıdır. One drive, bu bilgisayar, yer ekle, gözat seçenekleriyle de
ilgili konumlarda bulunan istediğiniz dosyayı açabilirsiniz.
3. Adım: İlgili seçeneklerden yararlanarak bulduğunuz dosyanın üzerine
çift tıklayarak belgeyi açabilirsiniz.
Eğer belgeyi bulmakta zorlanıyorsanız. 1. ve 2. adımlardan sonra Gözat seçeneğini
tıklayın ve açılan pencerede Dosya adı kısmına aradığınız dosyanın ismini yazıp “Enter”a basın.
Bu şekilde dosya bulunup otomatikman ekranda açılacaktır.
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5.3. Bir Belgeyi Kaydetme
MS Word programında açtığımız boş belgenin adları sırası ile Belge1, Belge2 vb.
devam eder. Bu ad geçici bir addır ve belgeyi uzun süreli korumak ya da daha sonra kullanmak
istiyorsak kaydetmemiz gerekecektir. MS Word’de bu amaçla Dosya menüsünde bulunan
“Farklı Kaydet” ve “Kaydet” komutları kullanılır. Bir belge ilk kez oluşturulmuş ve bu belge
kaydedilmemiş ise “Farklı Kaydet” ile “Kaydet” komutları aynı işi yapar yani dosyaya bir isim
vererek saklamamızı sağlayan aşağıdaki pencereyi açar.

Şekil 5.2. MS Word Farklı Kaydet Menüsü
1. Adım: Sekmeler kısmından Dosya menüsüne tıklayın.
2. Adım: Açılan pencerede soldaki menüden Kaydet/Farklı Kaydet seçeneklerinden
birisine tıklayın.
3. Adım: Belgeyi kaydetmek istediğiniz alanı (One Drive, Bu bilgisayar, Yer Ekle,
Gözat seçeneklerinden birisini) seçin.
4. Adım: Örneğin ilgili belgeyi Masaüstüne kaydetmek istiyorsanız sırasıyla Bu
Bilgisayar ve sağdaki Masaüstü dosyasını seçin.
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Şekil 5.3. MS Word Farklı Kaydet Penceresi
5. Adım: Kaydetmek İstediğiniz Dosyanın Adını Dosya adı bölümüne yazıp
Kaydet Tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
Burada bazı hususlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Eğer dosya adı kısmına bir isim
yazmazsanız MS Word otomatik olarak (sıradaki isimsiz belge numarasına göre) Bel1, Bel2 vs.
gibi bir isimle belgeyi kaydedecektir. Belgeniz bu şekilde otomatikman Word (.docx)
formatında kaydedilecektir. Belgenizi başka bir formatta (metin dosyası, RTF, HTLM, şablon,
yazılıma yölik dosya uzantısı vb. türlerden) saklamak istiyorsanız kayıt türü yazan alanın en
sonundaki aşağı ok kulakçığını tıklayıp (seçip) ilgili seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz.
Daha önceden bir isim verilerek bilgisayarımıza kaydedilmiş olan bir belgeyi yeni bir
isimle kaydetmek için Dosya-Farklı Kaydet (File-Save As) komutu kullanılır. Çalıştığınız
belgede değişiklikler yaptıysanız, Farklı Kaydet seçeneğini kullanarak yeni bir isimle
kaydedilirse eski belge zarar görmez. Bu şekilde belgenin eski hali olduğu gibi korunurken,
yeni (değişiklikler yapılmış) hali de yeni isimle kayıt altına alınmış olacaktır.
Burada şuna dikkat etmeliyiz. Bir belgeyle çalışırken direkt kaydet tuşuna basarsanız
belgenizin ilk hali korunmaz ve en son haliyle (kendi ismiyle) kaydı yapılır.
Bazı durumlarda oluşturulan belgelerin diğer kullanıcılardan korunması gerekir. Bunun
içinde bu tür belgelere parola verilerek belgenin değiştirilmesi veya okunması engellenmiş olur.
Bunun için de aşağıdaki işlemlerin izlenmesi gerekecektir:
1. Adım: Sekmeler kısmından Dosya menüsüne tıklayın.
2. Adım: Açılan pencerede soldaki menüden Bilgi seçeneğine tıklayın
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3. Adım: Bilgi ekranının hemen sağında Belgeyi Koru ikonuna tıklayıp burada açılan
menüden Parola ile şifrele’yi seçmeniz gerekmektedir.

Şekil 5.4. MS Word Belgeyi Şifreleme Penceresi
6. Adım: Belgeyi Şifrele adında yeni bir pencere açılacaktır. Bu pencerede,
parola alanına belgeyi şifrelemek istediğiniz parolayı yazıp Tamam düğmesine
tıklamanız yeterli olacaktır.

5.4. Birden Fazla Belge İle Çalışma
MS Word’de bazen birden fazla belge ile eş anlı olarak çalışmamız gerekebilir. Böyle
bir durumda, aynı anda birden fazla belge ile çalışırken belgeler arasında geçiş yapmak için
aşağıdaki adımları takip etmemiz gerekecektir:
1. Adım: Görünüm sekmesine tıklayın.
2. Adım: Pencere bölümünden Pencerelerde Geçiş Yap düğmesine tıklayın.
3. Adım: Açılan menüden geçiş yapmak istediğiniz belgeye tıklayın.
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Şekil 5.5. MS Word Belgeler Arası Geçiş Penceresi
Bunun haricinde, imlecinizi pencere durum düğmelerinden üçüncü sırada olan
göreceğiniz iç içe iki pencere ikonun üzerine tıklatırsanız açık olan belgelerinizi görebilirsiniz.
Bu pencerelere tıklayarak da istediğiniz belgeye geçebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise ALT ve
TAB tuşlarına beraber basarak, ya da işletim sisteminizin en altında bulunan görev çubuğunda
MS Word programı ikonuna tıklayarak bilgisayarınızda açık olan bütün belgeleri görebilirsiniz.
Bunlardan istediğinize tıklayarak ilgili belgeyi açabilirsiniz.
Birden fazla belgeyi bir arada görmek isterseniz 1. Adımdan sonra Görünüm
sekmesinde yer alan Tümünü Yerleştir seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda
açık olan tüm Word belgeleriniz ekranınıza alt alta sıralanacaktır.
Bilgisayarınızın bellek kapasitesine bağlı olarak, istenilen sayıda MS Word belgesi
(dosyası) aynı anda açık kullanılabilir. Fakat çok sayıda belgenin açık olması bilgisayarınızın
belleğindeki boş alanı azaltacağından MS Word’ün çalışması yavaşlayacaktır.

5.5. Açık Olan Belgeyi Kapatmak
Birden çok belge ile çalışırken Word’den çıkmadan bir belge kapatılıp diğer belgelerde
çalışılmaya devam edilebilir. Bunun için:
1. Adım: Dosya menüsüne tıklayın.
2. Adım: Açılan yeni menünün solunda bulunan Kapat komutunu seçin.
Eğer tek bir belge açıksa kapatma işlemi sonrasında Word programı da kapanmış
olacaktır. Fakat birden fazla MS Word belgesi açıksa, bu işlem sonrasında sadece aktif (çalışan)
belge kapanır ve o anda açık durumda olan diğer belge ekrana gelir.
Diğer taraftan, pencere durum düğmelerinin en sonuncusu olan (x) düğmesini tıklayarak
çalıştığınız belgeyi direkt olarak kapatabilirsiniz. Bunların haricinde CTRL+W ya da CTRL+F4
kısa yol tuşları kullanılarak da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Belgede yapılan son değişiklikler daha önceden kaydedilmemiş ise kapatma işlemi
sırasında aşağıdaki durum penceresi oluşur.
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Şekil 5.6. MS Word Belge Kapatma Durum Penceresi
Bu pencerede “Kaydet” düğmesine tıklarsanız belgede yapılmış son değişiklikleri
kaydederek program belgeyi kapatır. “Kaydetme” düğmesine basılır ise belgede yapılan
değişiklikler dikkate alınmadan belge kapatılmış olur. “İptal” düğmesi ise herhangi bir işlem
yapmaksızın tekrar belgeye dönmenize yardımcı olacaktır.
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Uygulamalar


MS Word’de yeni bir belgeyi nasıl oluşturuyoruz?



MS Word’de oluşturulan belgeyi veya belgeleri nasıl düzenleyebiliyoruz?
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Uygulama Soruları
1. MS Word’de yeni bir belge nasıl oluşturulur?
2. MS Word’de hazır bulunan belge şablonlarını nasıl kullanabiliriz?
3. MS Word’de
düzenleyebiliriz?

daha

önce

oluşturmuş

olduğumuz

belgeleri

nasıl
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MS Word’de yeni bir belge nasıl oluşturulur, birden fazla belgeyle nasıl çalışılır, belge
nasıl kaydedilir ve belgeleri nasıl kapatırız sorularının cevapları bu bölümde ayrıntılı bir şekilde
anlatılmıştır. Ayrıca, oluşturduğumuz belgeyi farklı formatlarda (türlerde) kaydetmenin
yöntemlerine değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1- MS Word’de yeni bir belge oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Dosya>Yeni

b)

Dosya>Dışarı Aktar

c)

Giriş>Pano

d)

Ekle>Sayfalar

e)

Ekle>Metin

2- Standart formatta yeni bir boş belge açmak için aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi
kullanılmalıdır?
a)

CTRL+N

b)

CTRL+C

c)

CTRL+V

d)

CTRL+L

e)

CTRL+X

3- Word belgesi veya Word programının okuyabildiği bir dosya üzerinde yapılan
değişikleri geri almak ve ilgili belgeyi kullanıma almak için takip edilecek komutlar aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Dosya>Bilgi>Belgeyi Koru

b)

Dosya>Bilgi>Belgeyi İncele

c)

Dosya>Bilgi>Belgeyi Yönet

d)

Dosya>Bilgi>Tüm Özellikleri Göster

e)

Dosya>Seçenekler

4- MS Word programında hazırlanan belgelerin (dosyaların) uzantısı aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

pdf

b)

rtf
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c)

html

d)

.docx

e)

.atm

5- Bir MS Word belgesine parola verilerek belgenin değiştirilmesi veya okunmasının
engellenmesi için izlenmesi gereken yol aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)

Dosya>Bilgi>Belgeyi Koru

b)

Dosya>Bilgi>Belgeyi Yönet

c)

Dosya>Bilgi>Belgeyi İncele

d)

Ekle>Simge

e)

Görünüm>Makrolar

6- Birden çok belge ile çalışırken Word’den çıkmadan bir belge kapatabilmek için
kullanılabilecek kısa yol tuşları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

CTRL+W ya da CTRL+F4

b)

CTRL+N ya da CTRL+C

c)

CTRL+W ya da CTRL+C

d)

CTRL+N ya da CTRL+F4

e)

CTRL+L ya da CTRL+W

7- MS Word’de birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri birden görmek için
aşağıdaki seçeneklerde yer alan adımlardan hangisini izlememiz gerekmektedir?
a)

Görünüm>Böl

b)

Görünüm>Tümünü Yerleştir

c)

Görünüm>Yeni Pencere

d)

Görünüm>Sayfa Genişliği

e)

Gözden Geçir>Düzenlemeyi Kısıtla
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8- Daha önceden bir isim verilerek bilgisayarımıza kaydedilmiş olan bir belgeyi yeni bir
isimle kaydetmek için aşağıda seçeneklerde yer alan komutlardan hangisi kullanılmalıdır?
a)

Dosya>Kaydet

b)

Dosya>Seçenekler

c)

Dosya>Farklı Kaydet

d)

Dosya>Dışarı Aktar

e)

Dosya>Paylaş

9- Daha önceden hazırlanmış olan bir Word belgesi veya Word programının
okuyabildiği bir dosyayı yeniden kullanılmak üzere açmak için takip etmemiz gereken adımlar
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Dosya>Dışarı Aktar

b)

Dosya>Seçenekler

c)

Dosya>Yeni

d)

Dosya>Aç

e)

Dosya>Hesap

10- Eğer paragraf boşluğunu hatayla silerseniz, paragraf başına boşluk bırakmak için
(……..) tuşunu kullanabilirsiniz.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a)

Shift

b)

Tab

c)

Ctrl

d)

Alt

e)

Alt Gr

Cevaplar 1) a, 2) a, 3) c, 4) d, 5) a, 6) a, 7) b, 8) c, 9) d, 10) b

144

6. MS POWERPOINT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Microsoft PowerPoint programını daha etkili ve verimli kullanma



PowerPoint dokümanları oluşturma ve farklı formatlarda kaydetme



Etkili doküman şekillendirme
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
1) Microsoft PowerPoint’i günlük hayatta hangi işlerinizde kullanıyorsunuz?
2) Etkili bir sunumu Microsoft PowerPoint programında nasıl hazırlarsınız?
3) Microsoft PowerPoint ile neler yapabilirsiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

MICROSOFT
Etkili
doküman
Okuyarak, deneme ve
POWERPOINT’İN ETKİN hazırlama,
şekillendirme, uygulama yaparak
KULLANIMI
tablo, resim ve şekil ekleme,
sayfa yapısını değiştirme,
yazım kontrolü yapma.
MICROSOFT
PowerPoint
Okuyarak, deneme ve
POWERPOINT’TE DOSYA dokümanları oluşturma ve uygulama yaparak
OLUŞTURMAK
VE farklı formatlarda kaydetme.
KAYDETMEK
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Anahtar Kavramlar

Microsoft PowerPoint: Microsoft Office yazılımı ile birlikte bilgisayarınıza
otomatik yüklenen bir sunu tasarlama ve düzenleme programıdır.

Sunu Programı: Belli bir amaç ve kurgu içerisinde metin, resim, ses ve
görüntüler kullanılarak giriş-gelişme-sonuç bölümleriyle sıralı ve düzenli şekilde bilgisayarda
hazırlanan slaytların sunu olarak gösterilmesini sağlayan yazılımlardır.


Slayt: Bir sunudaki her bir sayfaya slayt denir.



Dinleyici Notları: Slaytların kağıt üzerine basılmış halidir.

149

Giriş
Microsoft PowerPoint, bilgisayarınızda sunu tasarlamanızı ve düzenlemenizi sağlayan,
Microsoft Office paketine dâhil bir sunu programıdır. Sunu programları, belli bir kurgu
içerisinde metin, resim, ses ve görüntüler kullanarak giriş-gelişme-sonuç bölümleriyle sıralı ve
düzenli bir şekilde bilgisayarınızda hazırlayabileceğiniz slaytların sunu olarak gösterilmesini
sağlayan yazılımlardır.
PowerPoint hazırlamış olduğunuz bir raporunuzu, belgelerinizi, projelerinizi,
ödevlerinizi, bir tanıtım dosyanızı, bir fikri ya da bir konuyu belli bir anlatım düzeni içinde,
başlık, metin, ses, görüntü, animasyon, grafikler, tablolar, şekiller, görsel efektler ve hatta
hareketli görüntüler ekleyerek sunum için hazırlayıp sonra da karşınızdakilere etkili bir şekilde
aktarmanızı kolaylaştıran bir programdır.
Bu aşamada “Etkili bir sunum nasıl olmalıdır?” sorusunu aklımıza gelmektedir.
Etkili bir sunum için öncelikle dinleyicilerinize anlatacağınız konuya çok iyi hâkim
olmanız, detaylı ve kapsamlı bir araştırma yapmanız, planlı ve düzenli bir akış içerisinde
sunmanız gerekmektedir. Sunumu yapacağınız ortamın düzeni, sunu yönteminiz, kullandığınız
çeşitli görsel iletişim araçları, sunum süresiniz önemli etkenlerdir. Etkili bir sunu için bizim
burada değineceğimiz hususlar daha çok etkili bir sunum için hazırlayacağınız sunuda nelere
dikkat etmeniz gerektiği üzerine olacaktır.
 Giriş slaytı-ilk slayt sununun adı, kim tarafından verildiği vs. bilgileri
içermelidir.
 Son slaytda ise soru-cevap ve teşekküre yer verilmelidir.
 Sunumunuzu hazırlarken öncelikle kullanacağınız yazı fontlarına dikkat etmeniz
önemlidir. Karışık ve zor okunan yazı karakterleri anlatacağınız konudan dikkatin
dağılmasını kolaylaştırabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca yalın yazı düzeni kullanmaya
dikkat edin. Eğer bir kelime ya da paragrafın önemini vurgulamak isterseniz; italik, kalın
ve altı çizili alternatiflerinden birini ve birkaçını bir arada kullanabilirsiniz ya da farklı bir
renk seçeneğine gidebilirsiniz. Slaydınızı tam ekran modunda görüntüleyerek görünümü
incelemeniz faydalı olacaktır.
 Sunumunuzun arka fonunu, tasarımını seçerken açık ve gözü yormayacak
renkler kullanarak içeriğinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Bazı durumlarda ise fonunuzu koyu
bir renk seçmeniz gerekebilir. Böyle zamanlarda ise metin renginizi kontrast ve daha açık
bir renk seçmeniz doğru olacaktır. Sunumunuz boyunca aynı düzende arka fon ve yazı rengi
kullanmanız bütünlük açısından önemlidir.
 Kullanacağınız yazı karakteri ve rengi kadar büyüklüğü de oldukça önemlidir.
Yazı puntosu, sunum yapacağınız salonun büyüklüğüne göre genel olarak okunabilecek
düzeyde olmalıdır. Sunumun tamamında, başlıklar haricinde çok farklı boyutların
kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
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 Sunum hazırlama amacı, aktaracağınız her şeyin sunuda gösterilmesi değildir.
Sunum kapsamında temel ve önemli şeylerin, hatırlatıcı nitelikte bilgilerin, sıralı ve düzenli
bir akışta devam etmesi gerekmektedir. Bir slaytta çok fazla bilginin olması sunucudinleyici arasındaki etkileşimi zayıflatacaktır. Bu nedenle, bir slaytta çok uzun metinler
paylaşmamanız yararlı olacaktır.
 Size ayrılan süreye göre sunumunuzu ayarlamalısınız. Beş dakikalık bir sunum
için 50 slaytlık bir sunumu göstermeye çalışmak tüm dikkatleri dağıtacaktır.
 Sunumunuz esnasında çok fazla slayt efektleri, animasyonlar, gereksiz grafikler,
resimler, anlaşılması güç nesneler kullanmamalısınız.
 Sunumunuzu en az bir defa görsel olarak; dilbilgisi, imla hataları, genel akış
düzen kontrolünden, en az bir defa da içerik olarak gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.
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6.1. Sunu Programı: Microsoft PowerPoint
Bir konuyu sadece yazılı veya sözlü olarak anlatmak bazı durumlarda yetersiz
kalabilmektedir. Öğrenmeyi kolaylaştırmak ve anlatılanların zihinlerde kalıcılığını artırmak
için görsel ve işitsel öğelerin bir arada kullanılması oldukça önemlidir. Bu bir bilgisayar
programı aracılığıyla gerçekleştirilecekse, bir sunu programından yararlanmak etkili olacaktır.
Belli bir amaç ve kurgu içerisinde metin, resim, ses ve görüntüler kullanılarak girişgelişme-sonuç bölümleriyle sıralı ve düzenli bir şekilde bilgisayarda hazırlanan slaytların sunu
olarak gösterilmesini sağlayan yazılımlara sunu programı denilmektedir.
Microsoft (MS) PowerPoint, Microsoft Office yazılımı ile birlikte bilgisayarınıza
otomatik yüklenen bir sunu tasarlama ve düzenleme programıdır.
PowerPoint kullanıcılarına düzenleyebilmeleri için metin, resim, üç boyutlu nesneler,
grafik, ses, video vb. öğelerin eklenebileceği, diğer taraftan animasyonlarla etkileşim
yapabilme imkânı olan slaytlardan oluşan sayfalar sunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bir sunudaki
her bir sayfaya slayt denir. Bir slaydın içinde başlık, metin, grafik, tablo, şekil, SmartArt,
WordArt nesneleri, resim, fotoğraf, video ve ses klipleri bulunabilir.
Sunu bir kitap, slaytlar ise kitabın sayfaları olarak düşünülebilir.
Sunum sırasında dinleyicilere dağıtılmak üzere hazırlanan çıktılara dinleyici notları
denir. Slaytların kâğıt üzerinde basılmış hali olarak da ifade edilebilir. Bir çıktı sayfasında bir
veya daha fazla slayt bastırabilme seçenekleri mevcuttur.

6.2. Microsoft PowerPoint Programının Başlatılması
MS Office programını başlatmak için işletim sisteminizin (Windows 10) başlat
menüsünden tüm uygulamaları seçmeniz ve açılan menüden buradan alfabetik olarak P
kısmından PowerPoint 2016 programını bulup çift tıklamanız gerekmektedir. Eğer
bilgisayarınızın masaüstü ekranında Microsoft PowerPoint’ ait kısayol simgesi varsa bu
simgeyi çift tıklayarak yine programı çalıştırabilirsiniz.
MS PowerPoint’ü başlangıç menüsüne veya görev çubuğuna eklemek istiyorsanız şu
adımları takip etmeniz gerekecektir:
1. Adım Başlat Menüsüne tıklayın.
2. Adım Açılan Menüde Tüm Uygulamalar’ı bulup üzerine tıklayın.
3. Adım Programlar alfabetik olarak sıralanacaktır. Buradan P ile başlayan
programlar listesine ulaşın ve PowerPoint 2016’yı bulun.
4. Adım PowerPoint 2016 ikonunun üzerine sağ tık yapın.
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seçin.

5. Adım Açılan seçenekler menüsünden programı eklemek istediğiniz yeri

Program açıldıktan sonra menüleri, araç çubukları ve diğer kontrol araçlarıyla kullanılır.
Bu işlemleri klavye ve/veya farenizi kullanarak yapabilirsiniz.
PowerPoint logosu aşağıdaki gibidir.

PowerPoint dosyalarına sunu adı verilir. Bir sunu, belli sayıdaki slaytlardan oluşur.
Diğer bir ifadeyle, PowerPoint programında her bir ekranı bir slayt oluşturur. Bu nedenle sunu
oluşturmanın temeli, slaytların yazılması ve biçimlendirilmesidir. PowerPoint dosyaları
kaydedildiğinde uzantısı “.pptx” uzantısıyla kaydedilir. Eski sürümlerde ise bu uzantı “.ppt”
şeklinde görülecektir.
PowerPoint programı açılınca karşımıza “Sunu1” dosya adıyla aşağıda (Şekil 6.1’de)
gösterildiği gibi bir ekran gelir. Ekranda görüldüğü üzere boş bir slayt bulunur. Bu boş slaytta
Başlık ve Alt Başlık eklemek için metin kutuları bulunur. Slaytların içerisine diğer
programlardaki gibi doğrudan metin yazılamaz. Metinler, metin kutularının içine fare ile
tıklayarak yazılabilmektedir.

Şekil 6.1: MS PowerPoint Genel Görünüm
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Yeni Bir Slayt Ekleme


Ekle sekmesinden Yeni Slayt’ı tıklama,



Kısayol olarak Ctrl+M tuşlarına basma,



Giriş sekmesinden Slaytlar komut grubundan Yeni Slayt komutuna tıklama,


Pencerenin solundaki slayt bölmesinde herhangi bir slayt üzerinde farenin sağ tuşu
tıklanarak ve çıkan komutlardan Yeni Slayt komutunu seçme veya


Enter tuşuna basma alternatifleri mevcuttur.

Metin Kutusu Ekleme, Kopyalama ve Silme
Sununuza yeni bir slayt eklediğinizde mevcut slayt düzeninde yeni bir slayt ekmiş
olursunuz. Slayt düzenindeki aktif metin kutularına yeni bir metin kutusu eklemek
isteyebilirsiniz, mevcut metin kutusunu kopyalayabilirsiniz veya silebilirsiniz.

Ekle sekmesinin Metin grubundan Metin Kutusu'nu tıklayın. Ardından sunuyu
tıklayın ve sonra istediğiniz boyutta bir metin kutusu çizmek için sürükleyin. Metin eklemek
için, kutunun içine fare ile tıklayın ve metninizi yazın ya da kopyalayıp yapıştırın.

Metin kutusunu kopyalanmak için kopyalamak istediğiniz metin kutusunun
kenarlığını tıklayın, Ctrl+C tuşlarına basın ve kopyalamak istediğiniz konumu seçin ve metin
kutusunu yapıştırmak için Ctrl+V tuşlarına basın. (Kopyalama işlemini, metin kutusunu
seçtikten sonra kenarlığın üzerinde fareniz ile de gerçekleştirebilirsiniz.)

Silme işlemi için ise metin kutusunun kenarlığını tıklayıp klavyenizden Delete
tuşuna basabilirsiniz.
Slayt Çoğaltma

Ekle sekmesinden Yeni Slayt komutunda
Çoğalt seçeneğine ulaşmış olursunuz.

fare ile tıklanarak Seçili Slaytları


Pencerenin solundaki slayt bölmesinde çoğaltmak istediğiniz slayt üzerinde
farenin sağ tuşunu tıklayın ve çıkan komutlardan Slayt Çoğalt’ı seçin.
Slayt Silme

Pencerenin solundaki slayt bölmesinde silmek istediğiniz slayt üzerinde farenin
sağ tuşunu tıklayın ve çıkan komutlardan Slayt Sil’i seçin.
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Asıl Slayt
Asıl slayt, belirlediğiniz görünüme sahip sunuları daha az zamanda ve fazla çaba
harcamadan oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tüm slaytlarınızda aynı yazı
tiplerinin ve görüntülerin (logo, marka vb.) olmasını isterseniz, bu değişiklikleri asıl slayt
belirleyerek gerçekleştirebilirsiniz ve bunlar sununuzun tamamına uygulanır. Bu nedenle, tek
tek slaytları oluşturmaya başlamadan önce asıl slaydınızı ve formatınızı düzenlemeniz yararlı
olur. Bunun için;

Görünüm menüsünden Asıl Slayt’ı seçerek açılan Asıl Slayt sekmesinden
düzenlemenizi yapabilirsiniz.
Bilgisayarınızda Kayıtlı Olan Bir Sunuyu Açmak İçin:


Dosya menüsünden Aç’ı tıklama,



Kısayol olarak Ctrl+O tuşlarına basma,



Standart araç çubuğundan

simgesi seçeneklerinden birini kullanılabilirsiniz.

PowerPoint’i Kapatma
Yine diğer Windows programlarında olduğu gibi;


Penceresinin sağ üst köşesinde bulunan kapatma düğmesi (x) tıklanır ya da



Dosya menüsünden Kapat komutu seçilir.

Dosya Üzerindeki Değişiklikleri Kaydetme


Dosya menüsünden Kaydet seçilir veya



Standart araç çubuğundan

simgesi tıklanabilir.

Farklı kaydetmek için ise, Dosya menüsünden Farklı Kaydet seçeneği kullanılır.
Sunuyu Tam Ekran Görüntüleme
PowerPoint programı ile oluşturulan slaytları tam ekran görüntülemek için;


F5 tuşuna basma,


Seçili, diğer bir ifadeyle aktif olan slayttan itibaren tam ekran görüntülemek için
SHIFT+F5 tuşlarını basma veya

Slaydın sağ alt kısmındaki
Slayt Gösterisi üzerine fare ile tıklayarak seçilii
slayttan itibaren tam ekran görüntüleme aktif olur.
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olacaktır.

Slayt gösterisinden çıkmak için ise klavyeden ESC tuşuna basmak yeterli

Slayt Düzeni
Slayt düzeni, ekranda görünen slaydın veya seçili bir slaydın düzenini ayarlamak için
MS PowerPoint programında tanımlı seçenekler sunar.
Bu seçeneklere;


Giriş sekmesinde Slaytlar komut grubundan Düzen komutuna tıklayarak veya


Pencerenin solundaki slayt bölmesinde herhangi bir slayt üzerinde ya da ekranda
görünen slayt üzerinde farenin sağ tuşu tıklanarak ve çıkan komutlardan Slayt Düzeni’ne
tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Slayt Numarası Ekleme

Sunumunuzdaki slaytları numaralandırmak amacıyla Ekle menüsünden Slayt
Numarası Ekle’ye tıklayarak metin kutusuna numara ekleyebilirsiniz.
Tasarım
MS Office PowerPoint programında tanımlı olan tasarım şablonları bulunur. Bu
şablonlarla, sununuzun tamamında veya seçmiş olduğunuz slaytta dilediğiniz tasarımı
uygulayabilirsiniz.
Tasarımı tüm slaytlara uygulamak için Tasarım sekmesinde Temalar ve Çeşitlemeler
komut grupları bulunur. Herhangi bir slayt için farklı bir tema veya çeşitleme uygulamak
istediğinizde ise, tercih edeceğiniz temaya fare ile sağ tıklayarak Seçili Slaytlara Uygula
komutunu seçebilirsiniz.
Etkili bir sunum amacıyla Temalar, başlıkların metin puntolarından büyük olması,
renklerin okunaklı şekilde ayarlanması, içerik metninin maddeler halinde yazılması gibi
kolaylıklar sunar. Programda sunulan temalara ek olarak tanımlı, farklı renk ve desen
uygulamaları için Çeşitlemeler komut grubundan yararlanabilirsiniz.

6.3. PowerPoint Menüleri
MS PowerPoint 2016 sunu hazırlama programında Dosya, Giriş, Ekle, Tasarım,
Geçişler, Animasyonlar, Slayt Gösterisi, Gözden Geçir, Görünüm olmak üzere toplam dokuz
ana menü bulunmaktadır. Dosya menüsünün içeriği ve görevleri MS Word ve Excel’de olduğu
gibidir. Diğer menülerin içerikleri ve fonksiyonları kısaca aşağıda tanıtılmıştır:
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Giriş Menüsü
MS PowerPoint sunu hazırlama programının Giriş sekmesinde; Pano, Slaytlar, Yazı
Tipi, Paragraf, Çizim ve Düzenleme komut grupları bulunmaktadır.

Şekil 6.2: MS PowerPoint Giriş Menüsü
Pano komut gurubunda; Kes, Kopyala, Yapıştır, Biçim Boyacısı özellikleri
bulunmaktadır.
Slaylar komut grubunda; Yeni Slayt ekleme, slayt düzenini belirlemek için Düzen, slayt
düzenini mevcut formatına döndürmek için Sıfırla, sunumunuzu bölümlere ayırmanız ve bazı
düzenlemeler yapabileceğinizi Bölüm sekmeleri yer almaktadır.
Yazı tipi ve Paragraf komut gruplarında ise slayt üzerindeki metinlerde değişiklikler
yapabileceğiniz çeşitli ayarlar ve SmartArt bulunmaktadır.
Çizim grubunda ise, slaytlarınıza ekleyebileceğiniz çeşitli hazır çizimler,
konumlandırmanızı yapabileceğiniz Yerleştir seçenekleri, Hızlı Stiller, Şekil Dolgusu, Şekil
Anahattı ve Şekil Efekti bölümleri mevcuttur.
MS Office Word programındakine benzer şekilde PowerPoint programında da
Düzenleme sekmesinde; Bul, Değiştir, Seç fonksiyonları bulunmaktadır.
Ekle Menüsü
Ekle sekmesinde; Slaytlar, Tablolar, Resimler, Çizimler, Eklentiler, Bağlantılar,
Açıklamalar, Metin, Simgeler ve Medya komut grupları yer alır.

Şekil 6.3: MS PowerPoint Ekle Menüsü
Slaytlar grubunda, slayt eklemek için Yeni Slayt kapsamında hazır slayt düzenleri
seçenekleri sunulur.
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Tablolar grubunu kullanarak dilediğiniz boyutta tabloyu slaydınıza ekleyebilirsiniz.
Resimler ve Çizimler grubunda slaydınıza ekleyebileceğiniz resim, fotoğraf, şekil,
SmartArt ve Grafik düzenleri bulunur.
Eklentiler komut grubuyla, sunumlarınızı kişiselleştirmek için slaydınıza Mağaza’dan
eklentiler edinebilirsiniz.
Bağlantılar komut grubu; Köprü ve Eylem; Açıklamalar komutu ise Yorum
oluşturmanızı sağlar.
Metin komut grubunda; Metin Kutusu, Üstbilgi ve Altbilgi, WordArt, Tarih ve Saat,
Slayt Numarası ve Nesne ekleme seçenekleri mevcuttur.
Simgeler komut grubunda, Denklem’e tıklayarak tanımlanmış bazı matematiksel
denklemleri slaydınıza ekleyebilirsiniz. Simge seçeneğiyle ise klavye üzerinde bulunmayan
harf, rakam vb. çeşitli simge ve karakterlere ulaşabilirsiniz.
Medya komut grubunda ise, slaydınıza ekleyebileceğiniz video, ses ve ekran kaydı gibi
sunumunuzu zenginleştirebileceğiniz seçenekler bulunur.
Tasarım Menüsü
Tasarım menüsünde; hazır formatta çeşitli Temalar, seçili tema üzerinde renk ve desen
değişiklikleri sunan Çeşitlemeler ile Slayt Boyutu ve Arka Planı Biçimlendir komutlarının yer
aldığı Özelleştir komut grupları bulunmaktadır.

