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ÜNİTE-1 
 

TEMEL KAVRAMLAR 
 
TEMEL KAVRAMLAR 
 

Dünyanın en değerli markaları arasında artık ilk sıraları teknoloji firmaları paylaşmaktadır. Ağır sanayi, petrol ya da gıda 
sektörü firmalarının önüne geçen bu firmalar, bizlere dünyada nasıl bir süreç yaşandığına dair ipuçları vermektedir. Gü-
cünü sanayiden alan sanayi toplumundan sonra temel üretim ve güç faktörü “bilgi” olmuş ve “bilgi toplumu” olabilmek 
büyük önem kazanmıştır. 

 

Bilgi her zaman önemli olmuştur ama günümüzde bilgiye ulaşmak, bilgi edinmek ve bilgi üretimine katılmak güncel bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla daha kolay hale gelmiştir.  
 
Çevrim içi ortamlarda gerçekleştirilen her eylem bir bilgi üretir. Küresel bilgisayar ağları içinde üretilen ve geleneksel veri 
tabanları ile düzenlenemeyecek büyüklükteki veri için Büyük Veri terimi kullanılmaktadır. 

 

Türk toplumunun bir bilgi toplumu hâline dönüşmesine yönelik yoğun çabalar bulunmaktadır. Bunlardan en somutu, T.C. 
Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından "Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı"nın oluştu-
rulmasıdır.  
 
Ülkemizin 2015-2018 döneminde takip edeceği Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Yüksek Planlama Kurulu tarafın-
dan kabul edilerek 6 Mart 2015 tarihli Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır. 

 

Cisco (2014) tarafından yayımlanan "Cisco Visual Networking Index" rapor verilerine göre, 2016 yılında yıllık küresel İn-
ternet trafiği Zettabayt (1000 Exabayt) eşiğini geçecek ve 2018 yılına gelindiğinde küresel İnternet trafiği yıllık 1,6 Zetta-
bayta ya da aylık 131,6 Exabayta ulaşacak.  
 
Cisco raporlarına göre, 2018 yılında İnternet'te bir ayda dolaşan videoyu izlemek isteyen bir kişinin beş milyon yıldan da-
ha fazla zamana ihtiyacı olacak ve bir saniyede yaklaşık bir milyon dakikalık video içeriği ağ üzerinden taşınacaktır. 

 

Mayıs 2015 tarihinde, 60 saniye içinde 2.024.423 Google araması yapılmış; 2.870.786 Youtube videosu izlenmiş; 
291.858.755 e-posta gönderilmiş ve çevrim içi alışveriş için 414.387$ harcanmıştır. 

 

Bir Zettabayt Ne Kadar Büyük?  
 

• Bit Tek ikili değer 1 ya da 0 

• Bayt (8 Bit) 

• Bir Bayt: Bir karakter, örneğin "a", "1", "/", "e" 

• 10 Bayt: Bir kelime 

• Kilobayt (1024 Bayt) 

• Bir Kilobayt: Çok kısa bir hikâye 

• İki Kilobayt: Daktilo ile yazılmış bir sayfa 

• 100 Kilobayt: Düşük çözünürlüklü bir fotoğraf 

• MegaBayt (1024 Kilobayt) 

• Bir Megabayt: Küçük bir roman 

• Beş Megabayt: 30 saniye TV kalitesinde video 

• 100 Megabayt: 1 metrelik kütüphane rafındaki kitaplar 

• Gigabayt (1024 Megabayt) 

• Bir Gigabayt: Bir kamyonet dolusu kâğıt 

• İki Gigabayt: 20 metrelik bir kitaplık rafındaki kitaplar 

• Terabayt (1024 Gigabayt) 

• Bir Terabayt: Kâğıda dönüştürülmüş ve yazılmış 50.000 ağaç 

• 10 Terabayt: Amerikan Kongre Kütüphanesindeki bütün yazılı koleksiyon 

• Petabayt (1024 Terabayt) 

• 50 Petabayt: Bütün dillerde insanlık tarihindeki bütün yazılı metinler 

• Exabayt (1024 Petabayt) 

• İnsanlık tarihinde konuşulan bütün kelimeler 
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• Zettabayt (1024 Exabayt) 

• 250 milyar DVD 

• Yottabayt (1024 Zettabayt) 
 
Yüksek hızlı İnternet kullanarak bir yottabayt boyutundaki dosyayı indirmek yaklaşık 11 trilyon yıl sürer. 

 
Veri, Enformasyon (Malumat), Bilgi ve Bilgelik (Irfan) 
 

 
 

Bu hiyerarşide yer alan aşamalar temelden tepeye doğru: 
• Veri: "Gerçek" 
• Enformasyon: "Ne olduğunu bilme" 
• Bilgi: "Nasılı bilme" 
• Bilgelik: "Nedenini bilme" şeklinde sıralanmıştır. 

 

VERİ, kendi başına anlam ifade etmeyen fakat nesnelerin özelliklerini, olayları ve ilişkili çevreleri tanımlayan sembollerdir. 

 

ENFORMASYON (MALUMAT): Enformasyon verinin ilişkili bağlantılar sonucunda anlam kazanmış hâlidir. 
 
Enformasyon (malumat), verilerin verilerle ya da bilgiyle ilişkilendirilmiş, anlam kazanmış hâlidir. 

 

BİLGİ: Bilgi, enformasyonun bilen tarafından içselleştirilmiş, tecrübe ve algılar tarafından şekillendirilmiş genellikle kişiye 
özel ve öznel hâlidir. 
 
Bilgi örtülü ve açık bilgi olmak üzere iki grupta incelenebilir.  
 
Örtülü bilgi kişiseldir; içeriğe bağımlıdır ve biçimlendirmesi zordur.  
 
Açık bilgi ise tamamen diğer uçta yer alır. Açık bilgi kodlanabilir ve sözle ifade edilebilir ve aktarılabilir. 
 
Kolaylıkla semboller yoluyla paylaşabildiğimiz bilgi açık bilgi olarak adlandırılır. Açık bilgi kelimeler, semboller, formüller 
vb. yoluyla ifade edilebilir. Bu yöntemler kullanılarak kolaylıkla kaydedilebilir, paylaşılabilir, dağıtılabilir. Kitaplarda, İnter-
net'te, görseller ya da sesler yoluyla eriştiğimiz bütün bilgi açık bilgidir. Örneğin telefonumuza gelen hava sıcaklığı ile ilgili 
bilgi açık bir bilgidir. 

 

BİLGELİK (İRFAN): Bilgelik (İrfan), ileriyi görebilme, sağlıklı değerlendirme ve karar verme konusunda bilginin nasıl kul-
lanılacağına ilişkin anlayışın/görüşün geliştirildiği aşamadır. 
 
Bilgelik, ileriyi görebilme, sağlıklı değerlendirme ve karar verme konusunda bilginin nasıl kullanacağımıza ilişkin anlayış 
kazanma durumu olarak tanımlanabilir. 

 

Bilgelik 

Bilgi 

Enformasyon 

Veri 
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BILGI ISLEME MODELI VE BILGI ISLEME SÜREÇLERI 
 

Algısal Bellek (Duyusal/Anlık Bellek) 
 
Algılsal bellek duyusal bilginin çok kısa sürelerde işlendiği bellektir. Algısal belleğe gelen bilgiler çok kısa zamanda iş-
lendiği ve silindiği için "anlık bellek" olarak da adlandırılabilir. 
 
Algılsal belleğin kapasitesinin sınırsız fakat bilginin tutulması süresinin sınırlı olması bizim için hayati öneme sahiptir. 

 

Kısa Süreli Bellek (İşler/Çalışan Bellek): Uyarıcılar algısal belleğe alındıktan sonra kısa süreli belleğe (işler/çalışan bel-
lek) aktarılırlar, aktarılmazsa silinirler. Kısa süreli bellek aynı zamanda uzun süreli bellekten çağrılan bilgileri işlemek için 
kullanılır. Kısa süreli bellekte bilgiler belirli bir süre için sınırlı bir şekilde tutulur. 

 

Uzun Süreli Bellek: Algısal ve kısa süreli belleğin aksine uzun süreli belleğin kapasite ya da süre sınırlaması yoktur. Bu 
belleğin, milyonlarca bilgi parçasını neredeyse sonsuza dek saklayabildiği düşünülmektedir. Hatta bir görüşe göre unut-
muyoruz sadece bilgilere ulaşmakta ve çağırmakta zorlanıyoruz.  
 
Kısa süreli bellekteki anılar tekrar ve anlamlı ilişkilendirmeler kullanılarak (kodlanarak) uzun süreli belleğe aktarılır. Uzun 
süreli belleğimizde bilgi anlamsal bağlantılar hâlinde tutulur. Bu nedenle uzun süreli belleğe transfer edilirken kuvvet-
li ilişkiler, bağlantılar kurduğumuz yeni bilgiler daha kolay geri çağrılabilir, hatırlanabilir. 

 

 

 
 

 
BILGISAYARLARIN BILESENLERI 
 

YAZILIM bilgisayarların istenen işlemleri yerine getirmesini sağlayan komutlar bütünü olarak ifade edilebilir. 
 
Bilgisayarı meydana getiren bütün fiziksel parçalara (işlemci, ekran, fare, sabit disk, klavye vb.) donanım adı verilir. 

 

Bilgisayarları sunucu, masaüstü ve taşınabilir olmak üzere üç kısımda inceleyebiliriz. Taşınabilir bilgisayarlara dizüstü 
bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı cep telefonları örnek olarak verilebilir.  
 
Sunucu bilgisayarlar yüksek işlem gücüne sahip güçlü bilgisayarlardır. Genellikle çok sayıda kullanıcıya hizmet veren 
işlerde kullanılırlar. Sunucu bilgisayarlar için geliştirilen işletim sistemleri masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlar için gelişti-
rilmiş yazılımlardan daha büyük kapasiteli donanımı çalıştırabilir.  
 
Masaüstü bilgisayarları genellikle ekran, kasa ve çevre birimlerinden oluşur. Genellikle bir masaüstü bilgisayarın ka-
sasında yer alan temel donanım parçaları anakart, işlemci, bellek ve sabit disktir. 
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Bilgisayarlarda verinin çoğunun işlendiği donanım İŞLEMCİdir. İşlemci bilgisayarın beyni olarak düşünülebilir. 

 

RAM (Rasgele Erişimli Bellek), elektrik akımı olduğu sürece veriyi üzerinde tutan bellek birimidir. Yani bilgisayarın elekt-
riği kesildiğinde RAMdeki veri silinir. 
 
ROM (Sadece Okunabilir Bellek) ise, bilgisayar ilk açıldığında, bilgisayarın çalışması için gerekli bilgileri üzerinde barın-
dıran bellektir. ROM bilgisayar ilk açılırken donanımı test etmek, bütün komutları kontrol etmek ve işletim sistemini baş-
latmak olarak özetlenebilir. 

 

Bilgisayardaki yazılımlar genellikle sabit diske (harddisk) kurulur. Kalıcı olarak saklanması istenen veri sabit diske kayde-
dilebilir. Sabit disk geleneksel olarak manyetik disklerden oluşur ve büyük miktarlarda veriyi barındırabilir.  

 

Girdi Birimleri: Bilgisayara veri girilmesi için kullanılan bütün donanımlara girdi birimi adı verilir. Örneğin klavye, tarayıcı 
ve mikrofon birer girdi birimidir. Üretilen sonuçların, elde edilen verilerin kullanıcıya ulaştırılması için kullanılan donanım 
çıktı birimi olarak adlandırılır. Bilgisayar ekranı, yazıcı ve hoparlör çıktı birimlerine örnek olarak gösterilebilir. 

 

Depolama birimleri ise, bilgisayarda işlenen sayısal verinin (resim, video, ses vb.) kalıcı olarak saklanabildiği birimlerdir. 
Bu ortamlardaki veri elektrik kesintisinden etkilenmez. Fiziksel bir hasar olmadıkça veriler korunabilir. Sabit disk, DVD, CD 
ve taşınabilir diskler depolama birimlerine örnek olarak verilebilir. 

 
BILGI ISLEME VE TEKNOLOJI 
 

Bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçlerini yedi başlık altında inceleyebiliriz: 
1. Toplama  
2. Düzenleme  
3. Analiz  
4. Kaydetme ve Geri Çağırma  
5. İşleme  
6. Aktarma ve Alma  
7. Gösterim  

 

Toplama: Bilgi işleme sürecinin ilk basamağı işlenecek bilginin toplanmasıdır. Bu süreç hangi veriye ihtiyaç duyulduğu, 
nereden alınacağı ve nasıl alınacağını içerir. 
 
