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Vikipedi maddelerini oluşturup geliştiren 
kişiler arasına girmeye hazır mısın? 

 

Vikipedi, senin gibi gönüllü internet kullanıcıları 
tarafından geliştirilir. 

 

Lütfen Vikipedi sayfalarında  rastladığın 
hataları çekinmeden düzelt, bilginle eksikleri 
gider. Vikipedi, ancak herkes cesur olursa 
başarılı olur.  

 

 



 

Başlamadan önce  bilmen gerekenler; 

 

 Vikipedi’de yalnızca basılı, güvenilir 
kaynaklarda mevcut bilgiler derlenip 
özetlenir; kaynak belirtilerek eklenir. 

 Kaynağını belirtmediğin bilgiler doğru ve iyi 
yazılmış olsalar bile silinebilir!  Çünkü 
Vikipedi’nin anlayışına göre 

«Kaynaksız bilgi sahibi olmaktansa, 
hiç bilgi sahibi olmamak daha iyidir.» 

 

O yüzden yararlanacağın kaynak kitapların 
elinin altından eksik etme. 

 

 

 Vikipedi’de paylaştıklarımızı 
herkes serbestçe 
kopyalayabilir,  çoğaltabilir ve 
üzerinde değişiklik yapabilir. 

 

 Ancak biz, başka yerlerdeki 
telifli hiçbir içeriği burada 
kullanamayız. İnternetten 
bulduğumuz her fotoğrafı  
ekleyemeyiz! 



 

Vikipedi’de nasıl hesap oluştururum? 

 Eğer hesabın yoksa, Vikipedi’nin sağ üst 
köşesindeki «Hesap Oluştur» bağlantısına tıkla. 

 Bir kullanıcı adı ve bir parola belirle. 

 E-posta adresini paylaş (isteğe bağlı) 

 

Tebrikler! Şimdi kullanıcı adınla giriş yapabilirsin. 

 Sağ üst köşedeki «Oturum Aç» bağlantısına tıkla. 

 Kullanıcı adı ve parolanı yaz. 

 

Artık katkılarına başlayabilirsin… 

 

 



 Varolan maddeleri nasıl geliştiririm? 

Vikipedi’de gez-dolaş.  Mevcut maddelerdeki 
yazım yanlışlarını düzeltmek, bilgileri 
güncellemek, cümle ve paragraflar ekleyerek 
eksiklikleri gidermek için sana ihtiyaç var. 

 

Bir maddede değişiklik yapmak için sayfaların 
üstündeki sekmeleri kullanmalısın.   İki farklı 
yöntem var: 

 1. «Değiştir» sekmesi 

2. «Kaynağı Değiştir» sekmesi 



1. «Değiştir «sekmesi 

Bu sekmeye tıklayınca Görsel düzenleyici ekranı açılacaktır.   

Sayfanın üzerinde imleci değişiklik yapmak istediğin yere götürüp dilediğin 
ekleme ve değişiklikleri yapabilir, «Değişiklikleri Yayımla» bağlantısına 
basarak kaydedebilirsin. 



2. «Kaynağı Değiştir» sekmesi 

Bu sekmeye tıklayınca Kaynak düzenleme ekranı açılacaktır. Wiki biçimlendirme 
dili ile dilediğin ekleme ve değişiklikleri yapabilir, sayfanın altındaki «Değişiklikleri 
Yayımla» bağlantısına basarak kaydedebilirsin.  

 

Kullanıcı mesaj sayfaları, maddelerin tartışma sayfası gibi bazı sayfalarda yalnızca 
wiki biçimlendirme dili ile değişiklik yapılabilir. 



 Yeni bir sayfa oluşturmak için ne yapmalı? 

 Oluşturmak istediğin başlığı Vikipedi arama kutusuna yazarak ara. 

 Arama sonucunda şöyle bir mesaj göreceksin: 

«XXXX» sayfasını açabilirsiniz fakat konunun üzerinde daha önce durulmuş olup olmadığını 
kontrol etmek için aşağıdaki arama sonuçlarına bir göz atınız» 

 O konuda başka bir madde bulunmadığına emin ol (Örneğin J.S. Bach başlığını taşıyan 
madde yok ama bu besteci hakkında Johan Sebastian Bach başlığı altında madde var mı?) 

 Kırmızı linke tıkla ve sayfayı oluşturmaya başla!   



Vikipedi sayfalarının nasıl oluşturulacağı konusunda 
Vikipedi içinde birçok yönerge ve yardım sayfası var.  

Yardım sayfalarına şuradan erişebilirsin: 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=VP:YARDIM 

 

Şu başlıkları okuyarak başlayabilirsin:  

 Sayfa Nasıl Yazılır? 

 Hızlı Rehber -Wiki Biçimlendirme Dili için- 

 Beş Temel Taş  İyi Viki’ler 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=VP:YARDIM
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=VP:YARDIM

