
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM 

 

BİLGİ: Öğrenme, araştırma ya da gözlem yolu ile edinilen gerçekler 

İLETİŞİM :Bir yerden, bir kişiden, bir makineden bir başkasına, herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi 

gönderme. 

TEKNOLOJİ: İnsanoğlunun tasarlayarak ürettiği ya da uygulamaya koyduğu faydalı, faydasız veya zararlı her 

türlü aletler ve araçlardır. 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ : Bilgi teknolojiѕini bilginin elde edilmesi, toρlanmaѕı, biriktirilmeѕi, işlenmeѕi, 

уeniden elde edilmeѕi, уaуılmaѕı, korunmaѕı νe bunlara уardımcı olan araçlar olarak tanımlaуabiliriz. 

İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ: İletişim teknolojisi, mesajların bir yerden bir yere hızlı iletilmesine olanak 

sağlamaktadır.  İnsanlar arasında haberleşmeуi ѕağlamaуa уönelik olan iletişim teknolojileri günümüzde oldukça 

çeşitlidir. Sadece yazılı, sadece sesli ve sadece görsel iletişim aletleri varken günümüzde hem görsel hem de sesli 

iletişim aynı anda olabilmektedir(Örn: Görüntülü konuşma)  

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) : Bilgiye ulaşılmasını ,bilginin oluşturulmasını, iletişimi sağlayan her türlü 

görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojinin Yararları 

 Bilgiye çok hızlı bir şekilde ve daha ucuza 

ulaşılıyor. 

 Sağlık alanında hastalıkların anlaşılması daha 

hızlı ve güvenilir şekilde olabilmektedir.  

 Teknoloji sayesinde tedavi yöntemleri 

gelişmiş ve hastalıklar daha kısa süre de 

tedavi edilir olmuştur. 

 Maliyet Azalır 

 Zamandan tasarruf edilir 

 Eğitim-öğretim imkânları artmıştır. 

 Bir yerden bir yere ulaşım daha hızlı ve daha 

konforlu hale gelmiştir. 

 Üretim artmıştır.  

 Üretilen ürünler daha ucuza mal olmaktadır. 

 İletişim ve haberleşme imkânları artmış. 

 

 

 

 

 

Teknolojinin Zararları 

 Çevreye zarar veren gazlar, atıklar çoğalmış, 

denizler ve doğa kirlenmeye başlamıştır. 

 Yeryüzünde bulunan hayvan ve bitki türleri 

azalmıştır. 

 İşsizlik artmıştır. 

 Küresel ısınmadan dolayı dünyanın dengesinin 

bozulmuştur. 

 İnsanoğlunu mevcut geleneklerini, kültürlerini ve 

kutsal değerlerini kaybetmeye başlamıştır. 

 Televizyon ve internet aile içi iletişimi koparmıştır. 

Aile içi iletişimin kopması 

 çocukları da aileden koparıp yalnızlığa itmiştir. 

 Obezlik artmıştır. 

 Yayılan radyasyonlar ve artan manyetik alanlar 

insan sağlığını olumsuz etkilemeye başlamış ve 

yeni sağlık problemleri ortaya çıkmıştır. 

İnternet bağımlılığı gibi bazı psikolojik 

rahatsızlıklar artmıştır. 

 İnsanların tembelliği artmış, hazır kullanmaya 

alışan insanlar üretmekten çok tüketmeye 

başlamıştır.  

 İsraf artmıştır. 

 Teknolojik silahlarla çok fazla sayıda insan 

ölmüştür. 

 Dilimizi ve kültürümüzü bize unutturmaktadır. 