Toplama süreci için farklı donanımlar kullanılabilir. Bu donanımlara tarayıcı ve dijital kameralar, mikrofon ve sayaçlar 
örnek verilebilir.  
 
Bilgisayarlara veri girilmesi için kullanılan cihazlara girdi birimi adı verilir. Bilgisayar girdi birimlerine diğer örnekler klavye, 
fare ve tarayıcı olabilir. 

 

Organize Etme: Bu aşama diğer bilgi işleme süreçlerine hazırlık aşamasıdır. Veri üzerinde herhangi bir değişiklik ya-
pılmaz sadece verinin nasıl tanzim edileceği ve gösterileceği belirlenir. 

 

Analiz: Orijinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir veri hâline getirildiği aşamadır. 

 

Kaydetme ve Geri Çağırma: Veri farklı formatlarda İnternet üzerinden ya da kayıtlı bir ortamda internete bağlanmadan 
kaydedilebilir ya da kayıttan geri alınabilir. 

 

İşleme: Bu aşamada önceki veri güncellenerek değiştirilir. 

 

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

 

Gösterim: Gösterim bilgi sisteminden bilginin çıktısının alınması süreci olarak düşünülebilir. Gösterim süreci, bilginin na-
sıl sunulacağına ilişkin bazı kararlar alınmasını gerektirir. Bu kararlara çıktıdaki metnin nasıl biçimlendirileceği, görselin 
çözünürlüğünün ne kadar olacağı örnek verilebilir.  
 
Gösterim aşamasında bilgisayar ekranı, yazıcı ya da hoparlör gibi bir çıktı cihazına ihtiyaç duyulur. Bilgisayarın ürettiği 
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ses, görüntü, metin, dosya kaydı vb. alındığı cihazlara çıktı birimleri adı verilir. 

 

SOSYAL HAYATTA TEKNOLOJI  
• İnsanlık tarihi aşamaları enerji kaynağı, zenginliğin kaynağı, çoğunluğun yaptığı iş, işlenen nesne, zaman düzenlemesi 
ve toplumsal örgütlenme açısından farklı özellikler göstermektedir. 
• Bilgi toplumu öncesi toplumlarda zenginliğin kaynağı kişisel yetenek, toprak, enerji kaynakları ve sanayi iken bilgi top-
lumlarında zenginliğin kaynağı bilgidir. 
• Bilgi işlemek için kullanılan teknolojiler daha önce işlenemeyen boyutta verinin işlenmesini mümkün kılmıştır. 

 
 

 Avcı-toplayıcı Tarım Sanayi Bilgi 

Enerji kaynağı İnsan gücü 
İnsan ve hayvan 
gücü 

Kömür, petrol gibi fosil 
yakıtlar 

Elektrik ve nükleer enerji 

Zenginliğin kaynağı Kişisel yetenek Toprak 
Enerji kaynakları ve 
sanayi 

Bilgi ve kişisel yetenek 

Sembol İnsan Çiftlik Fabrika Bilgi ve kişisel yetenek 

Çoğunluğun yaptığı iş 
Avcılık, toplayıcı-
lık 

Tarım Fabrika işçiliği Sembol işleme 

İşlenen nesne Tabiat Toprak Malzeme Sembol 

Zaman düzenlemesi Tabiatın yıllık rit-
mi 

Tabiatın yıllık ritmi Doğrusal saat za-
manı 

Kişisel biyolojik ritm 

Toplumsal örgütlenme Kabile İmparatorluk Ulus-devlet 
Uluslararası geçir-
genlik 
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ÜNİTE-2 
 

SÖZCÜK İŞLEMCİLER  
 

GÜNCEL SÖZCÜK ISLEMCILER 
 

Windows işletim sisteminde düz metin dosyaları düzenlemek için NotePad, zengin metin biçimli dosyaları düzenlemek 
için WordPad uygulamaları ücretsiz olarak bulunmaktadır. MacOS işletim sisteminde ise TextEdit uygulaması hem düz 
metin hem de zengin metin biçimli dosya oluşturmak için işletim sistemiyle birlikte gelmektedir. Tam işlevli sözcük işlemci 
kullanılmak isteniyorsa Windows ortamı için Microsoft Office Word; MacOs ortamı için iWork takımı içerisindeki Pages uy-
gulamaları satın alınabilir.  
 
Temel işlevlerin büyük bir bölümünü içeren ücretsiz açık kaynak sözcük işlemciler de bulunmaktadır. Apache OpenOffice 
takımı içinde yer alan Writer en yaygın kullanılan açık kaynak sözcük işlemcidir. 

 

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

 

Sözcük işlemciler kullanıcıların üretkenliğini artırmak amacıyla etkili ve görsel açıdan tutarlı belgeler oluşturmak için hazır 
ŞABLONLAR barındırırlar. Örneğin Word uygulaması çok sayıda hazır şablonla gelir ve ayrıca Microsoft Office sitesin-
den yeni şablonlar da indirmek ve kullanmak mümkündür. Sık yararlanılan sözcük işlemci şablonları arasında öz geçmiş-
ler, takvimler, kartvizitler, broşürler, iş formları, zarflar, sertifikalar, gazeteler, bültenler, etiketler, yıllık raporlar, davetiyeler, 
iş mektupları, dilekçeler, el ilanları, faks kapakları, CD/DVD etiketleri, planlayıcılar vb. yer almaktadır. 

 
KARAKTER, SÖZCÜK VE PARAGRAF DÜZENLEME 
 

Bir sözcük işlemcide en temel işlemler karakterler üzerinde gerçekleştirilir. Klavyeler sözcük işlemcilerde belge içerisinde 
gezinebilmek ve karakterleri düzenleyebilmek için özel tuşlar barındırırlar. 
 
Gezinti ve düzeltme tuşları;  
Home: Satır başına git  
End: Satır sonuna git  
Page Up: Önceki sayfaya git  
Page Down: Sonraki sayfaya git  
Shift: Büyük harf dönüştürücü  
CapLock: Büyük harf kilidi  
Backspace: İmlecin solundaki kakateri sil 
Delete: İmlecin sağındaki karakteri sil 

 

Giriş Sekmesine ait düğmeler: 
 

 
 

 

Sık kullanılan klavye kısayolları 
• Ctrl+X (Seçili metni ya da nesneyi kes) 
• Ctrl+C (Seçili metni ya da nesneyi kopyala) 
• Ctrl+V (Metin ya da nesneyi yapıştır) 
• Ctrl+Z (Eylemi geri al) 
• Ctrl+Y (Eylemi tekrarla) 
• Ctrl+K (Seçili metni kalın yap) 
• Ctrl+T (Seçili metni italik yap) 
• Ctrl+F (Bul iletişim kutusunu aç) 
• Alt    (Şerit sekmelerinin kısayolları görünür) 
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BELGELERE EKLENEBILIR ÖGELER 
 

Günümüzde grafik kullanıcı arayüzleri yardımıyla belgelere çok çeşitli ögeler kolayca eklenebil-mektedir. Word uygulama-
sında "EKLE" sekmesi ve Writer ekranında "Ekle" araç çubuğu ve "Ekle" menüsü belgeye ögeler eklemek için kullanılan 
düğmeleri barındırırlar. 
 
Writer yazılımında belgelere eklenebilecek ögeler arasında resimler, tablolar, çizelgeler (grafikler), çizimler (şekiller), yazı 
sanatı (sanatsal yazılar), videolar ve formüller (denklemler) bulunmaktadır. Word uygulamasında ek olarak akıllı çizimlere, 
ekran görüntüsü kırpma aracına ve metin kutularına yer verilmektedir.  
 
Ayrıca ofis takımı içerisindeki PowerPoint ve Excel gibi diğer uygulamalara ait içerikler birer nesne olarak sözcük işlem 
belgelerine eklenebilmektedir. Resim ve video dışındaki ögeleri sözcük işlemci uygulamalarının içerisinde karşı gelen 
araçlarla oluşturmak ve düzenlemek mümkündür. Bu şekilde oluşturulan ögeler gerektiğinde kopyalanarak ve diğer ofis 
uygulamalarına yapıştırılarak kullanılabilir. 

 

Ekle sekmesi düğmeleri: 
 

 
 

 
SAYFA DÜZENLEME ISLEMLERI 
 

Sözcük işlemcilerde sayfa düzenlemesi genellikle sayfanın boyutunun, yönünün, kenar boşluklarının, sütun sayısının be-
lirlenmesiyle gerçekleştirilir. Sözcük işlemcilerde kullanıcı yeni bir boş belge oluşturduğunda uygulama varsayılan sayfa 
düzenine uygun olarak hazırlanmış bir sayfa getirecektir. Sayfa boyutu varsayılan olarak A4 (21 cm X 29,7 cm) büyüklü-
ğündedir. Sayfanın yönü "Dikey"; sütun sayısı "Bir" olarak belirlenecektir. Kenar boşlukları ise varsayılan olarak Normal 
(Üst, Alt, Sağ ve Sol kenar boşluklarının hepsi Word uygulamasında 2,5 cm, Writer uygulamasında ise 2 cm ayarıyla ge-
lecektir. 
 
Sözcük işlemcilerle sadece raporlar ve ödevler değil, broşürler, el ilanları, bültenler kartvizitler, adres etiketleri gibi çok çe-
şitli belge oluşturulabilir. 
 
Sözcük işlemcilerde sayfaların üst ve alt bilgi bölümlerine eklenebilecek alanlar genellikle sayfa numarası, sayfa sayısı, 
tarih, saat, belgeye ait bilgiler (yazar, dosya adı, dosya yolu, belge başlığı) ve resimler olabilmektedir. 
 

 
 

 
BELGE DÜZENLEME ISLEMLERI 
 

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

 

 

 
 

 

Sözcük işlemciler çok sayıda farklı uygulama tarafından oluşturulmuş belgeyi açabildikleri gibi belgeyi çok sayıda farklı 
formatta da saklayabilirler. Belgenin farklı bir formatta kaydedilmesine "dışarı aktarma" adı verilir. Sözcük işlemcilerle 
oluşturulmuş belgeler dijital ortamda dağıtılmak amacıyla yaygın olarak PDF formatına aktarılırlar. PDF belgeleri genellik-
le sadece okunmak ve yazdırılmak amacıyla kullanılırlar. Böylece belgenin orijinal yapısının korunması istendiğinde PDF 
tercih edilir. Sözcük işlemci belgelerinin web sayfası biçiminde dışarı aktarmak da mümkündür. Böylece Word ya da Writ-
er belgesinden İnternet ortamında yayımlanabilir HTML belgesi elde edilir. 
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ÜNİTE-3 
 

SUNUM TEKNOLOJİLERİ  
 

GIRIS 
 

Sunum, birden fazla iletişim kanalının kullanıldığı bilgi aktarma ve paylaşım aracıdır. 
 
Araştırmalar, kişisel algıların ortalama olarak %83'ünün görsel yoldan, %11'inin işitsel yoldan gerçekleştiğini göstermek-
tedir. Geriye kalan % 6'lık bölüm tatma, koklama ve dokunma yoluyla sağlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda vücut ha-
reketlerinin, sesin ve sözlerin iletişime ne kadar katkıda bulunduğu da saptanmıştır. Buna göre, ses %38, kelimeler %7, 
görsel unsurlar (beden dili ve diğer görsel unsurlar) %55 oranında iletişimi etkilemektedir. 
 
Ortalama bir dinleyici, üç saat sonra yalnızca söze dayalı bir sunumun yaklaşık yüzde 70'ini hatırlamakta, üç gün sonra 
ise sunumun %10'u akılda kalmaktadır. Yalnızca görsel kanallara hitap eden bir sunumun üç saat sonra %75'i, üç gün 
sonra ise %20'si hatırlanmaktadır. Her iki kanala hitap eden bir sunumun üç saat sonra %85 civarında bir bölümü, üç 
gün sonra ise %66'sı hatırlanabilmektedir. Her iki kanala hitap eden sunumların oldukça yüksek oranda hatırlanabildiği 
görülmektedir. 

