
MODÜL BİLGİ SAYFASI 

MODÜLÜN ADI : Bilgisayara Giriş 

MODÜLÜN SÜRESİ : 52 Ders Saati 
MODÜLÜN AMACI : Bireye, bilgisayar teknolojisinin temel kavramlarını kullanarak, temel 

seviyede bilgisayar donanımlarını ve işletim sistemi bileşenlerini 

kullanmayla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

ÖN KOŞUL : Bu modülün ön koşulu yoktur. 

MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI: 
A. Bilgi teknolojisinin temel kavramlarını açıklar.  

B. Bilgisayarın ilk açılış işlemlerini yapılandırır. 

C. Bilgisayar sistemine uygun işletim sistemini yükler. 

D. Donanım birimi sürücülerini kurar. 

E. İşletim sisteminin temel bileşenlerini kullanır.  
 

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ 

A 

B
İL

G
İ 

1. Donanım ve yazılım kavramlarını açıklar. 
2. Bilgisayar türleri arasındaki farkları sıralar. 
3. Kişisel bilgisayarları oluşturan temel donanım birimlerini sınıflandırır. 
4. Bilgisayarın giriş, çıkış elemanlarını listeler. 
5. Hafıza türlerini örneklerle açıklar. 
6. Merkezi işlem birimi çalışma prensibini açıklar. 
7. Bilgisayar ağ türlerini sıralar. 
8. Bilgisayar ağ bağlantı türlerini listeler. 

B
EC

ER
İ  

1. Temel kavramlar ile ilgili sunum yapar. 
 
 

B 

B
İL

G
İ 1. BIOS ekran seçeneklerini açıklar. 

2. BIOS yapılandırma işlemlerini sıralar. 
3. Hata mesajlarını açıklar. 

B
EC

ER
İ 1. BIOS ekranına erişim yöntemlerini uygular. 

2. BIOS menülerini kullanır. 
3. BIOS ayarlarını yapar. 

C 

B
İL

G
İ 

1. İşletim sistemi sürümlerini açıklar. 
2. İşletim sisteminin hangi sürümünün kurulacağını analiz eder. 
3. Kurulum işlem basamaklarını sıralar. 
4. Kurulum aşamasında dikkat edilecek hususları listeler. 
5. Kurulumun tamamlanmasından sonra yapılacak işlemleri sıralar.  

B
EC

ER
İ 1. İşletim sistemini kurar. 

2. İşletim sistemini günceller. 
3. İşletim sistemini etkinleştirir. 

 

B
İL

G
İ 1. Aygıt yöneticisine ulaşım yöntemlerini sıralar. 

2. Sürücü yazılımı doğru yüklenmemiş donanımları ayırt eder. 
3. Sürücü yükleme yöntemlerini sıralar. 
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4. Donanım sürücülerinin kurulum aşamalarını sıralar. 
5. Sürücü kurulumunda dikkat edilecek hususları açıklar. 

B
EC

ER
İ 1. Aygıt yöneticisini çalıştırır. 

2. Aygıtların sürülerini kontrol eder. 
3. Sürücü yazılımlarını günceller. 
4. Sürücüsü yazılımı doğru yüklenmemiş donanımların sürücüsünü yükler. 

E 

B
İL

G
İ 

1. Bilgisayarın açılış seçeneklerini sıralar. 
2. Masa üstü elemanlarını listeler. 
3. Pencere, klasör, dosya ve kısa yol kavramlarını açıklar. 
4. Denetim masası elemanlarını sıralar. 
5. Donanım ekleme işlem basamaklarını sıralar. 

B
EC

ER
İ 

1. Bilgisayarını normal ve güvenli mod seçenekleriyle başlatır. 
2. Masa üstü elemanlarını ekler veya çıkarır. 
3. Masaüstü ekran ayarlarını kişiselleştirir. 
4. Denetim masası öğelerini kullanır. 
5. Pencerelerle çalışır. 
6. Görüntü ayarlarını yapar. 
7. Dosya ve dizin işlemlerini yapar. 
8. Bilgisayarına yeni donanım ekler. 