Şekil 6.4: MS PowerPoint Ekle Menüsü
Geçişler Menüsü
Geçişler sekmesinde; slaytlar arası geçiş efektlerinin yer aldığı Bu Slayda Geçiş
komutu, geçiş efekti için saniye bazında süre belirleyebileceğiniz Zamanlama komutu ile
Önizleme yapabileceğiniz komutlar vardır.

Şekil 6.5: MS PowerPoint Geçişler Menüsü
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Animasyonlar Menüsü
Animasyonlar menüsünde; farklı şekillerde animasyonlar ve efekt seçeneklerinin
bulunduğu Animasyon komut grubu, Gelişmiş Animasyon seçenekleri, Zamanlama ayarları ve
yapılan değişiklikleri kontrol edebileceğiniz Önizleme komutları bulunmaktadır.

Şekil 6.6: MS PowerPoint Animasyonlar Menüsü
Slayt Gösterisi Menüsü
Bu menüde, sununuzun slayt gösterisini düzenleyebileceğiz çeşitli komutlar mevcuttur.

Şekil 6.7: MS PowerPoint Slayt Gösterisi Menüsü
Gözden Geçir Menüsü
Gözden Geçir sekmesinde; yazım denetimini çalıştırma, eş anlamlı sözcük araması,
sözlük, ansiklopedi ve çeviri hizmetleri gibi başvuru kaynaklarında arama yapmak üzere dil
değiştirme-çeviri yapma, açıklama ekleme, açıklamaları görüntüleme ve bir sunuyu başka bir
sunuyla karşılaştırma komutları yer almaktadır.

Şekil 6.8: MS PowerPoint Gözden Geçir Menüsü
Görünüm Menüsü
Görünüm menüsü; Sunu Görünümleri, Asıl Görünümler, Göster, Yakınlaştır,
Renkli/Gri Tonlamalı, Pencere ve Makralor olarak gruplanmıştır.
PowerPoint başlatıldığında Normal görünümde açılır. Sunu görünümünü değiştirmek
isterseniz Sunu Görnümleri komutundan değişiklik yapabilirsiniz.
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Asıl Görünümler’de Asıl Slayt, Asıl Dinleyici Notu ve Asıl Notlar bulunur.
Göster komut grubunda; Cetvel, Kılavuz Çizgileri, Kılavuzlar ve Notlar bölümleri
bulunmaktadır.
Slaytınızı Yakınlaştır komutuyla yakınlaştırabilir, Renkli/Gri Tonlamalı komutuyla
renk ayarlarında değişiklikler yapabilirsiniz.

Şekil 6.9: MS PowerPoint Gözden Görünüm Menüsü

6.4. PowerPoint’te Metinlerle Çalışma
Bir slayt, bir ana başlık ve bir alt başlık metin kutusu içerir. Başlık metin kutusu, slaytın
sunduğu bilgiyi tanımken; alt başlık kutusu ana başlığı destekleyici bilgiyi içerir. Yeni bir slayt
oluşturulduğunda bu kutularda sırasıyla; Başlık Eklemek için Tıklayın (Click to Add Title) veya
Alt Başlık Eklemek için Tıklayın (Click to Add Subtitle) iletileri görüntülenir. Bu metin
kutularının içerisine yazı yazmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.
Adım 1: Slaytın ana başlık veya alt başlık metin kutusundan birinin içine fareniz ile
tıklayın
Adım 2: Metin kutusuna klavye yardımı ile yazmak istediğiniz bilgiyi yazın.
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Uygulamalar
Microsoft Office PowerPoint’in en çok kullandığınız üç fonksiyonunu belirleyiniz.
Microsoft PowerPoint hangi amaçlarla kullanıldığını araştırınız.
PowerPoint ile etkili bir sunu hazırlayarak provasını yapınız.
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Uygulama Soruları
1.
2.
nelerdir?

Microsoft Office PowerPoint hangi alt menülerden oluşur?
Microsoft Office PowerPoint’te slayt hazırlarken dikkat etmemiz gereken hususlar
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde etkili bir sununun nasıl olması gerektiğine değindikten sonra yaygın olarak
kullanılan ve Microsoft Office yazılımı içerisinde yer alan PowerPoint sunu programının nasıl
çalıştırıldığını, hangi amaçlarla kullanıldığını ve hangi alt menülerden oluştuğunu inceledik.
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Bölüm Soruları
1- PowerPoint dosyaları kaydedildiğinde uzantısı “……..” uzantısıyla kaydedilir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a)

.pptx

b)

.docx

c)

.pdf

d)

ptx

e)

.atm

2- MS PowerPoint çalışma sayfasına yeni bir salyt eklemek için izlenmesi gereken
komutlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Tasarım>Temalar

b)

Görünüm>Pencere

c)

Ekle>Eklentiler

d)

Ekle>Metin

e)

Ekle>Yeni Salyt

3- MS PowerPoint çalışma sayfasına yeni bir salyt eklemek için kullanılabilecek kısa
yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a)

CTRL+N

b)

CTRL+M

c)

CTRL+L

d)

CTRL+C

e)

CTRL+V

4- Slayt düzenindeki aktif metin kutularına yeni bir metin kutusu eklemek için izlenmesi
gereken komutlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Ekle>Simgeler>Denklem

b)

Ekle>Metin>Nesne
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c)

Ekle>Metin>WordArt

d)

Ekle>Metin>Metin Kutusu

e)

Ekle>Açıklamalar>Yorum

5- Aşağıdakilerden hangisi MS PowerPoint “Ekle” sekmesinin “Slaytlar” bölümünde
yer alan “Yeni Slayt” kategorisinin sunduğu seçeneklerden birisi değildir?
a)

Office Teması

b)

Seçili Slaytları Çoğalt

c)

Anahata Ait Slaytlar

d)

Slaytları Yeniden Kullan

e)

Slaytları Birleştir

6- Bilgisayarınızda kayıtlı olan bir sunuyu açmak için izlenmesi gereken komutlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Dosya>Dışarı Aktar

b)

Dosya>Seçenekler

c)

Dosya>Aç

d)

Dosya>Yeni

e)

Dosya>Paylaş

7- Bir MS PowerPoint Sunumuna parola verilerek belgenin değiştirilmesi veya
okunmasının engellenmesi için izlenmesi gereken yol aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a)

Dosya>Bilgi>Sunuyu Koru

b)

Dosya>Bilgi>Sunuyu Yönet

c)

Dosya>Bilgi>Sunuyu İncele

d)

Ekle>Simge

e)

Görünüm>Makrolar
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8- PowerPoint programı ile oluşturulan sunuyu tam ekran görüntülemek için
kullanılacak kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a)

F6

b)

F7

c)

F8

d)

F9

e)

F5

9- Slaytlar, Tablolar, Resimler, Çizimler, Eklentiler, Bağlantılar, Açıklamalar, Metin,
Simgeler ve Medya komut gruplarının yer aldığı PowerPoint menüsü aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Giriş

b)

Ekle

c)

Tasarım

d)

Geçişler

e)

Görünüm

10- Hazır formatta çeşitli Temalar ve seçili tema üzerinde renk ve desen değişiklikleri
sunan PowerPoint menüsü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ekle

b)

Görünüm

c)

Animasyonlar

d)

Tasarım

e)

Geçişler

Cevaplar 1) a, 2) e, 3) b, 4) d, 5) e, 6) c, 7) a, 8) e, 9) b, 10) d
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7. MS ACCESS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Microsoft Access programını daha etkili ve verimli kullanma


Microsoft Access programını kullanarak veri tabanına yeni veri girme, var olan
verileri silme ve/veya düzenleme
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
1) Microsoft Access’i günlük hayatta hangi işlerinizde kullanıyorsunuz?
2) Microsoft Acces’de yeni veri girişi nasıl yapılmaktadır?
3) Microsoft Access ile neler yapabilirsiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

MICROSOFT
Küçük ve orta ölçekli
Okuyarak, deneme ve
ACCESS’İN
ETKİN veri tabanı yönetim sitemi uygulama yaparak
KULLANIMI
yazılımı olan Access’i etkin
kullanma
MICROSOFT
Access’i kullanarak
Okuyarak, deneme ve
ACCESS’E YENİ VERİ yeni veri girme ve/veya var uygulama yaparak
GİRME VE/VEYA VAR olan verileri silme kabiliyeti
kazanma
OLAN VERİYİ SİLME
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Anahtar Kavramlar


Veri: İşlenmemiş en küçük enformasyon ya da gerçek parçacığına verilen isimdir.


Veri Tabanı: Herhangi bir konuyla ilgili birbiriyle ilişkili çok sayıda ve farklı
kayıtların tutulduğu bir bilgi havuzu olarak tanımlanabilir.

MS Access: Microsoft firması tarafından üretilen ve Office paketinin üyesi olan
küçük ve orta ölçekli bir veritabanı yönetim sistemi yazılımıdır.
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Giriş
Microsoft Access, Microsoft firması tarafından üretilen ve Office paketinin üyesi olan
küçük ve orta ölçekli bir veritabanı yönetim sistemi yazılımıdır. Veri tabanı yönetim sistemleri
arasına çok sonradan girmiş olmasına rağmen bu alanda önemli ölçüde başarı sağlayarak küçük
ölçekli veri tabanları için çok kullanılan bir paket haline gelmiştir MS Access yeni veri
girilebilen, girilen verilerin güncellenmesine veya silinmesine olanak sağlayan bir yazılım
olmasından dolayı kullanıcılarına birçok kolaylıklar sağlamaktadır.
Bu bölümde ilk olarak veri ve veri tabanı kavramları üzerinde duracak ve bu konulara
açıklık getireceğiz. Daha sonra ise MS Access yazılımına veri girişini ve veriler üzerindeki
güncelleme işlemlerini anlatacağız. Bu bölüm sonunda MS Access yazılımını kullanabilecek
ve veri giriş ve silme işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz.
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7.1. Veritabanı
Veri, işlenmemiş en küçük enformasyon ya da gerçek parçacığına verilen isimdir. Bir
anlamı olan ve kaydedilebilen gerçekler olarak da ifade edilmektedir.
Ölçüm ya da sayım yoluyla elde edilen ve de sayısal bir değer bildiren verilere nicel
veri, sayısal bir değer bildirmeyen veriler de nitel veriler olarak adlandırılır.
Veritabanı ise herhangi bir konuyla ilgili birbiriyle ilişkili çok sayıda ve farklı kayıtların
tutulduğu bir bilgi havuzu olarak tanımlanabilir.
Akıllı telefonlarda sakladığımız kişilerin ad, soyad, adres, elektronik posta, cep ve ev
telefonu gibi bilgilerini içeren rehberleri günlük hayatımızda çok basit bir şekilde kullandığımız
veri tabanına örnek olarak gösterebiliriz.
Bunların dışında, büyük mağaza ya da internet sitelerindeki üyelik sistemleri, akademik
dergilerin ve üniversitelerin tez yönetim sistemleri de veri tabanı kullanımına birer örnektir.
Günümüz dünyasında yaşanan bilgi artışıyla birlikte bilgisayarlarda bilgi depolama ve
bilgiye erişim konularında yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur.
Büyük verilerin (big data) oluştuğu iş-bilim dünyasında ve günlük hayatta; bu verileri
düzenli ve planlı bir şekilde saklamak, ilgili veriye hızlı bir şekilde ulaşmak, değişik veriler
arasında ilişkiler kurmak ve verileri istediğimiz şekilde kullanmak önemli bir ihtiyaç haline
gelmiştir.

7.1.1. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Veri tabanlarını yaratmayı ve kullanmayı sağlayan programlar topluluğuna “veri tabanı
sistemi” ya da “veri tabanı yönetim sistemi – database management system (DBMS)” denir.
Veritabanı Sistemleri; verilerin düzenli kümesidir ve birbiriyle ilişkili verilerden oluşur.
Veri Tabanı Sistemlerinin Özellikleri:


verebilir.

Gereksiz tekrarlardan arındırılmıştır,
Birden çok kullanıcıya eş anlı kullanım imkanı ve destek



Erişim veritabanı yöneticisi tarafından denetlenebilir,



Performans ve güvenlik dikkate alınmıştır,


Farklı veritabanı sistemleri arasında veri aktarımı standartlar
üzerinden yapılabilir,

173


SQL ismi verilen bir standart sorgulama dili ile veriler
sorgulanabilir, değiştirilebilir.

7.1.2. Veri Tabanı Yazılımları
Veritabanı yazılımları, veritabanı adı verilen bir veri dosyasında bilgi havuzunu
oluşturmak ve bu veri veritabanı dosyasından istenilen bilgi ya da bilgi grubunu istenilen
şekilde alıp kullanabilmeye olanak sağlayan yazılımlardır.
Veri tabanı yazılımları, yüksek depolama alanına imkan verme, veriye hızlı/hatasız
ulaşma ve farklı raporlar düzenleyebilme gibi bir çok özelliği içerilerinde barındırır.
Piyasada Open Office, Star Office gibi bir çok başka Office yazılımı ve her Office
yazılımı içinde de bir veri tabanı uygulama yazılımı bulunmaktadır.
Bunun haricince; Microsoft Access, MySQL, IBM DB2, Informix, Microsoft SQL
Server, PostgreSQL, Oracle, Interbase ve Sysbase gibi bir çok spesifik veri tabanı sistemi
mevcuttur.
Burada, piyasada en çok kullanılan veri tabanı yazılımı ve kolay kullanımı olması
nedeniyle burada Microsoft Office paketi içinde yer alan MS-Access (2016) veri tabanı
uygulama yazılımı anlatılacaktır.

7.2. MS ACCESS
MS Access, Microsoft firması tarafından üretilen ve Office paketinin üyesi olan küçük
ve orta ölçekli bir veritabanı yönetim sistemi yazılımıdır.
Veri tabanı yönetim sistemleri arasına çok sonradan girmiş olmasına rağmen bu alanda
önemli ölçüde başarı sağlayarak küçük ölçekli veri tabanları için çok kullanılan bir paket haline
gelmiştir
MS Access sayesinde;

Veritabanına yeni bir veri girilebilir (örneğin, yeni bir öğrenci,
müşteri bilgileri eklenebilir)


Veritabanındaki mevcut veriler düzenlenebilir,



İhtiyaç olmayacağı düşünülen bilgiler silinebilir,



Veriler çeşitli yöntemlerle düzenlenebilir ve görüntülenebilir,


Raporlar e-posta, intranet ya da internet üzerinden başkalarıyla
paylaşılabilir.
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7.2.1. Access Veri Tabanı Bölümleri
Tablo: Veritabanının temel nesnesi tablolardır. Bilgilerin asıl tutulduğu yer tablodur.
Veritabanı kullanırken, verilerinizi tablolarda depolarız. Veritabanı programında öncelikle
tablolar planlanır.
Bu çerçevede; Veritabanında hangi alanlarının bulunacağı ve bu alanların isimleri
belirlenir. Alanların veri türleri de tasarım aşamasında belirlenmelidir. Tabloda verilerin hangi
bölümlerde tutulacağına alan, bu bölümlerin başlıklarına alan adı ve bu alanlarda tutulacak
verilerin biçiminin belirlendiği kısım da veri türü olarak isimlendirilir.
Sorgular: Veritabanımızdaki verilerle ilgili sorgulama işlemlerini bu kısımda yaparız.
Tablolardaki istenilen kriterlere uyan kayıtları seçerek görebilmek için oluşturulan bir nesnedir.
Verilerin belirli kriterlere göre süzülmesi, hesaplama yapılması, farklı tablolardaki verileri
birleştirmek gibi işlemler sorgulardan yapılmaktadır.
Form: Tablolara bilgi girişini kolaylaştıran ve daha anlaşılır bir ekran görüntüsü ile
çalışmayı sağlayan nesnelerdir. Paket programlardaki kullanıcı ara yüzü olarak düşünülebilir.
Rapor:
Verilerin rapor şekilde görüntülenmesini veya yazdırılmasını sağlar.
Tablolardaki bilgileri kağıda dökebilmek için değişik şekillerde sayfa dizaynları oluşturmak
için kullanılır.
Makro: Birkaç Access komutunun tek bir işlem sonucunda yapılabilmesini sağlamak
için kullanılır. Elle gerçekleştirilen birçok veritabanı işlemi makrolar sayesinde otomatik hale
getirilebilir ve zamandan tasarruf edilebilir.
Modül: Makrolar ile aynı amaç için programlama dili ile yazılan küçük program
parçalarıdır.Access ortamında modüller Visual Basic for Applications (VBA) programlama
dilinde yazılır.
Sayfa: Tablo bilgilerinin Internet yada intranet üzerinden kullanılmasını sağlayan bir tür
web sayfasıdır.
bölüm.

Alanlar: İsim, adres veya telefon numarası gibi sadece bir bilgi parçasının depolandığı

7.2.2. MS Access’de Veri Tipleri
Tarih/Saat: Tarih ve saat türündeki bilgiler için tanımlanır.
Sayı: Rakamlardan oluşan veri türleridir.
Metin: Alfabetik ifadelerden oluşan (isim, soyad gibi) verilerdir.
Not: Açıklama bilgilerinden oluşan uzun verilerdir.
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Arama Sihirbazı: Birden çok veri içinden bir verinin seçilmesini sağlayan liste ya da
açılır pencere tipinde veri girişine olanak sağlayan yapıyı oluşturmayı sağlar.
Para birimi: Parasal değerler için tanımlanır. Bu tür alanlara 15 basamak tamsayı,
ondalıktan sonra da 4 basamak bilgi girilebilir.
Otomatik sayı: Bu tür alandaki sayı değeri girilen her kayıtta otomatik olarak artar.
Evet/Hayır: Mantıksal alan türüdür. İki ihtimalli bilgiler için kullanılır.
Köprü: Internet üzerinden bağlantı kurulacak web adresleri girilecekse bunun için köprü
türü alan tanımlanır. Bu alandaki bilgiye tıklandığında eğer internet bağlantısı varsa belirtilen
web adresine gidilebilir.
OLE nesnesi: Veritabanına resim, ses, film gibi nesnelerin eklenmesi için kullanılır.

7.2.3. MS Access’in Başlatılması
Microsoft Access programı değişik şekillerde çalıştırılabilir:
1. MS işletim sistemi ana sayfasında sol alt köşesindeki Windows Başlat Pencere
düğmesini tıklayın.

2. Alfabetik olarak program listesinden
bulup çift tıklamanız yeterli olacaktır.

İkonunu

Diğer versiyonlarda (Farenin okunu Tüm Programlar üzerine getirin. Sonra, Microsoft
Office ve Microsoft Office Access 2016 seçeneği üzerini tıklayın.)

7.2.4. Yeni Veritabanı Oluşturmak
Yeni boş bir veritabanı oluşturabiliriz.
Eski çalıştığımız bir veritabanını açabiliriz.
Hazır şablon veritabanlarını kullanabiliriz.
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Şekil 1: Yeni Veritabanı Oluşturmak

Yeni boş veritabanı başlığı altında yer alan ‘Boş veritabanı’
tıklandığında ekranın sağına oluşturulacak veritabanı dosyasının adını ve konumunu
belirleyebileceğimiz aşağıda görülen iletişim ekranı görüntülenir.

Şekil 2: Boş veritabanı
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7.2.5. Access Genel Görünüm

Şekil 3: Access Genel Görünüm

7.2.6. Yeni Veritabanı Oluşturmak
Burada veritabanı adı ve kaydedilecek konum seçildikten sonra ‘oluştur’ düğmesi
tıklanarak veri tabanı dosyası oluşturulmuş olur.
Access 2003 ve öncesi versiyonların dosya uzantısı .mdb iken Access 2007 ve sonrası
versiyonların dosya uzantısı .accdb’dir.
Bizim veri tabanı dosyasına verdiğimiz isme bu uzantı eklenir. Örneğin:
Veritabanı1.accdb gibi.
‘Oluştur’ düğmesi tıklandığında veri tabanı dosyasından yararlanarak tablo, sorgu, form
ve rapor gibi tasarımları oluşturmak üzere aşağıdaki görüntü ekrana gelir:
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Şekil 4: Yeni Veritabanı Oluşturmak

7.2.7. Görünümler
MS-Access’de ‘Giriş’ sekmesi altında yer alan yanda görüldüğü gibi ‘Görünümler’
grubundaki ‘Görünüm’ düğmesi tıklanarak görüntülenen ‘Veri sayfası görünümü’, ‘Tasarım
görünümü’ gibi değişik görünümlerde çalışmak mümkündür.
Görünüm düğmesi tıklanarak görünüm listesinden istenilen görünüm türüne geçilebilir.

179

Şekil 5: Görünümler

7.2.8. Veri Sayfası Görünümü
Bu görünüm karşımıza ilk çıkan görünümüdür.
Excel’e benzer bir çalışma alanı sunar ve o anda aktif olan tabloya veri girişi ve
değişikliği yapmamıza olanak sağlar
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Şekil 6: Veri Sayfası Görünümü

7.2.9. Tablo Oluşturma

Şekil 7: Tablo Oluşturma
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Şekil 8: Tablo Oluşturma
Eklemek İçin Tıklayın hücresini tıklayarak veri tipini seçebilirsiniz (Kısa metin, sayı,
parabirimi..vs.)
Uzun Metini seçin, Acess varsayılan isim olarak Alan1 alan adını verecektir.
Sonra tekrar aynı menüden sayısı seçin, program bu sefer Alan1’in yanında Alan2 adıyla
yeni bir alan oluşturur.
Alan başlıklarının üzerine farenin imlecini getirip, farenin sağ kulak tuşuna basıp açılan
menüden ‘Alanı Yeniden adlandır’ seçeneğini tercih ederek Alanlara istediğiniz yeni ismi
verebilirsiniz.

Şekil 9: Tablo Oluşturma
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Şekil 10: Tablo Oluşturma

7.2.10. Şablondan Bir Veritabanı Oluşturmak
MS Office Online Web sitesindeki şablonlara ulaşabilmek için internet bağlantınızın
bulunması gerekmektedir.
Daha sonra sırasıyla şu adımlar takip edilmelidir:
1. Access programını başlatın
2. Başlangıç ekranından çevirimiçi şablon arayın metin kutusuna tıklayın ve bulmak
istenilen veritabanı şablonunu temsil eden anahtar kelimeyi yazarak arama yapın.
3. Web sitesinde aranan kelimelerle ilgili tüm şablonlar listelenir. Bunlardan birisini
seçiniz.
Veri tabanı için dosya adı metin kutusuna tanımlayıcı bir isim yazdıktan sonra dosya
konumunu belirleyin ve oluştur düğmesine tıklayın.
Access veritabanını satırlar ve sütunlar halinde Veri Sayfası Görünümü halinde ekrana
getirir.

7.2.11. Tablo Alanlarını Adlandırma
MS Access programını başlatın
MS Access başlangıç ekranının sol tarafından düzenlemek veya değiştirmek istenen
veritabanı dosyasını çift tıklayın
(Tablo Veri sayfası Görünümü olarak ekrana gelecektir)
Yeniden adlandırmak istenen alana ya da sütun başlığına tıklayın.
Tablo Araçları bağlamsal komut sekmelerinde Alanlar komut sekmesine tıklayın.
Alanlar bağlamsal komut sekmesinde Özellikler komut düğmesinde bulunan Ad ve
Resim Yazısı simgesine tıklayın
(Alan Özelliklerini Girin iletişim kutusu ekrana gelecektir.)
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Bu ekranda (pencerede) alan için yeni bir isim girin ve yeni ismi yazdıktan sonra alan
adının dışında bir alana tıklayın.
İlgili değişiklikler yapıldıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın.

7.2.12. Tabloya Alan Ekleme ve Silme
Veritabanı tablosuna alan eklemek için şu adımları izlememiz gerekecektir:
Veritablosunu açtıktan sonra, veritabanı tablosunda herhangi bir alana tıklayın.
Tablo Araçları bağlamsal komut sekmesinde Ekle ve Sil komut kümesinde bulunan Kısa
Metin, Sayı gibi bir alan veri türü simgesine tıklayın
Access, veritabanı tablosuna yeni bir alan (sütun) ekleyecektir.
Veritabanı tablosundan alan silmek için de aşağıdaki adımları izlememiz gerekmektedir:
Veritabanı tablosunda silmek istediğiniz alana tıklayın,
Tablo Araçları bağlamsal komut sekmelerinde Alanlar komut sekmesine tıklayın,
Alanlar bağlamsal komut sekmesinde Ekle ve Sil komut düğmesinde bulunan Sil
simgesine tıklayın.
Açılan pencerede, Alanı kalıcı olarak silmek isteyip istemediğiniz size sorulacaktır.
Evet’i seçtiğinizde seçili alan silinecektir.
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Uygulamalar
Microsoft Office Access’in fonksiyonlarını belirleyiniz.
Microsoft Access’in hangi amaçlarla kullanıldığını araştırınız.
Access’e hazırlamış olduğunuz verilerin girişini yapınız.
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Uygulama Soruları
1.
2.
nelerdir?

Microsoft Office Access’e veri girişi nasıl yapılır?
Microsoft Office Access’e veri girişi yaparken dikkat etmemiz gereken hususlar
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde veri ve veri sistemlerinin tanımlamalarını ve genel özelliklerini öğrendik.
MS Access’e nasıl veri girişi yapıldığını, daha önce girilen verilerin nasıl güncellenebileceğini
ve nasıl silinebileceğini görseller üzerinden inceleyerek öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- “……..”, işlenmemiş en küçük enformasyon ya da gerçek parçacığına verilen isimdir.
Bir anlamı olan ve kaydedilebilen gerçekler olarak da ifade edilmektedir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a)

Veri

b)

Sistem

c)

Program

d)

Yazılım

e)

Donanım

2- Ölçüm ya da sayım yoluyla elde edilen ve de sayısal bir değer bildiren verilere
“……..”, sayısal bir değer bildirmeyen veriler de “……..” veriler olarak adlandırılır.
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisi
getirilmelidir?
a)

nicel-nitel

b)

objektif-subjektif

c)

genel-geçer

d)

sıralı-sırasız

e)

genel-özel

3- Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı sistemlerinin özelliklerinden biri değildir?
a)

Gereksiz tekrarlardan arındırılmıştır

b)

Birden çok kullanıcıya eş anlı kullanım imkanı ve destek verebilir

c)

Erişim veritabanı yöneticisi tarafından denetlenebilir

d)

Performans ve güvenlik dikkate alınmıştır

e)

Sıralı olarak ilerler ve tekrar ederler
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4- Aşağıdakilerden hangisi bir veritabanı sistemi değildir?
a)

MySQL

b)

IBM DB2

c)

Informix

d)

PowePoint

e)

Oracle

5- Aşağıdakilerden hangisi MS Access sayesinde yapabileceğimiz işlemlerden biri
değildir?
a)

Veritabanına yeni bir veri girilebiliriz

b)

Veritabanındaki mevcut veriler düzenlenebiliriz

c)

Sunum hazırlayabiliriz

d)

İhtiyaç olmayacağı düşünülen bilgiler silinebilir

e)

Veriler çeşitli yöntemlerle düzenlenebilir ve görüntülenebilir

6- Aşağıdakilerden hangisi Access Veri Tabanı Bölümleri arasında yer almaz?
a)

Tablo

b)

Anakart

c)

Sorgular

d)

Form

e)

Rapor

7- “Tablo bilgilerinin Internet ya da intranet üzerinden kullanılmasını sağlayan bir tür
web sayfasıdır.”
Yukarıda tanımı verilen Access Veri Tabanı Bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Alanlar

b)

Modül

c)

Sayfa

d)

Makro
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e)

Hiçbiri

8- “Tablolara bilgi girişini kolaylaştıran ve daha anlaşılır bir ekran görüntüsü ile
çalışmayı sağlayan nesnelerdir. Paket programlardaki kullanıcı ara yüzü olarak düşünülebilir.”
Yukarıda tanımı verilen Access Veri Tabanı Bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tablo

b)

Form

c)

Sorgular

d)

Modül

e)

Hiçbiri

9- “Veritabanına resim, ses, film gibi nesnelerin eklenmesi için kullanılır.”
Yukarıda tanımı verilen MS Access Veri Tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

OLE nesnesi

b)

Otomatik sayı

c)

Evet/Hayır

d)

Köprü

e)

Hiçbiri

10- Access 2007 ve sonrası versiyonların dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

.accdb

b)

.docx

c)

.doct

d)

.accx

e)

.accdbx

Cevaplar 1) a, 2) a, 3) e, 4) d, 5) c, 6) b, 7) c, 8) b, 9) a, 10) a
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8. MS EXCEL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Microsoft Excel programını daha etkili ve verimli kullanma



Microsoft Excel menülerini tanıma



Excel dokümanları oluşturma ve farklı formatlarda kaydetme



MS Excel Menüleri ve Alt Grupları



MS Excel Temel Fonksiyonları



MS Excel Çalışma Sayfasının Yapısı Nasıl Düzenlenir ve Değiştirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
1) Microsoft Excel’i günlük hayatta hangi işlerinizde kullanıyorsunuz?
2) Microsoft Excel harici hangi hesap işlemci programları biliyorsunuz?
3) Microsoft Excel ile neler yapabilirsiniz?
4) MS Excel’de çalışırken en sık kullandığınız menü hangisidir?
5) MS Excel’de belgemize tablo ya da grafik eklemek istersek hangi menüyü kullanırız?
6) MS Excel elektronik tablo programının kullanıcısına sağladığı avantajlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
MICROSOFT
TANITIMI

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

EXCEL’İN MS Excel’in genel olarak Okuyarak,
deneme
tanıtılması
ve
temel uygulama yaparak
fonksiyonlarının
kullanılması.

ve

MICROSOFT EXCEL’DE Excel belgesi oluşturma ve Okuyarak,
deneme
DOSYA OLUŞTURMAK farklı formatlarda kaydetme. uygulama yaparak
VE KAYDETMEK

ve

MS EXCEL MENÜLERİ MS
Excel’in
çeşitli Okuyarak,
deneme
NELERDİR?
fonksiyon ve görevlerin bir uygulama yaparak
arada bulunduğu menülerin
okuyucuya tanıtılması.

ve

MS EXCEL’DE TEMEL MS Excel kullanıcılarına Okuyarak,
deneme
İŞLEMLER
NASIL temel
işlemlerin uygulama yaparak
GERÇEKLEŞTİRİLİR?
gerçekleştirilme becerisinin
kazandırılması.

ve
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Anahtar Kavramlar
 Microsoft Excel: Microsoft Office yazılımı dahilinde bulunan bir elektronik tablo
programıdır.
 Çalışma Kitabı: Excel’da oluşturulan dosyaların her biri çalışma kitabı olarak
adlandırılır. Çalışma kitapları bir veya daha fazla çalışma sayfasından oluşur.
 Sayfa: Excel programını açtığımızda karşımıza çıkan ve üzerinde çalışma
yapacağımız beyaz renkli alana denir. Daha sonra sayfa ekleyebilir ya da silebilirsiniz.
 Hücre ve Aktif Hücre: Çalışma sayfasında bulunan, bilgilerin girileceği her
kutucuk hücre olarak adlandırılır. Hücreler, Excel’de satır ve sütunların kesişiminden meydana
gelirler. Aktif hücre ise çevresi kalın olan Ad Kutusunda ismi görünen hücredir. Başka bir
ifadeyle, üzerinde çalışmakta olduğunuz seçili hücredir.
 Satır: Çalışma sayfasının solunda yatay eksende bulunan numaraların her biri, bir
satırı ifade etmektedir.
 Sütun: Çalışma sayfasının üst kısmında dikey eksende bulunan alfabetik sıralı
harflerin her biri, bir sütunu ifade etmektedir.


Şerit: Excel’de kullandığımız komut ve menülerin yer aldığı alana denir.



Sekme: Altında komutların bulunduğu bilgi kutucuklarıdır.

 Menü: Sürekli aktif olan ve o an kullanılan nesneye göre değişiklik gösteren
menülerin yer aldığı şerittir.


Menü Şeridi: Seçilen menünün komutlarının yer aldığı şerittir.