 

Etkili Sunumun Adımları  
Hazırlanma 
Aktarma 
Kapanıs 

 

SUNUMLARDA YAPILAN BAZI HATALAR  
• Sunumda çok sayıda slayta yer vermek 
• Slaytlarda yazılanları aynen tekrarlamak 
• Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmak 
• Görsel malzemeyi çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok farklı renklerle doldurmak 
• Sunucunun dinleyicilere sırtını dönmesi 
• Sunucunun çok hızlı, çok yavaş ya da okuma biçiminde monoton bir şekilde konuşması 
• Sunucunun, sunum boyunca kartlar üzerindeki notlardan okuması 
• Sunucunun yansıtılan slaytta yazılı olan metindeki cümleleri birebir aynen okuması 
• Sunuda fazla sayıda ve farklı seviyelerde yazı kullanılması 
• Farklı büyüklüklerde yazı puntosu kullanılması 
• Okumayı zorlaştıran koyu renk fon kullanılması 
• Sunuda çok fazla bilgi, renk ve görsel kullanılması 
• Yazıların altı çizili kullanılması 

 
SIK KULLANILAN SUNUM TEKNOLOJILERI 
 

Eğitim amaçlı ya da ticari amaçlı geliştirilen birçok sunum aracı vardır. Microsoft Power-point, Prezi, Google Sunu, 
VoiceThread, SlideShare, Popplet bunlardan sadece birkaçıdır. 

 

Microsoft Powerpoint: PowerPoint, önceden belirlenmiş bir konuyu belirli bir gruba yazılı, görsel, işitsel ve görsel-işitsel 
ögeler yoluyla tanıtmak, öğretmek, bilgilendirmek, ikna etmek ya da açıklama yapmak maksadıyla kullanılan, etkili ileti-
şim sağlamada kullanılabilen bir sunum programıdır. 
 
• Powerpoint dosyalarının uzantısı PPTX'dir. 
• Powerpoint dosyalarına SUNU adı verilir. 
• PowerPoint programındaki her bir ekrana SLAYT denir. 

 

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

 

PowerPoint Açılıs Sayfası ve Temel Bölümleri: PowerPoint açılış sayfası dört temel bölümden oluşmaktadır. Bunlar 
Sekmeler, Anahat ve Slaytlar Bölmesi, Slayt Ekranı ve Not Bölmesi kısımlarıdır. 
 

Sekmeler: Sunu penceresinin üst kısmında yer alan, hazırlanacak olan ya da hazırlanan sunuda kullanılabilecek görevleri 
gerçekleştirmek için kullanılabilecek olan menüleri içerir kısımdır. Giriş, Ekle, Tasarımlar, Animasyonlar, Slayt Gösteri-
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si, Gözden Geçir ve Görünüm gibi işlevlere ulaşmada kullanılacak menüleri gösterir kısımdır. 
 

Anahat ve Slaytlar Bölmesi: Hazırlanan tüm slaytları sayfa sayfa görebileceğiniz alandır. Görüntülemek istediğiniz sayfa-
nın üzerine tıkladığınız zaman Slayt Ekranında sayfanın büyük hâlini görebilir ve üzerinde istenilen değişikliği yapabilir-
siniz. 
 

Slayt Ekranı: Sunumunuzu hazırlarken metin, resim, grafik, video, ses, tablo vb. verileri ekleyeceğiniz alandır. Her 
slaytın ayrıntılı görünümünü bu pencereden izleyebilir ve slaytta kullandığınız nesnelere farklı animasyonlar ekleyebilir-
siniz. 
 

Not Bölmesi: Sunumu yapacak olan kişinin her slaytın altına bu pencereyi kullanarak notlar alabileceği kısımdır. "Not ek-
lemek için tıklatın" kısmına tıklayarak bu kısım aktif hâle getirildikten sonra konuşma notları buraya yazılır. 

 

"GİRİŞ" Sekmesi: Bu sekme PowerPoint'deki temel biçimlendirme işlemlerinin yapılabileceği seçenekleri içerir. 
Her PowerPoint kullanıcısının sıklıkla ihtiyaç duyabileceği birçok grup seçeneğini üzerinde bulundurur. Bunlar: Pano, 
Slaytlar, Yazı Tipi, Paragraf, Çizim ve Düzenleme seçenekleridir. 
 
"EKLE" Sekmesi: Bir sunuya; tablo, resim, diyagram, grafik, metin kutusu, ses, köprü, üst ve alt bilgi gibi nesneleri ek-
lemek için kullanılan sekmedir. 
 
 
"TASARIM" Sekmesi: Slaytlara; tema, yazı tipi, renk şeması veya arka plan stilleri vermek ve sayfa ayarlarını değiştir-
mek için kullanılan sekmedir. 
 
GEÇİŞLER" Sekmesi: Geçerli slaydınıza geçişler uygulayabildiğiniz, ses ekleme ve zamanlama ayarlaması yapabil-
diğiniz, değiştirebildiğiniz veya kaldırabildiğiniz sekmedir. 
 
 
"ANİMASYONLAR" Sekmesi: Slaydınızdaki nesnelerde animasyon uygulayabildiğiniz, değiştirebildiğiniz, zamanlama 
ekleyebildiğiniz veya kaldırabildiğiniz sekmedir. 
 
 
"SLAYT GÖSTERİSİ" Sekmesi: Slayt gösterisini baştan veya istenilen yerden başlatabildiğiniz, slayt gösteriniz için 
ayarları özelleştirebildiğiniz ve tek tek slaytları gizleyebildiğiniz sekmedir. 
 
 
"GÖZDEN GEÇİR" Sekmesi: Sununuzda yazım denetimi yapabildiğiniz, dili değiştirebildiğiniz, geçerli sunu ile başka bir 
sunu arasındaki farkları karşılaştırabildiğiniz sekmedir. 
 
 
"GÖRÜNÜM" Sekmesi: Sununuzda yazım denetimi yapabildiğiniz, dili değiştirebildiğiniz, geçerli sunu ile başka bir sunu 
arasındaki farkları karşılaştırabildiğiniz sekmedir. 
 
 
"BİÇİM" Sekmesi: Sununuza çeşitli biçimlerde şekil ekleme, yazı, resim vb. nesneleri slayta çeşitli biçimlerde yerleştir-
me ve boyut verme gibi işlemleri yapabildiğiniz sekmedir. 

 

Microsoft Powerpoint ile Sunu Oluşturma  
1. GİRİŞ sekmesinden "Yeni Slayt" menüsünü tıklayarak karşımıza çıkan "Yalnızca Başlık" temasını seçelim. 
2. Daha sonra Slayt Ekranında yer alan kutuya fare ile tıklayarak aktif hâle getirip başlığımızı yazalım. 
3. Slayt ekranımızın tasarımını "Sekmeler" bölümünden "Tasarım" menüsünü tıklayarak karşımıza çıkan temalardan bi-
rini seçerek yapalım. 

 
Prezi 
 

PREZİ, çevrim içi olarak hizmet veren bir sunum programıdır. Sunumlara görsellik kazandırarak ilgi çekici slaytlar oluş-
turmayı sağlar. 
 
Prezi, Powerpoint ve benzeri sunum programlarının klasik yöntemlerinden sıyrılarak görsellik ve yaratıcılıkla birleştirilmiş 
sunumlar hazırlamanıza olanak tanır. Flash animasyonlar, çevrim içi videolar, fotoğraflar ve bünyesinde barındır-
dığı diyagramlar sayesinde sunumlarınızı daha ilgi çekici biçimde hazırlayabilirsiniz. Zoom fonksiyonu ile daha önce 
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görülmemiş bir sunum deneyimini katılımcılarla paylaşabilir ve her an çevrim içi olarak sununuzu tekrar düzenleyebilirsi-
niz. 

 

Insert: Insert menüsüyle sununuza bilgisayarınızdan fotoğraf, pdf dosyası ya da video ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, 
Youtube videolarını ya da çevrim içi bir fotoğrafı da sunuma koyabilirsiniz. 
 
Shapes: Insert menüsü içinde bulunan Shapes aracını seçerek resimde görülen ok, çizgi, dikdörtgen, üçgen ya da daire 
gibi şekilleri sunumunuzda kullanabilirsiniz. 
 
Zoom and Rotate Tool: Sunumu düzenlerken metin, fotoğraf, video ya da herhangi eklediğiniz bir ögeyi Prezi'nin Zoom 
and Rotate Tool'u ile istediğiniz kadar büyütebilir, döndürebilir ya da ekrandan silebilirsiniz. 
 
Frame: Frame aracıyla çizdiğiniz çerçeve içerisinde birden fazla öge yerleştirerek o çerçeve üzerinden hepsine birden 
odaklanabilir ya da tek büyük bir görsel öge üzerinde farklı ayrıntılar üzerine çerçeveler bırakarak büyük görsele yakın-
laşarak içindeki ayrıntıyı gösterebilirsiniz. 
 
Path: Path aracıyla sırayla işaretlediğiniz tüm ögelerin hepsinin sunuma katılmasını sağlayabilirsiniz. 
 
Colors & Fonts: Colors & Fonts menüsünde Prezi içinde hazır bulunan renk seçeneklerini kullanabilirsiniz. 
 
Show: Prezi, diğer sunum programlarından farklı olarak her şeyi bir ekranda tutup size ekrandaki elemanlar arasında 
geçiş yapmanızı sağlayan bir yapıya sahiptir. Oluşturduğunuz metinleri ve görsel ögeleri isterseniz Frame içine alarak 
grupladıktan sonra, Path menüsü ile sıralayabilirsiniz. "Show" butonuyla sununuzu izleyebilir ve tekrar düzenleyebilirsi-
niz. 
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ÜNİTE-4 
 

HESAP TABLOLARI  
 

HESAP TABLOLARI VE YAZILIMLAR 
 

1961 yılında Profesör Richard Mattessich tarafından ilk kez bir muhasebe hesap tablosu ana bilgisayar üzerinde prog-
ramlanarak bir tablo olarak gösterildi. Daha sonra Bricklin and Frankston tarafından modern çağın hesap tablolarının atası 
olan VisiCalc adında bir yazılım üretildi. 1978'lere gelindiğinde artık kullanıcıların tamsayı girişi yapabildiği 5 sütun ve 20 
satırdan oluşan elektronik tablolar kullanılmaya başlandı. 

 

HESAP TABLOSU: Hesap tablosu kullanıcıların verilerini tablo yapısında organize ederek veriler üzerinde hesap-
lama, analiz ve raporlama yapmalarını sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlarıdır. 
 
 
Hesap tablolarının kullanım alanları: 
Formlar: Kâğıt üzerine ya da bilgisayar ekranından veri toplamak amacıyla oluşturulan formların tasarımında kullanılır. 
Envanter giriş formu, performans ölçüm formu, hasta bilgi formu, iş başvuru formu, değerlendirme formu bu tür kullanıma 
örnek verilebilir. 
 
Listeler: Veriler sayı içermese de liste oluşturmak için hesap tabloları kullanışlı yazılımlardır. Alışveriş listesi, telefon liste-
si, sınıf yoklama listesi, kitap listesi hesap tablolarında kolayca oluşturularak çıktısı alınabilir. 
 
Finans ve Muhasebe işlemleri: Faturalama, bütçeleme, hesap özetleme, maliyet tahmin etme, ödeme sistemi gibi işlem-
lerde hesap tablosu yazılımları kullanılmaktadır. Ayrıca bu değerlere ait grafiklerin oluşturulması, rapor düzenlemesi için 
hesap tabloları uygun yazılımlarıdır. 
 
İstatistiksel Analiz: Hesap tablolarının gelişmiş özellikleri kullanılarak belirli istatistiksel analizlerinin yapılması mümkün-
dür. Hesap tablolarının işlev kütüphanelerinde bulunan istatistik işlevleri ve özel eklentiler bu ihtiyacı karşılayabilmektedir. 
 
Karar Destek Sistemi: Hesap tabloları sistemlerde karşılaşılan problemlerin çözülmesine yönelik olarak matematiksel 
modellerin oluşturulması ve çözümü için kullanılan özellikler içerir. Özellikle what-if analizleri için uygun bir hesaplama 
aracıdır. Doğrusal programlama, ağ analizi, amaç programlama, simülasyon ve kuyruk modelleri hesap tablolarında çözü-
lebilmektedir. 
 
Bilgi Sistemi: Küçük işletmelerde ya da organizasyonlarda hesap tabloları bir bilgi sistemi gibi kullanılabilmektedir. Ör-
neğin öğrenci sayısı az olan okullarda öğrenciler, dersler ve notları hesap tablolarında depolanmakta, işlenmekte ve ra-
porlanmaktadır. 