 
UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 

• Bilgisayar sistem kartları, depolama birimleri ve giriş çıkış birimleri tanıtılmalıdır.  

• Her bireyin bilgisayarı oluşturan parçaları görmesi sağlanmalıdır.  

• Bilgisayarın çalışma prensibinin bireyler tarafından kavranması için animasyon olarak 

gösterilmelidir.  

• Her bireyin kullandığı bilgisayarın BIOS aya ekranına girmesi ve ayarlamaları yapması 

sağlanmalıdır. 

• Her bireye işletim sistemi kurdurulmalıdır. 

• Her bireyin işletim sistemini güncelleştirmesi ve etkinleştirmesi sağlanmalıdır. 

• Bireylerin sistem donanım sürücülerini kontrol etmesi, eksik sürücüleri yüklemesi 

sağlanmalıdır. 

• İşletim sistemi temel bileşenleri anlatılırken, konuların pekiştirilmesi için uygulamalar 

yaptırılmalıdır. 

 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME: 
Eğitim öğretim sürecinin sonunda, bireyin modül bazında öğrenme kazanımlarına ulaşma 

düzeyleri belirlenir. Bireyin modüldeki başarısı, öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate 

alınarak tespit edilir. Başarının tespitinde öğrenme kazanımlarındaki başarı, bütüncül 

değerlendirilir. 

 Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde öğrenme kazanımlarına uygun ölçme araçları 

seçilir. Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Bir ölçme 

aracıyla birden çok öğrenme kazanımı ölçülebilir. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütleri 
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yukarıdaki tabloda verilmiştir. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde mesleğe ait çerçeve 

öğretim programında yer alan “Ölçme ve Değerlendirme” bölümündeki açıklamalar dikkate 

alınır.  
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MODÜL BİLGİ SAYFASI 
MODÜLÜN ADI       : İnternet ve E-Posta Yönetimi 
MODÜLÜN SÜRESİ : 22 Ders Saati 
MODÜLÜN AMACI      : Bireye, güvenli internet ve e-posta yazılımlarını kullanarak e-posta 

işlemlerini yapmayla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 
ÖN KOŞUL         : “Bilgisayara Giriş” modülünü başarı ile tamamlamış olmalıdır. 
 
MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. İnternet ve temel internet kavramlarını açıklar.  
B. Web tarayıcı programını kullanır. 
C. E-postayı etkin kullanır. 
D. E-posta adresini bir yönetim programı aracılığı ile takip eder. 

 
KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ 

A B
İL

G
İ 

1. Bilgisayar ağlarını tanımlar. 
2. Ağ türlerini sıralar. 
3. Ağ türleri arasındaki farkları listeler. 
4. İnternet ile ilgili terimleri tanımlar. 
5. İnternet temel bileşenleri kavrar. 
6. İnternet kavramını açıklar. 
7. İnternete bağlanmak için kullanılan yöntemleri sıralar. 
8. İnternet ile ilgili temel kavramları açıklar. 

B
EC

ER
İ 1. Ağ türlerini değerlendirir. 

2. İnternet tarayıcı programıyla temel işlemleri gerçekleştirir.  
3. İnternete bağlantı yöntemlerini analiz eder. 

B B
İL

G
İ 1. Web tarayıcı programın temel bileşenlerini sıralar. 

2. Web tarayıcı programlarını listeler. 
3. Web tarayıcı programlarını açıklar. 

B
EC

ER
İ 1. Web tarayıcısını kullanır. 

2. Web tarayıcı seçeneklerini düzenler. 
3. Web tarayıcısında arama motorlarını kullanır. 

C 

B
İL

G
İ 1. E-posta alma, okuma, gönderme ve silme işlemlerini kavrar. 