(Yabancı teknolojik isimler, msn mesajları yazma 

şekli, asosyalleşme…) 

 



 

Kullanıldığı Alanlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ticari alanda; müşteri ve stok takibi ile 

muhasebe işlemlerinde, 

 Eğitimde; bilgiye daha kolay ulaşmak için bilgi 

bankası denilen eğitici öğretici CD-ROM ve eğitim 

programlarının kullanımında, 

 Finansal Alanda; para takibi ve transferi , 

 Tıpta; teşhisi kolaylaştırmak için araştırma, anket 

ve analizlerde, 

 Matematik, fizik, kimya ve biyolojide; her türlü 

araştırma çalışmalarında, 

 Sosyal bilim dallarında; gözlemler sonucu elde 

edilen bilgilerin değerlendirilmesinde, 

 Haritacılık ve mimarlıkta; yüksek kaliteli 

çizimlerde, 

 TV alanında; animasyon (çizgi film) 

çalışmalarında, film montajlarında 

 Yazılı ve görsel medyada; basım ve yayının her 

alanında, 

 Evlerde; iletişim ve bilgi alışverişinde başlıca 

vazgeçilmezlerdendir. 

 

Günümüzde kullandığımız bazı Teknolojik araçlar 

Navigasyon : Gps teknoloji sayesinde harita üzerinden yol tarifi almamızı sağlayan bilgisayar sistemi. 

Yazıcı : Bilgisayarda yazılan belgeyi kağıda basmayı sağlayan alet 

Tarayıcı : Kâğıt üzerindeki resim, yazı vb. simgeleri tanıyıp bilgisayar ortamına aktaran araç 

Fax : Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç 

Projeksiyon : Kaynaktan aldıkları görüntü sinyallerini perdeye yansıtan cihazlar. 

Akıllı Tahta : Beyaz tahtayı etkileşimli hale getiren sistem. 

Simülasyon Cihazları : Gerçeğini kullanmanın tehlikeli ve pahalı olan sistemin taklidini yapan gelişmiş 

cihazlardır. Örn uçak simülasyonları. 

Gps cihazları : Uzayda bulunan uydular vasıtasıyla yeryüzündeki konumumuzu belirlemeye yarayan cihaz.  

Barkod Cihazları: çeşitli kodlarla oluşturulmuş etiketleri laser ışınlarıyla veya kameralarla okuyup, anlamlandıran 

cihaz. 

 

BİT Kullanımı ve Sağlık 

Sağlık alanında teknolojik gelişmeler insanların daha sağlıklı bir hayat sürmesini sağlarken bir yandan da 

artan elekromanyetik alan insan sağlığını bozmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız elektronik cihazlar (TV, radyo, 

bilgisayar cep telefonu ve röntgen, mikrodalga fırın, tomografi vb. tıbbi cihazlar), yüksek gerilim hatları, baz 

istasyonları, uydular en büyük elektomanyetik alan kaynağıdır. Elekromanyetik alanların etkisi hemen ortaya 

çıkmamaktadır. 

Elektromanyetik alanın kısa ve uzun vadede etkileri 

KISA VADEDE     UZUN VADEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stres, 

 Görüş alanın daralması, 

 Kulak bölgesinde ısınma, 

 Kalp pilinin bozulma riski, 

 Kulak çınlaması, 

 Yorgunluk hissi, 

 Konsantrasyon bozulması, 

 Baş ağrıları, 

 İşitmede geçici aksaklılar, 

 Sersemleme olarak sıralanabilir. 
 

 Genetik yapının bozulması, 

 Beyin hücrelerinde ölüm ve beyin tümörü, 

 Beyaz kan hücresi (lenfoma) kanseri, 

 Kan beyin bariyerinin zedelenmesi, 

 Kalp rahatsızlıkları, 

 Hafıza zayıflaması, 

 Kalıcı işitme bozuklukları, 

 Embriyo gelişiminin zarar görmesi, 

 Düşük riskinin artması, 

 Kan hücrelerinin bozulması 

 



 

Manyetik Alandan Korunma Yolları 

 Cep telefonları ile görüşmeler olabildiğince kısa 

tutulmalıdır. 

 Cep telefonu ile görüşmeler çocuklardan uzak 

yerlerde yapılmalıdır. 

 Cep telefonları kullanım sırasında bir kulaklık 

kullanılmalıdır. 

 Ev aletlerinin küçük motorları ve dönüştürücüleri, 

bu cihazların kablolarından çok daha önemli 

manyetik alan kaynakları olduğu göz önüne alınarak 

kullanımında azami dikkat edilmeli ve kullanım 

süresi kısa tutulmalıdır. 