 

Karar Destek Sistemleri: İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi 
sistemleridir. 

 

What if analizleri: Mevcut bir problemin çözümünde karar değişkenlerinin farklı değerleri için hızlı bir şekilde sonucu he-
saplayarak karar vericiye alternatifler hakkında bilgi sunan analiz tekniğidir. 

 

Hesap Tabloları Yazılımlarını işleyiş açısından çevrim içi uygulamalar ve masaüstü uygulamalar olarak sınıflanabilmek-
tedir.  
 
Google e-tablolar, Microsoft Office 365 Excel uygulamaları web tarayıcı üzerinde herhangi bir uygulama kurmadan ve 
içeriğin ilgili bulut depolama alanında saklandığı yeni nesil hesap tablolarına örnek verilebilir. Bu yazılımlar İnternetin bu-
lunduğu her ortamda birçok kullanıcı tarafından aynı anda ulaşılabilmekte ve düzenlenebilmektedir. Ayrıca gerekli ayarlar 
yapıldığında çevrim dışı durumlarda kullanılma özellikleri mevcuttur.  
 
Masaüstü hesap tabloları yazılımlarının en yaygın kullanılan ve bilinen örnekleri olarak Microsoft Excel, OpenOffice 
Calc, Numbers, Libre-Office Calc ve Lotus 1-2-3 yazılımları örnek verilebilir. 

 
 
 
 
 
 



 
 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1 

13 
 

TABLOLARIN OLUSTURULMASI VE DÜZENLENMESI 
 

Hücre İşlemleri ve Veri Girişi 
 

Kısayollar Kürsör haraketli 

Sol Ok (-») Kürsörü bir sola hareket ettirir. 

Sağ Ok (<-) Kürsörü bir sağa hareket ettirir. 

Yukarı Ok ( Kürsörü bir yukarı hareket ettirir. 

Aşağı Ok Kürsörü aşağı hareket ettirir. 

Home Bulunulan satırın en solundaki hücreye gidilir. 

Ctrrl + Home A1 hücresine gidilir. 

PgUp Aynı hücrede bir ekran aşağıya hareket eder. 

PgDn Aynı hücrede bir ekran yukarıya hareket eder. 

Shift+(boşluk) Aktif satırın seçilmesi. 

Ctrl+(boşluk) Aktif sütunun seçilmesi 

    

 

Veri Yapıları ve Biçimleri  
 

Genel 3,141592654 3,141592654 Genel görünüm 

Sayı 3456789,987 3.456.789,99 Ondalık basamak sayısı 2 ve 1000 ayracı ile biçimlenmiş 

Para Birimi 150,5 150,50 i. Ondalık basamak sayısı 2 ve Türk Lirası birimi seçilmiş 

Finansal 150,5 150,50*. Ondalık basamak sayısı 2 ve Türk Lirası birimi seçilmiş 

Tarih 26469,0000 19 Haziran 1972 Türkçe için tarih biçimi 

Saat 0,374988426 08:59:59 Saat:dakika:saniye biçimi uygulanmış veri 

Yüzde Oranı 0,18 18,0% Ondalık basamak sayısı lolarak belirlenmiş yüzde biçmi 

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

Bilimsel 1O00000 l,0E+06 Üssel sayı olarak bilimsel gösterim 

Metin 3,141592654 3,141592654 Sayısal değerin metin olarak biçimlenmiş görünümü 

Özel 2223350580 (222) 335-0580 Telefon numarası şeklinde biçimlenmiş sayı 

isteğe Uyar. -742,5 -743 "#,##0 _t;[Kırmızı]-#,##0     ifadesi ile formatlanmış veri 

   

 

Şekilsel Biçimlendirme 
 
Hizalama: Verinin hücre içinde yerleştirileceği konumu, yönlendirme biçimini ve metin denetimi ayarlamalarının yapılaca-
ğı sekmedir. 
 
Yazı Tipi: Hücre içinde görüntülenecek verinin yazı tipi, büyüklüğü, rengi ve vurgu türünü (kalın, italik) belirleyen biçimle-
medir. 
 
Kenarlık ve Dolgu: Tablonun şekillendirilmesinde kenarlıklar ve dolgu da mutlaka bilinmesi gereken biçimlendirme işlev-
leridir. 
 
Koşullu biçimlendirme, hesap tablosu yazılımlarının tamamı tarafından desteklenen bir özelliktir. Bu biçimlendirme şekli 
sayesinde kullanıcılar veri içinde dikkat çekmek istedikleri değerleri önceden belirledikleri ayarlamalar ile tanımlarlar. Ör-
neğin değerin 0 dan küçük olması durumunda yazı rengimi kırmızı ve koyu ayarlanması. 

 
FORMÜLLER VE ISLEVLER 
 

Formül Yazımı ve Hücre Referans Sistemi  
"=" işlecinin ilk karakter olarak girilmesi formül girişi için zorunludur. 
 
Kullanıcıların formülleri ve hücre referanslarını kolayca yazmasını sağlayan birtakım özellikler yazılımlar 
tarafından sunulmaktadır. 
• Formül girişi esnasında diğer hücrelere tıklanması, tıklanan hücrenin adresinin imlecin bulunduğu yere 
otomatik olarak yazılır. 
• Formül içindeki adresler farklı renklerle ifade edilerek tablo üzerinde işaret edilirler. 
• İşlev ve parantezlerin yazılmasında hatanın engellenmesine yönelik çözümler sunarlar. 
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• Hatalı girilen ya da sonuçlanan formül girişinin sonucu hücrede gösterilir. 

 

İşlevler: Hesap tablolarında farkı amaçlara yönelik yüzlerce işlev bulunmaktadır. 
• Arama ve Başvuru: Verileri tablo üzerinde aramaya yönelik olarak hazırlanan işlevleri, 
• Finansal: Faiz, ödeme, aşınma payı gibi finansal hesaplamalarla ilgili işlevleri, 
• İstatistiksel: İstatistikle ilgili testleri, dağılımlar ve olasılık hesaplarını içeren işlevleri, 
• Trigonometri: Trigonometri ve matematik işlevleri, 
• Bilgi: Veri hataları ve kontrol işlevleri. 

 
VERI LISTELERI ILE ÇALISMAK 
 

Veri tabanları tablolarına benzeyen bu yapıya veri tabanı terminolojisinde satırlara kayıt sütunlara ise alan adı verilmek-
tedir. 

 

Veri Listelerini Sıralamak: Bir listenin sıralanması için izlenmesi gereken adımlar aşağıda listelenmiştir. 
• Öncelikle sıralanacak listenin tüm satır ve sütunları seçilir. 
• Daha sonra genellikle veri menüsünde yer alan sırala komutu seçilir. 
• Sıralamanın yapılacağı sütunlar sırası ile seçilir. 
• Sıralamanın hücrenin hangi özelliğine göre yapılacağı belirlenir. 
• Sıralama düzeni seçilir. Sıralanacak alanlar artan ya da azalan sıralanabilir. 
• Sırala komutu tamamlanır. 

 

Veri Listelerini Filtrelemek: Veri listelerini filtrelemek başka bir deyişle sınırlamak ya da süzmek hesap tablolarında sık-
lıkla başvurulan veri işleme şekilleridir.  
 
Mevcut veri listesinin istenilen koşullara uyan alt kümelerini elde etmek için filtreleme işlemi kullanılır.  
 
Hesap tablolarında bir veri listesini filtrelemek için veri listesinin tamamı seçilerek aşağıdaki komutlar sırası ile uygulanır. 
1. Filtreleme işlemi sonrası sütun başlıklarının sağında beliren oklara basılarak filtreleme seçenekleri görüntülenir. 
2. Seçilen alanda yer alan veriye göre filtre özellikleri seçilir. 
3. Filtreleme türü belirlenir (büyük, küçük, arasında, içerir vb.) 
4. Filtre değerleri girilerek işlem tamamlanır. 

 
GRAFIK VE ÖZET TABLOLARLA ÇALISMAK 
 

Grafikler: Grafikler satır ve sütunlar hâlinde bulunan verileri şekillere dönüştürerek görselleştirilmesini sağlayan ve kolay 
bir kullanıma sahip araçlardır. Veri tablolarına bakıldığında fark edilemeyen büyüklük, ilişki, trend gibi olgular doğru bir 
grafik oluşturulduğunda kolayca ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca verinin raporlanması ve sunumunda grafikler her zaman 
daha ilgi çekici ve anlaşılır bir görünüm oluşturmaktadır. 

 

Sütun grafik: Veri büyüklükleri sütunlar hâlinde oranlanarak görselleştirilir. 
 
Çubuk grafik: Sütun grafiğin yatay olarak çizilmesi ile oluşturulur. 
 
Pasta grafik: Bir bütünün parçalarının bütündeki oranını göstermek için çizilir. 
 
Alan grafiği: Değişikliğin büyüklüğünü vurgulamak için kullanılan grafiklerdir. 
 
Çizgi grafiği: Zaman içerisindeki farklı değişkenlerin durumunu izlemek için kullanılır. 
 
Dağılım grafiği: Veri serileri arasındaki ilişkilerin gösterilmesi için çizilir.  
 
Radar Grafiği: Birden çok ekseni bir grafikte ağ şeklinde çizilmesini sağlar. 

 

ÖZET TABLOLAR: Özet tablo, veri listelerini özetlemede hızlı ve kolay kullanıma sahip yaygın bir araçtır. Özet tablolar 
listelerdeki sütun başlıklarının bir tablo üzerine yerleştirilerek o alanlardaki verilerin sayılması, toplanması ya da birtakım 
hesapların yapılmasını otomatik olarak gerçekleştirirler.  
 
Hesap tablolarında özet tablo oluşturma adımları: 
1.Özet tablosu hazırlanacak verinin seçilmesi 
2.Özet tablo komutunun seçilmesi 
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3.Özet tablonun nereye oluşturulacağının seçilmesi (yeni bir sayfada ya da aynı sayfada başka bir konuma) 
4.Listenin sütun başlıklarından oluşan alan adlarını özet tablo şablonda ilgili yere yerleştirilmesi ve hesaplama seçenleri-
nin belirlenmesi 
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ÜNİTE-5 

 

İNTERNET TEKNOLOJİLERİ 

 
İnternetin Temel Kavramları 
 

İNTERNET, kelime anlamı olarak kendi aralarında bağlantılı ağlar anlamına gelmektedir. Web ile aynı anlamda kullanı-
lan İnternet, dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkmış olan, herhangi bir sı-
nırlaması olmayan uluslararası bir bilgisayar ve bilgi iletişim ağıdır. 
 

HTML, 1989 yılında CERN'de Tim Berners Lee tarafından geliştirildi. Hypertext Markup Language kelimelerinin kısal-
tılmasından oluşan HTML, Zengin Metin İşaretleme Dili anlamına gelmektedir. Bu dil Web'te belgelerin linklerle birbirleri-
ne nasıl bağlanacaklarını, belge içindeki metin ve resimlerin nasıl yerleşeceklerini belirleyen kod parçalarından oluşan 
bir sistemdir. 

 

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

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

URL, Uniform Resource Locator kelimelerinin kısaltması olup Standart Kaynak Bulucu anlamına gelmektedir. URL bir 
Syntax, yani söz dizimidir. Temel olarak URL, bir web sitesine erişmek için yazdığınız Web adresidir. 

 

Mobil İnternet 
 

Mobil İnternet teknik olarak radio frekans sinyalleri ile çalışan, veri iletişimini sağlayan ekonomik, basit ve güvenli sis-

temlerdir. 
 

Mobil İnternet tarihine baktığımızda, ilk çalışmaların JAPONYA'da geliştirilen birinci nesil kablosuz telefon ağı (1G) tek-
nolojisine dayandığını görebiliriz.  

 

Sayısal yayına geçilmesi ikinci nesil kablosuz telefon ağı (2G) teknolojisinin geliştirilmesi ile mümkün oldu. Daha sonra 
Avrupa'nın kullandığı "Global System for Mobile Communications" (Küresel Sistemde Mobil Haberleşme) baş harflerinin 
alınarak oluşturulan GSM bireysel iletişim standartı geliştirildi.  

 

İlk ticari GSM servisi 1991 yılında Telecom Finland tarafından Finlandiya'da başladı. GSM, kullanıcılara güvenli ve kali-
teli iletişim hizmeti sunmanın yanı sıra uluslararası seyahat serbestliği de sağlamış oldu. 
 