2. E-posta adresi alma işlem basamaklarını sıralar. 
3. E-posta adresi alma ve gönderme işlem basamaklarını sıralar. 

B
EC

ER
İ 1. E-posta adresi oluşturur. 

2. E-posta alma, gönderme, yanıtlama ve silme işlemlerini yapar. 

D 

B
İL

G
İ 1. E-posta yönetim yazılı kavramını açıklar. 

2. Yönetim yazılımı kullanarak yapılabilecek e-posta işlemlerini listeler. 
3. E-posta yönetim yazılımı özelliklerini sıralar. 

B
EC

ER
İ 

1. E-posta yönetim programında kişisel e-posta hesabını yapılandırır. 
2. Yönetim yazılım programını kullanarak e-posta işlemleri yapar. 
3. E-posta ileti seçeneklerini belirler. 
4. E-postaları düzenler. 
5. Takvim özelliğini kullanır. 
6. Kişiler özelliğini kullanır. 
7. Görevler özelliğini kullanır. 

 
  

4 
 



UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 

• Mümkün olduğunca ağ bağlantı elemanları ve kablolar görsel olarak tanıtılmalı, 

numune gösterilmelidir. 

• İnternet tarayıcı program kullandırılırken, tarayıcı program ayarları da bireylere 

yaptırılmalıdır. 

• Arama motorlarında arama yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde 

önemle durulmalıdır. 

• Her bireye e-posta adresi aldırılmalı ve e-posta işlemleri yaptırılmalıdır. 

• E-posta yazılımı her bireye kurdurulmalı ve ayarları yaptırılmalıdır. 

• Konular anlatılırken her konu için ayrı ayrı uygulamalar yaptırılmalıdır. 

 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME: 
Eğitim öğretim sürecinin sonunda, bireyin modül bazında öğrenme kazanımlarına ulaşma 

düzeyleri belirlenir. Bireyin modüldeki başarısı, öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate 

alınarak tespit edilir. Başarının tespitinde öğrenme kazanımlarındaki başarı, bütüncül 

değerlendirilir. 

Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde öğrenme kazanımlarına uygun ölçme araçları seçilir. 

Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Bir ölçme aracıyla 

birden çok öğrenme kazanımı ölçülebilir. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütleri 

yukarıdaki tabloda verilmiştir. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde mesleğe ait çerçeve 

öğretim programında yer alan “Ölçme ve Değerlendirme” bölümündeki açıklamalar dikkate 

alınır. 
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MODÜL BİLGİ SAYFASI 

MODÜLÜN ADI : Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi 

MODÜLÜN SÜRESİ : 17 Ders Saati 
MODÜLÜN AMACI : Bireye, kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alma ile 

ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

ÖN KOŞUL : “Bilgisayara Giriş” modülünü başarı ile tamamlamış olmalıdır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI: 
A. Bilgi ve siber güvenlik kavramlarını açıklamak  

B. Bilgisayar ve erişim güvenliğini sağlamak 

C. Karşılaşılabilecek tehditlere karşı korunmak 

D. İnternet ve ağ güvenliğini sağlamak 

E. Mobil cihazlarda güvenliği sağlamak 

F. Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet kavramlarını açıklamak 
 

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ 

A B
İL

G
İ 

1. Bilgi, Bilginin Sahibi, Bilgiyi Kullanan ve Bilgi Sistemini Yöneten kavramlarını açıklar. 
2. Bilgi güvenliği önemini kavrar. 
3. Bilgileri yetkisiz kişilerin eline geçen bireyin yapması gerekenleri sıralar. 
4. Bilgi güvenliğinden sorumlu olan kişileri sıralar. 
5. Bilgi güvenliğinde kullanıcı sorumluluklarını listeler. 
6. Siber güvenlik kavramını açıklar. 

B
EC

ER
İ 1. Bilgileri yetkisiz kişilerin eline geçtiğinde internet bilgi ihbar merkezini arar. 