 Sekmeler: Menü şeridinde yer alan, Dosya, Giriş, Ekle vb. menü başlıklarının her
birisine sekme adı verilir.
 Komut Grupları: Her sekmede o sekmeye ait birbirleriyle bağlantılı olan
komutların bulunduğu grup.
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Giriş
MS Excel bir elektronik tablo programıdır. Excel programının ana amacı, çeşitli türdeki
tabloları ve hesapları yapmak, tablolardaki sayısal verileri grafiğe dönüştürerek yazıcıdan
kâğıda doküman olarak almaktır.
MS Excel çok amaçlı ve sanıldığının aksine kullanımı kolay bir hesap tablosu
programıdır. Her türlü tablo bu programla yazılabilir, değişik tablo biçimleri kullanılabilir, yazı
büyüklüğü ve biçimi değiştirilebilir, fonksiyonları kullanılarak istenilen sıralama düzeni
oluşturulabilir.
Microsoft Excel Programı ile hücrelere girişini yaptığımız sayısal ya da sayısal olmayan
metinler ile liste, tablo, grafik oluşturabilir, formül ve fonksiyonlarla elektronik hesaplamalar
yapabilir, eklediğimiz şekil veya nesneleri düzenleyerek çeşitli dosyalar düzenleyebiliriz.
MS Excel programı, kullanıcısına birçok açıdan kolaylık sağlayabilecek fonksiyonel bir
programdır. Excel’in daha detaylı ve etkin kullanılabilmesi için menülerdeki araç ve
fonksiyonların nasıl kullanıldığının iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.
Bu bölümde ilk olarak MS Excel’in genel özellikleri aktarılmış, temel işlevleri
görsellere ve örneklere dayalı olarak ifade edilmiş ve sekmeler adıyla da bilinen, MS Excel’in
menüleri ve fonksiyonları tanıtılmıştır.
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8.1. Microsoft Excel
Microsoft (MS) Excel, Microsoft Office yazılımı ile birlikte bilgisayarınıza otomatik
yüklenen bir elektronik tablo programıdır.
Microsoft Excel Programı; hücrelere girilen sayısal veri ya da sayısal olmayan metinler
ile liste, tablo, grafik oluşturma, formül ve fonksiyonlarla elektronik hesaplamalar yapma,
eklediğimiz şekil veya nesneleri düzenleyip biçimlendirme imkânı sunan bir yazılımdır. Word
programının tablolarına benzer olmakla birlikte üzerinde daha fazla sayısal ve mantıksal
işlemler yapılabilen bir elektronik tablo programıdır.
Yaygın olarak kullanım alanı bulunan Excel programında standart olan işlemleri ve
fonksiyonları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:


saklanması,

Verilerin bilgisayara girilmesi,
Çalışma sayfaları, tablolar ve grafiklerin elektronik olarak



Çalışma sayfalarında verilerin biçimlendirilmesi,



Veriler üzerinde istenilen değişikliklerin yapılabilmesi,



Formül kullanarak veriler üzerinde dinamik olarak çalışabilmesi,



Çalışma sayfaları ve dosyalar arasında bağlantılar kurulması,



Verilere filtre uygulanması, verilerin sıralanması,



Verileri daha etkili biçimde açıklayacak grafiklerin çizilmesi.

Excel’in yaygın kullanım alanlarından bazıları şunlardır:


Matematiksel, finansal ve istatistiksel hesaplama ve analizler



Muhasebe,



Bütçeleme,



Fatura ve satış̧,



Raporlama,



Planlama,



İzleme,



Takvim kullanma vs.
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Her Excel dosyası çalışma kitabı şeklinde düzenlenmiştir. Excel dosyaları, .xlsx
uzantılıdır. Eski sürüm Excel dosyalarının uzantısı ise “.xls”dir. Excel programını açtığınızda
çalışma kitabının adı Kitap1 olarak karşınıza gelmektedir. Çalışma kitabının Excel adresi köşeli
parantez içinde dosya adı ile “[Kitap1.xlsx]” ifade edilir. Çalışma kitabı, bir veya daha fazla
çalışma sayfasından oluşan, bir konu hakkında düzenlenmiş tüm verileri ve bunların
hesaplamalarını, şekillerini, grafiklerini içeren belgelerdir. Bu sayfalar, Sayfa1, Sayfa2, …
şeklinde isimlendirilmektedir. Çalışma sayfaları; Excel programını açtığımızda karşımıza
çıkan ve üzerinde çalışma yapacağımız beyaz renkli alandır; birçok satır ve sütunlardan
oluşmaktadır. Çalışma sayfasının solunda yatay eksende bulunan numaraların her biri, bir satırı
ifade ederken, çalışma sayfasının üst kısmında dikey eksende bulunan alfabetik sıralı harflerin
her biri, bir sütunu göstermektedir. Çalışma sayfasının Excel adresi, sayfa adının sonuna ünlem
işareti konularak “Sayfa3!” şeklinde elde edilir.
Excel’de her satır rakamlarla (1, 8675, 49201 gibi) gösterilirken, her sütun alfabetik
olarak (A, B, C, … AA, AB, AC, …) harflerle isimlendirilmektedir. Çalışma sayfasında
bulunan, bilgilerin girileceği her kutucuğa hücre adı verilir. Hücreler, Excel’de satır ve
sütunların kesişiminden meydana gelirler. Bu nedenle hücreler isimlendirilirlen önce sütun adı,
sonra satır numarası (örn: E86, R21 gibi) yazılır. Hücrelerin içine; sayılar, metinler veya
formüller yazılabilmektedir. Aktif hücre; üzerinde çalışmakta olduğunuz, kenarları kalın
çerçevelenmiş olan Ad Kutusunda ismi görünen hücredir.
MS Office programını başlatmak için işletim sisteminizin (Windows 10) başlat
menüsünden tüm uygulamaları seçmeniz ve açılan menüden buradan alfabetik olarak E harfinin
bulunduğu kısmından Excel 2016 programını bulup çift tıklamanız gerekmektedir. Eğer
bilgisayarınızın masaüstü ekranında Microsoft Excel’e ait kısa yol simgesi varsa bu simgeyi
çift tıklayarak yine programı çalıştırabilirsiniz.
MS Excel’i başlangıç menüsüne veya görev çubuğuna eklemek istiyorsanız şu adımları
takip etmeniz gerekecektir:
6. Adım Başlat Menüsüne tıklayın.
7. Adım Açılan Menüde Tüm Uygulamalar’ı bulup üzerine tıklayın
8. Adım Programlar alfabetik olarak sıralanacaktır. Buradan E ile başlayan
programlar listesine ulaşın ve Excel 2016’yı bulun.
9. Adım Excel 2016 ikonunun üzerine sağ tık yapın.
seçin.

10. Adım Açılan seçenekler menüsünden programı eklemek istediğiniz yeri

Program açıldıktan sonra menüleri, araç çubukları ve diğer kontrol araçlarıyla kullanılır.
Bu işlemleri klavye ve/veya farenizi kullanarak yapabilirsiniz.
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Microsoft Excel çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi boş bir dosya
yaratır. Bu dosya otomatik olarak Kitap1 olarak tanımlanmıştır ve yeni bir isim verilene kadar
program bu ismi kullanacaktır.

Şekil 8.1. MS Excel Menüleri
MS Excel penceresinde ekranın üst kısmında yer alan ve programın çalışmasını
denetleyen komutları içeren menüler vardır. Bu menülerin bulunduğu alana sekmeler
denilmektedir. Sekmeler alanında bulunan menüler;
1. Dosya: Doküman yönetimi ile ilgili Yeni, Aç, Kaydet, Farklı Kaydet ve Yazdır gibi
işlemler yer alır.
2. Giriş: Excel’deki temel işlemlerin yapılabileceği sekmedir. Bir belge üzerinde
çalışırken sıklıkla kullanılan Yazı Tipi, Sayı, Hücre, Tablo Stilleri ve Biçimlendirmeleri,
Sıralama gibi araçlar yer alır.
3. Ekle: Dokümana eklenebilecek Tablo, Resim, Grafik, Mini Grafik, Metin Kutusu,
Köprüler, Filtreler gibi nesneler ve özellikler yer alır.
4. Sayfa Düzeni: Sekmede; Kenar Boşlukları, Yönlendirme, Sayfa Kenarlıkları gibi
Sayfa Yapısı ile ilgili özellikler ile sayfa Sığdırmak için Ölçeklendir, Sayfa Seçenekleri,
Yerleştir, Temalar grupları vardır.
5. Formüller: Hesaplama araçları, fonksiyonlar ve fonksiyonlara ait işlevler bulunur.
Formüller sekmesinde; İşlev Kitaplığı, Tanımlı Adlar, Formül Denetleme ve Hesaplama
grupları bulunmaktadır.
6. Veri: Veri sekmesinde başka bir kaynaktan veri aktarmak üzere Dış Veri Al
seçenekleri, Bağlantılar, Sırala ve Filtre Uygula, verilerin biçimlendirme değişiklikleri ve
gruplandırmaları için Veri Araçları ve Anahat grupları mevcuttur.
7. Gözden Geçir: Yazım Denetleme, Açıklamalar ekleme ile koruma ve değişiklikleri
izlemek üzere Değişiklikler sekmeleri yer alır.
8. Görünüm: Görünüm sekmesinde çalışma alanını şekillendirmek için kullanılan sayfa
görünümleri, pencere işlemleri ve makrolar gibi işlevler bulunur. Bunun için sekmede Çalışma
Kitabı Görünümleri, Göster, Yakınlaştır, Pencere ve Makrolar grupları yer alır.
şeklinde sekiz tanedir. Bu menüler yardımıyla işlemler ve fonksiyonlar olarak daha
kolay gerçekleştirilebilirken aynı zamanda sayfa yapısı da düzenlenebilir.
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Etkin çalışma kitabında Menüler çubuğunun hemen üzerinde Başlık çubuğu vardır.
Başlık çubuğunun ortasında belgenizin ismi yer alacaktır. Sağ üst köşesinde ise sırasıyla dört
ikon bulunmaktadır. Pencere durum düğmesi adı da verilen bu ikonlardan ilki şerit görüntüleme
seçenekleri ile ilgilidir. İkincisi belgenizi simge durumuna almanızı sağlar. Üçüncüsü
belgenizin yanı sıra diğer belgeleri ya da masaüstünüzü görmenizi sağlayacak şekilde iki
pencere açılmasına olanak sağlar. Programı kapatmak için yine diğer Windows programlarında
olduğu gibi penceresinin sağ üst köşesinde bulunan (dördüncü sırada bulunan kapat tuşuna)
kapatma düğmesine (x) tıklanır ya da Dosya menüsünden Kapat komutu seçilir.

Şekil 8.2. Pencere Durum Düğmeleri
Başlık çubuğunun sol üst köşesinde hızlı erişim çubuğu bulunmaktadır. Bu çubuktaki
hızlı erişim fonksiyonlarını istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. MS Excel ilk kez kurulduğunda
Şekil 8.3’de verilen görüntüdeki standart ikonlar ekranda görünecektir. Disket görünümündeki
ilk ikon çalışma belgenizi kısa yoldan kaydetmenizi sağlayacaktır. Bu ikonun yerine getirdiği
fonksiyon görevini kısa tuşlardan (CTRL+S) ikilisini eş anlı olarak kullanarak da yapabilirsiniz.
İkinci ikon yazılanların geri alınmasını sağlar. Kısa yol tuşlarından (CTRL+Z) kullanılarak da
aynı işlem gerçekleştirilebilir. Üçüncü ikon yazılanların yinelenmesini en sondaki ikon ise bu
alanda (hızlı erişim araç çubuğundaki) bulunmasını istediğiniz kısayol fonksiyonlarını
özelleştirmenizi sağlar.

Şekil 8.3. Hızlı Erişim Çubuğu İkonları
Başlık çubuğunun altında yukarıda belirttiğimiz sekiz menü bulunmaktadır. Menü
çubuğundaki işlemler üç ana bileşenden (sekmeler, gruplar, komutlar) oluşan şerit kısmından
yapılır. Bu menülere tıkladığınızda altta bir şerit belirecek ve bu şeritlerde farklı farklı görevleri
yerine getirmenizde yardımcı olacak fonksiyon tuşları (ikonları) bulunmaktadır. Seçilen
sekmeye göre gruplar ve komutlar ekran penceresinde aktif hale gelecektir.
MS Excel penceresinin ekran görünümü alanı daha etkin kullanılmak istenirse şekil
8.2’de gösterilen 4 ikondan ilki kullanılarak şeridi otomatik gizleyebilirsiniz. Aynı yerden
sekmeleri ve komutları göster seçeneğini tıklayarak pencerenizin görünümünü eksi haline
getirebilirsiniz.
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Şekil 8.4. MS Excel Genel Görünüm
Adres çubuğu, etkin hücrenin adresini gösterir. Yukarıdaki şekilde (Şekil 8.4’de) imleç
C1 hücresine tıklandığından aktif hücre C1’dir. A sütunun hemen üzerinde, C1 yazılı beyaz
küçük hücre adres çubuğudur ve burada aktif hücrenin adı görülmektedir. Hücreleri oluşturan
ve her bir hücreyi diğerinden ayıran çizgilere ise kılavuz çizgileri adı verilir. Daha öncede
bahsettiğimiz üzere hücreleri oluşturan satırlar sayılarla, sütunlar ise harflerle adlandırılır.
Diğer taraftan bu hücrenin hemen yanında fx simgesiyle gösterilen formül çubuğu yer
almaktadır. Bu çubuk hücre içindeki formülü ya da veriyi gösterir. C1 nolu hücrede 5 rakamı
yer aldığından formül çubuğunda ilgili hücredeki değer gözükmektedir. Ayrıca formül
çubuğunda yer alan, aktif hücreye veri girişi veya herhangi bir düzeltme yapıldığı sırada
görüntülenen üç düğme vardır. Bunlar soldan sağa sırasıyla; iptal, onay ve formül düzenleme
düğmeleridir.

Şekil 8.5: Formül Çubuğu Düğmeleri
İptal düğmesi, aktif hücreye girilmekte olan veri girişini ya da yapılmakta olan düzeltme
işlemini iptal eder. Yani klavyeden Esc tuşunun görevi ile aynı fonksiyonu yerine getirir. Onay
düğmesi ise aktif hücreye yapılmakta olan veri girişini ya da yapılmakta olan düzeltme işlemini
son şekliyle onaylayarak hücrede yer almasını sağlar. Bir nevi klavyeden Enter tuşu ile aynı
görevi yerine getirir. En sağdaki üçüncü düğme ise Formülü Düzenle ismi ile anılır. Çalışma
sayfası işlevleriyle bir formül oluşturulmasına yardımcı olmak üzere aşağıdaki şekilde de
görüldüğü gibi Formül Paleti’ni görüntüler. Formüle bir işlev girerken, Formül Paleti, işlevin
adını, bağımsız değişkenlerinden her birini, işlevin ve herbir değişkenin tanımını, işlevin geçerli
sonucunu ve tüm formülün geçerli sonucunu görüntüler.
Microsoft Excel yazılımı ile çalışırken yardıma ihtiyaç duyduğunuzda şeridin
üzerindeki sekiz menünün hemen sonunda yer alan “Ne yapmak istediğinizi söyleyin…” alanını
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kullanabilir veya klavyedeki F1 tuşuna basarak Excel Yardımını açabilirsiniz. Açılan Yardım
penceresinde yaşadığınız sorun ya da bilgi almak istediğiniz konu ile ilgili anahtar kelimeleri
Ara Çubuğuna yazarak çevrimiçi-çevrimdışı ilgili kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
Excel ekranında yazım alanında yanıp sönen I biçimindeki dikey çizgi, veri ya da formül
girişi yapılacak hücreyi gösterir ve ekleme noktası (imleç, cursor) olarak adlandırılır. Açık olan
Excel belgesi hakkında bilgiler program penceresinin alt kısmında bulunan durum çubuğunda
gösterilmektedir. Durum çubuğunun sol alt köşesinde, sayfalar arası geçişi sağlayan ileri ve geri
fonksiyon tuşları bulunur. Bunun hemen yanında belgenin kaç sayfadan oluştuğunu, sayfa
numaralarını/isimlerini gösteren ayraçlar yer almaktadır. Bu ayraçların yanında ise yeni çalışma
sayfası eklemeye yarayan (+) tuşu bulunmaktadır.

Şekil 8.6. Durum Çubuğu Sol Alt Köşe Görünümü
Durum çubuğunun sağında, Excel penceresinin sağ alt köşesinde, belge içeriğinin
görünümünü ayarlayan araçların bulunduğu Görünüm araç çubuğu yer alır. Buradaki düğmeler
soldan sağa sırasıyla belgenin normal görünüm modunda, sayfa düzeninde, ya da sayfa sonu ön
izleme görünümlerinde gösterilmesini sağlar.

Şekil 8.7. Görünüm Araç Çubuğu
Görünüm araç çubuğunun en sonunda ekran yakınlaştırma paneli bulunmaktadır. Bu
panel belgenin ekrandaki görünümünün büyütülmesini veya küçültülmesini sağlar. Bu işlem
ayrıca tekerlekli fare kullanılıyorsa klavyeden CTRL tuşu basılı tutularak fare tekerleği
çevrilerek de yapılabilir.

8.2. MS Excel Temel İşlemler
Bu bölümde Excel yazılımının kullanımı ile ilgili temel işlemlere yer verilmiştir. Temel
işlemlerden bahsetmeden önce MS Excel’de veri ve formül girişi yaparken dikkat edilmesi
gereken bazı huşulara değinilecektir.
Excel’deki hücrelere sayı, metin ya da formül yazmak için öncelikle o hücreler seçilmeli
ya da hücreye tıklanarak hücre aktif hale getirilmelidir. Hücre aktif hale geldikten sonra hücreye
yazılmak istenen sayı, metin veya formül girilmelidir. Aşağı/Yukarı/Sağ veya Sol klavye
tuşlarını (yön-navigasyon tuşları) kullanarak yeni veri girişi yapmak istediğiniz hücreler
arasında geçiş yapabilirsiniz.
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Bununla birlikte, Enter tuşuna basarak aynı sütundaki bir alt hücreye geçebilirsiniz. Tab
(sekme) tuşu ile aynı satırdaki sağdaki yan hücreye geçilebilmektedir. Üst karakter (Shift) ve
Enter tuşunu aynı anda kullanarak aynı sütündaki bir üst hücreye geçiş yapabilirsiniz. Yine
benzer biçimde, üst karakter (shift)+sekme (tab) tuşu ile aynı satırdaki bir soldaki hücreye geçiş
sağlanabilir.
Normalde hücrenin genişliği ve kalınlığına göre bir hücreye yazılan bilginin ilk birkaç
karakteri hücre içinde görülür, geri kalanları gizli olarak yer alır. Hücre aktif hale getirildiğinde
hücre içindeki bilginin tüm karakterleri formül çubuğunda görüntülenir. Sütunlar daraltılıp
genişletilerek hücre içindeki bilginin ekranda görülmesi istenen karakter sayısı artırılıp
azaltılabilir.
Hücreler üzerinde hareket etmek için yön tuşları kullanılır ayrıca aşağıdaki işlemler de
Excel’de sık yapılan işlemlerdir:
Ctrl + Home : Çalışma sayfasının başına gelmek için kullanılır.
Ctrl + End: Çalışma sayfasının sonuna gelmek için kullanılır.
Ctrl + → : Bulunduğumuz satırın en son hücresine gitmek için kullanılır.
Ctrl + → : Bulunduğumuz satırın ilk hücresine gitmek için kullanılır.
Ctrl + ↑ : Bulunduğumuz sütunun ilk hücresine gitmek için kullanılır.
Ctrl + ↓ : Bulunduğumuz sütunun en son hücresine gitmek için kullanılır.
Page Up: Sayfanın başına gitmek için kullanılır.
Page Down: Sayfanın sonuna gitmek için kullanılır.
Ctrl + Page Up: Sayfalar arası geçişi sağlar. Bir önceki sayfaya geçiş yapılır.
Ctrl + Page Down: Sayfalar arası geçişi sağlar. Bir sonraki sayfaya geçiş yapılır
Hücrenin üstünde iken herhangi bir tuşa basarak hücre içinde işleme başlanabilir. İçinde
bilgi olan hücreler üzerinde değişiklik yapmak için öncelikle ilgili hücrenin içine girmek
gerekir. Bunun için farklı üç yol izleyebiliriz: İlk yöntem de hücre üzerine tek tıklanır ve hücre
aktif hale geçirilir. Hücre aktif hale geldikten sonra klavyeden F2 kısa fonksiyon tuşuna basılır
ve yön tuşları kullanılarak imleç hareket ettirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. İkinci yöntemde
ise bu sefer hücre üzerine çift tıklanır ve yön tuşları (navigasyon tuşlatı) kullanılır. Bunların
yanı sıra, ilgili hücre seçildikten sonra Formül Çubuğunda gözüken yere tıklanıp gerekli
değişiklikler bu alandan gerçekleştirilebilir.
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8.2.1. Yeni Belge Oluşturma
Microsoft Excel yazılımını açtığınızda boş bir belge de açılmış olacaktır. Bir doküman
üzerinde çalışırken yeni bir belge oluşturmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz
gerekecektir:
1. Adım: Sekmeler kısmından Dosya menüsüne tıklayın.
2. Adım: Açılan pencerede soldaki menüden Yeni seçeneğine tıklayın.
3. Adım: Açılan şablonlardan amacınıza uygun olana çift tıklayarak açın.
Hazır Şablonlar arasında en sık kullanılan ve yazılımı ilk açtığınızda açılan Boş Çalışma
Kitabıdır. Standart formatta yeni bir boş çalışma kitabı açmak için CTRL ve N tuşları da
kullanılabilir. Diğer taraftan, bu ekrandaki (yeni belgeler) şablonlar aracılığıyla belli amaçlar
için önceden belirlenmiş biçimlerde belgeler oluşturabilirsiniz.

Şekil 8.8. MS Excel Yeni Çalışma Sayfası Menüsü

8.2.2. Var Olan Belgeyi Açma
Daha önceden hazırlanmış olan bir Excel belgesi veya Excel programının okuyabildiği
bir dosyayı yeniden kullanılmak üzere açmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz
gerekecektir:
4. Adım: Sekmeler kısmından Dosya menüsüne tıklayın.
5. Adım: Açılan pencerede soldaki menüden Aç seçeneğine tıklayın.
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Bu adımlardan sonra yeni bir menü açılacaktır. Açılan yeni menüden dosyanızın
bulunduğu alanı seçmeniz gerekmektedir. “En son” menüsünde ilgili bilgisayarda kayıtlı
çalışmalar tarih bazında kayıtlıdır. One drive, bu bilgisayar, yer ekle, gözat seçenekleriyle de
ilgili konumlarda bulunan istediğiniz dosyayı açabilirsiniz.
6. Adım: İlgili seçeneklerden yararlanarak bulduğunuz dosyanın üzerine
çift tıklayarak belgeyi açabilirsiniz.

Şekil 8.9. MS Excel Aç Menüsü
Eğer belgeyi bulmakta zorlanıyorsanız. 1. ve 2. adımlardan sonra Gözat seçeneğini
tıklayın ve açılan pencerede Dosya adı kısmına aradığınız dosyanın ismini yazıp “Enter”a basın.
Bu şekilde dosya bulunup otomatikman ekranda açılacaktır.

8.2.3. Bir Belgeyi Kaydetme
MS Excel programında açtığımız boş belgenin adları sırası ile Kitap 1, Kitap 2 vb.
devam eder. Bu ad geçici bir addır ve belgeyi uzun süreli korumak ya da daha sonra kullanmak
istiyorsak kaydetmemiz gerekecektir. MS Excel’de bu amaçla Dosya menüsünde bulunan
“Kaydet” ve “Farklı Kaydet” komutları kullanılır. Bir kitap ilk kez oluşturulmuş ve bu kitap
kaydedilmemiş ise “Farklı Kaydet” ile “Kaydet” komutları aynı işi yapar yani dosyaya bir isim
vererek saklamamızı sağlayan aşağıdaki pencereyi açar.
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Şekil 8.10. MS Excel Farklı Kaydet Menüsü
1. Adım: Sekmeler kısmından Dosya menüsüne tıklayın.
2. Adım: Açılan pencerede soldaki menüden Kaydet/Farklı Kaydet seçeneklerinden
birisine tıklayın.
3. Adım: Belgeyi kaydetmek istediğiniz alanı (One Drive, Bu bilgisayar, Yer Ekle,
Gözat seçeneklerinden birisini) seçin.
4. Adım: Örneğin ilgili belgeyi Masaüstüne kaydetmek istiyorsanız sırasıyla Bu
Bilgisayar ve sağdaki Masaüstü dosyasını seçin.

Şekil 8.11. MS Excel Farklı Kaydet Penceresi
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5.
Adım: Kaydetmek İstediğiniz Dosyanın Adını (Örnekte, dosya
adı olarak Çalışma 1 ismi seçilmiştir) Dosya adı bölümüne yazıp Kaydet Tuşuna
basmanız yeterli olacaktır.
Burada bazı hususlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Eğer dosya adı kısmına bir isim
yazmazsanız MS Excel otomatik olarak (sıradaki isimsiz belge numarasına göre) Kitap 1, Kitap
2 vs. gibi bir isimle belgeyi kaydedecektir. Belgeniz bu şekilde otomatikman Excel (.xlsx)
formatında kaydedilecektir. Belgenizi başka bir formatta saklamak istiyorsanız kayıt türü yazan
alanın en sonundaki aşağı ok kulakçığını tıklayıp (seçip) ilgili seçeneklerden birini tercih
edebilirsiniz.
Daha önceden bir isim verilerek bilgisayarımıza kaydedilmiş olan bir belgeyi yeni bir
isimle kaydetmek için Dosya-Farklı Kaydet (File-Save As) komutu kullanılır. Çalıştığınız
belgede değişiklikler yaptıysanız, Farklı Kaydet seçeneğini kullanarak yeni bir isimle
kaydedilirse eski belge zarar görmez. Bu şekilde belgenin eski hali olduğu gibi korunurken,
yeni (değişiklikler yapılmış) hali de yeni isimle kayıt altına alınmış olacaktır.
Burada şuna dikkat etmeliyiz. Bir belgeyle çalışırken direkt kaydet tuşuna basarsanız
belgenizin ilk hali korunmaz ve en son haliyle (kendi ismiyle) kaydı yapılır.
Bazı durumlarda oluşturulan belgelerin diğer kullanıcılardan korunması gerekir. Bunun
içinde bu tür belgelere parola verilerek belgenin değiştirilmesi veya okunması engellenmiş olur.
Bunun için de aşağıdaki işlemlerin izlenmesi gerekecektir:
1. Adım: Sekmeler kısmından Dosya menüsüne tıklayın.
2. Adım: Açılan pencerede soldaki menüden Bilgi seçeneğine tıklayın
3. Adım: Bilgi ekranının hemen sağında Çalışma Kitabını Koru ikonuna tıklayıp burada
açılan menüden Parola ile şifreleyi seçmeniz gerekmektedir.
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Şekil 8.12. MS Word Belgeyi Şifreleme Penceresi
7. Adım: Belgeyi Şifrele adında yeni bir pencere açılacaktır. Bu pencerede,
parola alanına belgeyi şifrelemek istediğiniz parolayı yazıp Tamam düğmesine
tıklamanız yeterli olacaktır.

8.2.4. Birden Fazla Belge İle Çalışma
MS Excel’de bazen birden fazla belge ile eş anlı olarak çalışmamız gerekebilir. Böyle
bir durumda, aynı anda birden fazla belge ile çalışırken belgeler arasında geçiş yapmak için
aşağıdaki adımları takip etmemiz gerekecektir:
1. Adım: Görünüm sekmesine tıklayın.
2. Adım: Pencere bölümünden Pencerelerde Geçiş Yap düğmesine tıklayın.
3. Adım: Açılan menüden geçiş yapmak istediğiniz belgeye tıklayın.

Şekil 8.13. MS Excel Belgeler Arası Geçiş Penceresi

208

Bunun haricinde, imlecinizi pencere durum düğmelerinden (sağ üst köşede bulunan dört
düğmeden) üçüncü sırada olan, iç içe iki pencere ikonun üzerine tıklatırsanız açık olan
belgelerinizi görebilirsiniz. Bu pencerelere tıklayarak da istediğiniz belgeye geçebilirsiniz. Bir
diğer yöntem ise ALT ve TAB tuşlarına beraber basarak, ya da işletim sisteminizin en altında
bulunan görev çubuğunda MS Excel programı ikonuna tıklayarak bilgisayarınızda açık olan
bütün belgeleri görebilirsiniz. Bunlardan istediğinize tıklayarak ilgili belgeyi açabilirsiniz.
Birden fazla belgeyi bir arada görmek isterseniz 1. Adımdan sonra Görünüm
sekmesinde yer alan Tümünü Yerleştir seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda
açık olan tüm Excel belgeleriniz ekranınıza alt alta sıralanacaktır.
Bilgisayarınızın bellek kapasitesine bağlı olarak, istenilen sayıda MS Excel belgesi
(dosyası) aynı anda açık kullanılabilir. Fakat çok sayıda belgenin açık olması bilgisayarınızın
belleğindeki boş alanı azaltacağından MS Excel’in çalışması yavaşlayacaktır.

8.2.5. Açık Olan Belgeyi Kapatmak
Birden çok belge ile çalışırken Excel’den çıkmadan bir belge kapatılıp diğer belgelerde
çalışılmaya devam edilebilir. Bunun için:
3. Adım: Dosya menüsüne tıklayın.
4. Adım: Açılan yeni menünün solunda bulunan Kapat komutunu seçin.
Eğer tek bir belge açıksa kapatma işlemi sonrasında Excel programı da kapanmış
olacaktır. Fakat birden fazla MS excel belgesi açıksa, bu işlem sonrasında sadece aktif (çalışan)
belge kapanır ve o anda açık durumda olan diğer belge ekrana gelir.
Diğer taraftan, pencere durum düğmelerinin en sonuncusu olan (x) düğmesini tıklayarak
çalıştığınız belgeyi direkt olarak kapatabilirsiniz. Bunların haricinde CTRL+W ya da CTRL+F4
kısa yol tuşları kullanılarak da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Belgede yapılan son değişiklikler daha önceden kaydedilmemiş ise kapatma işlemi
sırasında aşağıdaki durum penceresi oluşur.

Şekil 8.14. MS Excel Belge Kapatma Durum Penceresi
Bu pencerede “Kaydet” düğmesine tıklarsanız belgede yapılmış son değişiklikleri
kaydederek program belgeyi kapatır. “Kaydetme” düğmesine basılır ise belgede yapılan
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değişiklikler dikkate alınmadan belge kapatılmış olur. “İptal” düğmesi ise herhangi bir işlem
yapmaksızın tekrar belgeye dönmenize yardımcı olacaktır.

8.3. MS Excel Menüleri
MS Excel’i başlattıktan sonra açılan ekranda, hesap tablosu, matematiksel ve mantıksal
işlemleri yapmaya hazır boş bir sayfa ve uygulama penceresi için dosya adı, şerit alanı ve
Excel’e özgü formül çubuğu ve ad kutusu gibi bileşenler ile menüler karşımıza çıkar.
MS Excel; tabloların düzenlenmesi, düzenlenen tablolarla ilgili matematiksel
formüllerin tanımlanması, biçimlendirmelerin ve Sayfa ayarlarının yapılması, tablolara ait
grafiklerin çizilmesi, bu tabloların ve grafiklerin kâğıda basılması gibi amaçlar için geliştirilmiş
bir uygulama yazılımıdır.
Excel programında; karakterler ekranda görüldüğü tipte, büyüklükte ve özellikte kâğıda
aktarılırlar. Satır aralıkları, karakter bölümleri ve satır ve sütunlar ekranda görüldüğü gibi çıktı
oluştururlar. Şekiller, resimler ve grafikler tablolara ilave edilebilir ve ekrandaki gibi kâğıda
basılırlar. Üst ve alt bilgi, sayfa kenar boşluk ayarları, sayfa numaraları, satır numaraları gibi
sayfa ile ilgili tüm ayarlar ekranda görüldüğü kâğıda aktarılırlar.
Excel’de, Word’de olduğu gibi sayfanın kenar boşluğunun, kâğıt büyüklüğünün, yatay
dikey sayfa düzeninin ayarlanması gibi ayarlamalar olabilir. Bunun dışında, yazılan yazının
büyüklük küçüklük ayarları, yazı çeşidi veya görüntüsü gibi pek çok ayar yapılmak istenebilir.
Tüm bu ayarlar menülerden ve araç çubuklarından gerekli olanları kullanılarak yapılabilir.
MS Word ve MS PowerPoint programlarında olduğu gibi MS Excel’de menüler
sekmeler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu menüler yardımıyla verileriniz görsel olarak daha
düzenli ve elverişli olarak kayıt altına alınabilir. Bu bölümde MS Excel ekranında sürekli yer
alan 8 sekmenin temel kullanım amaçları sırasıyla anlatılacaktır.
MS Excel (2016)’de yeni bir boş çalışma kitabı açtığınızda Kitap1 ismiyle bir adet
çalışma sayfası ve ilgili pencere ekranı Şekil 8.15’teki gibi karşınıza gelmektedir. Çalışma
kitabı, ana program penceresinin içine birleşik bir pencere şeklinde bulunur.