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

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

3G: Kablolu bağlantının olmadığı yerlerde yüksek hızlı İnternet erişimini sağlayan 3G, uzak noktalardan görüntü taşıma, 
bilgileri depolama, paylaşma ve sürekli çevrim içi görüntülü iletişim sağlanmasını olanaklı kılar. 
 

4G: Yüksek hız, yüksek kapasite, bit başına düşük maliyet, IP tabanlı servisler gibi özellikler için tasarlanan 4G, 100 
Mbps bağlantı hızına sahip bir mobil iletişim servisidir. 

 

İnternetin Gelişimi 
 

İlk bilgisayar ağı 1970'te Amerika Birleşik Devletlerinde 15 bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşturulan ARPANET, 
Amerikan Gelişmiş Savunma Araştırmaları Dairesi Ağıdır. Bu ağ kurulduktan sonra İnternet'in en önemli bileşenlerinden 
biri olan e-mail yani elektronik posta ortaya çıkmıştır.  
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İlk e-mail sistemi 1972 yılında Roy Tomlinson tarafından ARPANET için geliştirildi.  
 

İnternet bağlantısının Türkiye'de gelişim süreci, ilk olarak 1986 yılında TÜVEKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Ku-
rumları Ağı) geniş alan ağına bağlanmasıyla başladı.  

 

Web Tarayıcıları 
 

İnternet tarayıcı, ağ tarayıcı ya da sadece tarayıcı olarak da bilinen Web tarayıcıları, İnternet'te sunucu bilgisayar üze-
rinde bulunan Web sitelerine ulaşmamızı sağlayan yazılımlardır. Diğer bir ifadeyle Web tarayıcı, WWW üzerindeki bir 
HTML sayfasına HTTP protokolüyle ulaşmamızı sağlayan yazılımdır. 

 

Mozilla Firefox, Microsoft İnternet Explorer, Google Chrome ve Safari günümüzde en yaygın kullanılan Web tarayı-
cıları arasında yer almaktadır. 
 

Mozilla Firefox: İnternete bağlanmak için en yaygın kullanılan Web tarayıcılarından biri Mozilla Firefox'tur. Firefox, Mo-
zilla Vakfı aracılığıyla geliştirilen Web tarayıcı, e-posta, takvim, arıza takip sistemi ve geliştirme araçlarını birlikte sunan 
bir açık kaynak yazılım projesidir. 
 

Windows İnternet Explorer: Microsoft şirketi tarafından geliştirilen bir Web tarayıcısıdır. 
 

Google Chrome: 2008 yılında Google tarafından geliştirilen ve Türkiye'de yaygın olarak kullanılan web tarayıcılarından 
biridir. Web tarayıcıları arasında en hızlı ve en çok kullanılan tarayıcı olmak üzere kendisine hedef koyan Chrome, kulla-
nıcı dostu bir arayüze sahiptir. 
 

SAFARİ: Apple firmasının tüm ürünlerindeki varsayılan web tarayıcısıdır. Kullanıcılarına zengin İnternet deneyimi 
kazandırmayı hedeflediği görülmektedir. Jetstream olarak adlandırılan gelişmiş JavaScript motoru optimizasyonları sa-
yesinde hızlı bir web tarayıcısı olma özelliğini sürdürmektedir. 

 

Arama Motorları 
 

Arama motoru İnternet'te bulunan içeriklere ulaşmamızı sağlayan, web robotu, arama indeksi ve kullanıcı arabiriminden 
oluşan bir mekanizmadır.  

 

Arama motorları, Web'te istediğimiz bilgiye, habere, Web sitelerine, sosyal medya araçlarına, e-posta servislerine, çeşitli 
görsellere ve videolara ulaşmak için en sık kullandığımız araçların başında gelmektedir.  

 

Dünya genelinde en yaygın kullanılan arama motorları başta Google olmak üzere Bing, Yandex, Yahoo ve Mynet ola-

rak sıralanabilir. 
 

Google Arama Motoru: 1998 yılında kurulan Sergery Brin ve Lary Page tarafından kurulan Google, dünyada ve Türki-

ye'de en çok kullanılan arama motorudur. Google arama motoru ile görsel her türlü materyali arayabilirsiniz. 

 

Makaleler, tezler, bildiriler, raporlar gibi akademik çalışmalara yönelik belgeleri aramak için Google, Akademik arama 
motoru geliştirmiştir. Google Akademik'in özelllikleri; tek bir kullanışlı yer üzerinden farklı kaynakları arama, bilimsel 
yazıları, özetleri ve alıntıları bulma, kütüphane yardımıyla ya da web üzerinden yazının tamamına erişme, herhangi bir 
araştırma alanındaki başlıca bilimsel yazılar hakkında bilgi edinme olarak listelenmektedir. 
 

Bing Arama Motoru: Bing, Microsoft şirketinin daha önce bilinen adıyla Live Search, Windows Live Search ya da MSN 
Search yerine kullanıma sunduğu bir arama motorudur. Bing' deki en önemli yenilik ise Web sitelerine bağlantı vermenin 
dışında alt başlıklar hâlinde bilgilerin de listelenmesidir. Bing arama motoru Türkçe dâhil 58 dilde kullanabilme özelliğine 
sahiptir. 
 

Yandex Arama Motoru: Yandex, kullanıcılarına İnternette aramanın yanı sıra haberler, e-posta, çeviri, harita gibi birçok 
farklı İnternet servisi sunmayı amaçlayan bir arama motoru ve web bilgi portalıdır.  
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Yandex arama motoru; web, görsel ve video arama yapmaya izin vermektedir. Bununla birlikte harita özelliği ile kullanı-
cıların bulunduğu konuma ilişkin hava sıcaklığını gösterir, yakın yerlerdeki restoran, oteller, kafelar, otellerin konum bilgi-
leri gösterir. Rusya piyasasında liderliğini sürdüren Yandex arama motoru, son yıllarda Türkiye'de oldukça popüler ol-
maya başlamıştır. 
 

Yahoo Arama Motoru: 1995 yılımda kurulduğunda arama motoru olarak hizmet vermeyi amaçlayan Yahoo, zamanla e-
posta, haber, hava durumu, seyahat, sinema, müzik, iş arama, finans gibi hizmetleri bünyesine ekleyerek dünyada en 
çok ziyaret edilen siteler arasına girmeyi başarmıştır. 
 

Mynet Arama Motoru: 1998 yılında kurulan Türkiye'nin ilk Türkçe portalı olan Mynet, kullanıcıların tüm faaliyetlerini 
etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilecekleri interaktif bir platform sunmayı amaçlamaktadır. 
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ÜNİTE-6 

 

TAŞINABİLİR TEKNOLOJİLER 

 
Akıllı Cep Telefonları 
 

Ülkemizde akıllı telefonlar daha çok internet erişimi ve özellikle sosyal ağları kullanmak için kullanılmaktadır. 
 

Akıllı Telefonların Kullanma Nedenleri: 

Kullanma Nedeni Oran (%) 

Fotoğraf/video çekmek 68 

Müzik dinlemek 68 

İnternet erişimi 66 

E-Posta kullanmak 59 

Sosyal ağlara girmek 58 

Arama yapmak 55 

Oyun oynamak 49 

Haber okumak 41 

Ürün aramak 40 

Yol tarifi/harita kullanmak 40 

Video paylaşımı 39 

Online bankacılık/Finans 33 

Uygulama kullanmak 29 
  

 

Türkiye'deki cep telefonu kullanım nedenleri, A.B.D., Japonya, İngiltere ve Polonya gibi ülkelerle karşılaştırıldığında fark-
lılıklar göstermektedir. Araştırma bulguları, diğer ülkelerde cep telefonlarının daha çok telefona yüklenen uygulamaların 
kullanımı, yol bulma ve harita kullanımı için yüksek oranda kullanıldığını göstermektedir. Ülkemizde ise akıllı telefonların 
daha çok internet erişimi ve özellikle sosyal ağları kullanmak ve burada paylaşmak için kullanıldığı söylenebilir. 
 

Akıllıt Cep Telefonları Kullanıcılara Daha Çok Hangi Alanlarda Hizmet Veriyor? 

•Bankacılık işlemleri 

•Mobil sağlık 

•İletişim ağı 
 

AKILLI CEP TELEFONLARI KULLANILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 

 

Gerçek dünyalara karşı sanal dünyalar: Channel News Asia'nın bir raporunda, akıllı telefonların ve diğer taşınabilir 
teknolojilerin sürekli kullanılmasının 1-5 yaş arasında ge-lişmekte olan çocukların devinsel ve bilişsel becerileri ile sosyal 
gelişimlerini etkileyeceği ifade edilmiştir.  

 

Teknoloji bağımlısı ebeveynler: Teknolojiye bağlı yaşamın bir tarafında çocuklar, diğer tarafında da telefonlarından 
başını kaldıramayan büyükler, anne-babalar bulunmaktadır. Öyle ki, bu ebeveynler, gerek arabada, gerek parkta ve ge-
rekse evde cep telefonlarını çok yoğun kullanırken, küçük çocuklarını ihmal etmekte, bazen de onları potansiyel kazalar-
dan ve tehlikelerden koruyamamaktadır. 

 

Teknolojiye bağlı rahatsızlıklar: Cep telefonunuzun bakarak geçirdiğiniz saatlerin sonunda kendinizi boyun ve sırt ağ-
rılarından şikayet ediyor bulabilirsiniz. Doktorların yoğun boyun ve sırt ağrılarına yönelik yeni kullandıkları terimler arası-
na giren iDuruş (iPos-ture) ve Mesaj Tutulması (text neck) bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 

 

Ekran okuma sendromu: Telefonun ekranındaki küçük boyutlu yazılara bakmak ve metinlerdeki sık satırları takip et-
mek, çoğu zaman göz yorgunluğuna, görüntü bulanıklığına, baş dönmesine ve göz kuruluğuna ve yanmasına neden 
olabilir. Görüntü bulanıklığı ve boyun kaslarının ağrıması ise baş ağrılarını beraberinde getirecektir.  

 

Nomofobi: İngilizce "no-mobile-phone phobia" yani "CEP TELEFONU YOKLUĞU FOBİSİ" olarak adlandırılan nomo-



 
 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1 

20 
 

fobi, teknolojinin hayatımızdaki yeri ve öneminin artmasıyla birlikte çağımızın yeni hastalıklarından biri olarak gösteril-
mektedir. 
 

Nomofobi; cep telefonu yanına alınmadığında veya telefon kapalı olduğunda kendini kötü hissetmek, bir an önce tele-
fona ulaşmak ve açmak isteği şeklinde görülen psikolojik durumu ifade eder. 
 

Cep telefonlarının çocuklara yönelik öne sürülen belli başlı olumsuz etkileri: 

•Cep telefonları çocukları diğerleriyle gerçek sosyal etkileşimden uzaklaştırmaktadır. 

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

•Cep telefonlarını aşırı kullanımı, beyin gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilemektedir. 

•Cep telefonları çocukların beden gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

Dizüstü Bilgisayarlar (Laptop) 
 

Dizüstü bilgisayarlar, kabaca masaüstü bilgisayarların daha uyumlu ve tek parça türleri olarak tanımlanabilir. Bazen "no-
tebook" olarak da isimlendirilebilen dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarların yaptığı tüm işlevleri yerine getirebilen, 
ancak gerektiği zaman kullanıcıların dilediği yere taşıyabileceği daha küçük ve esnek sistemlerdir. 

 

Tablet Bilgisayarlar 
 

Tablet bilgisayarlar, dokunmatik ekran ünitesi, diğer sistem ve devre bileşenleri ile şarj edilebilir bir bataryayı tek bir ünite 
olarak sunan en küçük ve taşınabilir kişisel bilgisayar türüdür.  

 

Tabletler, farklı işlevleri olan bir dizi sensör, kamera, mikrofon ve ivme ölçer bileşenleri ile, genelde parmak hareketi ve-
ya hassas kalem ile etkileşen dokunmatik ekran bileşenlerini bir arada barındırır. Ekranda yazı yazmak için, gerektiğinde 
ekrana gelen sanal bir klavye mevcuttur. Bunların dışında tablet bilgisayarlarda ses kontrolü veya sistemi açmak ve ka-
pamak için fiziksel düğmeler ve batarya şarj yuvası bulunmaktadır. 
 

Tabletler için piyasadaki en küçük, en hafif ve en taşınabilir kişisel bilgisayarlar da denilebilir. 
 

