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JAVA AWT 

• AWT Abstract Windowing Toolkit (Soyut Pencereleme 

Araçtakımı) anlamına gelir. Grafik kullanıcı arayüzü 

oluşturmamızı, klavye ve fare aracılığıyla kullanıcıdan 

girdi almamızı sağlayan Java sınıfları kümesidir. 

 



AWT’de Pencereler 

• Pencereler bileşenlerin yerleştirildiği bölgelerdir. 

Pencereler bir form gibi düşünülebilir. 

 

• Frame (Çerçeve) 

• Panel (Pano)  

 

 



Frame (Çerçeve) : 

• Çerçeveler ayrı pencerelerdir. Frame bir pencere veya 

bileşen olarak çalışabilir. 



Frame Örnek 

 



Panel (Pano)  

• Panolar çeşitli bileşenleri gruplamak için kullanılır. Panel 

doğrudan görünmez. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi 

onu bir Frame (Çerceve’ye) ekleyebiliriz. 

 



Panel Örnek 

 



Bileşenler 

• Bileşenler, Frame ve Panel gibi pencereler üzerine 

yerleştirilirler. 

• Label (Etiket)  

• TextField (Metin kutusu)  

• TextArea (Metin bölgesi) 

• Button (Buton)  

• Checkbox (Seçim kutuları ve Radyo Butonlar) 

• Choice (Seçim Listeleri)   



Label (Etiket)  

• Pencereler üzerine etiket yerleştirmek için kullanılır. 

• Label (String etiket) : Pencere üzerinde belirtilen etiket 

oluşturulur. 

• Label (String etiket, hizalama) : Verilen hizalama ile 

(Label.LEFT, Label.RIGHT ve Lable.CENTER) etiket 

yerleştirilir. 

 



TextField (Metin kutusu)  

• Metin girmek veya göstermek için kullanılan bileşendir. 

• TextField () : Metin alanı oluşturur. 

• TextField (int sütun) : Verilen sayıda sütunu olan bir metin 

alanı oluşturur. 

• TextField (String metin) : Verilen metine sahip bir metin 

alanı oluşturulur. 

 



TextArea (Metin bölgesi)  

• Metinin iki veya daha fazla satır olarak alınacağı 

durumlarda kullanılır. 

• TextArea () : Yeni bir metin bölgesi oluşturur. 

• TextArea (int satir, int sütun) : Verilen sayıda satır veya 

sütunu olan bir metin bölgesi oluşturur. 

• TextArea (String metin) : Verilen metine sahip bir metin 

bölgesi oluşturulur. 

 



Button (Buton)  

• Pencereler üzerine buton yerleştirmeyi sağlar. 

• Button () : Yeni bir buton oluşturur. 

• Button (String metin) : Verilen metin buton üzerinde 

gösterilir. 

 



Checkbox (Seçim kutuları ve Radyo Butonlar) 

• Seçim kutuları çok seçenekli kullanıcı girişi için kullanılır. 

Birden fazla seçim yapılabilir. Radyo buton grubundan ise 

yalnızca bir tane buton seçilebilir. 

 

• Seçim kutuları oluşturmak için Checkbox’dan yararlanılır. 

Radyo butonlar oluşturmak için ise ilk önce 

CheckboxGroup nesnesi oluşturulur ve radyo butonlar 

Checkbox ile bu gruba eklenir. 

 



 



Choice (Seçim Listeleri)  

• Kullanıcının bir listeden seçim yapmak için kullanılan 

bileşendir. 

 



 



Yerleşim Düzenleri 

• Pencereler üzerine bileşenlerin nasıl yerleştirileceği 

Yerleşim Düzenleri ile belirlenir. 5 farklı yerleşim düzeni 

vardır. 

 



FlowLayout Yerleşim Düzeni  

• Bileşenler pencere üzerine soldan sağa ve satır satır 

yerleştirilir. Bileşenler sola, sağa veya merkezi olarak 

yerleştirilebilirler. Örneğin bileşenleri pencereyi 

ortalayacak şekilde yerleştirmek için : 

• setLayout (new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 

 



 



BorderLayout Yerleşim Düzeni  

• Bu yerleşim düzenine göre, pencere 5 bölgeye ayrılır ve 

bileşenler bu 5 bölgeye yerleştirilirler. Bu bölgeler : 

 

• NORTH (Kuzey) : Pencerenin üst kısmıdır. 

• EAST (Doğu) : Pencerenin sağ kısmıdır. 

• SOUTH (Güney) : Pencerenin alt kısmıdır. 

• WEST (Batı) : Pencerenin sol kısmıdır. 

• CENTER (Merkez) : Pencerenin merkezidir. 

 



 



CardLayout Yerleşim Düzeni  

• Bu yerleşim düzeni üst üste dizilmiş kartları andırır.Yani 

3‐4 arayüz bileşeni(Buton,text,label….) bir kartta diğer 

bileşenler bir kartta olabilir. Kart çoğunlukla Panel 

nesnesidir. Buton gibi ayrı bir bileşen, en üstte 

gösterilecek kartı kontrol eder. 

 



GridLayout Yerleşim Düzeni  

• Bu yerleşim düzeni pencereyi ızgaralara bölmeyi sağlar. 

• Bileşenler satır ve sütunlara yerleştirilir. Bu yerleşim 

düzeni, tüm bileşenler aynı boyutta ise kullanılır. 

• setLayout(new GridLayout(4,3,2,1)); 

• Buradaki paramereler şu anlama geliyor. Birincisi program 

arayüzünün kaç satıra ikincisi kaç sütuna bölüneceğini 

gösteriyor. Bu durumda satır sayısı arttıkça bileşenlerin 

“eni” o kadar kısa olur. 3 ve 4. parametreler de bileşenler 

arasındaki mesafenin ne kadar olacağını “en” ve “boy” 

olarak belirliyor. 

 



GridBagLayout Yerleşim Düzeni  

• Bu yerleşim düzeni, tüm yerleşim düzenlerinden daha 

esnek ve karmaşıktır. Bileşenler tam olarak yerleştirilebilir. 

Bileşenler aynı boyutta olmak zorunda değildir. Bileşenler 

satır ve sütunlara yerleştirildiği için GridLayout yerleşim 

düzenine benzer. Farklı olarak yerleşim soldan‐sağa 

değildir. Bileşenler istenilen satır, sütuna yerleştirilir. 

 