Şekil 8.15. MS Excel Genel Görünüm
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8.3.1. Dosya Menüsü
MS Excel’in ilk sekmesinde dosya menüsü bulunmaktadır. Dosya menüsüne
tıkladığınızda sırasıyla yukarıdan aşağıya; Bilgi, Yeni, Aç, Kaydet, Farklı Kaydet, Yazdır,
Paylaş, Dışarı Aktar, Kapat, Hesap ve Seçenekler başlıklarını içeren bir pencere açılacaktır.

Şekil 8.16. MS Excel Dosya Menüsü Görünümü
Açılan pencerenin içindeki Bilgi alt menüsünde, Çalışma Kitabını Koru, Çalışma
Kitabını İncele, Çalışma Kitabını Yönet, Tarayıcı Görünümü Seçenekleri komutları
bulunmaktadır. Çalışma kitabını koru seçeneği ile kitaba nasıl parola koyabileceğimizi bir
önceki bölümde görmüştük. Yine aynı bölümden çalışma kitabımızın düzenlemesine ilişkin
kısıtlar koyabilir, erişimini kısıtlayabiliriz.
Yeni bir belge oluşturmak için ilgili menüde (Dosya Menüsü) Yeni seçeneğini
tıklayabilirsiniz. Bu alanda ilk sırada boş çalışma kitabı seçeneğinin yanı sıra çeşitli liste ve
tablolar oluşturmaya yönelik birçok hazır şablon düzeni de kullanıcıya sunulmaktadır.
Kaydet, Farklı Kaydet, Aç komutlarının nasıl kullanacağımızı bir önceki bölümde MS
Excel Temel İşlemler konu başlığı altında öğrenmiştik. Ama isterseniz kısaca bu komutların ne
işe yaradığını kısaca hatırlatalım. Kaydet komutu çalışma kitabınızın üzerinde değişiklik
yaptığınız zaman bu değişiklikleri eski kitabınızın üzerine kaydetmenizi sağlar. Ayrıca Ctrl+S
tuşlarına birlikte basarak da çalışma kitabımızı kaydedebiliriz. Çalışma kitabımızı farklı bir ad
ile kaydetmek istediğimizde ise Farklı Kaydet komutunu kullanıyoruz. Bu komutu
kullanmamız durumunda eski çalışma kitabında herhangi bir değişiklik yapılmayacak, yapılan
değişiklikler ise yeni belirleyeceğiniz bir isimle saklanacaktır. Aç komutu ise daha önce
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herhangi bir kayıt ortamında sakladığınız dosyanızı Excel programında kullanılabilir hale
getirecektir.
Diğer taraftan Menüde, Aç komutun tıklandığında sağ tarafında, en son açılan çalışma
kitaplarının isimleri, OneDrive, Bu Bilgisayar, Yer Ekle, Gözat seçenekleri görüntülenir.
Yazdır komutunu kullanarak MS Excel programında hazırlamış olduğunuz çalışma
kitaplarınızı bir printer yardımıyla yazdırabilirsiniz. Bunun için bilgisayarınızın bir yazıcıya
bağlı olması gerekmektedir. MS Excel programında hazırladığınız belgenizi yazıcıda
yazdırmak için aşağıdaki yolu izlemeniz gerekmektedir:
1. Adım: Dosya sekmesine tıklayın.
2. Adım: Açılan pencerede sol menüde bulunan Yazdır seçeneğine tıklayın.
3. Adım: Yazdırma işlemleriniz için gerekli ayarlamaları yapabileceğiniz bir
pencere açılır. Buradan öncelikle Yazıcı menüsünden dosyayı yazdırmak istediğiniz
yazıcının ismini seçiniz.

Şekil 8.17. MS Excel Yazdırma Seçeneği
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4. Adım Şekil 8.17.’de gösterilen ilgili baskı ayarlarını yaptıktan sonra kopya sayısını
belirleyip Yazdır komutuna ilişkin ikonu (yazıcı işaretinin bulunduğu düğmeyi) tıkladığınızda
belgenizi yazdırmış olacaksınız.
Baskı ön izlemeniz ilgili menünün hemen solunda size sunulmaktadır. Yazıcıdan çıktı
almadan belgenizin kâğıt üzerinde nasıl görüneceğini bu alandan öğrenebilirsiniz. Aynı
zamanda, diğer MS programlarında olduğu gibi CTRL ve P tuşlarına birlikte basarak yazdırma
işlemini kısa fonksiyon tuşları ile de gerçekleştirebilirsiniz.
Diğer taraftan, Paylaş seçeneğini kullanarak belgenizi kişilerle paylaşabilir, buluta
yedekleyebilir, e-posta olarak gönderebilir hatta çevrimiçi sunabilir ve blogunuzda
yayınlayabilirsiniz.
Dışarı Aktar, seçeneği ile Excel belgenizi PDF/XPS belgesine dönüştürebilirsiniz. Hatta
hemen bu düğmenin altındaki ‘Dosya Türünü Değiştir’ komut düğmesi ile belgenizin kayıt
türünü seçenekler kısmında size sunulan türlerden birine çevirebilirsiniz.
Yayımla komutu ile belgenizi Power BI’da yayınlayabilirsiniz.
Kapat, belgenizin kapatma fonksiyonu yerine getirirken Hesap düğmesine tıklayarak,
kullanıcı hesap bilgilerine ve programın kime kayıtlı olduğunuz görebilirsiniz.
En altta bulunan Seçenekler düğmesine tıklayarak Excel seçeneklerinin size sunulduğu
şu menüye ulaşırsınız:

Şekil 8.18. MS Excel Dosya Menüsü Seçenekler Alt Komutu
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Özetleyecek olursak, bir önceki bölümümüzde de bahsettiğimiz üzere dosya menüsü
altında, var olan Excel dosyasını açma, bir çalışma kitabını kaydetme, dosyayı yazdırma ve
kapatma en sık kullanılan temel işlemlerdir.

8.3.2. Giriş Menüsü
Excel ilk çalıştırıldığında Giriş Sekmesinde bulunursunuz. Giriş sekmesi Excel’deki
temel işlemlerin yapılabileceği Menüyü ekranınıza getirir. Her düzeyden Excel kullanıcısının
sıklıkla ihtiyaç duyduğu biçimlendirme işlemleri, filtreleme ve sıralama gibi temel işlemler bu
sekmede bulunur. Yapıştırma, yazıtipi, hizalama, sayı biçimlendirme, stil uygulama, basit
formül uygulama, sıralama, bulma, seçme ve değiştirme işlemlerinin yapıldığı kısımdır. Giriş
sekmesi seçildiğinde 7 tane grup ekrana gelir. Bunlar; Pano, Yazı Tipi, Hizalama, Sayı, Stiller,
Hücreler ve Düzenleme komut gruplarıdır.

Şekil 8.19. MS Excel Giriş Menüsü
Pano: Kes, Kopyala, Yapıştır, Biçim Boyacısı gibi komutların bulunduğu alt menüdür.
Farenin sağ tuşuna tıklayarak da ulaşabileceğimiz bu seçenekler Excel 2016 da görsel olarak
giriş menüsünden de ulaşılabiliyor.

Şekil 8.20. Pano Grubu
Excel’de, Giriş sekmesindeki “Pano Grubu”nu kullanarak kitap içinden, başka kitaptan
veya başka bir kaynaktan veri ya da nesne kopyala/kes ve yapıştırma yapabilirsiniz.
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“Kes” düğmesi ya da Ctrl+X kısayol tuşları kullanılarak Excel hücreleri ya da sayfası
panoya aktarılır.
Kopyala komutu ise bir öğeyi silmeden başka bir yerde bir kopyasını yapıştırmanıza
yardımcı olur. Kopyalama işlemini uygulamak için öğeyi seçtikten sonra pano grubundaki
“Kopyala” düğmesi ya da Ctrl+C kısayol tuşları kullanılır. Bu şekilde seçili öğeyi panoya
aktarılmış olur.
Kes ya da kopyala işleminin uygulandığı öğe geçici olarak panoya aktarılır. Öğeyi
istenilen alana aktarmak için yapıştır komutu kullanılır. Yapıştır işlemini Pano grubundan
Yapıştır komutu seçilerek ya da Ctrl+V kısayol tuşları kullanılarak gerçekleştirilebilir.
Kes, kopyala ve yapıştır işlemlerini farenizin sağ kulak tuşunu tıklayarak da
gerçekleştirilebilirsiniz. Metni seçtikten sonra seçili metin üzerinde sağ tuşla açılan menüden
kes/kopyala seçilerek, yapıştırılmak istenen alana yine sağ tıklayarak yapıştır seçeneğiyle kes
ve kopyalama işlemleri gerçekleştirilmiş olur.
Diğer taraftan, Biçim Boyacısını kullanarak bir yerdeki öğenin stilini başka yerdeki
öğeye uygulayabilirsiniz. Bunun için öncelikle biçimlendirmesini kopyalamak istediğiniz şekli,
metni, resmi veya çalışma sayfası hücresini seçin. Daha sonra Pano grubundaki biçim
boyacısını tıklayın. Bu işlemlerden sonra işaretçi (imleç) boya fırçası görünümüne
dönüşecektir. İmleç boya fırçasına dönüştükten sonra biçimlendirmek istediğiniz şekli, metni
veya çalışma sayfası hücresini seçmek için tıklayıp sürükleyin ve sonra fare düğmesini bırakın.
Biçimlendirmeyi tek bir hücreye, birkaç hücreye ya da hücre aralığına kopyalamak için, fare
işaretçisini biçimlendirmek istediğiniz hücreler veya hücre aralıkları boyunca sürükleyin.
Biçimlendirmeyi durdurmak için ise, ESC tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
Yazı Tipi Alanı:
Hücre/hücre aralığı ve çalışma sayfasını düzenlemek ve değiştirmek için Yazı Tipi
alanındaki komutlar (Şekil 8.21) kullanılır. Yazı Tipi grubu hücrelerde bulunan metinlerin yazı
tipini, büyüklüğünü, rengini ayarlama ve hücreye kenarlık vermek için kullanılır. Yazı Tipi
seçeneklerini içeren mini araç çubuğundaki komutlar, çalışma alanı içinde seçim yapıldıktan
sonra aktif olacaktır.
Yazım işlemine başlamadan önce yazının tipini belirlemek ya da önceden yazılmış bir
yazının tipini değiştirmek için öğeyi seçerek yazı tipi listesinden uygun yazı tipi seçilir. Yazı
tipi menüsüne (Ctrl+Shift+Y) üçlü kısa yol tuş bileşenini kullanarak da ulaşabilirsiniz.
Yazı tipinin hemen yanında içinde bir rakam bulunan kutucuk vardır (Şekil 8.21’de 32
yazan kutu). Yazının boyutunu artırmak ya da azaltmak için bu alan kullanılır. Yazı tipi boyutu
punto ile ifade edilir. Daha önce de belirttiğimiz üzere klavyeden Ctrl+Shift+Y kısa yol tuşları
kullanılarak da ilgili alana ulaşabilirsiniz.
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Şekil 8.21. Yazı Tipi Alanı
Tuş takımını kullanarak yazı karakterinin büyüklüğünü bir sayaç gibi artırabilir
ya da azaltabilirsiniz. İlk düğme yazının büyüklüğünü bir punto artırırken ikinci düğme bir
punto azaltacaktır.
tuşlarından ilki (K) hücrenin kalın (bold) şekle dönüştürülmesini sağlar
Ctrl+K klavye kısayol tuşlarını kullanarak da aynı görevi yerine getirebilirsiniz. İkinci tuş (T)
ise hücredeki karakterleri italik (eğik) yazıdırır. Bu fonksiyonu da klavye kısayol tuşlarından
Ctrl+T’yi kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. (A) tuşu ise hücrede altı çizili yazmanız sağlar. Bu
komutun klavye kısayol tuşları ise Ctrl+Shift+A’dır.
Excel’i kullanırken bölümlendirilmiş hücreler olduğunu görürüz. Ama bu çizgiler
yazıcıdan belgemizi yazdırdığımız zaman görünmeyecektir. Bu çizgilerin ilgili hücrelerde
görünmesini istiyorsak
bu düğmeye tıklayarak açılan menüden önceden belirlenen
seçeneklerden bize uygun olanını seçmemiz yeterli olacaktır. Bu düğmeyi kullanarak alt, üst,
sağ, sol kenarlıklarının yanı sıra bunların bileşimlerinden oluşan çeşitli seçenekler
uygulanabilir.
Hücrenin vurgulanmasını sağlar. Farklı renkte vurgu yapmak istiyorsanız aşağı
yöndeki ok tıklanarak renk tablosundan istenilen renk tercih edilebilir.
tuşu ise metnin renginin değiştirilmesinde kullanılır. Eğer yazınıza farklı renkler
vermek istiyorsanız kutucuğun yandaki ok tıklanarak açılan renk tablosundan arzu edilen renk
seçilebilir.
Hizalama Alanı:
Hücre içindeki değerlerin ve nesnelerin konumunu belirlemek için bu gruptaki düğmeler
kullanılır. Şekil (8.22)’de hizalama alanında bulunan komutlar görülmektedir.

Şekil 8.22. Hizalama Alanı
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Verilerin çalışma sayfanızda en iyi şekilde görüntülenmesi için verileri hücrede yeniden
konumlandırmak isteyebilirsiniz. Hücre içeriğinin hizalamasını değiştirebilir, aralıkların daha
düzgün olması için girinti kullanabilir veya verileri döndürerek farklı bir açıda
görüntüleyebilirsiniz.
Hizalama grubundaki düğmelerle hücre içindeki nesnenin konumunu, hücreye göre
sağa, sola, üste, alta yaslayabilir ve ortalayabilirsiniz. Birden fazla hücreyi seçerek bunları tek
bir hücre haline getirebilirsiniz. Sadece değer içeren hücrelerin görüntülenmesini
sağlayabilirsiniz.
hücre içine hizalama butonlarıyla yazdığımız yazıyı hücre içerisinde aşağı,
ortaya veya yukarı hizalayabilirsiniz. Hatta
komut düğmelerini kullanarak sola
dayalı, ortalı ya da sağa dayalı şekilde hücreye ilgili metni yazabilirsiniz.
düğmesi ile hücre içine yazacağınız metni farklı açılarda yönlendirebilirsiniz.
Saat yönüne, saat yönüne ters, dikey, metni yukarı veya aşağı yönlü yazabilir, aynı zamanda
hücrelerinizin hizalamasını özelleştirebilirsiniz.

Şekil 8.23. Metin Yönlendirme Düğmesi
düğmeleri ise içeriğinizin girintisini hücre kenarlığına yakınlaştırmak veya
uzaklaştırmak için kullanılır.

düğmesi, hücreye metin sığmaz ise onu aynı hücrenin içinde bir alt satıra
kaydırır ve düzenli hale getirir.
A1 Hücresine İstanbul Üniversitesi yazdığımızda Şekil 8.24’un solunda görüldüğü gibi
ilgili hücreye sığmayıp B1 hücresine taşmaktadır. A1 hücresine tıklayıp ardından
düğmesine basarsanız aynı şeklin sağ taraftaki Excel görüntüsünde olduğu gibi hücreyi
düzenleyecektir ve yazdığınız metin ilgili hücrede görünecektir.
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Şekil 8.24. Metni Kaydır Örnek
Excel’de çalışırken bazı hücreleri birleştirmemiz gerekebilir. Bunun için öncelikle
birleştirmek istediğimiz hücreleri seçer daha sonra
bu simgeyi tıklamamız
halinde seçtiğimiz kısımdaki Şekil 8.25’de gördüğünüz gibi hücreleri istediğimiz şekilde
birleştirmiş oluruz ve yine buradan birleştirdiğimiz hücreleri çözebiliriz.

Şekil 8.25. Hücre Birleştir ve Ortala Düğmesi
Sayı Alanı:
Hücre içindeki sayıları biçimlendirme seçeneklerine buradan ulaşabiliriz.

Şekil 8.26. Sayı Alanı
Şekil 8.26.’da en üstteki ‘Genel’ yazan kısımdan hücreye girilecek sayıların türünü
seçebiliriz. Sol aşağıdaki ilk ikon finansal sayı biçimini belirlemenizi sağlar.

Şekil 8.27. Finansal Sayı Biçimi Örnek
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Şekil 8.27’de görmüş olduğunuz üzere parasal ifadeler rakamlara bu düğme yardımıyla
yerleştirilmiştir.
%’sel gösterim istiyorsanız ilgili ikona basmanız yeterli olacaktır. Bu ikona basarak
Excel hücresindeki 0,03 değerini, 3% olarak gösterim düzeninde görüntüleyebilirsiniz.
ise,
gösterecektir.

hücresinde olduğu gibi binlik ayracı kullanarak sayınızı

düğmesi daha kesin sonuçlar elde etmek ve bu sonuçları hücrede göstermek için
gösterilen ondalık basamak sayısını artırmayı sağlar.
basamakla gösterimi sağlar.

ise ilgili hücrede daha az ondalık

Şekil 8.28. Sayı Alanı Hücre Biçimlendirme
Sayı alanında sağ alt köşedeki oka tıkladığınızda Şekil “8.28’de gördüğünüz pencere
açılacaktır. Buradan tarih, saat, kesir, bilimsel, metin, özel ve isteğe uyarlanmış seçenekleriyle
de sayılarınızı farklı kategorilerde biçimlendirebilir; aynı zamanda hizalama, yazı tipi, kenarlık,
dolgu seçenekleriyle düzenlemeler yapabilirsiniz ve Koruma sekmesi ile de koruyacağınız
Çalışma Kitabında hücreleri kilitleyebilir ve formülleri gizleyebilirsiniz. Çalışma kitabınızı
korumalı yapmadığınız sürece, hücreleri kilitleme veya formülleri gizlemenizin bir fonkiyonu
olmayacaktır.
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Stiller Alanı:
Giriş Menüsündeki stiller kısmından ise daha önceden Excel programının kendi
hazırladığı stiller yardımıyla daha kolay tablo oluşturulması amaçlanmıştır.

Şekil 8.29. Stiller Alanı
Koşullu Biçimlendirmeyi; verilerinizi görsel olarak incelemek ve çözümlemek, önemli
değerleri görsel olarak vurgulamak, kritik sorunları belirlemek, desenleri ve eğilimleri
tanımlamak amacıyla kullanabilirsiniz.
Tablo Olarak Biçimlendir seçeneğini kullanırken öncelikle Çalışma sayfamızda tablo
oluşturmak istediğimiz bir yeri seçer ve sonra buradan da önceden belirlenen şablonlardan birini
seçersek otomatik olarak program bize bir tablo oluşturacaktır.
Hücre Stilleri kısmından ise; seçili olan hücrenin veya hücrelerin biçiminde önceden
belirlenmiş olan stilleri kullanarak hızlı bir şekilde hücrelerin biçimlendirilmesi
sağlanmaktadır.
Hücreler Alanı:
Bu alandaki komutlar ile çalışma sayfanızın istediğiniz yerine ilave satır/sütün
ekleyebilir, ya da mevcut herhangi bir satır/sütunu tamamen silebilirsiniz. Ayrıca, hücrenin
satır-sütün genişliği ve yüksekliğini buradan ayarlayabilirsiniz.

Şekil 8.30. Hücreler Alanı
Düzenleme Alanı:
Düzenleme grubu; Şekil 8.31’den de görüldüğü üzere, otomatik toplama, ortalama gibi
formüller ile hesaplama, otomatik seri oluşturma, hücredeki her şeyi veya biçimlendirmeyi
temizleme, verileri sıralama (A’dan Z’ye veya Z’den A’ya, sayıları küçükten büyüğe veya
büyükten küçüğe) veya filtre uygulama, çalışma kitabınızdaki bir metni bulma, değiştirme ve
seçme işlemlerini yapmanızı sağlamaktadır.
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Şekil 8.31. Düzenleme Alanı
Otomatik toplam seçeneği, toplam değeri seçili hücrenin altında verir.
doldur
komutu ile bir seri veya deseni herhangi bir yöndeki komşu hücrelerde devam ettirebilirken,
temizleme komutu ile de veri girişi yapılmış hücredeki her şeyi silebilirsiniz.

Sırala ve Filtre Uygula düğmesi,
çözümleyebileceğiniz şekilde düzenlemenize izin verir.

verilerinizi

daha

kolay

Şekil 8.32’de göründüğü üzere haftanın günleri ve gün sırası verilmiştir. Haftanın
günlerini alfabetik sıralamak için şu adımlar izlenmelidir:
Günlerin yer aldığı veriyi A-Z ye sıralamak için sıralama yapmak istediğimiz hücreyi
(A1) seçiyoruz.
Daha sonra Sırala ve Filtre Uygula komut düğmesine tıklayıp, altında açılan
altında
“ --Küçükten Büyüğe Sırala” aracına tıklıyoruz. Bu aynı zamanda küçükten büyüğe bir
sıralama işlemini de gerçekleştirir.

Şekil 8.32. Verileri Sıralama Örnek
Program sıralamayı yapmadan önce bize seçimi genişlet veya geçerli seçimle devam et
diye iki seçenek sunacaktır.
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Şekil 8.33. Verileri Sıralama Uyarısı
Eğer geçerli seçimle devam et seçeneği tıklanırsa; sadece seçili blokta sıralama
yapılacak verilerin birbirine karışması gibi bir sorunla karşılaşılabilecektir. Seçimi genişlet
seçeneği ise örneğin haftanın günlerinin sıralanmasını islediğimiz zaman yalnız o blokta değil
de her sütunu bir bütün olarak algılayarak sıralama yapılacaktır. Yani, haftanın gününe ait
isimler sıralanacak ama haftanın kaçıncı günü olduğunu gösteren rakamların da yeri
değişeceğinden verilerde bir karışıklık olmayacaktır.
Otomatik Filtre'yi kullanarak verilere filtre uygulanması bir hücre aralığındaki veya
tablodaki verilerin bir alt kümesini bulma ve kullanmanın hızlı ve kolay bir yoludur. Hücre
aralığında veya tabloda verilere filtre uyguladıktan sonra güncelleştirilmiş sonuçlar elde etmek
için filtreyi yeniden uygulayabilir; verilerin tümünü yeniden görüntülemek için de filtreyi
temizleyebilirsiniz.
Filtre uygulanmış veriler, yalnızca belirttiğiniz ölçütler karşılayan satırları görüntüler ve
görüntülenmesini istemediğiniz satırları gizler.
Verilere filtre uyguladıktan sonra, alt filtre uygulanmış verinin alt kümesini, yeniden
düzenlemeden veya taşımadan kopyalayabilir, bulabilir, düzenleyebilir, biçimlendirebilir,
grafikte belirtebilir ve yazdırabilirsiniz.

Şekil 8.34. Sıralama ve Filtre Uygulama Örnek
Şekil 8.34’de verilen bilgilere göre sınavdan geçenlerin listesini oluşturmak üzere
aşağıdaki adımlar izlenmelidir.
•

Verileri içeren bir hücre aralığını seçin (A1:D7).
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•
tıklatın.

Veri sekmesinin Sırala

ve

Filtre

Uygula grubunda Filtre'yi

•

Etkin hücrenin, verileri içeren bir tablo sütunda olduğundan emin

•

Sütun başlığındaki

olun.

seçin.

düğmesine tıklayın Filtre açılan oku

•
Sıralamak ya da seçmek istediğiniz koşulu (GEÇTİ) seçin ve
Tamam’a basın.

Düzenleme komut grubundaki sonuncu komut olan
Bul ve Seç komutu ise,
çalışma kitabınızdaki metin ve sayıları bulmanızı, değiştirmenizi, istediğiniz bir hücreye
gitmeyi, aramanızı daraltmanızı ve açıklamalar, formüller gibi spesifik aramalar yapmanızı
sağlar.

8.3.3. Ekle Menüsü
Ekle sekmesi Excel’de tablo, grafik, köprü ve resim eklenilen sekmedir.
Ekle bölümünde MS Word ile aynı olan özelliklerin ayrıntılı olarak üzerinde
durmayacağız. Köprü, metin kutusu, küçük resim vb. gibi özelliklerin kullanımları Word
programındakiyle aynıdır.

Şekil 8.35. Ekle Menüsü
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Ekle sekmesindeki Tablolar grubundaki Tablo seçeneği ile tablo oluşturulur. Tablo
oluşturulmak istenen hücreler seçildikten sonra Tablo komutuna tıklanarak seçili hücrelerde
tablo oluşturulabilir. Tablo oluşturulduktan sonra tablo için Tablo Araçları başlığı altında bir
Tasarım Sekmesi oluşur.
Resim Ekleme, Küçük Resim Ekleme, Şekiller, SmartArt ve Ekran Görüntüsü ekleme
işlemleri Ekle sekmesindeki Çizimler grubundan yapılır.
Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını
kolaylaştırmak üzere sayısal veri serilerini grafiksel biçimde görüntülemek için kullanılır.
Excel'de bir grafik oluşturmak için ilk olarak bir çalışma sayfasına grafiğin sayısal
verileri girilir. Daha sonra (Ekle sekmesi, Grafikler grubu) kullanmak istediğiniz grafik türünü
seçerek bu verileri bir grafiğe dökülmüş şekilde görebilirsiniz.
Mini grafikler; Ekle sekmesinde bulunan bir gruptur. Çizgi, Sütun, Kazanç/Kayıp olmak
üzere 3 biçimde oluşturulabilir. İstenilen mini grafik türü seçildikten sonra gelen pencerede veri
aralığı yani mini grafiği çizilmesi istenen değerler ve mini grafiklerin yerleştirmek istendiği yer
seçilip tamam denildiğinde mini grafikler oluşur.
Dilimleyici, Ekle sekmesinin Filtreler grubunda bulunan bir komuttur. Tablolardaki her
bir sütunun bulundurduğu değerleri farklı pencerelerde gösterir. Hangi sütunun değerlerini
görmek isteniyorsa gelen listede seçilir ve tamam dedikten sonra ekrana bir pencere içinde gelir.
Köprü oluşturma, bulunulan Excel sayfasından oluşturulan bir link ile başka bir sayfaya
veya bağlantıya gitmektir. Oluşturulan köprü ile bir web sayfasına gidilebilir veya bilgisayarın
içinde var olan bir dosya açılabilir bulunulan belge içindeki başka bir sayfaya gidilebilir ve yeni
bir belge oluşturulabilir.
Köprü seçeneğine tıklandıktan sonra gelen köprü ekle penceresinden nasıl bir köprü
ekleneceği seçilir.
Metin Kutusu ve Simgeler kısmındaki komutların kullanımı ise MS Word ve MS
PowerPoint ’teki ile aynıdır.

8.3.4. Sayfa Düzeni Menüsü
Sayfa Düzeni sekmesinde sayfa ayarları ve yazdırma ayarları gibi işlevler vardır.
Sayfa Düzeni sekmesi seçildiğinde 5 tane grup ekrana gelir. Bunlar; Temalar, Sayfa
Yapısı, Sığdırmak İçin Ölçeklendir, Sayfa Seçenekleri ve Yerleştir gruplarıdır.
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Şekil 8.36. Sayfa Düzeni Menüsü
Excel’de Temalar, Renkler, Yazı Tipi ve Efektler Sayfa Düzeni sekmesinin ilk grubu
olan Temalar grubunun altında yer alır.
Sayfa düzenindeki ikinci grup olan Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları,
Yönlendirme, Boyutlar, Yazdırma, Arka Plan işlemleri yapılır.
Sığdırma işlemleri Sayfa Düzeni sekmesindeki Sığdırmak İçin Ölçeklendir grubundan
yapılır. Genişlik, yükseklik, ölçek olmak üzere 3 tane sığdırma işlemi komutu vardır.

Sayfa seçenekleri grubundan

şu işlemler yapılabilmektedir:

Kılavuz Çizgileri başlığının altındaki Görünüm seçeneği seçilirse çalışma yaparken
kılavuz çizgilerini görürüz.
Görünüm seçeneğin yanındaki kutucuk seçilmezse Excel sayfası Word sayfası gibi
çizgisiz bir sayfa olur. Kılavuz çizgileri başlığı altındaki Yazdır seçeneğiyle de çıktı alırken
kılavuz çizgilerinin yazdırılacağı veya yazdırılmayacağı ayarlanır.
Başlıklar bölümünden, Excel’deki satır ve sütun başlılarının (A,B,C, ….. 1,2,3 …….)
çalışma yaparken gizleyebilir veya çıktı alırken yazdırılıp yazdırılmayacağı ayarlanabilir.

Yerleştir Komut Grubundan
sayfa içeresindeki
resimlerin hangisinin en üstte, hangisinin altta olacağı Öne Getir ve Arkaya Götür
seçenekleriyle ayarlanabilir.
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8.3.5. Formüller Menüsü
Formüller sekmesinde hesaplama araçları, fonksiyonlar ve fonksiyonlara ait işlevler
bulunur. Excel’in en çok kullanılan menülerinden birisidir.
Hesaplamalar Formüller aracılığıyla yapılır. Formüller sekmesi bir sonraki bölümde
detaylı bir şekilde anlatılacak, sık kullanılan formüller ve formül yazımı konularına da detaylı
bir şekilde yer verilecektir.
Formüller sekmesi seçildiğinde 4 grup ekrana gelir. Bunlar; İşlev Kitaplığı, Tanımlı
Adlar, Formül Denetleme ve Hesaplama gruplarıdır.

Şekil 8.37. Formüller Menüsü

8.3.6. Veri Menüsü
Excel 2016’da dışardan veri alınabilir, veriler sıralanabilir ve filtrelenebilir. Bunun yanı
sıra, seçili olan hücrelerde tekrar eden veriler çalışmadan kaldırılabilir. Ayrıca, hücreye veri
girme ayarları yapılabilir. Örneğin kaç karakter girileceği ayarlanabilir veya sadece belirli
sayılar arasında giriş yapılması ayarlanabilir.

8.3.7. Gözden Geçir Menüsü
Excel 2016'da Gözden Geçir sekmesinde komutlar, Yazım Denetleme, Görüşler Dil,
Açıklamalar ve Değişiklikler şeklinde gruplanmıştır.
Sekmedeki komutlarla yapabileceğiniz işlemler şunlardır:
•

Belgede yazım denetimi yapma,
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•

Eş anlamlı sözcük araması,

•

Çeviri aracını kullanma,

•
Sözlük, ansiklopedi ve çeviri gibi başvuru kaynakları arasında
arama yapma.
Bu sekmedeki komutlar, ortak çalışılan belgelerle ilgili araçlar sunmaktadır.