Tablet bilgisayarlar donanım veya konfigürasyon açısından üç farklı türde ele alınabilir: Tam ekran tabletler (slate), de-
ğiştirilebilir tabletler (konvertibl) ve hibrit tabletler (hybrids).  

 

Tam ekran tabletler herhangi bir fiziksel klavye kullanmazlar. Ekranda gerektiğinde ortaya çıkan sanal bir klavye veya 
bazı gelişmiş modellerdeki yüksek etkileşimli kalem (stylus); veri girişi, işlem seçimi veya benzeri amaçlarla kullanılır. 
Genellikle oyun, video izleme, değişik amaçlı uygulama kullanma ya da okuma amaçlı kullanılırlar. Genellikle, üzerlerin-
de diğer cihazlara yönelik port yuvaları veya girişler yoktur. 

 

Değiştirilebilir tabletler, özel tasarımlanmış bağlantı mekanizması sayesinde dizüstü bilgisayarların, tablete dönüş-
müş türleri olarak görülebilir. Tablet moduna geçmek için ekranı klavye üzerine katlamanız gerekir. Bu tür tabletler, ek-
ran ve klavye birimleri sabit şekilde bir arada olduğundan, tam ekran türlerine göre daha ağırdır, ancak daha iyi perfor-
mans sergilerler. Bu tür sistemlerde, farklı cihazlarla birlikte kullanmaya yönelik port yuvaları ve bağlantı özellikleri bulu-
nur. 

 

Hibrit tabletler, klavye üniteleri ile uyumlu çalışmak üzere tasarlanmış tam ekran tabletler olarak ifade edilebilir. Ek-

ran ve klavye birimleri, özel bir bağlantı türü ile birleştirilip, ayrılabilir. 
 

Tabletin tercih nedenleri: 

Kullanma Nedeni Oran (%) 

Taşıma, yanında saklama kolaylığı 31 

Arayüz/İşletim Sistemi kullanışlılığı 21 

Hızlı başlama/kapanma 15 

Rahatlık 12 

Boyut 12 

Farklı bir çok yerde kullanabilme 12 

Yüksek hız 11 
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Takvim, saat vb. uygulamaları beğenme 10 

Hafiflik 7 
   

 

Giyilebilir Teknolojiler 
 

Giyilebilir teknolojiler, insanların üzerinde taşıyıp giyebildikleri elektronik veya bilgisayar temelli teknolojilerdir. Giyile-
bilir teknolojiler, taşınabilir teknolojilerin günümüzde geldiği son noktadır! 
 

Günümüz giyilebilir teknolojileri, temel olarak üzerindeki algılayıcı sensörlerle veri topluyor ve bu verileri kullanarak bizle-
re basit ve bazen de gelişmiş geribildirimler sağlıyorlar. 
 

Genelde, günümüz giyilebilir teknolojilerinin temel işlevlerinden biri de iletişimi sağlamak ve kullanıcılara gerçek zamanlı 
verilere, bilgilere erişim olanağı sağlamaktır. Bu teknolojiler veri girişine olanak tanıdıkları için, yerel depolama aracı ola-
rak da kullanıcıya hizmet verebilirler.  

 

Başlıca giyilebilir teknolojiler arasında; saatler, gözlükler, kontakt lensler, e-tekstiller ve akıllı kumaşlar, saç ve-
ya kafa bantları, kep veya bereler, yüzük, bilezik gibi takılar, küpe şeklinde tasarımlanmış işitme cihazları örnek 

olarak gösterilebilir. 
 

Akıllı Saatler: Giyilebilir teknolojilerin en yaygın olanlarından biri de akıllı saatlerdir. Android, IOS, Windows gibi işletim 
sistemine sahip olan akıllı telefonlar ile eşleştirilebilen (senkronizasyon) akıllı saatler, telefona ulaşmaya gerek kalmadan 
bir çok uygulamanın çalıştırılabileceği yeni nesil kol saatleridir.  

 

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da, sahip olduğunuz bir akıllı saatin, sahip olduğunuz herhangi bir akıllı tele-
fonla eşleştirilemeyebileceği gerçeğidir. Dolayısıyla piyasada bazı model saatler yalnızca bazı model telefonlarla birlikte 
kullanılabilmektedir. 
 

Akıllı Gözlükler: Akıllı gözlükler, adından da anlaşılacağı gibi, gözlük şeklindeki giyilebilir bilgisayarlardır. Günümüz ge-
lişmiş akıllı gözlükleri ses ile kontrol edilebildiği gibi, aynı zamanda cihazın kenarındaki dokunmatik alan aracılığı ile de 
kontrol edilebilir.  

 

Akıllı gözlükleri kullanarak üzerindeki kamera ile fotoğraf ve video çekebilir, bunları yine cihaz üzerinden İnternete 
bağlanarak farklı ortamlarda paylaşabilirsiniz. 

 

Taşınabilir Teknolojilerle İlgili Bazı Hizmet Ve Protokoller 
 

SMS/MMS: Cep telefonlarında kullanılan kısa mesaj servisinin İngilizce adı olan "short message service"in baş harfle-
rinden oluşturulan kısaltmadır. Yazılan kısa mesajlar, bir telefondan başka bir telefona gönderilir. Kısa mesaj hizmeti, 
160 karakterle sınırlı bir mesajlaşma hizmetidir. MMS, Multimedia Messaging Service'in baş harflerinden oluşan ve 
Türkçe "Çoklu-ortam Mesajlaşma Hizmeti" anlamına gelmektedir. Bu hizmet sayesinde, cep telefonu ile fotoğraflı, sesli, 
animasyonlu ve videolu mesajlar yollanabilmektedir. MMS'in en belirgin farklarından biri de belirli bir karakter sayısıyla 
sınırlı olunmamasıdır. 

 

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

 

VİDEO GÖRÜŞME: Cep telefonunuza yönelik 3G aboneliğiniz var ve telefonunuz da görüntülü konuşmayı destekliyorsa 
diğer kişilerle video görüşme yapabilirsiniz. Görüntülü konuşmanın sağlıklı yapılabilmesi için 3G kapsama alanı içinde 
bulunmanız gerekmektedir. Bunun dışında, İnternet bağlantınız olduğu sürece, telefonunuza veya diğer taşınabilir tekno-
lojilere indireceğiniz bazı uygulamalarla yine video görüşmeler yapabilirsiniz. Bu programların en bilinenleri Skype, Go-
ogle Hangouts ve Apple Facetime olarak sıralanabilir. 

 

MOBİL UYGULAMALAR: Uygulamalar, akıllı telefonlarda, tabletlerde veya diğer taşınabilir teknolojilerde çalışmak üze-
re tasarlanmış bilgisayar yazılımlarıdır. Bu uygulamalar genellikle belirli bir paylaşım platformu aracılığı ile paylaşılır. Bu 
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platformların en yaygın olanları Apple AppStore, Google Play, Windows Phone Store ve BlackBerry App World ola-
rak sıralanabilir.  

 

WÍDGET: Ekran araçları olarak da tanımlanabilen Widget'ler, görsel programlamada, bir kütüphanedeki grafik bileşenle-
re verilen isimdir. Widget'ler pratik uygulamalardır. Widget hem masaüstü hem de web de bulunabilir. Masaüstünde ve 
Web ortamında en çok kullanılan widget türleri; hava durumu, takvim, not defteri, borsa bilgi çubuğu vs. hazır işlevsel 
görsel uygulamalardır.  

 

BLUETOOTH: Bluetooth, 1994 yılında cep telefonları ve diğer taşınabilir teknolojileri kablosuz olarak birbirine bağlamak 

ve aralarında iletişim kurmak için geliştirilmiştir. 

 

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

 

MOBIL IP: Günümüzde, dizüstü bilgisayarlar, akıllı cep telefonları, tabletler gibi taşınabilir teknolojilerin kullanımının 
artması mevcut ağ katmanı yapısına önemli eklemeler yapılmasını gerektirmektedir. Bu özelliği destekleyen İnternet ya-
pısı ve protokollerinin tümüne Mobil IP adı verilmektedir. Mobil IP, birçok işlem biçimini destekleyen esnek ve karmaşık 
bir standarttır ve taşınabilir teknolojilerin, bağlantı noktası ne olursa olsun IP adresi değişmeden İnternet'te bağlı kalma-
sına olanak sağlayan daha yüksek protokollere açık, İnternet protokolü üzerine kurulmuş standart bir protokoldür. 

 

GSM: Mobil İletişim İçin Küresel Sistem (Global System for Mobile Communications) kısaca bir cep telefonu iletişim 
protokolüdür. GSM, en yaygın cep telefonu standardı olarak dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılmak-
tadır. En kullanışlı özelliklerinden birisi de kullanıcıların aynı hat ile değişik ülkelerden görüşme yapabilmeleridir. Bu hiz-
met roaming olarak adlandırılır. Tüm GSM standartları, hücresel ağ kullanır ve dolaşım sırasında bile hücreler arası ge-
çiş yapabilir. Başka bir deyişle sürekli kapsama alanında kalmak şartıyla tüm dünyayı telefondaki görüşmenizi kesme-
den dolaşabilirsiniz. 

 

GPRS (General Packet Radio Service): Mevcut 2G cep telefonu şebekesi üzerinden veri iletimi sağlayan teknolojinin 
adıdır. Genellikle cep telefonları ve İnternet arasında küçük veri paketlerinin alışverişi amacıyla kullanılmaktadır. Ülke-
mizde, GPRS'e ek olarak, bu standardın daha da hızlandırıldığı EDGE teknolojisi bulunmaktadır. 

 

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution): GSM Gelişimi için Artırılmış Veri Hızları anlamına gelen bu teknoloji 
sayesinde, GSM şebekelerinde verilerin daha hızlı bir şekilde iletilmesi sağlanmaktadır.  

 

3G: GSM şebekesi üzerinden yüksek hızda İnternet erişimine izin veren 3G teknolojisi, cep telefonları üzerinden en az 
ADSL hızında internet bağlantısı sağlayan bir mobil hızlı İnternet teknolojisidir. 3G sayesinde, artık kullanıcılar evle-
rinde veya iş yerlerinde kullandıkları İnternet'in çok daha hızlı hâlini taşınabilir teknolojilerinde kullanabilmektedir. 3G ile 
verilen hizmetler arasında; kablosuz telefon görüşmeleri, destekleyen telefonlarla görüntülü aramalar ve telefonu modem 
olarak kullanabilme, kablosuz veri aktarımı, televizyon izleyebilme örnek olarak sayılabilir. 

 

Wi-Fi: "Wireles Fidelity" kelimelerinin kısaltmasıdır ve kablosuz bağlılık veya kablosuz bağlantı anlamına gelmektedir. 
Wi-Fi, taşınabilir teknolojilerin, çeşitli video oyun konsollarının ve dijital ses oynatıcılar gibi diğer bazı teknolojilerin, ya-
kınlarındaki kablosuz erişim noktaları aracılığıyla yerel alan ağına bağlanabilmesini sağlar.  

 

WAP (Wireless Application Protocol, WAP): Kablosuz Uygulama Protokolü, kablosuz iletişim kullanan uygulamalar için 

kurulmuş uluslararası bir standarttır.  

 

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

Roaming, bir şebeke operatörü abonesinin, bu aboneliğini diğer ağlarda da (örneğin yurt dışında) kullanabilmesini anla-
tan ve "dolaşım" anlamına gelen özelliktir. 
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Kapsama alanı, bir taşınabilir teknoloji ağ sisteminde konuşmaların yapılabileceği ya da sunulan hizmetlerin kullanılabi-

leceği alana verilen isimdir. 

 

ADSL, günümüzde internet bağlantısı için en çok kullanılan bağlantı tekniğidir. 
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ÜNİTE-7 

 

SOSYAL AĞLAR 
 

Giriş 
 

McLuhan'ın küresel köy saptamasına göre, elektronik medyanın ileri teknolojiye geçmesiyle ve toplumlar arasında sı-
nırların kalkmasıyla teknolojiyi kullanabilen herkes coğrafi sınırlar ve sınırlamalar olmaksızın dilediği kişiyle iletişim kura-
bilecekti. Sosyal ağlar ile bu dönüşüm gerçekleşiyor. 
 

Bilgisayar ve İnternet teknolojileri, yeni iletişim teknolojilerinin temel özelliklerini yansıtırlar. Bunlar arasında, kullanıcı 
merkezli olma, çoğunluğun kendi istediği enformasyona ulaşabilmesi, karşılıklı etkileşimin mümkün olması ve eş za-
mansız olabilme sayılabilir. 
 

