
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü  

Bilgisayar Programcılığı Programı 
 

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN 



NESNE TABANLI 

PROGRAMLAMA 
Java - Appletler 



Appletler 

• Applet web tarayıcılarında çalışan küçük uygulamalardır. 

Bir applet başlarken sunucudan kullanıcının bilgisayarına 

yüklenir ve kullanıcı bilgisayarında çalışmaya başlar. 

 

• Appletlerin normal java programlarından farkı çalıştığı 

bilgisayarda kısıtlı haklara sahip olmasıdır. Çalıştıkları 

bilgisayardan dosya kopyalayamazlar. Dosya silemezler. 

Dosya açamazlar veya oluşturamazlar. İndirildikleri 

sunucudan başka bir sunucu ile herhangi bir ağ bağlantısı 

kuramazlar. İndirildikleri bilgisayarda başka programları 

çalıştıramazlar. Dosya sistemine erişemezler veya 

okuyamazlar. 

 



Appletler 

• Appletin bir diğer farkı ise main methodun gerekli 

olmamasıdır. Appletler java.applet.* ve java.awt.* 

sınıflarını programa dahil etmek zorundadır ve applet 

çalışırken bazı metodlar otomatik çağırılır. Biz bu 

methodları override ederek applete istediğimiz işlemleri 

yaptırabiliriz. 

 



Appletler 

Bu methodlar : 

 

• init() : Applet ilk çalıştığı zaman cağırılır. 

• start() :Bu method applet başladığında çağırılan ikinci 

methoddur. Ayrıca applet restart edildiğinde de çağırılır. 

• stop() : Applet kapanırken çağırılır. 

• destroy() :En son çağırılan methoddur. Applet tamamen 

hafızadan silinir. 

 



 



Appletler 

• Bir applet çalışmasına baştan başlamak zorunda değildir. 

Önceki çalışmasında kaldığı yerden başlayabilir. 

 

• Bu 4 temel metoda ek olarak paint( ), repaint( ) metotları 

bulunmaktadır. paint( ) metodu ekran üzerinde metin 

veya resim gösterir. paint( ) için graphics sınıfı kullanılır 

ve bu sınıf java.awt paketinin bir parçasıdır. repaint( ) 

metodu bir pencere güncellendiği zaman kullanılır. 

 



Appletler 

• Appletler, showStatus( ) metodunu kullanarak durum 

çubuğunda bilgi gösterir. Bir applet başladığında AWT 

aşağıdaki metotları sırasıyla çağırır : 

1. init( ) 

2. start( ) 

3. paint( ) 

• Bu applet sonlandırıldığında ise aşağıdaki metotlar 

sırasıyla çağırılır. 

1. stop( ) 

2. destroy( ) 

 



 



 



Olay Yönetimi 

• Grafik kullanıcı arayüzleri, tüm kullanıcı etkileşimlerini 

olaya dayalı bir model yardımı ile yönetir. Bir tuşa basma, 

fareyi hareket ettirme, bir butona tıklama gibi işlemler bir 

olay oluşturur. Olaylar direkt olarak kullanıcı arayüzü ile 

etkileşimden doğmayabilir. Bazen bir olay, zamanlayıcının 

süresi dolduğunda, sayaç belli bir değeri aştığında da 

oluşabilir. 

 



Olay Sınıfları : Olayları temsil eden sınıflar, Java’nın olay yönetim 

mekanizmasının temelinde yer alır. Java.awt.event paketi, kullanıcı arayüzleri 

tarafından üretilen, olay tipleri tanımlar. 

 



Olay Dinleyicisi Arabirimleri  

• Dinleyici (Listener) bir olay 

meydana geldiğinde 

bilgilendirilen bir nesnedir. 

Dinleyici arabirimleri, her 

olayı yönetmek için çeşitli 

metotlar sunar. Bu 

arayüzleri gerçekleştiren 

sınıflarda bu metotların 

üzerine yazılmalıdır. 

 



Örnek  

• Fare Olaylarını Yönetmek : Farenin applet üzerine 

tıklanması ve farenin appletin dışına çıkması olaylarını 

yönetmek için basit bir uygulama yapalım. 

 

• MouseListener (Fare dinleyici arabirimi applete uygulanır. 

init() metodunda addMouseListener applete eklenir. Bu 

dinleyici arayüzün 5 metodu vardır. Biz yalnızca 2 metodu 

kullanıyoruz. Diğer 3 metodu aynen bırakıyoruz. 

 



 

//1 



 

//2 



Örnek  

• Klavye Olaylarını Yönetmek : Fare olayına benzer. Fark 

olarak KeyListener dinleyicisi kullanılır. 

 

• Bir tuşa basıldığında keyPressed(), tuş bırakıldığında 

keyReleased(), bilgi girişi için keyTyped() metotları 

çalıştırılır. 
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