8.3.8. Görünüm Menüsü ve Yardım Menüsü
Görünüm sekmesinde sayfa görünümleri, pencere işlemleri ve makrolar gibi işlevler
bulunur. Görünüm sekmesi seçildiğinde 5 tane grup ekrana gelir. Bunlar; Çalışma Kitabı
Görünümleri, Göster, Yakınlaştır, Pencere ve Makrolar gruplarıdır.
Görünüm Menüsünün hemen yanındaki ‘’Ne yapmak istediğinizi söyleyin’’ alanına
yardım almak istediğiniz konuya ait anahtar kelimeler girerek gerekli yardım seçeneklerine
ulaşabilirsiniz. Ya da F1 kısa fonksiyon tuşu ile Yardım menüsünü açıp, ‘Ara’ yazan alana
yardım almak istediğiniz konuya ait anahtar kelimeler girmek yeterli olacaktır.
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Uygulamalar
MS Excel’i hangi amaçlarla kullanıyorsunuz?
MS Excel’in menülerinin altındaki işlem düğmelerini belirtiniz?
MS Excel’de yön tuşları kullanarak hücreler üzerinde hareket etmeye çalışın.
MS Excel’de bir çalışma sayfası açın ve ailenizdeki bireylerin isim-soyisim ve doğum
tarihlerinin yer aldığı bir veri seti oluşturun.
MS Excel’de hazırladığınız bu verileri önce alfabetik, daha sonra da doğum tarihine
göre büyükten küçüğe sıralayın.
Birden fazla MS Excel çalışma kitabı açıp, çalışma kitapları arası geçiş nasıl yapılır
öğrenin.
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Uygulama Soruları
MS Excel’de yeni bir belge nasıl oluşturulur?
MS Excel de bir dosya oluşturun ve kaydedin. Sonra bu dosyayı farklı adla
kaydetmeye çalışın?
MS Excel menülerinin isimleri nelerdir?
Giriş Menüsünün altında hangi araçlar bulunmaktadır?
MS Excel’de yazdırma alanı nasıl belirlenir?
MS Excel belgenizde en az iki sütundan oluşan bir veri setinizdeki çeşitli kriterlere
göre filtreleme işlemini yerine getirin. .
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MS Office programları arasında önemli bir yer teşkil eden MS Excel
programı detaylı bir şekilde tanıtılmıştır. Sayısal, mantıksal ve karakteristik veriler üzerinde
çeşitli işlemler yapmaya yarayan bir elektronik tablo programı olan MS Excel’de yeni bir belge
nasıl oluşturulur, birden fazla belgeyle nasıl çalışılır, belge nasıl kaydedilir ve belgeleri nasıl
kapatırız sorularının cevapları bu bölümde ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Ayrıca,
oluşturduğumuz belgeyi farklı formatlarda (türlerde) kaydetmenin yöntemlerine değinilmiştir.
Bunların yanı sıra, MS Excel programının menüleri ve kısa fonksiyon tuşlarının görevleri
kısaca tanıtılmıştır.
Ayrıca, bu bölümde MS Excel programında yer alan ana menüler ve bu menülerin
altında bulunan komutların ve araçların kullanımı detaylı bir şekilde anlatılmıştır. MS Excel’i
daha etkin ve fonksiyonel nasıl kullanacağımız hakkında çeşitli bilgiler sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1- MS Excel’de çalışma sayfasında bulunan, bilgilerin girileceği her kutucuğa “……..”
adı verilir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a)

Hücre

b)

Çalışma Kitabı

c)

Satır

d)

Sütun

e)

Sayfa

2- Aşağıdakilerden hangisi MS Excel penceresinde ekranın üst kısmında yer alan ve
programın çalışmasını denetleyen komutları içeren menülerden biri değildir?
a)

Dosya

b)

Giriş

c)

Ekle

d)

Sayfa Düzeni

e)

Otomatik İşlemler

3Yukarıda görseli verilen Pencere Durum Düğmelerinden (sol) ilk sırada olan
düğmenin işlevi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Yeni sayfa açma düğmesi

b)

Belgeyi kaydetme düğmesi

c)

Şerit görüntüleme seçenekleri düğmesi

d)

Belgeyi yazdırma düğmesi

e)

Yeni çalışma sayfası oluşturma düğmesi
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4- Hücreleri oluşturan ve her bir hücreyi diğerinden ayıran çizgilere ne ad verilir?
a)

Ayraç çizgileri

b)

Sayfa sınırları

c)

Hücre sınırları

d)

Kılavuz çizgileri

e)

Sayfa çizgileri

5- Microsoft Excel yazılımı ile çalışırken F1 tuşuna bastığımızda hangi işlevi yerine
getirmiş oluruz?
a)

Çalışma sayfasını kaydetmiş oluruz

b)

Excel yardım sayfasını açmış oluruz

c)

Çalışma sayfasını kapatmış oluruz

d)

Yeni bir çalışma sayfası açmış oluruz

e)

Hiçbiri

6- Aşağıda verilen Excel kısa yol tuşları bilgilerinden hangisi yanlıştır?
a)

Ctrl + Home : Çalışma sayfasının başına gelmek için kullanılır

b)

Ctrl + End: Çalışma sayfasının sonuna gelmek için kullanılır

c)

Page Up: Sayfanın başına gitmek için kullanılır

d)

Page Down: Sayfanın sonuna gitmek için kullanılır

e)

Ctrl + → : Bulunduğumuz satırı tamamen silmek için kullanılır

7- MS Excel’de var olan bir belgeyi açmak için izlenmesi gereken komutlar aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Dosya>Aç

b)

Dosya>Seçenekler

c)

Dosya>Dışarı Aktar

d)

Dosya>Yeni

e)

Dosya>Paylaş
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8- Daha önceden bir isim verilerek bilgisayarımıza kaydedilmiş olan bir belgeyi yeni bir
isimle kaydetmek için izlenmesi gereken komutlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a)

Dosya>Kaydet

b)

Dosya>Seçenekler

c)

Dosya>Dışarı Aktar

d)

Dosya>Farklı Kaydet

e)

Dosya>Yeni

9- MS Excel’de aynı anda birden fazla belge ile çalışırken belgeler arasında geçiş
yapmak için aşağıdaki adımlardan hangisini takip etmemiz gerekecektir?
a)

Görünüm>Pencere>Tümünü Yerleştir

b)

Görünüm>Pencere>Böl

c)

Görünüm>Pencere>Pencerelerde Geçiş Yap

d)

Görünüm>Pencere>Bölmeleri Doldur

e)

Hiçbiri

10- Bir MS Excel belgesine parola verilebilmesi için takip edilmesi gereken adımlar
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Dosya>Bilgi>Çalışma Kitabını Koru

b)

Dosya>Bilgi>Çalışma Kitabını Yönet

c)

Dosya>Bilgi>Çalışma Kitabını İncele

d)

Dosya>Bilgi>Tarayıcı Görünüm Seçenekleri

e)

Dosya>Dışarı Aktar

Cevaplar 1) a, 2) e, 3) c, 4) d, 5) b, 6) e, 7) a, 8) d, 9) c, 10) a
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9. MS EXCEL’DE MATEMATİKSEL İŞLEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Microsoft Excel’le Matematik İşlemler
9.2.Matematiksel İşlevlerin Kullanımı
9.3.Matemetik Fonksiyonların Kullanımı
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
1)

Matematik fonksiyonlar nerelerde ve nasıl kullanılır?

2)

Matematik işlemler Excel programı üzerinde nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Matematik Fonksiyonlar

Kazanım
Matematik fonksiyonların
kullanımının ve uygulama
pratiği kazanılması.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
MS Excel teorik ve görsel
anlatım
ve
uygulamalı
çalışma.
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Anahtar Kavramlar


Matematik



Fonksiyon



Excel
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Giriş
Excel programı içeriğinde barındırdığı hazır formüllerle matematik işlemlerini çok daha
hızlı yapabilme imkânı sağlamaktadır. Bu bölümde bu formüllerin kullanım biçimleri ele
alınacak ve örnekler üzerinden anlatılacaktır.

239

9.1. Microsoft Excel’le Matematiksel İşlemler
Microsoft Excel, birçok basit ve karmaşık matematiksel işlemleri kolaylıkla yapma
imkânını bizlere sunmaktadır. Basit matematik işlemlerimizi, Çalışma kitabımızda yer alan
özellikler yardımıyla kolaylıkla yapabiliriz. Matematiksel işlem sembolleri, tanımlı matematik
fonksiyonları kullanılarak matematiksel işlemler çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir.
Fonksiyonların kombinasyonları veya basit makrolar daha karmaşık ve bizlere çözümlenmesi
zor gelen matematiksel işlemlerin çözümünde kullanılabilir. Bu bölümde sırasıyla, hücreleri ve
matematiksel işlem sembollerini kullanarak basit işlemleri, fonksiyonları kullanarak basit ve
karmaşık işlemlerin nasıl yapılacağını göreceğiz. Başlamadan önce matematiksel işlevlerin
Excel’de nasıl yazıldığını anlamak için bunların bir listesi ile bu bölümde ele alacağımız
matematik fonksiyonların listesini ve kısa açıklamalarını görelim.

9.1.1. Matematiksel İşlevler
 Toplama ( + )
 Çıkarma ( - )
 Çarpma (* )
 Bölme ( / )
 Üs (^ )
Excel, basit matematik işlemlerinde kullanılan sembollerin aynısını kullanmaktadır.
Basit matematiksel işlemler yapılırken öncelikli olarak işlem yapılacak hücrede eşittir (=)
işretinin kullanılması gerekmektedir. Bu basit tüm matematiksel işlemler için geçerlidir. Bu
şekilde giriş yapılmadığında girdi düz metin olarak algılanacak ve matematiksel işlemler
gerçekleştirilmeyecektir.

9.1.2. Excel’de Matematik Fonksiyonları
BÖLÜM: Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir
AŞAĞIYUVARLA: Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
DÇARP: İki dizinin dizey çarpımını verir
ÇARPIM: Bağımsız değişkenlerini çarpar
LOG: Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir
DETERMİNANT: Bir dizinin dizey determinantını verir
KAREKÖK: Pozitif bir karekök verir
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DİZEY_TERS: Bir dizinin dizey tersini verir
MUTLAK: Bir sayının mutlak değerini verir
ETOPLA: Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler
KOMBİNASYON: Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
LN: Bir sayının doğal logaritmasını verir
OBEB: En büyük ortak böleni verir
OKEK: En küçük ortak katı verir
YUKARIYUVARLA: Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak
yuvarlar
RASTGELEARADA: Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
S_SAYI_ÜRET: 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
TOPLAM ÇARPIM: İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
Yukarıda sıklıkla kullanılan, basit matematik işlemleri, işletmelerin çok tercih ettiği
fonksiyonlar belirtilmiştir. Kısa açıklamalar Excel’de yer alan açıklamalardan alınmıştır.

9.2. Matematiksel İşlevlerin Kullanımı
MS Excel’de matematiksel işlevler belirlenen hücreler ile etkileşimli olarak
uygulanabilmektedir. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi hücre içerisinde matematiksel
işlemler veya fonksiyonlar kullanılacak ise “=” işareti ile başlanmalıdır. Basit ve karmaşık
matematiksel işlemlerin ullanımları aşağıdaki gibidir:

9.2.1. Basit Matematiksel İşlemler
9.2.1.1. Çıkarma (-) İşlemi
Öncelikle “=” yazdıktan sonra çıkartma yapacağımız rakamı veya sayıyı belirtip “-”
işaretini yazar ve sonrasında çıkarılacak rakamı veya sayıyı yazar “Enter” tuşuna basarız.
Örneğin, 9 rakamından 7 rakamı çıkarılacaksa, yazılması gereken: “=9-7” dir. Enter tuşuna
bastığımızda ilgili hücremizde görülecek sonuç, çıkarma işleminin sonucu olan 2 rakamı
olacaktır.

9.2.1.2. Toplama (+) İşlemi
İşlem yapılacak hücreye “=” yazdıktan sonra toplama yapacağımız rakamları veya
sayıları yazıp “+” işaretini yazar ve sonrasında birinci rakam veya sayı ile toplanacak ikinci
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rakam veya sayıyı yazıp “Enter” tuşuna basarız. Örneğin, 24 sayısı ile 3 rakamı toplanacaksa,
yazılması gereken: “=24+3” tür. Enter tuşuna bastığımızda ilgili hücremizde görülecek sonuç,
toplama işleminin sonucu olan 14 sayısı olacaktır.

9.2.1.3. Bölme (/) İşlemi
İşlem yapılacak hücreye “=” yazdıktan sonra bölünecek rakam veya sayıyı yazıp “/”
işaretini yazar ve sonrasında birinci rakam veya sayıyı bölecek ikinci rakam veya sayıyı yazıp
“Enter” tuşuna basarız. Örneğin, 16 sayısını 4 rakamına böleceksek, yazılması gereken:
“=16/4” tür. Enter tuşuna bastığımızda ilgili hücremizde görülecek sonuç, bölme işleminin
sonucu olan 4 rakamı olacaktır.

9.2.1.4. Çarpma (*) İşlemi
İşlem yapılacak hücreye “=” yazdıktan sonra çarpma yapacağımız rakamı veya sayıyı
yazıp “*” işaretini yazar ve sonrasında birinci rakam veya sayı ile çarpılacak ikinci rakam veya
sayıyı yazıp “Enter” tuşuna basarız. Örneğin, 12 sayısı ile 5 rakamı çarpılacaksa, yazılması
gereken: “=12*5” tir. Enter tuşuna bastığımızda ilgili hücremizde görülecek sonuç, çarpma
işleminin sonucu olan 60 sayısı olacaktır.

9.2.1.2. Üs Alma (^) İşlemi
İşlem yapılacak hücreye “=” yazdıktan sonra üssü alınacak rakamı veya sayıyı yazıp “^”
işaretini yazar ve sonrasında üsse yazılacak rakam veya sayıyı yazıp “Enter” tuşuna basarız.
Örneğin, 6 sayısının karesi alınacaksa, yazılması gereken: “=6^2” dir. Enter tuşuna
bastığımızda ilgili hücremizde görülecek sonuç, üs alma işleminin sonucu olan 36 sayısı
olacaktır.

9.2.2. Karmaşık Matematiksel İşlemler ve Farklı Hücrelerin Kullanımı
Dört işlemlemler gibi basit işlemlerin yanı sıra, farklı kombinasyonlar içeren ve farklı
hücrelerde yer alan rakamları ve sayıları kullanarak da işlem yapabiliriz. Farklı hücrelerde
bulunan değerlerin matematiksel sonuçları bir hücrede belirlenir ve rakamlar veya sayılar
yerine ilgili rakamların veya sayıların adres bilgileri girilmektedir.
Tek hücrede işlem yapılıren yapılacak işlemi sadece o hücrede girmemiz yeterli
olacaktır. Ancak aynı işlemi farklı hücrelerdeki rakamları veya sayıları kullanarak bir hücrede
yapmak istediğimizde ise işlemi rakamların bulunduğu hücreleri referans alarak işlemi
yapmamız gerekecektir.
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Şekil 1: Formül Yazılımı

Şekil 2: Sonuç Ekranı

9.3. Matematisel Fonksiyonların Kullanımı
Fonksiyon işlemlerinin hızlı ve kolay bir şeilde gerçekleştirilmesi için Excel’in
içerisinde birçok matematiksel fonsiyon yer almakatadır. ‘’Formüller’’ başlığı altında yer alan
‘’Matematik ve Trigonometri’’ bölmesinde ilgili formüllere ulaşabilirsiniz. Formüller ve
kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:
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9.3.1. AŞAĞIYUVARLA
İşlem yapılan hücreye “=” yazdıktan sonra formülleri elle girebiliriz ya da yukarıdaki
tanımda açıklanan yollardan da formül girişi yapabiliriz. Excel penceresinde bulunan “fx”
sekmesine tıklayarak da fonksiyonlar arasından kullanmak istediğimiz fonksiyonu girebiliriz.
AŞAĞIYUVARLA fonksiyonunda iki bölüm bulunmaktadır. Fonksiyonun adını
başında “=” olacak şekilde yazarak parantez açtığımızda bu iki bölüm noktalıvirgül “;” ile
ayrılmaktadır. İlk bölüme yuvarlama yapmak istediğimiz rakamı doğrudan ya da başka bir
hücredeki rakam için işlem yapıyorsak o hücreyi referans göstererek yazarız.
İkinci bölüme ise ilgili rakamı aşağıya yuvarlamak istediğimiz hane sayısını yazarız.
Rakama “0” değeri verildiğinde ilgili rakam tam sayıya yuvarlanmaktadır. Sıfırdan büyük bir
rakam ise, örneğin bu rakam “6” ise ilgili rakam 6 ondalık haneye kadar yuvarlanmaktadır.
İlgili rakam sıfırdan küçük ise, örneğin “-5” ise sayı aşağıya doğru ondalık virgülün soluna
yuvarlanmaktadır.

Şekil 3: Formülün Yazılımı ve Sonuçlar

9.3.2. BÖLÜM
BÖLÜM işlemi matematikteki basit bölme işleminin Excel fonksiyonu yardımı ile
yapılmasını sağlamaktadır. İki bölümden oluşmakta olup parantez içerisindeki ilk bölüm payı,
noktalıvirgülden sonraki ikinci bölüm ise paydayı temsil etmektedir. Aynen diğer
fonksiyonlarda olduğu gibi bu bölümlere rakam girilebileceği gibi, hücreler referans verilerek
de işlem gerçekleştirilebilir. Her iki şeklide aşağıdaki örnek Excel sayfasında görülebilir.
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Şekil 4: Formülün Yazılımı ve Sonuçlar

9.3.3. ÇARPIM
Bağımsız değişenlerinin çarpımını sağlamaktadır.. Başında “=” daha sonra “ÇARPIM”
yazıp parantez açarak çarpma işlemini gerçekleştirmek istediğimiz rakamları veya sayıları ya
da bu rakamların ve sayıların bulunduğu hücrelerin adreslerini girerek çarpma işlemini
gerçekleştirebiliriz. İiden fazla rakamı da çarpma imkanı bulunmaktadır. İlgili rakamları sıra
önemi olmaksızın fonksiyonun içine, aralarına noktalıvirgül koyarak yazarız.

Şekil 5: Formülün Yazılımı ve Sonuçlar
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9.3.4. DÇARP
DÇARP fonksiyonu, iki dizinin çarpımını vermektedir. Fonksiyonun başındaki “D”
harfi diziyi ifade etmektedir. Dizi çarpımlarında boyut kuralı söz konusudur. Çarpılmak istenen
iki diziden ilkinin sütun sayısı, ikinci dizinin satır sayısına eşit olmalıdır. Ortaya çıkan çarpım
dizisin satır sayısı birinci dizi ile ve sütun sayısı da ikinci dizi ile aynıdır. Çözüm dizisinin doğru
çıkabilmesi için formül yazılmadan önce, yeni dizinin boyutları kadar alan taranmalıdır.
Fonksiyon adını başında “=” yazılıp, iki dizinin adresleri noktalı virgül ile ayrılarak girildikten
sonra Enter, Shift ve Ctrl tuşlarına aynı anda basılarak sonuç dizisi bulunur. Tarama işlemi
yapılmayıp sadece Enter tuşu ile işlem yaptığımızda sadece ilk dizinin ilk satırı ile ikinci dizinin
birinci sütun çarpımının toplamı elde edilmiş olur.

Şekil 6: Formülün Yazılımı ve Sonuçlar

9.3.5. DETERMİNANT
DETERMİNANT, bir dizinin determinantını veren fonksiyondur. Ancak satır ve sütun
sayıları eşit olan dizilerin determinantı alınabilmektedir.

Şekil 7: Formülün Yazılımı ve Sonuçlar

9.3.6. DİZEY_TERS
DİZEY_TERS fonksiyonu belli bir aralıkta tanımlanan bir dizinin tersini vermektedir.
Bilindiği üzere bir dizinin tersinin alınabilmesi için satır ve sütun sayısının birbirine eşit olması
gerekmektedir. Aynı satır ve sütun sayısına sahip bir sonuç dizisi vermektedir. Sonucu doğru
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olarak elde edebilmek için aynı satır ve sütun sayısına sahip bir hücre aralığı taranarak, ilk
hücreye “=” ile birlikte DİZEY_TERS yazılarak, girdi olarak da tersi alınmak istenen dizinin
adresi girilir. Ctrl, Shift ve Enter tuşlarına aynı anda basılır. Aşağıda üçe üçlük bir dizinin
tersinin fonksiyon yardımıyla elde edilmesi görülmektedir.

Şekil 8: Formülün Yazılımı ve Sonuçlar

9.3.7. ETOPLA
ETOPLA işlevi, belirttiğiniz ölçüte uyan bir aralıkta yer alan değerlerin toplamını almak
için kullanılır. Örneğin; sayıların bulunduğu bir sütunda yalnızca 25'ten büyük olan değerlerin
toplamını
hesaplamak
istediğinizi
varsayalım.
Şu
formülü
kullanabilirsiniz: =ETOPLA(D2:D25;">25")

Şekil 9: Formülün Yazılımı ve Sonuçlar

9.3.8. KAREKÖK
Bir sayının karekökünü vermektedir. Başına “=” bulunmak kaydıyla KAREKÖK
yazılarak, parantez içerisine karekökü alınması istenen sayı yazılır.
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9.3.9. KOMBİNASYON
Belirli sayıda nesne için toplam olası grup sayısını belirlemek için KOMBİNASYON
işlevini kullanılmaktadır. Kombinasyon bir sayının, belirlenen daha küçük sayıdaki
kombinasyonlarının sayısını vermektedir. =KOMBİNASYON(4;2) şeklindeki fonksiyonda, ilk
parametre kombinasyonları alınacak rakam kümesini ve ikinci parametre ise kombinasyon
kümelerinin eleman sayısını vermektedir.

9.3.10. LN
Bir sayının doğal logaritmasını bulur. Doğal logaritmalar e sabitini
(2,71828182845904) esas alır. =LN(10) şeklinde yazılan fonksiyon 10 rakamının doğal
logaritmasını döndürecektir.

9.3.11. LOG
Bir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir. Birinci girdimiz logaritmasını
almak istediğimiz rakamı, ikinci girdimiz ise logaritmanın tabanını vermektedir. İkinci girdi
girilmezse, taban 10 olarak kabul edilmektedir.

9.3.12. MUTLAK
Girilen bir rakamın veya sayının mutlak değerini vermektedir.

9.3.13. OBEB
İki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir. En büyük ortak bölen hem
sayı1'i hem de sayı2'yi kalansız bölen en büyük tamsayıdır.

9.3.14. OKEK
Tamsayıların en küçük ortak katını verir. En küçük ortak kat, sayı1, sayı2 vb tüm
tamsayı bağımsız değişkenlerin katı olan en küçük pozitif tamsayıdır.

9.3.15. RASTGELEARADA
Belirlediğiniz tamsayılar arasından rastgele bir sayı verir. İşlem tablosu her
hesaplandığında yeni bir rastgele tamsayı verilir. İki girdinin ilki alt sınırı, diğeri ise üstsınırı
temsil etmektedir.

9.3.16. S_SAYI_ÜRET
0'dan büyük veya eşit ve 1'den küçük rastgele bir sayıyı eşit dağılımla verir. Çalışma
sayfası her hesaplandığında yeni bir rastgele gerçek sayı verilir.
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9.3.17. TOPLA.ÇARPIM
Verilen dizilerde karşılık gelen bileşenleri çarpar ve bu çarpımların toplamını verir.
Girdiler, işlemin yapılması istenen iki ya da daha fazla dizinin hücre aralıklarıdır. Dizi aralıkları
belirlenirken ilk ve son hücrenin arasına iki nokta üstüste yazılır.

9.3.18. YUKARIYUVARLA
Girilen değerin yukarı yuvarlanmasını sağlar. İki girdiden oluşan fonksiyonun ilk girdisi
yukarı yuvarlanmak istenen rakamı veya sayıyı, ikincisi ise yuvarlamanın şeklini belirler.
Pozitif sayılar ondalık hanelerde yuvarlama yapmak istediğimiz hane sayısını, negatif sayılar
virgülün solunda yukarı yuvarlama yapmak istediğimiz hane sayısını belirler. 0 ise en yakın
tamsayıya yukarı olacak şekilde yuvarlar.

Şekil 10: Formülün Yazılımı ve Sonuçlar
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Uygulamalar
Veli bu dönem aldığı 8 derse ait vize ve final notlarını birer sütun halinde Excel’de
tablo haline getirmiştir.
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Uygulama Soruları
Vizenin ağırlığı %30 ve finalin ağırlığı %70 ise yıl sonu notunu bir üçüncü sütunda
tüm notlar için otomatik olarak, fonksiyonlar yardımıyla nasıl hesaplatabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Excel programındaki matematiksel fonksiyonlar ele alınmıştır. Basit
matematiksel işlemler ve karmaşık matematik fonksiyonların nasıl kullanıldığını öğrendik.

252

Bölüm Soruları
1-3 aralığındaki soruları aşağıdaki Excel tablosuna göre çözünüz. Tablo bir
lokanta işletmesinin ücret tarifesini göstermektedir.

1) B3 hücresinde, 7 öğrenci menüsü ve 10 normal menü toplam tutarını hesaplamak
istersek, yazmamız gereken formül aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) =7*A2+10*C2
b) =10*A2+7*C2
c) =(A2+C2)*17
d) =7*A2+7*C2
e) =10*A2+10*C2
2) D3 hücresine =ETOPLA(A2:E2;">20") fonksiyonunu yazarsak elde edeceğimiz
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
a) 65
b) 55
c) 25
d) 35
e) 45
3) Menü fiyatlarının yazılı olduğu A2:E2 hücrelerinden oluşan dizinin determinantı
aşağıdakilerden hangisi ile alınabilir?
a) DETERMİNANT(A2:C2)
b) Bu dizinin determinantı alınamaz
c) DETERMİNANT(A2;C2;E2)
d) DETERMİNANT(A1:C2)
e) DETERMİNANT(A2:E2)
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4) AŞAĞIYUVARLA fonksiyonunun ikinci parametresi, hangi değer girildiğinde
girdi 7,29 rakamını en yakın tamsayıya yuvarlamaktadır?
a)

-1

b) -2
c) 1
d) 0
e) 2
5) 2 satır ve 2 sütundan oluşan bir dizi ile 2 satır ve 5 sütundan oluşan bir başka dizinin
DÇARP fonksiyonu ile çarpımında, yeni dizi için taranması gereken alanın satır ve sütun
sayıları ne olmalıdır?
a)

2 ve 8

b) 4 ve 8
c) 8 ve 8
d) 2 ve 5
e) 4 ve 2
6) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir koşula bağlı olarak sayısal değerlerin
toplamını vermektedir?
a)

TOPLA

b) RASTGELEARADA
c) ETOPLA
d) RASGELEARADA
e) KOMBİNASYON
7) =TOPLA(ÇARPIM(8;5);BÖLÜM(64;7);KAREKÖK(100))
sonucu nedir?
a)

fonksiyonunun

59

b) 64
c) 53
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d) 41
e) 68
8) 10’un 5’li kombinasyonunu almak istediğimizde yazmamız gereken fonksiyon
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

=KOMBİNASYON(10,5)

b) =KOMB(5;10)
c) =KOMBİNASYON(10;5)
d) =KOMB(10;5)
e) =KOMBİNASYON(10.5)
9) Bir sayının ortak katlarının en küçüğünü bulabilmek için kullanmamız gereken
fonksiyon, aşağıdakilerden hangisidir?
a)

LOG

b) LN
c) MUTLAK
d) OBEB
e) OKEK
10) Bir hücreye S_SAYI_ÜRET() yazdığımızda aşağıdaki değerlerden hangisinin
bulunma olasılığı vardır?
a)

-1

b) 2,958954854
c) 0,505424224
d) 1
e) -0,00000001

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)b, 4)d, 5)d, 6)c, 7)a, 8)c, 9)e, 10)c
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10. MS EXCEL FORMÜLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Microsoft Excel’deki formüllerin özellikleri ve kullanımı



Microsoft Excel’de formüller menüsünü tanıma



Microsoft Excel’de formül oluşturma
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
1) Microsoft Excel’de en çok hangis formülleri kullanıyorsunuz?
2) Microsoft Excel’in metin ve finans fonksiyonlarını ne amaçla kullanıyoruz?
3) Microsoft Excel formülleri ile neler yapabilirsiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

MICROSOFT
EXCEL MS Excel’de kullanılan Okuyarak,
deneme
FORMÜLLERİNİN
formüllerin genel olarak uygulama yaparak
TANITIMI
tanıtılması
ve
temel
fonksiyonların kullanımının
öğretilmesi

ve

MICROSOFT EXCEL’DE MS Excel’de formüllerin Okuyarak,
deneme
FORMÜL OLUŞTURMAK yazımının ve kullanılmasının uygulama yaparak
öğretilmesi.
Genel
formüllerin tanıtılması.

ve
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Anahtar Kavramlar


Formül Çubuğu: Etkin hücre içine formül veya veri girmeyi sağlayan çubuk.



İşlev Sihirbazı: Formüllerin girilmesini kolaylaştıran menü.



Formül: Bir çalışma sayfasındaki verileri çözümleyen bir eşitliktir.
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Giriş
Microsoft Excel’in birçok özelliği bulunmaktadır. Fakat en önemli özelliği verileri
işleyebilmesi, yeni veriler üreterek bunları analiz edebilmesi ve yeni bilgi dönüşümünü
sağlayabilmesidir. Bu özellikler, Microsoft Excel’i kelime işlem programlarından
farklılaştırmaktadır.
MS Excel’in formül veya formüller yardımıyla karmaşık hesaplamaları yapabiliyor
olması bir elektronik tablolama programı olan MS Excel’i kelime işlemci programlardan ayıran
en önemli özelliktir. Bu özelliği sayesinde MS Excel karmaşık matematiksel, istatistiksel,
finansal ve daha bir sürü işlemi kısa sürede yaparak sizlere zaman kazandıracaktır.
Excel programında farklı amaçlar için kullanılan çok sayıda işlev vardır. Hazır formül
olarak tanımlanabilecek olan işlevler, kullanım alanlarına göre sınıflandırılmış ve Excel’de
Formüller diye bir sekmede (menüde) toplanmıştır.
Kitabımızın bu bölümünde MS Excel’deki Formüller menüsü ve buradaki
fonksiyonların kullanımı anlatılacaktır.
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10.1. Microsoft Excel Formüller Menüsü
Microsoft (MS) Excel’de formül, bir çalışma sayfasındaki verileri çözümleyen bir
eşitliktir. Formüller, çalışma sayfası değerleri üzerinde, toplama, çarpma ve karşılaştırma gibi
işlemleri yapar; ayrıca, değerleri birleştirebilir.
MS Excel programında farklı amaçlar için kullanılan çok sayıda işlev vardır. Hazır
formül olarak tanımlanabilecek olan işlevler, kullanım alanlarına göre sınıflandırılmış̧ ve MS
Excel’de Formüller diye bir (menüde) sekmede toplanmıştır.

Şekil 10.1. MS Excel Formüller Menüsü
Bu hazır işlevlere sekmeler kısmındaki Formüller başlığına tıklanarak ulaşılabileceği
gibi aktif bir hücrede formül çubuğuna tıklatılarak da ulaşılabilir.
Excel’in Formüller sekmesinde hesaplama araçları, fonksiyonlar ve fonksiyonlara ait
işlevler bulunur. Formüller sekmesi seçildiğinde 4 tane grup ekrana gelir. Bunlar; İşlev
Kitaplığı, Tanımlı Adlar, Formül Denetleme ve Hesaplama komutlarına ilişkin gruplarıdır.

262

Şekil 10.2. MS Excel Formüller Sekmesi Genel Görünüm
Formüller yardımıyla MS Excel’de çalışma sayfasının diğer hücrelerindeki verileri
kullanarak farklı bir hücrede yeni bir sonuç hesaplanabilmektedir. MS Excel, aynı zamanda
diğer hücrelerde formüllerle oluşturulmuş verileri kullanarak yeni bir formül oluşturmamıza da
izin vermektedir. Böylece birbirine değişik hücrelerdeki verilerle bağlı olan formüllerle,
çalışma sayfasındaki bir hücrenin değişmesi birçok hücredeki değeri otomatik olarak
değiştirecek ve kullanıcıya oldukça kolaylık sağlayacaktır.

10.2. Microsoft Excel’de Formül Oluşturma
MS Excel’de formüller, değerleri, sözdizimi olarak bilinen belirli sırayla hesaplar.
Formülün sözdizimi, hesaplamanın sürecini tanımlar. Microsoft Excel’de formüller eşit imiyle
(=) başlar, arkasından da formülün hesapladığı gelir.
Excel formül oluşturmak için üç önemli bilgiye ihtiyaç duymaktadır:
Eşittir işareti (=)
Bir veya daha fazla hücre referansı
Veri üzerinde uygulanacak işlemin cinsi (toplama, çarpma vs.)
Hücre referansı, A1 veya C5 gibi bir hücrenin satır ve sütun başlığı tarafından belirlenen
bileşimdir. Bir formülde kullanılabilecek dört temel işlem ise; toplama (+), çıkarma (-), çarpma
(*) ve bölme (/)’dir.
İşlev Menüsü
MS Excel ‘deki hesaplamalar sadece basit aritmetik işlemlerden oluşmaz. Excel’in
yüzlerce fonksiyonu bulunmaktadır. Bu fonksiyonları kullanarak her türlü hesap işlemi
yapılabilir. MS Excel’deki yüzlerce fonksiyonun isimlerini ve parametrelerini aklınızda
tutmanız oldukça zordur. Fonksiyonları kolay hatırlamanız ve kullanabilmeniz için işlev
sihirbazı (işlev ekle menüsü) size yardımcı olacaktır. Bu alt menü sayesinde istediğiniz
fonksiyona ve parametrelerine kolayca ulaşabilirsiniz.
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İşlev Ekle Menüsüne ulaşmak için fonksiyon çubuğu düğmesine basmanız yeterli
olacaktır. Yapmak istediğiniz işleme ilişkin komutlara, İşlevi Ara kısmına yazarak ya da
Kategori seçerek ulaşabilirsiniz.