Sosyal medya, elektronik ve İnternet araçlarının diğer insanların deneyimlerini, bilgilerini paylaşmak ve tartışmak ama-
cıyla kullanılmasıdır.  

 

Sosyal medya dendiğinde akla sosyal ağlar, bloglar (ağ günlükleri), wikiler (bilgi sayfaları), forumlar (tartışma pa-
noları) gelmektedir.  

 

Facebook, Twitter, Flickr, Youtube gibi siteler ilk uygulamalardır. İkinci nesil toplumsal iletişim veya sosyal paylaşım 

siteleri, İnternet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak oluşturdukları bir sistemdir.  
 

SOSYAL MEDYANIN ÖZELLİKLERİ: 

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

2.Açıklık: İçeriğe erişim ve kullanımda engeller yoktur. 

3.Karşılıklı konuşma: İki yönlü iletişim yani diyalog vardır. 

4.Topluluk: Grupların oluşumuna ve etkin şekilde iletişimine olanak sağlar. 

5.Bağlantısallık: Diğer siteler, kaynaklar ve kişilere linkler ile bağlantı sağlanır. 
 

Sosyal ağ, bireyler arasındaki kişisel veya profesyonel ilişkilerin oluşturduğu bir ağdır. 
 

Sosyal ağ siteleri, bireylerin kurumsal bilgisayar sistemleri gibi sınırları belli olan bir sistem içerisinde açık veya yarı 
açık profil yaratmalarını, ortak bağlantıları olan kullanıcıların listelerini ve bu kişilerin bağlantı paylaştığı diğer kullanıcıla-
rın listelerini gözden geçirme ve karşılaştırmalarını sağlayan web tabanlı hizmetlerdir.  
 

Günümüzde sosyal ağların bireylerin sosyalleşme, alışveriş, ticaret, eğitim başta olmak üzere farklı alanlardaki ihti-
yaçlarını karşıladığını söyleyebiliriz. Bireylerin bu ihtiyaçlarını sanal ortamda karşılama isteği, yeni bir kimlik oluşumuna 
da yol açmaktadır. 
 

Sosyal Ağların Farklı Kullanım Amaçları: Sosyal ağ sitelerinin başlıca kullanım amacı sosyalleşmektir. Kullanıcılar; 
arkadaşları, akrabaları, onların arkadaşları ve özel yaşantıları hakkında bilgi edinmek, günlük olay ve haberleri paylaş-
mak istedikleri için bu sitelere üye olurlar. Arkadaşlık, akrabalık, ortak ilgiler ve aktiviteler üzerine kurulu olan sosyal ağ 
siteleri bilgi paylaşma, ilişki kurma ve geliştirme işlevleriyle farklı meslek alanlarındaki profesyonellerin meslektaşlarıyla 
iletişim halinde olmalarını da sağlar. 
 

Sosyal ağlarda, uygun pazarlama stratejilerinin kullanılmasıyla viral pazarlama hedefine ulaşabilir. 
 

Sosyal ağların analizi/çözümlenmesi dendiğinde kişilerin (düğümlerin) ve ilişkilerin belirlenmesi önem taşımaktadır; çün-
kü bu kullanıcıların konumu (örneğin; diğer kullanıcıların fikirlerini etkileyen kanaat önderleri) ve ilişkilerin bir durumu na-
sıl etkilediği gibi bilgiler geleceğe yönelik eylemler için fikir verebilir. 
 

İnternet trafiği: İnternet üzerindeki veri akışıdır; gönderilen ve alınan mesajların miktarı ve yönü, web sitesine giren zi-
yaretçi sayısı, ziyaret edilen sayfalar gibi verilerin takibi anlamındadır. 
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Örnek Sosyal Ağ Siteleri 
 

FACEBOOK: 2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, öncelikle 
Harvard öğrencilerinin kullanımı için oluşturulmuş fakat kısa zamanda diğer üniversiteler ve okulları bünyesine katarak 
2006 yılında dünyanın herhangi bir yerinde e-posta adresi olan herkesin üye olabileceği bir platform haline gelmiştir. Fa-
cebook, Türkiye'de en çok kullanılan sosyal ağ sitesidir. 
 

Facebook sosyal ağ sitesinin kullanımına ilişkin temel bilgiler: 

Profil oluşturma: Kullanıcılar, profil fotoğrafı yükleyerek ve kişisel bilgilerini girerek profilini oluşturabilir. 

 

Bağlantı kurma (Arkadaş ekleme): Bağlantı kurmak için arama yapılabileceği gibi doğrudan e-posta hesabı ya da tele-
fonda kayıtlı kişi listesini aktarmak gibi seçenekler de değerlendirilebilir. Arama özelliği, bireylerin çoğunlukla gerçek ha-
yatta tanıdığı kişileri bu ortamda da bulabilmesi için kullanılmakla birlikte, gruplar ve yerler de aranabilir. 

 

Duvar: Kullanıcıların sayfalarına eklediği ve izin verdikleri kişilerin görebileceği metin, resim ya da video gibi paylaşımla-

rının bulunduğu, arkadaşlarının da gönderide bulunabileceği bölümdür. 

 

Zaman tüneli: Kullanıcının paylaşımları ve hareketleri zaman içinde arttıkça bunların kronolojik sunumudur. 

 

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

 

Beğen (Like) düğmesi: Facebook't aki önemli ve çok kullanılan bir özelliktir, paylaşımın beğenildiğini ya da onaylandı-
ğını ifade eder. Ayrıca, paylaşımların altına Yorum Yap/Yaz özelliği aracılığıyla yorum yazılabilir. Kullanıcılar, beğendik-
leri gönderiyi kendi arkadaş listelerinin de görmesini isterlerse gönderinin altındaki Paylaş düğmesine basarak kendi du-
varlarında paylaşabilirler. 

 

Takip etme: Amaç geniş bir kitleye ulaşmak olduğunda bu özellik kullanılabilir. Böylece, Facebook'ta kullanıcının arka-

daşı olmayanlar bile kullanıcıyı takip ederek herkese açık güncellemelerini Haber Kaynağında görebilir. 

 

Hareket dökümü: Bu bölümde güncel olarak tüm bildirimler ve diğer hareketler görülebilmektedir. Bunların içinde etiket-

lenilen fotoğraflar, beğenilen sayfalar, eklenilen arkadaşlar gibi Facebook'ta yapılan tüm aktiviteler bulunmaktadır. 

 

Etiketleme: Kullanıcı, fotoğraf ya da gönderilerde kendisini ya da arkadaşlarını işaretleyebilir. 

 

Gruplar: Durum güncellemeleri, fotoğraflar veya belgelerin paylaşılabildiği ve grubun diğer üyelerine mesajlar gönderi-
lebildiği özel alanlar olup ortak ilgi alanlarına sahip kişilerin iletişim kurmasını kolaylaştırır. Kullanıcılar grup kurabilir ya 
da kendi ilgi alanlarına göre var olan gruplara katılabilir. Gruplar; herkese açık, kapalı (üyelik isteğinde bulunduktan son-
ra onay gerektiren) ya da gizli (sadece grup üyelerinin eklediği/davet edebildiği ortamlar) olabilir. 

 

Sayfalar: İşletmelerin, markaların ve kuruluşların hikayelerini paylaşmaları ve insanlarla bağlantı kurmaları içindir. 
 

Twitter: Twitter, 2006 yılında Jack Dorsey tarafından geliştirilmiş olan, anlık iletişime dayalı bir sosyal ağ ve mik-
roblog sitesidir. Aylık 302 milyon aktif kullanıcısı olup günlük 500 milyon tweet atılmaktadır. Güncel bilginin ve haberle-
rin paylaşılıp takip edilebileceği bu ortamı bireylerin yanısıra kurumlar da kullanmaktadır. 

 
 

Twitter sosyal ağ sitesinin kullanımına ilişkin temel bilgiler: 

Tweet: Twitter'daki gönderiler/paylaşımlar tweet olarak adlandırılmakta ve "tweet atmak" tabiri kullanılmaktadır. Tweetler 
bir anın ya da düşüncenin fotoğraf, video, internet bağlantısı ya da en fazla 140 karakterlik metinler ile ifade edilmesidir. 

 

Takip etme: Tweetler herkes tarafından görülebilmekle birlikte, kullanıcılar isterse sadece kendi arkadaşlarının görebi-
leceği şekilde sınırlandırabilir. Kullanıcılar diğer kullanıcıları takip ettiğinde onların tweetlerini, takipçi sayılarını ve takip 
ettiği kişileri görebilir.  

 

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

listeye erişilebilir. 
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Retweet (RT): Kullanıcı'nın, başka bir twitter kullanıcısının tweetini kendi takipçilerinin de görmesini istediğinde retweet 
tuşuna basarak kendi profilinde görünmesini sağlamasıdır. Herhangi bir tweet'in yaygın hale getirilmesi için kullanılır ve 
birçok kişinin takip etmesi sağlanır. 

 

Direct Message (DM): Twitter üzerinden özel mesaj gönderme işlemidir, direk mesaj gönderebilmek için kişilerin birbir-

lerini takip etmesi gerekir. 

 

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

 

Hashtag (Etiket): Hakkında yazılan konuyu kategorize etmek için başına # işareti konularak yazılan sözcüklerdir. Böyle-

likle bilginin hızlı yayılması ve mesajın doğru yere ulaşması sağlanır.  
 

Google+: Google şirketinin 2011 yılında kullanıma açtığı hizmetlerden biri olan Google+ (Google Plus), arkadaşlar, aile 
ve diğer kişiler ile iletişim kurulması amacına yöneliktir. Ortam ve kullanım biçimi olarak Facebook ortamı ile oldukça 
benzemektedir. 
 

Tumblr: David Karp tarafından 2007'de kurulan Tumblr, kendi sitesinde "her şeyi barındıran, birbirinden farklı 235 mil-
yon blogun oluşturduğu bir bütün" olarak tanımlanmaktadır. Microblog ile blog arasında kalan bir yapıda olduğu söyle-
nebilir. Blogların konusu; öyküler, fotoğraflar, animasyonlar, diziler, bağlantılar, şakalar, videolar, moda, sanat vb. konu-
lar olabilir.  Tumblr, ilgilenilen alanda blogları bulup takip edebilmeyi ve kullanıcının oluşturduğu bloğun da başkaları ta-
rafından keşfedilmesini sağlar. 
 

Instagram: Instagram, 2010 yılında, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından öncelikle IOS (iPhone-iPad) için tasar-
lanıp geliştirilmiştir. Mobil cihazlara kurulum yaparak fotoğraf ve videoları filtreleyebilme ve sosyal ağlarda paylaşma 
olanağı sunan uygulama, farklı dillerde kullanımı da desteklemektedir. 
 

Linkedln: 2003 yılında Reid Hoffman tarafından kurulmuş olan LinkedIn, dünyanın en büyük profesyonel sosyal ileti-
şim ağı olarak tanımlanmaktadır. Dünya çapındaki 200 ülke ve bölgede 300 milyon üyeye sahiptir. Amaç, profesyonelle-
rin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayarak daha verimli ve başarılı olmalarıdır. LinkedIn'de ayrıca ilgili kişiler, iş ilanla-
rı, haberler ve güncellemelere erişmek mümkündür. 
 

YouTube: 2005 yılında kullanıma sunulan YouTube'un kurucuları Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim'dir. 
YouTube, kullanıcılar tarafından orijinal olarak oluşturulmuş videoların keşfedilmesi, izlenmesi ve paylaşılmasına 

olanak sağlamaktadır.  

 

Sosyal Ağlarda Medya Okuryazarlığı Ve Akıcılığı 
 

Medya okuryazarlığının temelinde önemli iki unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi içeriğe erişebilmek için teknolo-
jiyi kullanabilme becerisi, ikincisi ise sunulan içeriği anlamanın yanı sıra içeriği değerlendirebilme yeteneğidir. 
Dolayısıyla medya okuryazarlığı; erişim, analiz edebilme, değerlendirme ve içerik üretimini kapsayan becerilerden olu-
şur. 
 

Sosyal ağlar için düşünüldüğünde medya okuryazarlığı; içerik yaratma, üretme, yazma ve düzeltme gibi yeterlilikleri 
gerektirmektedir. Eleştirel medya okuryazarlığı olarak tanımlanan kavram ise medya metinlerinin eleştirel okunmasıyla 
ilgilidir ve demokratik toplumlarda katılımın sağlanması açısından önem taşır. 
 