2. Bilgileri yetkisiz kişilerin eline geçtiğinde bilgisayarında gerekli kontrolleri yapar. 
3. Bilgi işlem personeliyle işbirliği içinde çalışır 

B 

B
İL

G
İ 

1. Bilgisayarda kullanıcı adı ve parola kullanmanın önemini kavrar. 
2. Parola verme kurallarını sıralar. 
3. İşletim sistemi ve yazılımların güncel tutulması gerektiğini kavrar. 
4. Anti-virüs yazılımı kullanmanın önemini kavrar. 
5. Güvenlik duvarı özelliklerini listeler. 
6. Dosya ve klasör paylaşmada dikkat edilecek hususları sıralar. 
7. Sistem ve verilerin yedeklenmesinin nedenlerini sıralar. 

B
EC

ER
İ 

1. Bilgisayarında kullanıcı adı ve parola oluşturur. 
2. Güçlü parola oluşturur. 
3. İşletim sistemi ve yazılımları güncelleştirir. 
4. Anti-virüs yazılımı kullanır. 
5. Güvenlik duvarı özelliklerini kullanır. 
6. Dosya ve klasörleri güvenlik kurallarına uygun olarak paylaşır. 
7. Sistemi ve verileri yedekler. 

C 

B
İL

G
İ 

1. Zararlı yazılım türlerini sıralar. 
2. Zararlı programların oluşturacağı tehditleri listeler. 
3. Zararlı yazılımlardan korunma yollarını sıralar. 
4. Sosyal mühendislik terimini kavrar. 
5. Sosyal mühendislik saldırı donanımlarını sıralar. 
6. Sosyal mühendislik saldırılılarından korunma yollarını açıklar. 
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B
EC

ER
İ 1. Zararlı programların oluşturacağı tehditlere karşı önlem alır. 

2. Anti-virüs yazılımını kullanır. 
3. Anti-spyware yazılımını kullanır. 
4. Sosyal mühendislik saldırılarına karşı önlem alır. 

D 

B
İL

G
İ 

1. Güvenlik duvarı kavramını açıklar. 
2. Güvenlik duvarı yazılımıyla alınacak güvenlik önlemlerini sıralar. 
3. İnternette güvenli gezeme yollarını listeler. 
4. HTTP/FTP erişimlerinde dikkat edilecek hususları sıralar. 
5. Ailelerin çocukların güvenliği için yapması gereken kontrolleri sıralar. 
6. İstenmeyen e-postadan korunma yollarını sıralar. 
7. Taklit/oltalama e-postasından korunma yollarını sıralar. 
8. Modem ve kablosuz internet bağlantısı koruma yollarını sıralar. 

B
EC

ER
İ 

1. Güvenlik duvarı programını kurar. 
2. Güvenlik duvarı ayarlarını yapar. 
3. Güvenlik duvarı programını günceller. 
4. Açılır pencere engelleyicisini kullanır. 
5. Uygunsuz içerik filtreleme yazılımını kurar. 
6. Uygunsuz içerik filtreleme yazılımını ayarlar. 
7. Web sayfası içeriklerini filtreler. 
8. İstenmeyen e-postalardan korunur. 
9. Taklit/oltalama e-postasından korunur. 

10. Modem ve kablosuz internet bağlantılarının güvenliğini sağlar. 

E 

B
İL

G
İ 

1. Güvenlik konusunda iyi uygulamaları listeler. 
2. Parola ve cihaz kilidi koyma işlem basamaklarını listeler. 
3. Kablosuz ağ kullanımı işlem basamaklarını listeler. 
4. Uygulama yükleme işlem basamaklarını sıralar. 
5. İşletim sistemi ve uygulama güncelleme işlem basamaklarını sıralar. 
6. Cihaz içeriğinin temizlenmesi işlem basamaklarını listeler. 

B
EC

ER
İ  1. Mobil cihaza parola ve cihaz kilidi koyar. 

2. Kablosuz bağlantı yapar. 
3. Uygulama yükler. 
4. İşletim sistemi ve uygulamaları günceller. 
5. Cihaz içeriğini temizler. 