Şekil 10.3. İşlev Ekle Menüsü
Bu pencerede, işlevler (fonksiyonlar) kategorilere göre sıralanmışlardır. Penceredeki
açılan kutudan bir kategori seçerseniz o kategorideki fonksiyonlar kutunun hemen altında
listelenecektir. Herhangi bir fonksiyon seçildikten sonra Tamam düğmesine basarsanız yandaki
pencere açılarak o fonksiyonun parametrelerini girmenize yardımcı ek bir menü açılır.
Açılacak ‘Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri’ başlıklı yeni menüsünün altında Excel size
o fonksiyonun kullanımı hakkında kısa bir bilgi de sunmaktadır.
Excel formüllerini yazarken bazı hususlara dikkat etmemiz gerekir:

Formülü yazmak istediğiniz hücreyi aktif hale getirip daha sonra formülünüzü
mutlaka eşittir (=) işareti ile başlatmalısınız.


Formül yazarken formül içerisinde boşluk kullanılmaz.
=topla(A1;C1) doğru ,

=topla (A1;C1) yanlış

264


Sadece 2 hücre arasında işlem yapılacaksa, hücrelerin adresleri arasına noktalı
virgül (;) koyulur. Örn, =topla(A1;B1) veya =ortalama(B1;B5) gibi…

İki hücre arasında kalan hücrelerle ilgili işlem yapılacaksa, hücrelerin adresleri
arasına iki nokta üst üste (:) koyulur.
Örnek =topla(A2:A10)


Matematiksel işlemlerde işlem önceliği aşağıdaki şekildedir:

Yüzde, üs alma, çarpma-bölme, toplama-çıkarma


Örnek: A1 hücresinin içine =4+21/3 formülünü yazarsanız;

MS Excel önce bölme işlemini, daha sonra toplama işlemini yapacaktır. Enter’a (giriş
tuşuna) bastığınızda A1 hücresinde 11 sonucuna ulaşırsınız.
Yani sonuç = 4+7=11’ dir.

Bir formüldeki matematiksel işlemlerde önce parantez içerisindeki işlemler, sonra
parantez dışındaki işlemler yapılır.
Örnek: A1 hücresine bu sefer =(6+4)*5 işlemini girelim. Formülü girip Enter’a
bastıktan sonra MS Excel öncelikle parantez içindeki işlemleri daha önce belirttiğimiz işlem
önceliğine göre yapacak ve bulduğu 10 sonucu ile parantez dışındaki işlemi (yani 5 ile çarpma
işlemini) gerçekleştirip
=10*5=50 sonucunu hücrede gösterecektir
Bu noktada bir uyarı yapmakta fayda vardır: Bir formülde açılan parantezlerin gerektiği
yerde kapatılması gerekir. Yoksa MS Excel formül hatası verecektir.

Hücreye ondalıklı sayı yazılacaksa tam kısımla ondalık kısım arasındaki işaret
virgül (,) olmalıdır. Araya nokta (. ) koyulduğu zaman MS Excel bu hücredeki değeri
otomatikman tarih formatına dönüştürecektir.
Örnek: Hücreye 11,6 girildiğinde bu değer aynı kalırken,
10.6 girildiğinde 10.Haz şeklinde tarih olarak gözükecektir.

Formüllerde metinsel ifadeler çift tırnak karakterleri arasına yazılır ("başarılı",
"başarısız" gibi).
Formüllerde kullanılabilecek bazı matematiksel işlemler aşağıdaki tabloda verilmiştir:
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Tablo 10. 1. Formüllerde kullanılabilecek bazı matematiksel işlemler
MS Excel sadece iki değil aynı zamanda ikiden fazla hücre için de tek bir formül yazarak
sonuca ulaşmanızı sağlar. Öncelik yapılması istenen işlem parantez içine alınır. Aksi durumda
işlem önceliği çarpma/bölme, toplama/çıkarma sırasına göre gerekli işlemler otomatik yapılır.
İşlemin sonucunu öğrenmek için yön tuşlarına veya Enter (Giriş) tuşuna basmanız yeterli
olacaktır. Şunu unutmamak gerekir ki; burada, imleç formülün sonunda olmalıdır.
MS Excel’de Formül Yazma
Excel sadece iki değil aynı zamanda ikiden fazla hücre için de tek bir formül yazarak
sonuca ulaşmanızı sağlar. Öncelik yapılması istenen işlem parantez içine alınır. Aksi durumda
işlem önceliği çarpma/bölme, toplama/çıkarma sırasına göre gerekli işlemler otomatik yapılır.

Şekil 10.4. MS Excel’de Formül Yazma
İşlemin sonucunu öğrenmek için yön tuşlarına veya Enter (Giriş) tuşuna basınız.
Burada, imlecin formülün sonunda olması gerekmektedir.
MS Excel’de bazı önemli formüller şu şekildedir:
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TOPLA() Formülü:
Hücrelere girilmiş verilerin toplamını veren bir MS Excel formülüdür. Verileri tek tek
“+” işareti ile toplamak yerine TOPLA() formülü kullanılarak toplanması istenen sayılar
(hücreler) seçilerek toplama işlemi gerçekleştirilir.
Hücreye =TOPLA (Referans hücre1 ismi: Referans hücre2 ismi) yazılır veya önce
fonksiyon adı yazılır sonra toplamak istediğiniz hücreler fare ile birer kere tıklanır.
ÖRNEK:

B1’den B5’e kadar olan hücrelerdeki sayıların toplam değerini C5 hücresinde bulalım.
Bunun için öncelikle C5 Hücresini aktif hale getirilir ve aktif hücreye (C5 hücresine)
=TOPLA(B1:B5) formülünü yazılır. Sonra ise klavyeden Enter (Giriş) Tuşuna basılır. Bu
şekilde; B1, B2, B3, B4 ve B5 hücrelerindeki sayıları tek tek toplamak yerine kolayca otomatik
olarak toplayabilirsiniz.

MAK() Formülü
Hücrelere girilmiş verilerin en büyük (maksimum) değerini veren bir MS Excel
formülüdür. Veri grubu içerisinde, MAK() formülü kullanılarak en büyük değer bulunur.
ÖRNEK:
A1’den A5’e kadar verilmiş sayıların içindeki en büyük değeri B5 hücresinde göstermek
istersek:
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Bunun için öncelikle B5 Hücresini aktif hale getirilir ve aktif hücreye (B5 hücresine)
=MAK(A1:A5) formülünü yazılır. Sonra ise klavyeden Enter (Giriş) Tuşuna basılır.
MİN() Formülü
Hücrelere girilmiş verilerin en küçük (minimum) değerini veren bir MS Excel
formülüdür. Veri grubu içerisinde, MİN() formülü kullanılarak en küçük değer bulunur.
Örnek:
A1’den A5’e kadar verilmiş sayıların içindeki en küçük değeri B5 hücresinde göstermek
istersek:

Bunun için öncelikle B5 Hücresini aktif hale getirilir ve aktif hücreye (B5 hücresine)
=MİN(A1:A5) formülünü yazılır. Sonra ise klavyeden Enter (Giriş) Tuşuna basılır.
Bu formüllerde (MAK, MİN) eğer iki referans hücre arasına iki nokta üst üste (:)
konulursa, bu iki referans hücre dâhil arasındaki tüm noktaların seçilmesini ifade eder. Eğer
sadece iki değerin seçilmesini istesek seçmek istediğimiz hücreler arasına (;) koyabiliriz.
ORTALAMA() Formülü
Hücrelere girilmiş verilerin aritmetik ortalamasını değerini veren bir MS Excel
formülüdür. Verilerin aritmetik ortalamasını alan matematiksel işlemini yapmak yerine,
ORTALAMA() formülü kullanılarak, aritmetik ortalama değeri bulunur.
Belirli bir aralıktaki hücrelerin ortalamasını hesaplamak için kullanılır.
=ORTALAMA(A1:A5) formülü ile
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A1 ile A5 hücreleri arasındaki tüm sayıların ortalaması bulunur.
=ORTALAMA(A1;A5) formülü ile
Sadece A1 hücresi ile A5 hücresinin ortalaması bulunur.
B5 hücresine =ORTALAMA(A1:A5) yazıp ENTER’a basarsanız
=(12+5+6+19+2)/5 işleminin sonucunu kısa yoldan hesaplayacaktır

B5 hücresine =ORTALAMA(A1;A5) yazıp ENTER’a basarsanız
=(12+2)/2 işleminin sonucunu hesaplayacaktır.

EĞER() Formülü
EĞER() formülü, değerler ve formüller üzerinde koşullu sınamalar yürütmek için
kullanılan bir formüldür. Yaptığı mantıksal sınamaya göre doğru ve/veya yanlış olma
durumuna göre değerler üretir.
EĞER() formülü üç kısımdan oluşur. Öncelikle bir mantıksal sınama gerekmektedir.
İkinci olarak mantıksal sınama doğruysa alınması istenen değer (sonuç1) verilir, üçüncü
kısımda ise mantıksal sınama yanlış ise alınması istenen değer (sonuç2) verilir.
Formül ilgili hücreye aşağıdaki formatta yazılır:
=EĞER(Şart;Sonuç1;Sonuç2)
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Burada;
Şart: Koşul(Şart) ifadesini göstermektedir
Sonuç1: Şartın gerçekleşmesi durumunda fonksiyonun çalıştıracağı görev kısmını,
Sonuç2: Şartın gerçekleşmemesi durumunda fonksiyonun çalıştıracağı görev kısmını
ifade etmektedir.
Örnek:

Öğrencilerin vize ve final sınav sonuçları aşağıda verilmiştir. Yılsonu nihai başarı notu,
vize notunun %40’ı ve final notunun %60’ından oluşmaktadır. Eğer nihai başarı notu 50’den
yüksek ise öğrenci dersten geçmektedir. Bu kararı veren formülü MS Excel’de yazalım.
ÇÖZÜM:
=EĞER(Şart;Sonuç1;Sonuç2) şeklinde formülü yazmalıyım.
Geçme şartı, vize notunun %40’ı ve Final notunun %60’ının toplamından oluşan nihai
notun 50 veya elliden yukarı olması.
Bunu formül olarak şart 1 kısmına yazıyorum. Bu şart gerçekleşirse karar sözel olarak
GEÇTİ olacağından tırnak içinde ‘’GEÇTİ’’ kararını Sonuç 1 kısmına yazmalıyım. Şart
gerçekleşmediği durumunda ‘’KALDI’’ kararının oluşması içinde tırnak içinde bu kararı Sonuç
2 kısmına yazıyorum.

Nihai Karar sütununun 2. Satırına yani D2 satırına aşağıdaki formülü girin.
=EĞER((B2*0,4)+(C2*0,6)>=50;"GEÇTİ";"KALDI")
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D2 hücresindeki formülü onayladığınızda aynı hücreye GEÇTİ yazdığını göreceksiniz.
Çünkü Ali’nin Nihai Notu 50’nin üzerindedir.
D2 hücresini seçin ve sağ alt köşesindeki küçük siyah noktadan tutup D7. Satıra kadar
çekin. Artık bütün öğrencilerin durumu D2 sütununda kayıtlı olacaktır. Ya da; D2 hücresinin
sağ alt köşesindeki küçük siyah noktaya fare ile çift tıklarsanız diğer öğrencilerin nihai notuna
ilişkin kararları görürsünüz.
VE () Fonksiyonu
Birden fazla şartın aynı anda gerçekleşmesi durumunda kullanılan bir fonksiyondur.
Eğer fonksiyonunu kullanırken, birden fazla koşulun gerçekleşme durumu varsa EĞER
fonksiyonun içinde koşul fonksiyonu olarak kullanılır.
=VE(şart1;şart2;……)
=EĞER(VE(koşu1;koşul2);sonuç1;sonuç2)
ÖRNEK:

Öğrencilerin vize ve final sınav sonuçları aşağıda verilmiştir. Öğrencilerin yıl sonunda
sınıftan geçebilmeleri için vize sınavından ve finalden en az 50 almaları gerekmektedir. Nihai
kararı oluşturan formülü Excel’de yazalım.
ÇÖZÜM:
=EĞER(VE(koşu1;koşul2);sonuç1;sonuç2) şeklinde formülü yazmalıyım.
Geçme şartı, vize ve final notunun ikisinin de 50 veya 50’den yukarı olması.
D2 hücresine =EĞER((VE(B2>=50;C2>=50));"GEÇTİ";"KALDI") formülünü yazıp
Enter’a basıyorum. Sonra formülü diğer öğrenciler için kopyalıyorum.
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YADA Fonksiyonu:
2 veya daha fazla şarttan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda kullanılır.
Genellikle EĞER komutu ile birlikte kullanılır. Her şarttan sonra (;) noktalı virgül koyulur ve
bu şartlardan birinin sağlanması durumunda birinci sonucu aksi takdirde ikinci sonucu üretir.
=YADA(şart1;şart2;……)
=EĞER(YADA(şart1;şart2);sonuç1;sonuç2)
ÖRNEK:

Öğrencilerin nihai notları FF, FD ya da DD ise sınıfta kalmakta, diğer notlar ise
geçmelerini sağlamaktadır. Bu sonucu üreten formülü yazalım.

C2 Hücresine =EĞER(YADA(B2=”FF”;B2=”FD”;B2=”DD”;”KALDI”;”GEÇTİ”)
formülünü yazıp Enter’a basıyorum. Sonra formülü diğer öğrenciler için kopyalıyorum.
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EĞERSAY Fonksiyonu:
Belirlenen veri alanında belirli şarta uygun verilerin sayısını bulmak için kullanılır.
=EĞERSAY(belirtilen aralık;şart) şeklinde yazılır
B8 Hücresine =EĞERSAY(B2:B7;">=50") yazarsak
B2 – B7 hücreleri arasından değeri 50’ den büyük ve 50’ye eşit olanların sayısı
bulunacaktır.

Yukarıdaki örnekte 5 öğrenci 50 ve yukarısında not aldığından B8 hücresinde 5 sonucu
yer almaktadır.
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Uygulamalar
 MS Excel’de kullandığınız formül ve fonksiyonları bir örnekle çalışma sayfasında
uygulayınız?
 MS Excel’de bir sınıftaki öğrencilerin not sonuçlarına ilişkin örnek Excel tablosu
oluşturunuz.
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Uygulama Soruları
MS Excel’de mantıksal kıyaslama ve hesaplama yapan temel fonksiyonları birer
örnek yardımıyla MS Excel çalışma sayfasında gösterin.

Yukarıdaki tabloyu MS Excel’de çalışma sayfanıza giriniz ve D Sütununa Vizenin
%40’ı ve Finalin %60’ından oluşan nihai notu hesaplatın.
Eğer nihai geçme notu 60’dan büyükse E Sütununa “Geçti” aksi takdirde “Kaldı”
yazan formülü yazıp bütün öğrenciler için uygulayın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MS Excel programında önemli bir yer teşkil eden Formüller Menüsü ve
buradaki fonksiyonlar detaylı bir şekilde tanıtılmıştır. MS Excel’de formüller nasıl oluşturulur,
formül yazarken hangi hususlara dikkat edilmeli konuları ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi MS Excel Formüller menüsüne ait alt gruplardan birisi
değildir?
a)

İşlev Kitaplığı

b)

Tanımlı Adlar

c)

Formül Denetleme

d)

Hesaplama

e)

Toplama

2- Microsoft Excel’de formüller hangi imle başlar?
a)

=

b)

>

c)

|

d)

/

e)

&

3- Aşağıdakilerden hangisi Excel formüllerini yazarken dikkat etmemiz gereken
hususlar arasında yer almaz?
a)

Formül yazarken formül içerisinde boşluk kullanılmaz

b)
Sadece 2 hücre arasında işlem yapılacaksa, hücrelerin adresleri arasına
noktalı virgül (;) koyulur
c)
Sadece 2 hücre arasında işlem yapılacaksa, hücrelerin adresleri arasına
iki nokta üst üste (:) koyulur
d)
İki hücre arasında kalan hücrelerle ilgili işlem yapılacaksa, hücrelerin
adresleri arasına iki nokta üst üste (:) koyulur
e)
Matematiksel işlemlerde işlem önceliği şu şekildedir: Toplama-çıkarma,
yüzde, üs alma, çarpma-bölme,
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4- MS Excel çalışma sayfasında herhangi boş bir hücreye =10+90/15 formülünü
yazdığımızda elde edeceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
a)

6,6

b)

16

c)

16,6

d)

16,16

e)

6,9

5- MS Excel’de Formüllerde metinsel ifadeler hangi imler (işaretler) arasına yazılır?
a)

Parantez

b)

Nokta

c)

Eşittir

d)

Çift Tırnak

e)

Tek Tırnak

6- MS Excel’de değerler ve formüller üzerinde koşullu sınamalar yürütmek için
kullanılan bir formül aşağıdakilerden hangisidir?
a)

MAK() Formülü

b)

MİN() Formülü

c)

EĞER() Formülü

d)

ORTALAMA() Formülü

e)

VE () Fonksiyonu

7- Birden fazla şartın aynı anda gerçekleşmesi durumunda kullanılan bir fonksiyondur.
Yukarıda tanımı verilen MS Excel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a)

VE () Fonksiyonu

b)

YADA Fonksiyonu

c)

EĞERSAY Fonksiyonu

d)

EĞER() Fonksiyonu
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e)

Hiçbiri

8- MS Excel’de aşağıda verilen Tabloda B1 hücresine =TOPLA(A1:A3) formülünü
yazdığınızda sonuç ne olur?

a)

145

b)

220

c)

95

d)

50

e)

225

9- 8. Soruda verilen tabloda B2 hücresine =A3+A2*A1-A6 formülünü yazdığınızda B2
hücresinde hangi sonucu görürüz?
a)

3700

b)

3600

c)

3800

d)

3000

e)

3100

10- B1 ve B3 hücrelerinin ortalamasını alarak B4 hücresine 60’dan küçük olması
halinde “GEÇTİ” değil ise “KALDI” yazdıran formül aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a)

=EĞER(B1+B3/2<60;”GEÇTİ”;”KALDI”)

b)

=YADA((B1+B3)/2<60;”GEÇTİ”;”KALDI”)

c)

=EĞER((B1+B3)/2<60;”GEÇTİ”;”KALDI”)

d)

=EĞER(VE(B1+B2)/2);”KALDI”;”GEÇTİ”)
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e)

=YADA(B1+B3/2<60;”GEÇTİ”;”KALDI”)

Cevaplar 1) e, 2) a, 3) e, 4) b, 5) d, 6) c, 7) a, 8) b, 9) c, 10) c
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11. MS EXCEL’DE METİN FORMÜLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Metin İşlevleri
11.2. Metin İşlevlerinin Uygulanması
11.3. Tarih ve Saat İşlevleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


MS Excel’de metin işlevleri ne işe yarar ve nasıl kullanılır?



MS Excel’de tarih ve saat işlevleri ne işe yarar ve nasıl kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metin İşlevleri

İşletmelerde sık kullanılan
metin işlevlerini öğrenmek.

MS Excel Uygulamaları

Tarih ve Saat İşlevleri

İşletmelerde sık kullanılan
tarih ve saat işlevlerini
öğrenmek.

MS Excel Uygulamaları
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Anahtar Kavramlar
 MS Excel,
 Metin İşlevleri
 Tarih ve Saat İşlevleri
 Fonksiyon
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Giriş
Metin, tarih ve saat işlevleri, profesyonel çalışma hayatında verilerin düzenlenmesi ve
raporlanmasında önemli ölçüde kolaylıklar sağlamaktadır. Bu bölümde, metin, tarih ve saat
işlevleri ele alınarak, örnekler üzerinden uygulamalı olarak anlatılacaktır.
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11.1. Metin İşlevleri
Metin işlevleri, hücrelerde yer alan metinler ile ilgili işlemler için kullanılır. Sık
kullanılan metin işlemlerine aşağıda değinilmiştir.
BİRLEŞTİR


Birden fazla metin dizesini bir metin dizesi halinde birleştirir.



Uygulama şekli: =BİRLEŞTİR(metin1;metin2;…)
o metin1;metin2;…: Birleştirilmek istenen metin ögeleri.



Metin ögeleri metinler, sayılar veya bir başvuru olabilir.

PARÇAAL


Belirttiğiniz konumdan başlamak üzere metinden belirli sayıda karakter verir.



Uygulama şekli: =PARÇAAL(metin;başlangıç_sayısı;sayı_karakterler)
o Metin: Alınmak istenen karakterleri içeren metin.
o Başlangıç_sayısı: Alınmak istenen ilk karakterin konumu.
o Sayı_karakterler: Alınacak karakter sayısı.



Metin öğesi bir başvuru veya metin dizesi olabilir.

BÜYÜK HARF


Metni büyük harfe dönüştürür.



Uygulama şekli: =BÜYÜKHARF(metin)
o Metin: Büyük harfe çevrilmek istenen metin.



Metin öğesi bir başvuru veya metin dizesi olabilir.

KÜÇÜK HARF


Metni küçük harfe dönüştürür.



Uygulama şekli: =KÜÇÜKHARF(metin)
o Metin: Küçük harfe çevrilmek istenen metin.



Metin ögesi bir başvuru veya metin dizesi olabilir.
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YAZIM.DÜZENİ

Metin dizesindeki her sözcüğün ilk harfini büyük harfe, diğer tüm harfleri de
küçük harfe dönüştürür.


Uygulama şekli: =YAZIM.DÜZENİ(metin)
o metin: İlk karakterin büyük, diğer karakterlerin küçük harfe çevrilmesi istenen

metin.


Metin ögesi bir başvuru veya metin dizesi olabilir.

SAĞDAN

Bu formülümüz belirttiğimiz hücre yada metinin sağ tarafından başlayarak ,
belirtilen sayı kadar karakteri alır.Burada dikkat edilmesi gereken nokta hücredeki boşluklarda
karakter olarak sayılmaktadır.


Uygulama şeli: =SAĞDAN(metin;sayı_karakterler)
o metin: Alınmak istenen karakterleri içeren metin.
o sayı_karakterler: Alınacak karakter sayısı.



Metin ögesi bir başvuru veya metin dizesi olabilir.



Karakter sayısı belirtilmezse 1 olduğu varsayılır.

SOLDAN

Bu formülümüz belirttiğimiz hücre yada metinin sol tarafından başlayarak ,
belirtilen sayı kadar karakteri alır.Burada dikkat edilmesi gereken nokta hücredeki boşluklarda
karakter olarak sayılmaktadır.


Uygulama şekli: =SOLDAN(metin;sayı_karakterler)
o metin: Alınmak istenen karakterleri içeren metin.
o sayı_karakterler: Alınacak karakter sayısı.



Metin ögesi bir başvuru veya metin dizesi olabilir.



Karakter sayısı belirtilmezse 1 olduğu varsayılır.

UZUNLUK


UZUNLUK işlevi bir metin dizesindeki karakterlerin sayısını verir.
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Uygulama şekli: =UZUNLUK(metin)
o metin: Karakter sayısı bulunmak istenen metin.



Metin öğesi bir başvuru veya metin dizesi olabilir.

KIRP

Sözcükler arasındaki tek boşluklar dışında metinden tüm boşlukları kaldırır.
Boşlukları düzenli olmayan, başka bir uygulamadan aldığınız metin üzerinde KIRP işlevini
kullanabilirsiniz.


Uygulama şekli: =KIRP(metin) şeklinde uygulanır.
o metin: Fazla boşlukları kaldırılmak istenen metin.



Metin öğesi bir başvuru veya metin dizesi olabilir.

ÖZDEŞ
İki metin dizesini karşılaştırır ve ikisi de tam olarak birbirinin aynıysa DOĞRU, değilse
YANLIŞ değerini verir. ÖZDEŞ, büyük-küçük harfe duyarlıdır, ancak biçimlendirme
farklılıklarını dikkate almaz.


Uygulama şekli: =ÖZDEŞ(metin1;metin2)
o metin1: Birinci metin dizesi.
o metin2: İkinci metin dizesi.



Metin öğesi bir başvuru veya metin dizesi olabilir.

DEĞİŞTİR


Metin dizesinin bir kısmını başka bir metin dizesi ile değiştirir.


Uygulama:
=DEĞİŞTİR(eski_metin;başlangıç_sayısı;sayı_karakterler;yeni_metin)
o eski_metin: İçindeki bazı karakterler değiştirilmek istenen metin.
numarası.

o başlangıç_sayısı: Metin içinde değiştirmeyi başlatmak istediğiniz karakter
o sayı_karakterler: Değiştirilecek karakter sayısı.
o yeni_metin: Eski_metindeki karakterlerin yerini alacak metin.
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Metin öğeleri bir başvuru veya metin dizesi olabilir.

YERİNEOY


Metin dizesindeki eski bir metni yenisi ile değiştirir.



Uygulama Şekli: =YERİNEKOY(metin;eski_metin;yeni_metin;yineleme_sayısı)
o metin: Metin veya karakterleri değiştirilmek istenen metin.
o eski_metin: Değiştirilmek istenen metin.
o yeni_metin: Eski_metinin yerini alacak metin.

o yineleme_sayısı: Eski_metinin nerelerde yeni_metin ile değiştirileceğini belirtir.
Yineleme_sayısı belirtilirse, eski_metin yalnız orada değiştirilir. Belirtilmezse, eski_metin,
metinde geçtiği her yerde yeni_metin ile değiştirilir.


Metin öğeleri bir başvuru veya metin dizesi olabilir.

YİNELE

Metni belirtilen sayıda yineler. Bir hücreyi bir metni yineleyerek doldurmak için
YİNELE fonksiyonu kullanılabilir.


=YİNELE(metin;sayı_kere) şeklinde uygulanır.
o metin: Yinelemek istenen metin.
o sayı_kere: Metinin kaç kez yineleneceğini belirten pozitif sayı.



Metin öğesi bir başvuru veya metin dizesi olabilir.

1.1. Metin İşlevlerinin Uygulanması
Kitapevi Kitap Bilgileri (Vak’a)
Aşağıdaki şekilde (bkz. Şekil 1) bir kitapevine ait kitap bilgilerine dair kayıtlardan bir
kesit görülmektedir.

Şekil 1: Düzenlenmemiş Kitap Bilgileri Tablosu
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Aşağıdaki bilgiler ışığında tablonun düzenlenmesi istenmektedir:
a)
Kitap adları arasındaki gereksiz boşluklar kaldırılacak ve kelimelerin ilk harfleri
büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılacak.
b)

Kitap türleri tamamı küçük harf olarak yazılacak.

c)
Yazar soyadları tamamı büyük harf olarak yazılacak, yazar adları ve soyadları tek
bir sütunda birleştirilecek.
d)

Yayınevi adlarındaki “yayıncılık” kelimesi yerine “yayınları ltd. şti.” yazılacak.

e)

Kitap türü “deneme” olan kitaplar tespit edilecek.

f)
Kitap türlerinin ilk harfi, ortanca harfi, son harfi ve üç basamaklı bir sayı ile kitap
kodları oluşturulacak. Eğer kelime çift sayıda karakterden oluşuyorsa ortadaki iki sayıdan
ikincisi seçilecek.
Çözüm:
A9 hücresinde =YİNELE(“*”;126) formülü kullanılarak düzenlenmemiş tablo ile
düzenlenecek tablo birbirinden ayrıldı. (bkz. Şekil 2)

Şekil 2: YİNELE İşlevinin Kullanımı
a)
B11 hücresinde =KIRP(YAZIM.DÜZENİ(B2)) formülü kullanıldı ve hücre
tutamacından çekilerek B11-B16 arasındaki kitap adlarını içeren hücreler düzenlendi. (bkz.
Şekil 3)
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Şekil 3: KIRP ve YAZIM.DÜZENİ İşlevlerinin Kullanımı
b) C11 hücresinde =KÜÇÜKHARF(C2) formülü kullanıldı ve hücre tutamacından
çekilerek C11-C16 arasındaki kitap türlerini içeren hücreler küçük harfe dönüştürüldü. (bkz.
Şekil 4)

Şekil 1: KÜÇÜKHARF İşlevinin Kullanımı
c)
D11 hücresinde =BİRLEŞTİR(D2;“ ”;BÜYÜKHARF(E2)) formülü kullanıldı ve
hücre tutamacından çekilerek D11-D16 arasındaki yazar ad ve soyadlarını içeren hücreler
düzenlendi. (bkz. Şekil 5)
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Şekil 2: BİRLEŞTİR ve BÜYÜKHARF İşlevlerinin Kullanımı
d) F11 hücresinde =YAZIM.DÜZENİ(YERİNEKOY(F2;”yayıncılık”; ”yayınları
ltd. şti.”;1)) formülü kullanıldı ve hücre tutamacından çekilerek F11-F16 arasındaki yayınevi
adlarını içeren hücreler düzenlendi. (bkz. Şekil 6) (Yalnızca küçük harfle belirtilen ‘yayıncılık’
tanımının yanına ‘Ltd. Şti.’ tanımı getirildi.)

Şekil 3: YAZIM.DÜZENİ ve YERİNEKOY İşlevlerinin Kullanımı
e)
G11 hücresinde =ÖZDEŞ(”deneme”;C11) formülü kullanıldı ve hücre
tutamacından çekilerek G11-G16 arasındaki hücrelerde hangi kitapların deneme olduğu tespit
edildi. (bkz. Şekil 7)
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Şekil 4: ÖZDEŞ İşlevinin Kullanımı
f)
G2 hücresinde =UZUNLUK(C2) formülü kullanıldı ve hücre tutamacından
çekilerek G2-G7 arasındaki hücrelerde, kitap kodu oluşturulmasında ortanca harfin
belirlenmesinde kullanılacak kitap türü kelime uzunlukları belirlendi.(bkz. Şekil 8)

Şekil 5: UZUNLUK İşlevinin Kullanımı
(f devam) H2 hücresinde =AŞAĞIYUVARLA(G2/2+1;0) formülü kullanıldı ve hücre
tutamacından çekilerek G2-G7 arasındaki hücrelerde, kitap kodu oluşturulmasında kullanılacak
ortanca harf belirlendi. (bkz. Şekil 9)
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Şekil 6: Ortanca Hafin Belirlenmesi
(f devam) A11 hücresinde =BİRLEŞTİR(SOLDAN(C11;1);PARÇAAL(C11;H2;1);
SAĞDAN(C11;1);RASTGELEARADA(100;999)) formülü kullanıldı ve hücre tutamacından
çekilerek A11-A16 arasındaki hücrelerde, kitap kodu oluşturuldu. (bkz. Şekil 10)

Şekil 7: BİRLEŞTİR, SOLDAN, SAĞDAN ve PARÇAAL İşlevlerinin Kullanımı

11.2. Tarih ve Saat İşlevleri
Tarih ve saat işlevleri, hücrelerde yer alan tarih ve saat ile ilgili işlemler için kullanılır.
En sık kullanılan tarih ve saat işlevleri şunlardır:
ŞİMDİ


Çalışmanın yapıldığı güncel tarih ve saati, tarih ve saat biçiminde verir.



Uygulama şekli: =ŞİMDİ()


Bu tarih, tabloya yeni bir değer girildiğinde ve ya değişiklik yapıldığında değişir
ve o anki tarih ve saati verir.
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Şekil 8: ŞİMDİ İşlevinin Kullanımı
BUGÜN


Çalışmanın yapıldığı günkü tarihi, tarih biçiminde verir.



Uygulama şekli: =BUGÜN()


Bu tarih, tabloya yeni bir değer girildiğinde ve ya değişiklik yapıldığında değişir
ve o günün tarihini verir.

Şekil 9: BUGÜN İşlevinin Kullanımı
YIL


1900-9999 arasındaki bir tamsayı ile ifade edilen tarihin yılını döndürür.



Uygulama şekli: =YIL(seri_no)

o seri_no: Tarih değeri. Tarih genellikle gün.ay.yıl şeklinde araya nokta (.)
konularak kullanılır.

Şekil 10: YIL İşlevinin Kullanımı
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AY
1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasındaki bir sayı ile ifade edilen ayı döndürür.



o Uygulama şekli: =AY(seri_no)
o seri_no: Tarih değeri. Tarih genellikle gün.ay.yıl şeklinde araya nokta (.)
konularak kullanılır.

Şekil 11: AY İşlevinin Kullanımı
HAFTASAY


Yıl içinde haftanın numarasını döndürür.



Uygulama şekli: =HAFTASAY(seri_num;dönüş_türü

o seri_num: Haftanın içindeki bir tarih değeri. Tarih genellikle gün.ay.yıl
şeklinde araya nokta (.) konularak kullanılır.
o
1’dir.

dönüş_türü: Haftanın hangi gün başladığını belirten sayı. Varsayılan değer

Şekil 12: HAFTASAY İşlevinin Kullanımı
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GÜN


1-31 arasında yer alan ayın gününü döndürür.



Uygulama şekli: =GÜN(seri_no)

o seri_no: Tarih değeri. Tarih genellikle gün.ay.yıl şeklinde araya nokta (.)
konularak kullanılır.