Dijital/sayısal medyada karşılaşılan etik ihlaller incelendiğinde, karşılaşılan belli başlı sorunlar arasında; özel yaşamın 
gizliliği, içeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi, üretilen içeriklerin olgunlaşmadan ve doğruluğu teyit edilme-
den yayılması, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanamaması, dijital gözetim, veri madenciliği, yoğun reklam içe-
riği, yanıltıcı etiketleme, nefret söylemi ve bireyin sadece tüketici olarak algılanması gibi durumlar sayılmaktadır 
 

Nefret söylemi; bireylere bireysel ayrımcılık temelinde yöneltilen nefreti içeren ve teşvik eden söylemlerdir. 
 

İnternet kullanımı ile ilişkilendirilen dijital akıcılık kavramı ise; kullanıcıların İnternet'teki araçların kullanımı konusunda 
belli bir yetkinliğe ulaşması, içerikleri eleştirel değerlendirerek geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin kanıtları sorgulayabilme-
si, kullanıcı çeşitliliğinin farkında olması şeklinde ifade edilebilir. Sosyal ağ ortamlarının daha genç yaştan itibaren daha 
yaygın olarak kullanıldığı düşünülürse medya okuryazarlığı ve akıcılığı konusunda bireylerin yetkin olmasının da giderek 
daha önem kazandığı söylenebilir. 
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ÜNİTE-8 

 

TEKNOLOJİ, TOPLUM VE İNSAN 
 

İnsanlık Tarihi Boyunca Çeşitli Toplumlarda Teknoloji Kullanımı Ve Yaşam Biçimi 
 

Avcı-Toplayıcı Toplum: Avcı-toplayıcı toplumlar iklim ve çevre koşullarının değişkenliği nedeniyle yeni besin kaynak-
ları arayarak ve av hayvanlarını izleyerek, küçük gruplar halinde göçebe olarak yaşamışlardır. Kaya sığınaklarının 
bulunduğu yerlerde mağara ve kaya altı sığınaklarında barınmışlar, kaya sığınaklarının bulunmadığı yerlerde ise açık 
havada kurdukları sığınaklarda yaşamışlardır. İnsanlar yalnızca yaşadıkları ortamda bulunan yabani sebze, meyve ve 
kökler ile avladıkları hayvanları yiyerek beslenmişlerdir. Yiyecekleri toplamak, işlemek ve yırtıcı hayvanlardan korunmak 
için gelişmemiş taş aletler kullanmışlardır. Daha sonra ateş, insan ırkı için yeni bir anahtar teknoloji olmuştur. Ateş saye-
sinde insanlar bulundukları yeri ısıtma ve aydınlatma imkânına sahip olmuşlar; yiyecekleri pişirebilmişler ve kendilerini 
yırtıcı hayvanlardan korumuşlardır. Ateşle sertleştirilmiş yeni aletler üretmişlerdir. Bunun yanı sıra ateş, insanların top-
lumsal ve kültürel ilişkileri için bir araya geldikleri bir merkez oluşturmuştur. 
 

Tarım Toplumu: İklim değişikliği ve buzulların çekilmesi, büyük gövdeli hayvanların soylarının tükenerek yiyecek stokla-
rının sınırlanması; kısaca gereksinimler ve kaynaklar arasındaki dengenin bozulması sonucunda tarım devrimi yaşan-
mış; göçebe yaşamdan bahçecilik ve hayvan yetiştiriciliğine geçilmiştir. Sosyo ekonomik ve teknolojik bir dönüşüm olan 
tarım devrimi, yiyecek toplama düzeninden yiyecek üretimine geçişi içermektedir. İnsanlar ilk başlarda büyük taş baltalar 
ve kesiciler kullanarak arazileri temizlemiş; çapa ve kazıcı ağaçlar kullanarak topraklarını işlemişlerdir. Ekin biçmekte 
kullanılan küçük yontulmuş taşlara ek olarak baltalar, öğütücü taşlar ve havan gibi aletler kullanılmıştır. Bunların yanı sı-
ra, hayvan boynuzları da kazma ve kazıcı sopalar olarak yararlı olmuştur. Tahılın toplanması, samandan ayrılması, 
harmanlanması ve depolanması ise daha karmaşık bir teknoloji gerektirmiştir.  

 

Bu dönemde çiftçilik ve hayvancılıkla ilgili birçok teknik ve beceriyi tamamlayan birkaç yardımcı teknoloji ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan biri dokumacılıktır. Dokuma tekniklerinin gelişmesi, giyinme gereksinimi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Dokuma-
cılıkta üretim; koyunların kırkılması, keten veya pamuk üretim ve hasadı, ham maddenin işlenmesi, dokuma tezgâhı ya-
pımı, giysi dokuma ve boyama gibi birbirleriyle bağlantılı birkaç teknoloji kümesini içermiştir. Çömlekçilik de tarım toplu-
munda anahtar rol oynayan bir başka teknoloji olmuştur.  

 

Çömlekçilik, bir saklama teknolojisi gereksinimine yanıt olarak ortaya çıkmıştır. İlk tarım toplumları fazla ürünlerini sak-
lamak ve taşımak için tas ve kaplara gereksinim duymuşlardır. Bu dönemde insanlar ağaç, kerpiç ve taştan kalıcı yapılar 
inşa etmişlerdir. Taş kesme çalışmalarının yanı sıra doğal ham bakırı kullanarak bir çeşit metalürji geliştirmişlerdir. Bu 
sayede soğuk metal teknolojisiyle yararlı aletler üretilmiştir. 
 

Sanayi Toplumu: Son iki yüz ya da üç yüz yıl içinde modern dünyanın oluşturulmasında birçok etken rol oynamış ancak 
özellikle 18.yüzyılda başlayan Sanayi Devriminin merkezinde teknolojik değişiklikler yer almıştır. On sekizinci yüzyılın 
üçüncü çeyreğinde başlayan Sanayi Devrimi'ne ilk olarak buhar makinesi, döner çıkrık, metalürji alanındaki ilerleme-
ler ve daha geniş kapsamlı olarak el aletlerinin yerini makinelerin alması damgasını vurmuştur. Yaklaşık 100 yıl sonra 
ise elektriğin, içten yanmalı motorun, bilimi temel alan kimyasalların, verimli çelik dökümün, telgrafın yayılması ve telefo-
nun keşfiyle birlikte iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması söz konusu olmuştur. 
 

Bilgi Toplumu: İletişim ortamı yaratmıştır. İkinci dünya savaşı sonrasında elektronik alanındaki büyük teknolojik atılım-
lar sayesinde İnternet, yeni bir toplumsal mikro-elektronik, bilgisayar ve telekomünikasyon alanında gelişmeler yaşan-
mış; yirminci yüzyılın son otuz yılında İnternet ortaya çıkmıştır. Böylece bilgi teknolojisi devrimi yaşanmış ve bilgi toplu-
muna geçilmiştir. Ekonomi ve üretimde bilgi en önemli sermaye hâline gelmiştir. 
 

İnternet kullanımının yaygınlaşması yeni bir kuşağı ortaya çıkarmıştır. Yazar ve gelecek bilimci Marc Prensky, dijital 
çağda doğup büyüyen genç nesil bireyleri dijital yerliler olarak tanımlamıştır. 1980'den sonra doğan bireyler dijital yerli 
olarak nitelendirilmektedir. 1980 öncesinde doğmuş olan nesil ise dijital göçmenler olarak adlandırılmaktadır. 

 

Dijital yerliler: Teknoloji ile doğar doğmaz tanışan, teknoloji ile büyüyen, dijital dili ana dil olarak kullanan, günlük hayat-

larındaki işlerinin tamamına yakınını teknoloji ile halleden bir kuşaktan oluşmaktadır. 

 

Dijital göçmenler: Teknoloji ile tanışması daha geç olan ve teknolojik dünyaya sonradan uyum sağlamaya çalışan bir 

nesil olarak ifade edilmektedir. 
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Teknoloji Felsefeleri 
 

Kullanıma Odaklanan Belirlenimcilik: Bu yaklaşımda teknoloji kullanımı vurgulanmakta ve teknolojinin nasıl kullanıldı-
ğına; teknolojiyi kullanım yöntemlerine odaklanılmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin kendi başına bir etkiye sahip ol-
madığını; teknolojinin etkisinin kullanıcılara bağlı olduğunu savunmaktadır. Başka bir ifadeyle teknolojinin etkisini 

kullanıcılar belirlemektedir. 
 

Sosyal Belirlenimcilik: Bu yaklaşıma göre teknolojinin kendisi insanların teknolojiyi kullanma yöntemlerinden daha az 
öneme sahiptir. Teknolojinin özelliklerine odaklanmak yerine, insanların motivasyonlarını ve amaçlarını anladığımızda 
teknoloji kullanımının sonuçları ile ilgili daha güvenilir öngörülerde bulunabiliriz. Bu görüşte, bireylerin teknoloji kullanım 
yöntemleri sosyal yapılar tarafından etkilenmekte; sosyal etkileşimler ve yapılar bireysel davranışları belirlemektedir. 
 

Teknolojik Belirlenimcilik: Bu görüşe göre teknoloji toplumsal değişimlerin itici gücüdür ve böylece değişimin içinde 
gerçekleşeceği ortamı belirlemektedir. Teknoloji, insanların hayatını değiştiren en önemli güçtür. Toplumsal değişi-
min nedeni teknolojik değişimlerdir. Başka bir ifadeyle toplumsal yapıyı ve kültürel değerleri teknoloji belirlemekte ve de-
ğiştirmektedir.  

 

Bu görüşteki önemli düşünürlere Marshall McLuhan, Jürgen Habermas, Jean Baudrillard'ı örnek gösterebiliriz. 
 

İki karşıt görüş, teknolojiye ütopyan ve distopyan bakış açıları: Ütopyan bakış açısında bilgi teknolojileri ve İnternet 

bilginin yayılmasını ve bilgiye erişimi artırdığı için demokratikleştirmeyi sağlayıcı etkiye sahiptir.  

 

Distopyan bakış açısına sahip düşünürlere göre ise tam tersi teknoloji demokratikleşmeyi olumsuz etkiler; çünkü bilginin 
yayılmasına veya ne kadarına erişimin sağlanacağına yazılım ve donanımı elinde bulunduran kişiler karar vermekte; bu 
da teknolojinin anti-demokratik güçler tarafından kullanılması sonucunu doğurabilmektedir. 

 

Sosyal Paylaşım Ortamlarında Kendini Sunum Davranışları 
 

Benlik, diğerleriyle etkileşim için sunulur ve diğerleriyle etkileşim süresince uyum içinde gelişerek sürdürülür. 
 

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

Rheingold sanal topluluğu "yeterli sayıda insanın, insani duygularla, siber alanda kişiler arası ağ kurmak üzere kamusal 
tartışmalara yeterince uzun bir süre katılmasıyla ağ içerisinde oluşturdukları toplumsal kümelenmeler" olarak tanımla-
maktadır. 
 

Castronova sanal dünyaları, sentetik dünyalar olarak nitelendirmekte ve bu dünyaların popülerliğinin giderek arttığını 
söylemektedir. Böyle bir düşünce içinde olmasının nedeni ise bu ortamların, gerçek dünyadan farklı olarak kullanıcıları-
na fırsat eşitliği sunması, herkesin burada parasız doğması ve herkesin yeteneklerini, cinsiyetini, ten rengini seçme öz-
gürlüğüne sahip olabilmesi şeklinde açıklamaktadır. 
 

İzlenim yönetimi ya da kendini sunma kavramına ilişkin yapılan ilk çalışmaların sosyolog Erving Goffman'a dayandığı 

ve ileri sürdüğü çeşitli savların sonraki araştırmalara temel oluşturduğu söylenebilir. 
 

Bireylerin, mobil iletişim araçları aracılığıyla, günün büyük bir kısmını sosyal ağlarda geçirmeye başlaması, "Sofalising" 
olarak adlandırılan yeni bir kavramın da ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
 

İnsan bilgisayar etkileşiminin odak noktası kullanılabilirliktir. Kullanılabilirlik, bir ürünün belirli kullanıcılar tarafından be-
lirli amaçlarla etkili, verimli ve belirli bir kullanım çerçevesinde memnuniyetle kullanılabilme derecesi olarak tanımlanabi-
lir. 

 