F 

B
İL

G
İ 

1. İnternette işlenen verileri açıklar. 
2. İnternette verilerin tutulduğu yerleri kategorize eder. 
3. Paylaşımlarda mahremiyetin korunmasını örneklerle açıklar. 
4. Sosyal medyada mahremiyeti izah eder. 
5. Mahremiyet, devlet ve yasal haklar arasında bağlantı kurar. 

B
EC

ER
İ 

1. İnternet paylaşımlarında mahremiyete dikkat eder. 

2. İnternette ve paylaşımlarda yasalara uygun hareket eder. 
 
UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 

• İnternetin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte internet ve ona bağlı sistemler 

aracılığıyla işlenen suçlar da çoğalmaktadır. Bu suçlar siber suç olarak 

adlandırılmaktadır. Günümüzde teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte, gerçek hayatta 

karşılaşılan suçlar internet aracılığıyla da işlenmektedir.  Bu suçlar mevcut hukuk sistemi 

içerisinde de karşılığı olan suçlardır.  
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• Bu modülle; internet yoluyla karşılaşılan tehditler, bu tehditlere karşı alınabilecek 

önlemler hakkında farkındalık oluşturulmaktadır. Bunun yanında, bireylerin 

bilgisayarlarını ve mobil cihazlarını koruması için neler yapabilecekleri de pratik olarak 

anlatılmaktadır. Programın sonunda bireyin internet üzerinden işlenen suçların önüne 

geçilmesi sağlanırken, internetin güvenli bir şekilde kullanılması da sağlanmış olacaktır.  

• Programın uygulanmasında; yaş, cinsiyet, eğitim vb. durumları gözetilerek gruplar 

oluşturulmalıdır. Oluşturulan grupların özelliklerine göre konular anlatılmalıdır. Yaşanan 

örnekler, karşılaşılabilecek suç unsurları hedef kitlenin özelliğine göre verilir.  

• Her kursiyerin bilgisayarına BIOS şifresi vermesi sağlanmalıdır. 

• Her bireyin bilgisayar kullanıcı adı ve şifresi vermesi sağlanmalıdır.  

• Her bireye anti-virüs, anti-spyware ve güvenlik duvarı yazılımı kurdurulmalıdır. 

• Konular anlatılırken her konu için ayrı ayrı uygulamalar yaptırılmalıdır. 
 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME: 
 

Eğitim öğretim sürecinin sonunda, bireyin modül bazında öğrenme kazanımlarına ulaşma 

düzeyleri belirlenir. Bireyin modüldeki başarısı, öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate 

alınarak tespit edilir. Başarının tespitinde öğrenme kazanımlarındaki başarı, bütüncül 

değerlendirilir. 

Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde öğrenme kazanımlarına uygun ölçme araçları 

seçilir. Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Bir ölçme 

aracıyla birden çok öğrenme kazanımı ölçülebilir. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütleri 

yukarıdaki tabloda verilmiştir. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde mesleğe ait çerçeve 

öğretim programında yer alan “Ölçme ve Değerlendirme” bölümündeki açıklamalar dikkate 

alınır. 
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MODÜL BİLGİ SAYFASI 
MODÜLÜN ADI : Kelime İşlemci 

MODÜLÜN SÜRESİ : 24 Ders Saati 
MODÜLÜN AMACI : Bireye, kelime işlemci yazılımıyla belge oluşturarak, menüleri ve ikonları 

kullanarak oluşturulan belgeyi düzenlemeyle ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

ÖN KOŞUL : “Bilgisayara Giriş”, “İnternet ve E-Posta Yönetimi” ve “Bilgi Güvenliği 

Bilinçlendirme Eğitimi”  modüllerini başarıyla tamamlamış olmalıdır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI: 
A. İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturur. 

B. Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygular. 

C. Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapar. 

D. İstenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirir. 

E. İstenilen işe uygun nesneyi belgeye ekler. 

 
 

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ 

A 

B
İL

G
İ 

1. Sayfa yapısı ayarlarını açıklar. 
2. Belge üzerinde yapılabilecek biçimlendirmeleri sıralar. 
3. Sayfa numarası biçimlendirme penceresini tarif eder. 
4. İsimlendirme kurallarını açıklar. 

B
EC

ER
İ 

1. Yeni bir sayfa oluşturur. 
2. İstenilen özelliklerde sayfa yapısını düzenler. 
3. İstenilen özellik veya şekle göre sayfa üzerinde belge biçimlendirme işlemlerini 

gerçekleştirir. 
4. Belgeye istenilen biçimde sayfa numarası ekler. 
5. Oluşturulmuş bir belgeyi isimlendirme kurallarına dikkat ederek kayıt eder. 

B 

B
İL

G
İ 

1. Yazı biçimlendirme menüsünü açıklar. 
2. Paragraf biçimlendirme menüsünü izah eder. 
3. Stil oluşturma penceresindeki biçim menüsü seçeneklerini sıralar. 
4. Belgeler arasındaki stil aktarım adımlarını sıralar. 

B
EC

ER
İ 

1. İstenilen özellikte metin üzerinde biçimlendirmeler yapar. 
2. Verilen örneğe göre metin üzerinde biçimlendirmeler yapar. 
3. İstenilen özelliğe göre biçimlendirme işlemlerini gerçekleştirir. 
4. Verilen örneğe göre paragraf biçimlendirme işlemlerini gerçekleştirir. 
5. Biçimlendirme işlemlerini kolaylaştırmak için stiller oluşturur. 
6. Başka bir belgedeki stili çalıştığı belgeye dâhil eder. 

C 

B
İL

G
İ 1. Yazım denetimi bileşenlerini sıralar. 

2. İzleme seçeneklerini örneklerle açıklar. 

B
EC

ER
İ 

1. Belgenin içeriğine göre dili ayarlar. 
2. Belge üzerinde yazım ve dil bilgisi kontrolünü yapar. 
3. Belge üzerinde gerekli bölümlere açıklama kutuları ekler. 
4. Belge üzerinde yapılan değişiklikleri görüntüleyip kabul işlemlerini 

gerçekleştirir. 
5. Belge üzerinde yapılacak değişikliklere sınırlama getirir. 
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D 
B

İL
G

İ 1. Tablo ekleme yöntemlerini sıralar. 
2. Tablo özellikleri penceresinde bulunan sekmeleri açıklar. 
3. Seçili tablo üzerindeki sağ tuş menüsünü açıklar. 

B
EC

ER
İ 

1. Belgeye gerekli satır ve sütun sayısında tabloyu ekler. 
2. Tablonun hücre boyutlarını istenilen özelliğe göre ayarlar. 
3. Hücre bölme/birleştirme işlemlerini gerçekleştirir. 
4. Hücre içinde metin yönünü ayarlar. 
5. Hücre içinde hizalama işlemini gerçekleştirir. 
6. Tablo kenarlıklarını istenilen özellikte biçimlendirir. 
7. Tablo metin arasındaki dönüşümleri yapar. 

E B
İL

G
İ 

1. Hangi nesnelerin belgeye eklenebileceğini sırala 

B
EC

ER
İ 

1. Resim, şekil, metin kutusu ve simge gibi nesneleri belgeye ekler. 

2. Eklenen nesneleri istenilen özelliklere göre biçimlendirir. 

 
UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 
 

• Bilgi sayfalarında verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden ve işlem 

basamakları ile uyuşan bir uygulama faaliyeti oluşturulmasına dikkat ediniz. 
 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME: 
 

Eğitim öğretim sürecinin sonunda, bireyin modül bazında öğrenme kazanımlarına ulaşma 

düzeyleri belirlenir. Bireyin modüldeki başarısı, öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate 

alınarak tespit edilir. Başarının tespitinde öğrenme kazanımlarındaki başarı, bütüncül 

değerlendirilir. 

Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde öğrenme kazanımlarına uygun ölçme araçları 

seçilir. Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Bir ölçme 

aracıyla birden çok öğrenme kazanımı ölçülebilir. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütleri 

yukarıdaki tabloda verilmiştir. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde mesleğe ait çerçeve 

öğretim programında yer alan “Ölçme ve Değerlendirme” bölümündeki açıklamalar dikkate 

alınır. 
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MODÜL BİLGİ SAYFASI 

MODÜLÜN ADI : Elektronik Tablolama 

MODÜLÜN SÜRESİ : 24 Ders Saati 
MODÜLÜN AMACI : Bireye, elektronik tablolama yazılımıyla hesaplama tablosu oluşturarak, 

menüleri, ikonları, formülleri kullanarak tablolar oluşturur ve oluşturulan 

tabloları biçimlendirmeyle ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

ÖN KOŞUL : “Bilgisayara Giriş”, “İnternet ve E-Posta Yönetimi”, “Bilgi Güvenliği 

Bilinçlendirme Eğitimi” ve “Kelime İşlemci” modüllerini başarıyla 

tamamlamış olmalıdır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI: 
A. İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturur. 

B. İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapar. 

C. Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturur. 

D. İstenilen formatta belgenin çıktısını alır. 
KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ 

A 

B
İL

G
İ 

1. Yeni sayfa açma seçeneklerini sıralar. 
2. Sayfa yapısı ayarlarını açıklar. 
3. Hücre isimlendirmesini kavrar. 
4. Hücre veri tiplerini sıralar. 
5. Hücre hizalama seçeneklerini listeler. 

B
EC

ER
İ 

1. Sayfa yapısını düzenler. 
2. Çalışma sayfa sekmeleri üzerinde işlemler yapar. 
3. Verinin hücre içindeki hizalama/ yönlendirme işlemlerini gerçekleştirir. 
4. Hücrenin satır yüksekliği/sütun genişliğini istenilen ölçülere göre ayarlar. 
5. Hücre birleştirme işlemlerini yapar. 
6. Hücreye istenen özellikte kenar çizgisi uygular. 
7. İstenilen satır/ sütunların sabitleme işlemini yapar. 
8. Oluşturulmuş bir belgeyi isimlendirme kurallarına dikkat ederek kayıt eder. 

B B
İL

G
İ 1. Hesaplama operatörlerinin işlem öncelik sırasını açıklar. 

2. En sık kullanılan hazır fonksiyonları(matematik, metin, tarih vs.) sıralar. 

B
EC

ER
İ 1. İstenilen hücreler üzerinde istenilen işlem için formül yazar. 

2. Formül yazımını kolaylaştırmak için hazır fonksiyonları kullanır. 
3. Formüllerdeki hata denetimi gerçekleştirir. 

C B
İL

G
İ 

1. En sık kullanılan grafik türlerini açıklar. 

B
EC

ER
İ 1. Sayfada istenilen grafik türünü oluşturur. 

2. Grafiğin kullanacağı verileri seçer. 
3. Grafikleri biçimlendiririr. 

D B
İL

G
İ 

1. Yazdırma penceresi seçeneklerini açıklar. 

B
EC

ER
İ 1. Yazdırma alanını belirler. 

2. Sayfalarda tekrar edecek satır/ sütunları belirler. 
3. Belgeyi bağlı olan yazıcıya gönderir. 

11 
 



UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 
 

• Bilgi sayfalarında verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden ve işlem 

basamakları ile uyuşan bir uygulama faaliyeti oluşturulmasına dikkat ediniz. 

 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME: 

Eğitim öğretim sürecinin sonunda, bireyin modül bazında öğrenme kazanımlarına ulaşma 

düzeyleri belirlenir. Bireyin modüldeki başarısı, öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate 

alınarak tespit edilir. Başarının tespitinde öğrenme kazanımlarındaki başarı, bütüncül 

değerlendirilir. 

Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde öğrenme kazanımlarına uygun ölçme araçları seçilir. 

Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Bir ölçme aracıyla 

birden çok öğrenme kazanımı ölçülebilir. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütleri 

yukarıdaki tabloda verilmiştir. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde mesleğe ait çerçeve 

öğretim programında yer alan “Ölçme ve Değerlendirme” bölümündeki açıklamalar dikkate 

alınır. 
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MODÜL BİLGİ SAYFASI 

MODÜLÜN ADI : Sunu Hazırlama 

MODÜLÜN SÜRESİ : 24 Ders Saati 
MODÜLÜN AMACI : Bireye, istenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı 

dinamik sunular ve fotoğraf albümü oluşturmakla ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

ÖN KOŞUL : “Bilgisayara Giriş”, “İnternet ve E-Posta Yönetimi” ve “Bilgi Güvenliği 

Bilinçlendirme Eğitimi” modüllerini başarıyla tamamlamış olmalıdır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI: 
A. İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlar. 

B. Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlar. 

C. Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturur. 
 

KAZANIM BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ 

A 

B
İL

G
İ 

1. Yeni sunu oluşturma seçeneklerini sıralar. 
2. Alt/ üst bilgi penceresi seçeneklerini açıklar. 
3. Sayfa yapısı özelliklerini açıklar. 
4. Tema özelliklerini açıklar. 
5. Yazdır penceresi özelliklerini açıklar. 

B
EC

ER
İ 

1. Sunuya slayt ekleme/ silme işlemlerini gerçekleştirir. 
2. Slaytlara alt/ üst bilgi ekler. 
3. Slayta resim ekler. 
4. Slaytlara tema uygular. 
5. Slaytlara geçiş animasyonları ekler. 
6. Sunuyu gösteri formatında kayıt eder. 
7. Hazırlanan sunuyu istenilen formata uygun çıktısını alır. 

B 

B
İL

G
İ 

1. Gösteri ayarla seçeneklerini açıklar. 

B
EC

ER
İ 

1. Slayta bilgisayardan ses dosyası ekler. 
2. Slayta bilgisayardan video dosyası ekler. 
3. Sunu içerisindeki slaytlar arasında köprü oluşturur. 
4. Sunu dışındaki belgeler için köprü oluşturur. 
5. Slaytın diğer slayta geçiş özelliklerini ayarlar. 
6. Slayt içindeki ögelere özel animasyonlar uygular. 
7. Slayt arka planını özelleştirir. 

C 

B
İL

G
İ 

1. Fotoğraf albümü penceresi seçeneklerini açıklar. 

B
EC

ER
İ 1. Fotoğraf albümünde kullanılacak resimleri tek bir klasörde toplar. 

2. Fotoğrafları albüme ekler. 
3. Albüme eklenen fotoğrafların sıralama işlemini gerçekleştirir. 
4. Albüme eklenen fotoğrafların düzenleme işlemini gerçekleştirir. 
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UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 

• Bilgi sayfalarında verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden ve işlem 

basamakları ile uyuşan bir uygulama faaliyeti oluşturulmasına dikkat ediniz. 

 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME: 

Eğitim öğretim sürecinin sonunda, bireyin modül bazında öğrenme kazanımlarına ulaşma 

düzeyleri belirlenir. Bireyin modüldeki başarısı, öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate 

alınarak tespit edilir. Başarının tespitinde öğrenme kazanımlarındaki başarı, bütüncül 

değerlendirilir. 

Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde öğrenme kazanımlarına uygun ölçme araçları seçilir. 

Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Bir ölçme aracıyla 

birden çok öğrenme kazanımı ölçülebilir. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütleri 

yukarıdaki tabloda verilmiştir. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde mesleğe ait çerçeve 

öğretim programında yer alan “Ölçme ve Değerlendirme” bölümündeki açıklamalar dikkate 

alınır. 
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