Şekil 13: GÜN İşlevinin Kullanımı
HAFTANINGÜNÜ

ifade eder.


Belirlenen tarihi kullanarak haftanın gününü tanımlayan 1-7 arasındaki sayıyı
Uygulama şekli: =HAFTANINGÜNÜ(seri_no;döndür_tür)

o seri_no: Bulunmaya çalışılan günün tarih değeri. Tarih genellikle gün.ay.yıl
şeklinde araya nokta (.) konularak kullanılır.
o döndür_tür: sonuç değerini belirleyen tür.
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Şekil 14: HAFTANINGÜNÜ İşlevinin Kullanımı
SAAT


Saati verir, bir seri numarasına karşılık gelen 0-23 arasında bir tamsayı.



Uygulama şekli: =SAAT(seri_no) şeklinde uygulanır.
o seri_no: Saati içeren zaman değeri.

Şekil 15: SAAT İşlevinin Kullanımı
DAKİKA


Bir seri numarasına karşılık gelen 0-59 arasında bir tamsayı olan dakikayı verir.
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Uygulama şekli: =DAKİKA(seri_no)
o seri_no: Dakikayı içeren zaman değeri.

Şekil 16: DAKİKA İşlevinin Kullanımı
SANİYE


Bir seri numarasına karşılık gelen 0-59 arasında bir tamsayı olan saniyeyi verir.



Uygulama şekli: =SANİYE(seri_no)
o seri_no: Saniyeyi içeren zaman değeri.
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Şekil 17: SANİYE İşlevinin Kullanımı
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Uygulamalar
Bölümde anlatılan örnekleri ve ya bu örneklere benzer kendi oluşturduğunuz
problemleri MS Excel programında metin, tarih ve saat işlevlerini kullanarak çözünüz.
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Uygulama Soruları
Metin, Tarih ve Saat işlevleri işletmelerde nasıl kullanılmaktadır? Araştırınız.
Metin, Tarih ve Saat işlevlerine ihtiyaç duyulan bir işletme problemi bularak
çözünüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, işletmelerde MS Excel Metin, Tarih ve Saat işlevlerinin nasıl ve nerelerde
kullanıldığını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Belirttiğiniz konumdan başlamak üzere metinden belirli sayıda karakter verir.
Yukarıda tanımı verilen MS Excel metin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

PARÇAAL

b)

BRİLEŞTİR

c)

BÜYÜK HARF

d)

KÜÇÜK HARF

e)

YAZIM.DÜZENİ

2- İki metin dizesini karşılaştırır ve ikisi de tam olarak birbirinin aynıysa DOĞRU,
değilse YANLIŞ değerini verir. Büyük-küçük harfe duyarlıdır, ancak biçimlendirme
farklılıklarını dikkate almaz.
Yukarıda tanımı verilen MS Excel metin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

SAĞDAN

b)

SOLDAN

c)

UZUNLUK

d)

KIRP

e)

ÖZDEŞ

3=BÜYÜKHARF(KÜÇÜKHARF(“Metin
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Metin işlevleri

b)

METİN İŞLEVLERİ

c)

Metin İşlevleri

d)

metin işlevleri

e)

METİN işlevleri

İşlevleri”))

işleminin

sonucu
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4-

Yukarıdaki şekilde, çalışma sayfasında, B3 hücresindeki metin D3 hücresinde
düzenlenmiştir. D3 hücresinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangileri kullanılmış olabilir?
I.

YAZIM.DÜZENİ(PARÇAAL(B3))

II.

YAZIM.DÜZENİ(KIRP(B3))

III.

KIRP(YAZIM.DÜZENİ(B3))

IV.

YAZIM.BİLGİSİ(PARÇAAL(B3))

a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I, IV

e)

II, III

5- ŞİMDİ işlevinin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Çalışmanın yapıldığı güncel tarih ve saati, tarih ve saat biçiminde verir

b)

Çalışmanın yapıldığı günkü tarihi, tarih biçiminde verir

c)

1900-9999 arasındaki bir tamsayı ile ifade edilen tarihin yılını döndürür

d)

1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasındaki bir sayı ile ifade edilen ayı döndürür

e)

Yıl içinde haftanın numarasını döndürür

6- =AY(“20.02.2017”) aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Şubat

b)

Mart

c)

Nisan

d)

2
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e)

20.02

7- =HAFTASAY("29.01.2017") aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ocak

b)

29

c)

1

d)

2017

e)

5

8- MS Excel’de boş bir hücreye =BUGÜN() yazıp enter’e bastığımızda elde edeceğimiz
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İçinde bulunduğumuz günün (salı, çarşamba gibi) ismini verir

b)

İçinde bulunduğumuz yılı (2017 gibi) verir

c)

İçinde bulunduğumuz tarihi gün, ay, yıl (18.09.2017 gibi) verir

d)

İçinde bulunduğumuz saati (08.59 gibi) verir

e)

Hiçbiri

9- Metin dizesindeki eski bir metni yenisi ile değiştirir.
Yukarıda tanımı verilen MS Excel metin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

KIRP

b)

ÖZDEŞ

c)

DEĞİŞTİR

d)

YERİNEOY

e)

YİNELE

10- Bir metin dizesindeki karakterlerin sayısını verir.
Yukarıda tanımı verilen MS Excel metin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

SAĞDAN

b)

SOLDAN

c)

UZUNLUK
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d)

KIRP

e)

ÖZDEŞ

Cevaplar 1) a, 2) e, 3) b, 4) e, 5) a, 6) d, 7) e, 8) c, 9) d, 10) c
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12. MS EXCEL’DE FİNANSAL FORMÜLLER

309

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Finansal Fonksiyonlar

310

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Finansal fonksiyonlar nasıl kullanılır ve kullanım amaçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Finansal Fonksiyonlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Finansal fonksiyonların
Genel anlatımdan sonra
kullanımının ve
örnekler ile konunun
uygulanmasının öğrenilmesi. pekiştirilmesi.
Paranın zaman değeri
hesaplamalarının öğrenilen
fonksiyonlar yardımı ile
yapılması.
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Anahtar Kavramlar


Finans,



Fonksiyon,



Excel,



Paranın zaman değeri
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Giriş
MS Excel, hazır olarak gelen fonksiyonlarla, kullanıcıların birçok işlemi kolaylıkla
yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Finansal fonksiyonlar da bu işlemlerin bir bölümüdür. Bu
bölümde bu fonksiyonlar ele alınarak, uygulamalar üzerinden anlatılacaktır. Özellikle paranın
zaman değeri ile ilgili fonksiyonlar üzerinde durulacaktır.
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12.1. Finansal Fonksiyonlar
Finansal fonksiyonlar, Excel’de formüller penceresinin altında yer alan bir grup
fonksyiondur. Bu bölümde bu fonksiyonlardan özellikle paranın zaman değeri ile ilgili
olanlarını inceleyeceğiz.
BUGÜNKÜ DEĞER (BD)
İlk olarak, paranın zaman değeri ile ilgili bilgilerimizi hatırlayalım. Öncelikle bazı
sembolleri açıklayarak konuya giriş yapalım.
BD: Bugünkü değer.
GD: Gelecekteki değer.
r: faiz oranı
n: dönem sayısı
Buna göre bir yatırımın, sırasıyla bugünkü ve gelecekteki değerleri aşağıdaki formüle
göre hesaplanmaktadır:
𝐵𝐷 = 𝐺𝐷(1 + 𝑟)^(−𝑛)
𝐺𝐷 = 𝐵𝐷(1 + 𝑟)^𝑛

Excel’de fonksiyonlar yardımıyla bu işlemler kolayca yapılabilmektedir. Bugünkü
değeri hesaplarken kullanacağımız sözdizimi “BD(oran, dönem_sayısı, devresel_ödeme, [gd],
[tür])” şeklinde olacaktır. Bu fonksiyon, yatırımın bugünkü değerini vermektedir. Bir başka
ifade ile belli bir faiz oranında, gelecekte yapılacak yatırımların toplam tutarının bugünkü
değeridir.
İlk girdi olan “Oran” dönem başına faiz oranıdır. İkinci parametremiz olan
“Dönem_sayısı” bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır. Örneğin, 10 yıllık bir ev kredisi
alırsak ve aylık ödemeler yaparsak, kredimizin 10*12 (120) dönemi vardır. Formüle
dönem_sayısı olarak 120 girmeniz gerekir. Üçüncü parametremiz “Devresel_ödeme”dir. Her
dönem yapılan ödemedir ve yatırım süresi boyunca değiştirilemez. Devresel ödeme
belirtilmemişse, gd bağımsız değişkeni eklememiz gerekir. Dördüncü parametremiz “Gd” olup,
gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra ulaşılmak istenen nakit tutarıdır.
Belirtilmediği durumlarda “0” olarak algılanır. Son parametre olan “Tür” 0 veya 1 sayısıdır ve
ödemelerin ne zaman yapılacağını belirtir. 0 veya belirtilmemişse dönem sonu, 1 ise dönem
başıdır.
Aşağıdaki Excel penceresinde BD fonksiyonu için bir örnek verilmiştir. 10 yıl sonra
elde edeceğimiz 20.000 TL için, yıllık %15 faiz ödeyeceksek, yatırımın bugünkü değerinin ne
olacağını hesaplamaktayız. Burada yatırım döneminin aylık olduğunu varsayalım.
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Şekil 1: Formüllerin yazımı ve sonuçları
Görüldüğü üzere yatırım dönemi aylık olduğu için, fonksiyon içersinde yıllık faizin
12’ye bölünüp aylık hale getirilmesi ve dönem sayısının yıl sayısının 12 ile çarpılarak aylık
dönem sayısının bulunması yapılabilmektedir. Sonucun negatif çıkmasının sebebi, gelecekte
kazanç olan miktarın, bugün yatırım olarak değerlendiriliyor olmasıdır.
GELECEKTEKİ DEĞER (GD)
Gelecekteki değeri hesaplarken kullanacağımız sözdizimi “GD(oran, dönem_sayısı,
devresel_ödeme, [bd], [tür])” şeklinde olacaktır. Bu fonksiyon, yatırımın gelecekteki değerini
vermektedir. Bir başka ifade ile belli bir faiz oranında, bugün yapılacak yatırımların toplam
tutarının gelecekteki değeridir.
Girdiler, bir önceki fonksiyondaki girdilerle “bd” hariç aynıdır. Dördüncü parametremiz
“bd” olup, bugünkü değeri göstermektedir.
Aşağıdaki Excel penceresinde GD fonksiyonu için bir örnek verilmiştir. Bugünkü
Değeri 2000TL olan bir yatırımın 10 yıl sonraki değerinin, yıllık %20 faizle ne olacağını
hesaplamaktayız. Yine aynı şekilde yatırım döneminin aylık olduğunu varsayıyoruz.

Şekil 2: Formüllerin yazımı ve sonuçları
FAİZ_ORANI
Faiz oranı fonsiyonu, bir borç veya yatırımın faiz oranını hesaplamaktadır. Fonksiyonun
sözdizimi “FAİZ_ORANI(dönem_sayısı, devresel_ödeme, bd, [gd], [tür], [tahmin])”
şeklindedir.
Girdilerimizin ne olduğuna sırasıyla açıklayalım.
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dönem_sayısı: Bir yatırım ya da borçtaki ödemelerin dönem sayısıdır.
devresel_ödeme: Yatırım dönemleri boyunca değişmeyen, her döenm yapılan
ödemelerdir.
bd: Gelecekte yapılacak ödemelerin toplamının bugünkü değeridir.
gd: İsteğe bağlı olarak belirlenebilecek olan gd, gelecekteki değer veya son ödeme
sonrası ulaşmak istediğimiz nakit miktarıdır.
tür: İsteğe bağlı bir parametre olup 0 veya 1 değerini almaktadır.
Aşağıdaki Excel penceresinde, 11 yıl boyunca aylık 500 TL olarak ödenecek 50000 TL
kredinin faiz oranı hesaplanmaktadır.

Şekil 3: Formüllerin yazımı ve sonuçları
İlk fonksiyon aylık bazda faiz oranını verirken, aynı fonksiyonun 12 ile çarpılmış hali,
yıllık bazda faiz oranını vermektedir.
DEVRESEL_ÖDEME
DEVRESEL_ÖDEME fonksiyonu, bir yatırımın sabit faiz oranında sabit ödemelerini
vermektedir. Fonksiyona ait sözdizimi “DEVRESEL_ÖDEME(oran, dönemsayısı, bd, [gd],
[tür])” şeklindedir.
Fonksiyona ait değişkenler sırasıyla açıklayalım:
oran: Borca ait faiz oranıdır.
dönemsayısı: Borca ait ödeme dönemi sayısıdır.
bd: Gelecekta yapılacak ödemelerin toplamının, bugünkü değeridir. Anapara olarak da
bilinmektedir.
gd: İsteğe bağlı bir değişken olup, gelecekteki değer veya son ödeme sonrası elde etmek
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istediğimiz nakit tutarıdır. Belirtilmezse 0 olarak alınır.
tür: İsteğe bağlı bir parametre olup 0 veya 1 değerini almaktadır.
Aşağıda, yıllık faizi %13 olan, 30 ay boyunca ödenecek 25000 TL’lik krediye (kredinin
bugünkü değeri 25000 TL’dir.) ait devresel ödemelerin Excel fonksiyonu yardımıyla
hesaplanması görülmektedir.

Şekil 4: Formüllerin yazımı ve sonuçları
TAKSİT_SAYISI
Bu fonksiyon, sabit bir faiz oranı, sabit ve dönemsel ödemelerin olduğu durumlardaki
taksit sayısını vermektedir. Fonksiyona ait sözdizimi “TAKSİT_SAYISI(oran,
devresel_ödeme, bd, [gd], [tür])” şeklindedir.
Fonksiyona ait değişkenler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır:
oran: Her bir dönem başına faiz oranıdır.
devreselödeme: Her dönem yapılan ve değişmeyen ödemelerdir.
bd: Gelecekta yapılacak ödemelerin toplamının, bugünkü değeridir. Anapara olarak da
bilinmektedir.
gd: İsteğe bağlı bir değişken olup, gelecekteki değer veya son ödeme sonrası elde etmek
istediğimiz nakit tutarıdır. Belirtilmezse 0 olarak alınır.
tür: İsteğe bağlı bir parametre olup 0 veya 1 değerini almaktadır. 0 ise veya
belirtilmemişse dönem sonu, 1 ise dönem başıdır.
Aşağıda, gelecekteki değeri 200.000 TL, bugünkü değeri 20.000 TL, her dönem yapılan
ödemesi 2.000 TL ve yıllık faiz oranı %25 olan bir yatırımın taksit sayısının Excel fonksiyonu
yardımıyla hesaplanması görülmektedir.
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Şekil 5: Formüllerin yazımı ve sonuçları
NET BUGÜNKÜ DEĞER (NBD)
NBD fonksiyonu, bir yatırıma ait net bugünkü değeri, gelecekteki ödemeleri, gelirleri
ve
indirim
oranını
dikkate
alarak
verir.
Fonksiyona
ait
sözdizimi
“NBD(oran,değer1,[değer2],...)” şeklindedir. Bağımsız değerler, 1-254 adet şeklinde girilebilir.
Fonksiyona ait değişkenler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır:
oran: Her bir dönem indirim oranıdır.
değer1, değer2, … : değer1, mecburi olarak girilmekte olup, diğerleri tercihen girilebilir.
Değerler zaman içerisinde, uygun sırada yerleştirilmelidir. Ödemeler dönem sonu şeklinde
varsayılmıştır. Değerler bir diziden de alınabilmektedir. Boş, hata değeri, sayıya
dönüştürülemeyen değerler ve metin dikkate alınmaz.
Aşağıda, faiz oranları sırası ile %10 ve %12 olan iki farklı yatırımın, ilgili
dönemlerindeki ödemeler (negatif) ve getirilerine (pozitif) göre net bugünkü değerlerinin
hesaplanışının Excel fonksiyonu yardımıyla yapılması ele alınmıştır.

Şekil 6: Formüllerin yazımı ve sonuçları
Excel sayfasından da anlaşılacağı üzere, net bugünkü değer negatif ise başında “-”
olacak şekilde, kırmızı ile yazılmaktadır.
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Uygulamalar
Ahmet Bey araç sahibi olmak istemektedir. Yeterli nakit parası olmadığı için kredi
almak istemektedir. 150.000 TL borcu, 10 yıl vade ve yıllık %10 faizle alacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Excel programındaki finansal fonksiyonlar incelenmiştir. Paranın zaman
değeri, günlük hayatta dahi birçok insanın ihtiyaç duyduğu hesaplamaları içermektedir. Kredi
başvurusunda bulunacağımızda, tasarruflarımızı değerlendirmek istediğimizde ihtiyaç
duyabileceğimiz hesaplamaları, Excel fonksiyonları ile kolaylıkla yapabiliriz.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi “GD” fonksiyonunun sözdizimidir?
a)

GD(oran,değer1,[değer2],...)

b)

GD(oran, devresel_ödeme, bd, [gd], [tür])

c)

GD(oran, dönemsayısı, bd, [gd], [tür])

d)

GD(dönem_sayısı, devresel_ödeme, bd, [gd], [tür], [tahmin])

e)

GD(oran, dönem_sayısı, devresel_ödeme, [bd], [tür])

2) 25 yıl sonra elde edeceğimiz 400.000 TL için, yıllık %20 faiz ödeyeceksek, aylık
dönemde yapılan yatırımın bugünkü değerinin ne olacağını hesaplayan formül
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

=NBD(0,20/12;25*12;-400000)

b)

=BD(0,20;400000;12*12)

c)

=GD(A2:C2;25;400000)

d)

=BD(0,20/12;25*12;400000)

e)

=NBD(0,20;12;-400000)

3) Bir yatırımın veya borçlanmanın faiz oranını öğrenmek istediğimizde, kullanmamız
gereken finansal fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
a)

FAİZ_SAYISI

b)

DEVRESEL_ÖDEME

c)

FAİZ_MİKTARI

d)

NBD

e)

FAİZ_ORANI

4) TAKSİT_SAYISI fonksiyonunun 1. girdisi nedir?
a)

Oran

b)

Dönem Sayısı

c)

Devresel Ödeme
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d)

Gelecekteki Değer (GD)

e)

Tür

5) FAİZ_ORANI fonksiyonunun 1. girdisi nedir?
a)

Oran

b)

Dönem Sayısı

c)

Devresel Ödeme

d)

Gelecekteki Değer (GD)

e)

Tür

6) GELECEKTEKİ DEĞER fonksiyonunun 3. girdisi nedir?
a)

Oran

b)

Dönem Sayısı

c)

Devresel Ödeme

d)

Gelecekteki Değer (GD)

e)

Tür

7) Yıllık iskonto oranının %30 olduğu bir durumda, yıllık ödeme ve getirilerin
sırasıyla 30.000, -25.000, 45.000 ve -29.000 olduğu bir durumda net bugünkü değer aşağıdaki
fonksiyonlardan hangisine göre hesaplanmaktadır?
a)

=NBD(0,3;30000;-25000;45000;-29000)

b)

=BD(0,3;30000;-25000;45000;-29000)

c)

=BD(0,3/12;30000;-25000;45000;-29000)

d)

=BD(0,3,30000,-25000,45000-29000))

e)

=NBD(0.3,30000;-25000,45000,-29000)

8) BUGÜNKÜ DEĞER fonksiyonunun son girdisi olan tür 0 veya belirtilmemişse
neyi ifade eder?
a)

Dönem sonudur

b)

Dönem ortasıdır
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c)

Hatalıdır

d)

Dönem başıdır

e)

Hiçbiri

9) Eğer yatırım dönemi aylık ise, FAİZ_ORANI fonksiyonunun sonucunun 12 ile
çarpılmış hali bize hangi faizi verir?
a)

12 yıllık faizi

b)

%12 faizi

c)

Aylık faizi

d)

Hiçbiri

e)

Yıllık faizi

10) Aşağıdakilerden hangisi “TAKSİT_SAYISI” fonksiyonunun sözdizimidir?
a)

TAKSİT_SAYISI (oran,değer1,[değer2],...)

b)

TAKSİT_SAYISI (oran, devresel_ödeme, bd, [gd], [tür])

c)

TAKSİT_SAYISI (oran, dönemsayısı, bd, [tür])

d)

TAKSİT_SAYISI (oran, dönemsayısı, bd, [gd], [tür])

e)

TAKSİT_SAYISI (oran, dönem_sayısı, devresel_ödeme, [bd], [tür])

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)e, 4)a, 5)b, 6)c, 7)a, 8)a, 9)e, 10)b
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13. MS EXCEL’DE GRAFİK ÇİZME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Grafik Türleri
13.2. Grafik Oluşturmak
13.3. Grafiği Biçimlendirmek
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


İşletmelerde sık kullanılan grafik türleri hangileridir?



MS Excel’de grafik nasıl oluşturulur ve biçimlendirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Grafik Türleri

İşletmelerde sık kullanılan
grafikleri öğrenmek.

MS Excel Uygulamaları

Grafik Oluşturmak

Amaca uygun grafikler
oluşturmak.

MS Excel Uygulamaları

Grafiği Biçimlendirmek

Grafikleri, oluşturulacak
raporlara uygun olarak
özelleştirmek.
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Anahtar Kavramlar


MS Excel,



Grafik
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Giriş
Bir MS Excel çalışma sayfasına veri girdiğinizde, önemli olayların (satışlar, harcamalar,
miktar, süre, oran) kaydını oluşturmuş olursunuz. Ancak hücrelerdeki değerler listesinin
kolaylıkla gösteremeyeceği şey, verilerdeki genel eğilimlerdir. Büyük bir veri topluluğundaki
eğilimleri göstermenin en iyi yolu, veriyi görsel olarak özetleyen bir grafik kullanmaktır.
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13.1. Grafik Türleri
MS Excel’de kullanım amacına göre tasarlanmış grafik türleri mevcuttur. İşletmelerde,
bu grafiklerden en çok kullanılanları, sütun, çizgi, çubuk ve pasta grafikleridir.
Sütun Grafiği
Kategoriler arasındaki değerleri karşılaştırmak için kullanılır.

Şekil 18: Sütun Grafiği
Çizgi Grafiği
Zaman içindeki eğilimleri göstermek için kullanılır.

Şekil 19: Çizgi Grafiği
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Çubuk Grafiği
Birden çok değeri karşılaştırmak için en iyi grafik türüdür.

Şekil 20: Çubuk Grafiği
Pasta Grafiği
Her bir değerin bir toplama yaptığı katkıyı görüntülemek için kullanılır. Yalnızca bir
veri serisi olduğunda, değerlerin pozitif olduğu ve toplanabildiği durumlarda kullanılır.

Şekil 21: Pasta Grafiği
Diğer Grafikler
Sık kullanılan grafiklerin yanında, Hiyerarşi, İstatistik, Dağılım, Birleşik, Hisse Senedi
ve Radar grafikleri de bulunmaktadır.
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Şekil 22: Diğer Grafikler

13.2. Grafik Oluşturmak
Yeni Bir Grafik Oluşturmak


Veri tablosundaki herhangi bir hücreyi tıklayın.



Ekle sekmesindeki Grafikler grubunda istediğiniz grafik türünü tıklayın.



Ardından istediğiniz grafik alt türünü tıklayın.
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Şekil 23: Grafik Oluşturma - I

Şekil 24: Grafik Oluşturma - II
Grafiğin Nasıl Çizileceğini Belirlemek


Grafik Alanı’na tıklayın.



Tasarım sekmesindeki Veri grubunda Veri Seç düğmesini tıklayın.



Gösterge Girdileri (Seriler)‘i düzenlemek için;
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o Veri Kaynağı Seç penceresinde Gösterge Girdileri (Seriler) alanında
düzenlemek istediğiniz veri serisini tıklayın.



o

Düzenle’yi tıklayın.

o

Serileri Düzenle penceresinde serinin veri aralığını seçin.

o

Tamam’ı tıklayın.

Yatay (Kategori) Eksen Etiketleri’ni düzenlemek için;

o Veri Kaynağı Seç penceresinde Yatay Kategori Eksen Etiketleri alanında
Düzenle’yi tıklayın.



o

Eksen Etiketleri penceresinde kategorilerin veri aralığını seçin.

o

Tamam’ı tıklayın.

Son olarak Veri Kaynağı Seç penceresinde Tamam’ı tıklayın.

Şekil 25: Veri Seç
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Şekil 26: Veri Kaynağı Seç – Seri Düzenle
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Şekil 27: Serileri Düzenle
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Şekil 28: Veri Kaynağı Seç – Yatay Eksen Etiketleri Düzenle

Şekil 29: Yatay Eksen Etiketleri Düzenle
Grafiğe Bir Seri Eklemek


Grafik Alanı’na tıklayın.



Tasarım sekmesindeki Veri grubunda Veri Seç düğmesini tıklayın.



Gösterge Girdileri (Seriler) alanında Ekle’yi tıklayın.



Serileri Düzenle penceresinde serinin veri aralığını seçin.
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Tamam’ı tıklayın.

Şekil 30: Veri Seç

Şekil 31: Veri Kaynağını Seç – Seri Ekle
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Şekil 32: Seri Ekle
Grafikten Bir Seriyi Kaldırmak


Grafik Alanı’na tıklayın.



Tasarım sekmesindeki Veri grubunda Veri Seç düğmesini tıklayın.


tıklayın.


Gösterge Girdileri (Seriler) alanında grafikten kaldırmak istediğiniz veri serisini
Kaldır’ı tıklayın ve Tamam’ı tıklayın.
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Şekil 33: Veri Seç

Şekil 34: Seri Kaldır
Grafiği Ayrı Çalışma Sayfasına Taşımak


Grafik Alanı’na tıklayın.



Tasarım sekmesindeki Konum grubunda Grafiği Taşı düğmesini tıklayın.



Grafiğin yer alacağı hedef sayfayı seçin ve Tamam’ı tıklayın.
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Şekil 35: Grafiği Taşı

Şekil 36: Grafik Sayfası

13.3. Grafiği Biçimlendirmek
Grafiğe Bir Grafik Stili Uygulamak


tıklayın.

Grafik Alanı’na tıklayın.
Tasarım ekmesindeki Grafik Stilleri galerisinde uygulamak istediğiniz stili
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Şekil 37: Grafik Stili
Grafiğe Farklı Bir Düzen Uygulamak


tıklayın.

Grafik Alanı’na tıklayın.
Tasarım sekmesindeki Grafik Düzenleri galerisinde uygulamak istediğiniz düzeni

Şekil 38: Grafik Düzeni
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Bir Grafik Ögesini Seçmek ve Biçimlendirmek


Grafik Alanı’na tıklayın.



Biçimlendirmek istediğiniz grafik öğesini seçmek için;


Biçim sekmesindeki Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri açılır okunu tıklayın,
sonra da seçmek istediğiniz ögeyi tıklayın.


Ya da grafik üzerinde seçmek istediğiniz ögeyi tıklayın.



Biçim sekmesindeki Geçerli Seçim grubunda Seçimi Biçimlendir’i tıklayın.


kullanın.

Grafik ögesini biçimlendirmek için açılan biçim iletişim kutusu’ndaki denetimleri

Şekil 39: Grafik Ögesi Seçme
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Uygulamalar
Elde ettiğiniz işletme verileri üzerinde, oluşturduğunuz veri tablolarını grafikler ile
zenginleştirerek raporlar oluşturunuz.
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Uygulama Soruları
İşletmelerde, grafiklerin raporlarda ve sunumlarda kullanım amacı nedir ve nasıl
kullanılmaktadır? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MS Excel’de kullanılan grafiktürlerini, amaca uygun grafikler
oluşturmayı, grafik ve grafik ögelerini biçimlendirmeyi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Excel’de kullanılan grafik türlerinden biri
değildir?
a)

Sütun Grafiği

b)

Çizgi Grafiği

c)

Çubuk Grafiği

d)

Pasta Grafiği

e)

Simetri Grafiği

2) Yeni bir grafik oluşturabilmemiz için gerekli veriler aşağıda yer alan sekmelerin
hangisinde bulunmaktadır?
a)

Giriş Sekmesi

b)

Sayfa Düzeni Sekmesi

c)

Formüller Sekmesi

d)

Ekle Sekmesi

e)

Görünüm Sekmesi

3) Kategoriler arasındaki değerleri karşılaştırmak için kullanılan grafik türü
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Pasta Grafiği

b)

Sütun Grafiği

c)

Çubuk Grafiği

d)

Çizgi Grafiği

e)

Hisse Senedi Grafiği

4)
Zaman içindeki eğilimleri göstermek için kullanılan grafik türü aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Pasta Grafiği

b)

Sütun Grafiği

c)

Çubuk Grafiği
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d)

Çizgi Grafiği

e)

Hisse Senedi Grafiği

5)
Birden çok değeri karşılaştırmak için kullanılan grafik türü aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Pasta Grafiği

b)

Sütun Grafiği

c)

Çubuk Grafiği

d)

Çizgi Grafiği

e)

Hisse Senedi Grafiği

6, 7 ve 8. soruları yukarıda yer alan “Veri Kaynağı Seç” penceresinden yararlanarak
çözünüz.
6) Herhangi bir grafikte serileri düzenlemek için hangi düğmeden yararlanırız?
a)

Gösterge Girdileri – Ekle

b)

Gösterge Girdileri – Düzenle

c)

Gösterge Girdileri – Kaldır

d)

Yatay Eksen Etiketleri - Düzenle

e)

Gizli ve Boş Hücreler
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7) Herhangi bir grafiğe seri eklemek için hangi düğmeden yararlanırız?
a)

Gösterge Girdileri – Kaldır

b)

Gösterge Girdileri – Düzenle

c)

Gösterge Girdileri – Ekle

d)

Gizli ve Boş Hücreler

e)

Yatay Eksen Etiketleri - Düzenle

8) Herhangi bir grafiğe seri kaldırmak için hangi düğmeden yararlanırız?
a)

Gösterge Girdileri – Kaldır

b)

Gösterge Girdileri – Düzenle

c)

Gösterge Girdileri – Ekle

d)

Gizli ve Boş Hücreler

e)

Yatay Eksen Etiketleri - Düzenle

9)
Her bir değerin bir toplama yaptığı katkıyı görüntülemek için kullanılan grafik
türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Pasta Grafiği

b)

Sütun Grafiği

c)

Çubuk Grafiği

d)

Çizgi Grafiği

e)

Hisse Senedi Grafiği

10) Yalnızca bir veri serisi olduğunda, değerlerin pozitif olduğu ve toplanabildiği
durumlarda kullanılır.
Yukarıda özelliği verilen grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Pasta Grafiği

b)

Sütun Grafiği

c)

Çubuk Grafiği

d)

Çizgi Grafiği
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e)

Hisse Senedi Grafiği

Cevaplar;
1)e, 2)d, 3)b, 4)d, 5)c, 6)b, 7)c, 8)a, 9)a, 10)a
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14. MS EXCEL’DE VERİ ÇÖZÜMLEME VE ÇÖZÜCÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Excel’de Eklenti Kavramı
14.2. Excel Eklentileri
14.3. Excel Çözücü Eklentisi
14.4. Excel Veri Çözümleme Eklentisi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
1)

Excel’de eklenti kavramını araştırınız?

2)

Excel’de kullanılabilecek eklentiler nelerdir?

3)

Excel üzerinde 3rd party eklenti kullanımını tartışınız.

4)

Excel’de çözücü eklentisi üzerine tartışınız?

5)

Excel’de çözücü eklentisinin kullanım alanları nelerdir?

6)
Excel’de veri çözümleme eklentisinde bulunan istatistik hesaplama araçları
üzerine tartışınız?
7)

Excel’de veri çözümleme eklentisi ve araçlarının kullanım alanları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Excel Eklentileri

Excel’de eklentilerin
kurulması ve kullanımı

Genel anlatımdan sonra
eklentilerin görsel adımlar
ile kurulması

Çözücü Eklentisi

Excel’de çözücü eklentisinin
kurulması ve kullanımı

Genel anlatımdan sonra
eklentilerin görsel adımlar
ile kurulması

Veri Çözümleme Eklentisi

Excel’de veri çözümleme
eklentisinin kurulması ve
kullanımı

Genel anlatımdan sonra
eklentilerin görsel adımlar
ile kurulması
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Anahtar Kavramlar


Excel eklentileri,



Eklenti,



Add-in,



Çözücü,



Solver,



Veri çözümleme,



Veri
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Giriş
MS Excel, hazır olarak gelen fonksiyonların haricinde, kullanıcıların birçok işlemi
kolaylıkla yapabilmesine olanak sağlayacak eklentileri de desteklemektedir. Bu eklentiler
Excel ile kuruluma hazır bir şekilde geldiği gibi, geliştirici firma ya da bireyler tarafından
hazırlanmış 3rd party eklentiler de olmaktadır. Bu bölümde Microsoft Excel eklentilerinden,
eklenti kurulumundan ve bünyesinde barındırdığı araçlardan ve bu araçların kullanım
amaçlarından bahsedilecektir.
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14.1. Excel’de Eklenti Kavramı
MS Excel, hazır olarak gelen fonksiyonların haricinde, kullanıcıların birçok işlemi
kolaylıkla yapabilmesine olanak sağlayacak eklentileri de desteklemektedir. Bu eklentilerin bir
kısmı Excel yüklemesi ile beraber kurulmuş olarak geldiği gibi kuruluma hazır bir şekilde
bekleyen eklentiler de bulunmaktadır. Bu eklentilerin haricinde yazılım geliştiriciler tarafından
Excel üzerinde çalışması için geliştirilmiş 3rd part (üçüncü parti) eklentiler de bulunmaktadır.
MS Excel üzerinde yüklü eklentiler ve eklenti yükleme / kaldırma işlemlerinin
yapılacağı modül Excel 2016 üzerinde Dosya sekmesinde yer almaktadır. Dosya sekmesi
altında Seçenekler menüsü açıldığında Eklentiler için ayrılmış yeni bir pencere olduğu
görülecektir.
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Şekil 1: Eklenti Ekleme
Eklentiler alt menüsü tıklandığında Microsoft Office paketi üzerinde yüklü bulunan tüm
eklentiler görüntülenmektedir. Bu menü üzerinden eklentiler tıklanarak eklenti hakkında bilgi
edinilebilir.
Eklentiler menüsü üzerinde eklentilerin yönetilmesi işlemi için en alt kısımda yer alan
modülü kullanılmalıdır.

Şekil 2: Eklenti ekleme
Yönet modülünde yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere farklı seçenekler bulunmaktadır.
Bu bölümde sadece Excel Eklentileri üzerinde durulacaktır.
Excel Eklentilerinin uzantısı *.xlam; *.xla ve *.xll şeklinde olmaktadır.
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14.2. Excel Eklentileri

Şekil 3: Eklenti ekleme
Yönet modülü üzerinden Excel Eklentileri seçildikten sonra Git komutu ile aşağıdaki
pencereye erişilmektedir. Şekilden de görüleceği üzere Excel ile varsayılan olarak yüklü gelen
ve kuruluma hazır olarak bekleyen paketler görüntülenmektedir. Bu eklentilerden en temel
olanları “Çözücü Eklentisi, Çözümleme Araç Takımı, Çözümleme Araç Takımı – VBA ve Euro
Para Birimi Araçları” eklentileridir. Kurulumu yapılacak eklenti yanındaki boş kutucuk
işaretlenerek Tamam komutu ile yüklenebilmektedir.
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Şekil 4: Eklenti ekleme
Excel üzerinde varsayılan olarak yüklü gelmeyen ve Excel’de kullanılmak üzere
geliştirilmiş 3rd party eklentileri yüklemek için Gözat… komutu kullanılarak ilgili eklentinin
seçim penceresine erişilmektedir.
Gözat komutu ile açılan Seçim penceresinde yüklemek istediğiniz eklentini dosya
yolunu Excel’e göstermeniz gerekmektedir. Dosya yolunu gösterdikten sonra Tamam komutu
ile eklenti yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Bu modülü kullanırken dikkat edilmesi gereken husus Excel eklentilerinin uzantılarının
*.xlam; *.xla ve *.xll şeklinde olduğudur. Bu uzantılar haricinde herhangi bir eklenti yüklemesi
yapılamayacğı gibi Gözat menüsünde de görüntülenemeyecektir.

14.3. Excel Çözücü Eklentisi
MS Excel, hazır olarak gelen fonksiyonların haricinde, kullanıcıların birçok işlemi
kolaylıkla yapabilmesine olanak sağlayacak eklentileri de desteklemektedir. Bu eklentilerin bir
kısmı Excel yüklemesi ile beraber kurulmuş olarak geldiği gibi kuruluma hazır bir şekilde
bekleyen eklentiler de bulunmaktadır. Bu eklentilerin en çok kullanılanlarının başında Çözücü
ve Veri Çözümleme eklentileri gelmektedir.
Çözücü eklentisi, durum çözümlemesi araçları da denilen komut takımının bir
parçasıdır. Çözücü (Solver) ile bir hücredeki (ilerleyen süreçte amaç hücre olarak
adlandırılacaktır) bir formül için optimum (en büyük veya en küçük) değeri bulabiliriz.
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Çözücü, karar değişkenleri veya daha basit şekilde değişken hücreleri de denen ve amaç
ve kısıtlama hücrelerindeki hesaplama formüllerine katılan bir hücre grubuyla çalışır. Çözücü
kısıtlama hücrelerindeki sınırlamaları sağlamak için karar değişken hücrelerindeki değerleri
ayarlar ve amaç hücre için istediğiniz değeri oluşturur.
Diğer hücreleri değiştirerek bir hücrenin en düşük veya en yüksek değerini belirlemek
için Çözücü eklentisini kullanmkatayız. Örneğin, öngörülen pazarlama bütçesinin tutarını
değiştirerek, bütçede yapılacak değişimlerin öngörülen kar tutarına etkisini görebiliriz.
Excel üzerinde Çözücü eklentisi kurulu olarak gelmemektedir. Çözücü eklentisini
kullanmak için bir önceki bölümde anlatılan Excel eklentilerinin yüklenmesi adımlarını takip
ederek Çözücü eklentisini aktif hale getirmeniz gerekmektedir.
>Dosya sekmesini tıklatın, Seçenekler'i, sonra da Eklentiler kategorisini tıklatın.
>Yönet kutusunda Excel Eklentileri seçeneğini ve sonra Git seçeneğini tıklatın.
>Kullanılabilir eklentiler kutusunda, Çözücü Eklentisi onay kutusunu işaretleyin
ve ardından Tamam'ı tıklatın.
Excel üzerinde başarılı bir şekilde Çözücü eklentisi yüklemesini tamamladıktan sonra
menü üzerinde Veri sekmesi altında Çözümleme isimli bir modül aktif olacaktır. Bu modül
üzerinde Çözücü eklentisini çalıştırmak için gerekli komut butonunu aktif bir şeklide görüyor
olmalısınız.

Şekil 5: Çözücü ekleme

363

Şekil 6: Çözücü penceresi
Çözücü eklentisini çalıştırmak için Veri sekmesi altında Çözümleme modülü üzerinden
Çözücü seçilerek şekilde görülen ve çözücü parametrelerinin girildiği ekrana ulaşılmaktadır.
Çözücü parametreleri sırasıyla Hedef, Değişken Hücre ve Kısıtlamalardan oluşmaktadır.
Ekranın en alt kısmında çözücünün çözme işleminde kullanacağı yöntemi belirlediğimiz Çözme
Yöntemi Seçin: seçeneği bulunmaktadır.
Hedef Ayarla kutusunda, amaç hücre için bir hücre başvurusu veya ad girilmelidir.
Amaç hücre her zaman için bir formül içermelidir.
Hedef ayarla kutusunda bir amaç hücre belirlendikten sonra amaca uygun optimizasyon
yöntemi olarak aşağıdaki 3 alternatiften biri seçilir.

Amaç hücre değerinin mümkün olduğunca büyük olmasını istiyorsanız, En
Büyük'ü seçilmelidir.
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Amaç hücre değerinin mümkün olduğunca küçük olmasını istiyorsanız, En
Küçük'ü seçilmelidir.

Amaç hücrenin belirli bir değerde olmasını istiyorsanız, Değer seçeneğini
seçilerek kutuya değeri yazılmalıdır.
Çözücü eklentisinin ikinci ana parametresi değişken hücrelerdir. Değişken hücreler
kullanılarak amaç fonksiyonu üzerinde değişimler yapılamaktadır. Çözücü eklentisi değişken
hücreleri iteratif olarak değiştirerek belirlediğiniz optimizasyon yöntemine göre (en büyük, en
küçük, tam değer) optimal değeri hesaplamaya çalışacaktır.
Değişken Hücreleri Değiştirerek kutusunda, her karar değişken hücre aralığı için bir ad
veya başvuru girilmelidir. Bitişik olmayan başvurular noktalı virgüllerle ayrılmalıdır ve en
önemlisi değişken hücrelerin, doğrudan veya dolaylı olarak amaç hücreyle ilişkili olması
gerekmektedir.
MS Excel programı üzerinde yüklü bulunan Çözücü eklentisi en fazla 200 değişken
hücre tanımlanmasını desteklemektedir.
Piyasada daha çok değişken ile çalışılmasına olanak sağlayan ücretli / açık kaynak kodlu
3rd party çözücü eklentileri bulunmaktadır.
Çözücü eklentisi üzerinde üçüncü ve son ana parametre Kısıtlamalardır. Her
optimizasyon probleminde optimal değeri ulaşmada kullanılan kısıtlar bulunmaktadır.
Kısıtlamalara Bağlı kutusuna uygulamak istediğiniz kısıtlamaları aşağıdaki adımları
takip ederek girebiliriz:
Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda (sağ kısım), Ekle'yi tıklatın.

Şekil 7: Çözücü kısıt ekleme
Hücre Başvurusu kutusunda, değerini kısıtlamak istediğiniz hücre aralığının hücre
başvurusu veya adını girin.
Başvurulan hücre ile kısıtlama arasında olmasını istediğiniz ilişkiyi (<=, =, >=, tsayı,
ikili veya fark) tıklatın.
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tsayı öğesini tıklatırsanız, Kısıtlama kutusunda tamsayı görünür. ikili öğesini
tıklatırsanız, Kısıtlama kutusunda ikili düzen görünür. fark öğesini tıklatırsanız, Kısıtlama
kutusunda Tümfark görünür.
Kısıtlama kutusunda ilişki için <=, = veya >= seçilmesi durumunda, bir sayı, hücre
başvurusu veya adı ya da bir formül yazlmalıdır.
Parametre girişi yapıldıktan sonra kısıtlamayı benimsemek ve başka bir kısıtlama
eklemek için Ekle'yi tıklatın.
Kısıtlamayı benimsemek ve Çözücü Parametreleri iletişim kutusuna geri dönmek için
Tamam'ı tıklatın.
Not: tsayı, ikili ve fark ilişkilerini yalnızca karar değişken hücreleri üzerindeki
kısıtlamalarda uygulayabilirsiniz.
Varolan kısıtlamayı aşağıdaki adımları izleyerek değiştirebilir veya silebilirsiniz:
Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, değiştirmek veya silmek istediğiniz
kısıtlamayı tıklatın.
Değiştir'i tıklatıp değişikliklerinizi yapabileceğiniz gibi, silmek için de Sil'i
tıklatabilirsiniz.
Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda Yükle/Kaydet'i tıklatarak Model alanı için bir
hücre aralığı girildiğinde ve Kaydet'i veya Yükle'yi tıklatarak kurulan model kayıt edilebilir
yada daha önce kayıt altına alınmış bir model tekrar yüklenebilir..
Bir modeli kaydederken, içine problem modelini yerleştirmek istediğiniz dikey bir boş
hücre aralığının ilk hücresinin başvurusunu girilmelidir. Bir modeli yüklerken, sorun modelini
içeren hücre aralığının tamamının başvurusunu girilmelidir.
Çözücü Parametreleri iletişim kutusundaki aşağıdaki üç algoritmadan veya çözme
yönteminden istediğinizi seçebilirsiniz:

Genelleştirilmiş Sınırlı Gradyan (GRG) Doğrusal Olmayan: Doğrusal olmayan
düzgün problemler için kullanın.


LP Simpleks: Doğrusal olan problemler için kullanılmaktadır.



Gelişimsel: Düzgün olmayan problemler için kullanılmaktadır.

Çözücü'nün çözüm bulma yöntemini değiştirme işlemi için Çözücü Parametreleri
iletişim kutusunda, Seçenekler'i tıklatın.
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Şekil 8: Çözücü seçenekler sekmesi
İletişim kutusundaki Tüm Yöntemler, GRG Doğrusal Olmayan ve Gelişimsel
sekmelerinde bulunan seçeneklerinden istenilenler için değerler seçilebilir.
Çözücü parametreleri ekranı üzerinde karar problemine ilişkin model kurulduktan ve
parametreler tanımlandıktan sonra Çöz komutu ile karar probleminin çözücü eklentisi ile
çözümlenmesi sağlanmaktadır.
Çöz'ü tıklattıktan sonra aşağıdaki işlemler yapılabilir:

Çözüm değerlerini çalışma sayfasında saklamak için Çözücü Sonuçları iletişim
kutusunda, Çözücü Çözümünü Sakla seçeneğini tıklatılmalıdır.

Çöz'ü tıklatmanızdan önceki özgün değerleri geri yüklemek için Özgün Değerleri
Geri Yükle seçeneğini tıklatılmalıdır.
Çözücü eklentisi çalışırken ESC tuşuna basarak çözüm işlemini kesebilirsiniz. ESC tuşu
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ile işlemi durdurduğunuzda Microsoft Excel, karar değişken hücreleri için bulunan son
değerlerle çalışma sayfasını yeniden hesaplar.

Şekil 9: Çözücü sonuçlar penceresi
Çözücü bir çözüm bulduktan sonra kendi çözümünüzü temel alan bir rapor oluşturmak
için Raporlar kutusunda bir rapor türünü tıklatıp ardından Tamam'ı tıklatabilirsiniz. Bu
durumda çözücü raporu, çalışma kitabınızda yeni bir çalışma sayfasında oluşturulur. Çözücü
bir çözüm bulamazsa, yalnızca belirli raporlar kullanılabilir veya hiçbir rapor kullanılamaz.
Karar değişken hücresi değerlerinizi daha sonra görüntüleyebileceğiniz bir senaryo
olarak kaydetmek için Çözücü Sonuçları iletişim kutusunda Senaryo Kaydet'i tıklatın ve
ardından Senaryo Adı kutusuna senaryo için bir ad yazın.

Şekil 10: Çözücü senaryo kaydetme
Tüm adımlar tamamlandıktan sonra çözüm değerlerini elde etmek, şayet tercih
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edilmişse raporlara ulaşmak için Tamam komutu ile Çözücü sonlandırılır.

14.4. Excel Veri Çözümleme Eklentisi
MS Excel, hazır olarak gelen fonksiyonların haricinde, kullanıcıların birçok işlemi
kolaylıkla yapabilmesine olanak sağlayacak eklentileri de desteklemektedir. Bu eklentilerin bir
kısmı Excel yüklemesi ile beraber kurulmuş olarak geldiği gibi kuruluma hazır bir şekilde
bekleyen eklentiler de bulunmaktadır. Bu eklentilerin en çok kullanılanlarının başında Çözücü
ve Veri Çözümleme eklentileri gelmektedir.
Excel’de istatistik hesaplar; Genel Yöntem ve Excel tabanlı Çözümler olmak üzere iki
esasa dayandırabilir.
Genel Yöntem kapsamında yapılacak istatistik hesaplamalar Excel’in matematiksel
formül çözme kabiliyetine bağlı olup istatistik denklemler formül şeklinde yazılmaktadır,
değişkenlerin değerleri girilmekte ve denklem çözülmektedir. Genel yöntem kullanılması
durumunda hesaplamaların tamamı kullanıcı tarafından modellenerek yapılmaktadır. Diğer bir
ifade ile Excel sadece hesaplama aracı olarak kullanılmaktadır.
Excel İçerikli Çözümler; Excel’in “İstatistik Fonksiyonları” ve “Veri Çözümleme”
(Data Analysis) eklentisi ile gerçekleştirilmektedir. Bunlar küme ve numune, parametre ve
istatistikleri ile ilgili hazır formüllerdir. Seçildikten sonra yalnızca parametreleri girmek
yeterlidir.
İstatistik fonksiyonların kullanımı altıncı bölümde detaylı olarak ele alınmıştır.
Aynı işlemi yapmalarına karşın “Veri Çözümleme Araçları” ile “İstatistik
Fonksiyonlar” arasında belirgin birkaç fark vardır. Veri Çözümlemenin çıktıları, Fonksiyon
çıktılarından çok daha zengindir ve kolay okunabilmektedir. Ayrıca Veri Çözümleme eklentisi
üzerinde spesifik olarak belirtilen istatistik hesaplamalar, parametrelerin daha kolay girilmesini
ve az bir bilgi ile işlem yapılamasını sağlamaktadır. Buna karşılık İstatistik Fonksiyonları
dinamik niteliğe sahiptirler yani verilerde bir değişiklik yapılırsa bu otomatik olarak sonuçlara
yansımaktadır. Veri Çözümleme eklentisi kullanıldığı durumda ise verilerde yapılacak
değişikliklerden sonra veri çözümleme eklentisinin tekrar çalıştırılması gerekmektedir.
Veri Çözümleme eklentisi Microsoft Office veya Excel yüklediğinizde kullanılabilen
bir Microsoft Office Excel eklenti programıdır. Excel üzerinde Veri Çözümleme eklentisi
kurulu olarak gelmemektedir. Veri Çözümleme eklentisini kullanmak için on birinci bölümde
anlatılan Excel eklentilerinin yüklenmesi adımlarını takip ederek Veri Çözümleme eklentisini
aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Çözümleme Araç Paketi (Veri çözümleme eklentisi),
yüklü değilse kısaca aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
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Dosya sekmesinden Seçenekler’i tıklatın.
Eklentiler öğesini tıklatıp ardından Yönet kutusunda, Excel Eklentileri'ni seçin.
Git seçeneğini tıklatın.
Kullanılabilir eklentiler kutusunda, Çözümleme Araç Paketi onay kutusunu işaretleyin
ve ardından Tamam seçeneğini tıklatın.
Çözümleme Araç Paketini yükledikten sonra, Veri sekmesindeki Çözümleme grubunda
Veri Çözümleme komutu belirir.
NOT: Çözümleme Araç Paketi'ne Visual Basic for Application (VBA) işlevlerini de
eklemek için, Çözümleme Araç Paketi-VBA eklentisini, Çözümleme Araç Paketi ile aynı
şekilde yüklersiniz. Kullanılabilir eklentiler kutusunda, Çözümleme Araç Paketi - VBA onay
kutusunu işaretleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.
Excel üzerinde başarılı bir şekilde Veri Çözümleme eklentisi yüklemesini
tamamladıktan sonra menü üzerinde Veri sekmesi altında Çözümleme isimli bir modül aktif
olacaktır. Bu modül üzerinde Veri Çözümleme eklentisini çalıştırmak için gerekli komut
butonunu aktif bir şeklide görüyor olmalısınız.

Şekil 11: Veri çözümleme eklentisi
Karmaşık istatistiksel çözümlemeler veya mühendislik çözümlemeleri geliştirmek üzere
sıklıkla kullanılan Veri Çözümleme eklentisi ile işlem sayısı ve süresi azaltılmaktadır. Her
çözümlemenin verileri ve parametreleri son kullanıcı tarafından girildiğinde; Veri çözümleme
eklentisi, uygun istatistiksel veya mühendislik makro işlevlerini kullanarak sonuçları bir çıktı
tablosunda görüntülemektedir. Veri çözümleme eklentisi üzerinde tanımlanmış olan bazı
araçlar, çıktı tablolarına ek olarak, grafikler de oluşturmaktadır.
Veri çözümleme işlevleri, herhangi bir zamanda, yalnızca bir çalışma sayfasında
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kullanılabilir. Veri çözümlemeyi, gruplandırılan çalışma sayfalarında uyguladığınızda,
sonuçlar ilk çalışma sayfasında görünür ve kalan çalışma sayfalarında boş, biçimlenmiş tablolar
görünür. Kalan çalışma sayfalarında veri çözümleme uygulamak için, çözümleme aracını, her
bir çalışma sayfası için yeniden çalıştırmanız gerekmektedir.

Şekil 12: Veri çözümleme eklentisi
Veri çözümleme eklentisi aşağıdaki araçları içerir.


Anova
o

Anova: Tek Etken

o

Anova: Yinelemeli Çift Etken

o

Anova: Yinelemesiz Çift Etken



Korelasyon



Kovaryans



Tanımlayıcı İstatistik



Üstel Düzeltme



F Test: Varyanslar İçin İki Örnek



Fourier Çözümlemesi



Histogram



Hareketli Ortalama



Rastgele Sayı Üretimi



Rank ve Yüzdebirlik



Regresyon
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Örnekleme



t Test



o

t Test: Ortalamalar için İki Örnek

o

t Test: Eşit Varyanslar Varsayarak İki Örnek

o

t Test: Farklı Varyanslar Varsayarak İki Örnek

z Test

Anova
Anova çözümleme araçları farklı türden varyans çözümlemelerine imkan verir.
Kullanmanız gereken araç, sınamak istediğiniz veri gruplarından aldığınız etmen sayısına ve
örnek sayısına bağlıdır.
Anova: Tek Etken
Bu araç, iki veya daha çok örnek için verilerde basit bir varyans çözümlemesi yapar. Bu
çözümleme, temel olasılık dağılımlarının tüm örnekler için aynı olmadığı yönündeki alternatif
varsayıma karşılık, her örneğin aynı temel olasılık dağılımından alındığı varsayımının
sınanmasını sağlar. Yalnızca iki örnek varsa, çalışma sayfası işlevi T.TEST kullanılabilir.
İkiden fazla örnek olduğunda, T.TEST için uygun bir genelleme yoktur ve bunun yerine Tek
Etkenli Anova modelinden yararlanılabilir.
Anova: Yinelemeli Çift Etken
Bu çözümleme aracı, veriler iki farklı boyut üzerinde sınıflandırılabildiğinde yararlıdır.
Anova: Yinelemesiz Çift Etken
Bu çözümleme aracı, Yinelemeli Çift Etken durumunda olduğu gibi veriler iki farklı
boyut üzerinde sınıflandırılabildiğinde yararlıdır. Ancak, bu araç için her çift için yalnızca tek
bir gözlem olduğu varsayılır.
Korelasyon
Korelasyon çözümlemesi aracını, birlikte hareket eğilimi olan iki ölçüm değişkenini
belirlemek için her bir ölçüm değişkeni çiftini incelemek amacıyla, diğer bir deyişle, bir
değişkenin büyük değerlerinin, diğer değişkenin büyük değerleriyle ilişkili olma eğiliminin
olup olmadığını [pozitif korelasyon], bir değişkenin küçük değerlerinin, diğer değişkenin büyük
değerleriyle ilişkili olma eğiliminin olup olmadığını [negatif korelasyon] veya her iki değişken
değerlerin ilişkisiz olma eğiliminde olup olmadığını [0'a (sıfır) yakın korelasyon] belirlemek
için) kullanabilirsiniz.
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Herhangi bir korelasyon katsayısının değeri -1 ile +1 arasında olmalıdır.
Kovaryans
Kovaryans aracını, birlikte hareket etme eğilimi olan iki ölçüm değişkenini belirlemek
için her bir ölçüm değişkeni çiftini incelemek amacıyla , diğer bir deyişle, bir değişkenin büyük
değerlerinin, diğer değişkenin büyük değerleriyle ilişkili olma eğiliminin olup olmadığını
[pozitif kovaryans], bir değişkenin küçük değerlerinin, diğer değişkenin büyük değerleriyle
ilişkili olma eğiliminin olup olmadığını [negatif kovaryans] veya her iki değişken değerlerin
ilişkisiz olma eğiliminde olup olmadığını [0'a (sıfır) yakın kovaryans] belirlemek için)
kullanabilirsiniz.
Tanımlayıcı İstatistik
Tanımlayıcı İstatistik çözümleme aracı, giriş aralığındaki verilerin tek değişkenli
istatistiğinin bir raporunu oluşturarak verilerinizin merkezi eğilimi ve çeşitliliği hakkında bilgi
verir.
Üstel Düzeltme
Üstel Düzeltme çözümleme aracı, önceki tahmindeki hatayı düzeltip, önceki dönem
tahmini esasında değeri tahmin eder. Araç, büyütülmüş hali tahminlerin önceki tahmindeki
hatalara ne kadar güçlü yanıt verildiğini belirleyen a düzeltme sabitini kullanır.
Genellikle zaman serileri analizlerinde veri setinin niteliğine bağlı olarak etkin bir
şekilde kullanılmaktadır.
F Test: Varyanslar İçin İki Örnek
F Test: Varyanslar İçin İki Örnek çözümleme aracı iki popülasyonun varyansını
karşılaştırmak için iki örnekli F test gerçekleştirir.
Fourier Çözümlemesi
Fourier Çözümlemesi aracı, doğrusal sistemlerdeki problemleri çözmede ve periyodik
verileri, verileri dönüştürmek için Fast Fourier Transform (FFT) yöntemi kullanarak
çözümlemede kullanılmaktadır.
Histogram
Histogram çözümleme aracı, bir veri ve veri kümesi hücre aralığı için, tek tek ve
kümülatif sıklıkları hesaplar. Bu araç, bir değerin, bir veri kümesindeki olay sayısı için, veri
oluşturur.
Hareketli Ortalama
Hareketli Ortalama çözümleme aracı, tahmin dönemindeki değerleri, değişkenin belirli
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sayıdaki önceki dönemlerdeki ortalama değerine dayanarak planlar. Bir hareketli ortalama, tüm
tarihsel verilerin basit bir ortalamasının barındıracağı eğilim bilgileri sağlar. Satış, envanter ve
diğer eğilimleri tahmin etmek için Hareketli Ortalama çözümleme aracı kullanılabilir.
Rasgele Sayı Üretimi
Rasgele Sayı Üretimi çözümleme aracı, bir aralığı, birçok dağılımdan alınabilen
bağımsız rastgele sayılarla doldurur. Bir popülasyondaki özneleri, bir olasılık dağılımıyla
gösterebilirsiniz.
Rank ve Yüzdebirlik
Rank ve Yüzdebirlik çözümleme aracı, bir veri kümesindeki her bir değerin sıra ve
yüzde sıralı konumunu içeren bir tablo oluşturur. Bir veri tablosundaki değerlerin göreceli
durumunu çözümlemede kullanılmaktadır.
Regresyon
Regresyon çözümleme aracı, bir satırı bir gözlem kümesinin içine uydurmak için, "en
küçük kareler" yöntemi kullanarak doğrusal regresyon uygulamaktadır. Tek bağımsız
değişkenin bir veya birden çok bağımsız değişkenin değerinden nasıl etkilendiğini
çözümlemede Regresyon aracı kullanılmaktadır.
Örnekleme
Örnekleme çözümleme aracı, giriş aralığını bir ana kütle olarak düşünerek, bir
anakütleden bir örnek oluşturur. Ana kütle, işlemek veya çizimini oluşturmak için çok büyük
olduğunda, tanıtıcı bir örnek kullanılması gerektiğinden sıklıkla faydalanılan araçların başında
gelmektedir.
t Test
İki Örnek t Sınaması çözümleme araçları, her bir örneği temel alan popülasyon
ortalamalarının eşitliğini sınar. Bu üç araç üç farklı varsayım kullanır; popülasyon
değişkenlerinin eşit olması, popülasyon değişkenlerinin eşit olmaması ve iki örneğin aynı konu
üzerinde işlemden önceki ve işlemden sonraki gözlemleri temsil etmesi.
z Test
z Sınaması: Ortalamalar İçin İki Örnek çözümleme aracı bilinen varyanslı ortalamalar
için, iki örnekli bir z Sınaması uygulamaktadır. Bu araç, tek yanlı ya da iki yanlı farklı varsayım
seçeneklerine karşı iki popülasyon ortalaması arasında fark olmayan boş varsayımı sınamakta
kullanılmaktadır.
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Uygulamalar
1)
Varsayılan Excel eklentilerinden Çözücü eklentisini yükleyerek, yükleme
sonrası eklenti ile Excel üzerinde meydana gelen değişiklikleri gözlemleyiniz.
2)
Bir örnek karar problemi kurgulayarak en büyükleme amacıyla belirlediğiniz
kısıtlar dahilinde probleminize çözüm arayınız. Bu işlem için Çözücü eklentisini kullanınız.
3)
Bir veri seti üzerinde Veri Çözümleme eklentisini kullanarak çeşitli istatistik
hesaplamalar yapınız.
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Uygulama Soruları
1)

Excel eklentilerinin kullanım alanı üzerine tartışınız.

2)

Excel çözücü eklentisinin işletmecilikte kullanım alanlarını tartışınız.

3) Veri çözümleme eklentisinde yer alan istatistik hesaplama araçlarının
işletmecilikte kullanım alanlarını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Excel programındaki eklentilerin ne olduğundan bahsedilmiştir. Excel
üzerine eklentilerin kurulması, yazılım geliştiriciler tarafından dağıtımı yapılan 3rd party
eklentilerin Excel’e nasıl yükleneceği görseller üzerinden gösterilmiştir. Excel programındaki
varsayılan eklentilerin arasında yer alan ve sıklıkla kullanılan Çözücü ve Veri Çözümleme
eklentisinin ne olduğundan bahsedilmiştir. Çözücü eklentisinin kullandığı parametreler detaylı
olarak ele alınmıştır. Veri Çözümleme eklentisinin barındırdığı istatistiki araçlar ve kullanım
alanları detaylı olarak ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Excel eklentilerinden biridir?
a)

Hisse Senedi Eklentisi

b)

Hazine Bonosu Eklentisi

c)

Mali Bilanço Eklentisi

d)

Euro Para Birimi Araçları Eklentisi

e)

Küresel Para Birimi Araçları Eklentisi

2) Aşağıdakilerden hangisi Excel eklentilerinden biri değildir?
a)

Çözücü Eklentisi

b)

Çözümleme Araç Takımı

c)

Çözümleme Araç Takımı – VBA

d)

Euro Para Birimi Araçları

e)

Küresel Para Birimi Araçları

3)
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Yukarıda yer alan Eklentiler penceresinde kullanmak istediğimiz eklentiyi yüklemek
için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmamız gerekmektedir?
a)

Otomasyon düğmesini kullanırız

b)

İlk olarak Tamam düğmesine basarız

c)

Kullanmak istediğimiz eklentinin kutucuğuna işaret bırakarak Tamam düğmesine

basarız

d) Kullanmak istediğimiz eklentinin kutucuğuna işaret bırakarak Otomasyon
düğmesine basarız
e)
basarız

Kullanmak istediğimiz eklentinin kutucuğuna işaret bırakarak Gözat düğmesine

4) Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde Excel eklentilerinin uzantıları doğru
olarak verilmiştir?
a)

.xlam - .xla - .xll

b)

.xaaa - .xbbb - .xccc

c)

.xzz - .xbb - .xcc

d)

.xtr - .xeu - .xab

e)

.xha - .xba - .xda

5) Çözücü Parametreleri iletişim kutusundaki yer alan üç algoritmadan veya çözme
yönteminden biri olan Gelişimsel için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a)

Düzgün olan problemler için kullanılmaktadır

b)

Düzgün olmayan problemler için kullanılmaktadır

c)

Çözümü olmayan problemler için kullanılmaktadır

d)

Çözümü olan problemler için kullanılmaktadır

e)

Hiçbiri

6) Excel çözücü eklentisinde tanımlanabilecek maksimum değişken sayısı kaçtır?
a)

200

b)

300

c)

1000
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d)

10000

e)

Sınırsız

7) Bir veri ve veri kümesi hücre aralığı için, tek tek ve kümülatif sıklıkları hesaplayan
Veri Çözümleme aracı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Regresyon

b)

Korelasyon

c)

Kovaryans

d)

Z Test

e)

Histogram

8) Aşağıdakilerden hangisi Excel’de hazır olarak bulunan Veri Çözümleme aracı
değildir?
a)

Üstel Düzeltme

b)

Rasgele Sayı Üretimi

c)

Üstel Düzeltme

d)

Genelleyici Düzeltme

e)

Tanımlayıcı İstatistik

9) Veri Çözümleme aracına ulaşmak için hangi adımları izlememiz gerekmektedir?
a)

Ekle-Eklentiler

b)

Formüller Hesaplama

c)

Veri-Çözümleme

d)

Veri-Bağlantılar

e)

Veri-Veri Araçları

10) Giriş aralığındaki verilerin tek değişkenli istatistiğinin bir raporunu oluşturarak,
verilerin merkezi eğilimi ve çeşitliliği hakkında bilgi veren Veri Çözümleme aracı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Anova: Tek Etken

b)

Tanımlayıcı İstatistik
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c)

Anova: Yinelemeli Çift-Etken

d)

Anova: Yinelemesiz Çift-Etken

e)

Fourier Çözümlemesi

Cevaplar;
1)d, 2)e, 3)c, 4)a, 5)b, 6)a, 7)e, 8)d, 9)c, 10)b
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