 Günlük hayatta kullandığımız elektrikli radyolu 

saatler, tele-sekreterler, cep tel., bilgisayar  vb 

cihazların yatak odalarında bulunmamasına dikkat 

edilmelidir. 

 İnternet kullanımını mümkün olduğunca kablo ile 

yapmalı. Kablosuz kullanımlarda işimiz bittiği 

zaman wi-fi'yi kapatmalıyız. 

 Bilgisayar başında uzun süreli kalmak, manyetik 

alana uzun süreli maruz kalmak demek olduğunu 

aklımızdan çıkartmamalıyız. 

 Kullanılmayan cihazları fişlerinden çıkartmalıyız. 

 

Bilgisayarların, bilinçsizce ve uzun süre kullanıldığı zaman sağlık sorunlarına neden olabildiği de bir 

gerçek. Bu sağlık sorunları kimilerinde ellerde, bileklerde, kollarda, omuzlarda, boyunda ve sırtta ağrı, tutulma veya 

kasılmayla kendini gösterirken, kimilerinde halsizlik, isteksizlik ve görme bozuklukları olarak ortaya çıkabiliyor. 

Birçok kişi bilgisayar başında iken, nasıl oturduğunu çoktan unutmuş, sırt öne eğilmiş, eller klavye ya da 

fare üstünde, gözleri ekrana kilitlenmiş vaziyette zamanın ne kadar hızlı geçtiğinden habersizdir. Ancak bilgisayar 

başından kalktıklarında; gözlerinde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, elde uyuşukluk, yorgunluk gibi 

şikâyetlerden söz etmeye başlarlar. 

Yanlış bilgisayar kullanımından kaynaklanan sağlık sorunlarından etkilenmek 

istemiyorsanız, bilgisayar kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var: 

 

BİLGİSAYAR SATIN ALIRKEN 
 

 

 

 

 

 Bilgisayar satın 

alırken 

işlemcisinin, bellek 

kapasitesinin veya çoklu ortam özelliklerinin 

yanında bilgisayar monitörünün ne kadar 

radyasyon yaydığı, klavye ve faresinin 

ergonomik olup olmadığı gibi konulara da 

dikkat edin. 

ORTAMI HAVALANDIRIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilgisayarın bulunduğu mekânın havasının mutlaka belli 

aralıklarla nemlendirilmesini sağlayın. 

ÇALIŞMA ORTAMINI DÜZENLEYİN 

 

 İşyerinde, okulda veya evde 

bulunan bilgisayarı ortaklaşa 

kullanırken her oturduğunuzda 

çalışma ortamını 

ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. 

 Ortamın ve ekranın tozunun 

ıslak bezle sık sık alınması ekrandaki görüntünün 

netleşmesini sağlar. 

           MASANIZI DÜZENLEYİN 

  Sık kullandığınız kâğıtları, 

kitapları veya diğer araç 

gereçleri kolayca 

uzanabileceğiniz mesafelerde 

tutun. 

 Yüksek masalar çalışmak 

için uygun değildir. Oturulan 

masanın yüksek olmaması, omuzların yüksekte 

kalmaması gerekir.  

 Ergonomik fare ve klavye kullanın. Fare olabildiğince 

vücuda yakın tutularak omuz, el bileği ve dirsekteki 

gerilimin azaltılması sağlanmalı. Fare ve klavye 

kolların rahatlıkla ulaşabileceği bir uzaklıkta ve 

yükseklikte olmalı 



AYARLANABİLİR SANDALYE KULLANIN 

  Çalışma sandalyesi satın alırken 

yükseklik ile sırtlığının ayarlanabilir olup 

olmadığına dikkat edin.  

 Sandalyenin yanlarda kolları dinlendirebilecek 

yerlerinin olması ve sırtlığının dik olması çalışma 

sırasında sizi rahat ettirir.  

 Sandalyeye oturduğunuz zaman başınızın dik, 

sırtınız destekli, kollarınız rahat, gözleriniz 

ekranın tam karşısında olsun.  

 Ekrana olan uzaklığınızın 50-70 cm arasında 

olmasına özen gösterin. 

IŞIK YANSIMALARINDAN KORUNUN 

 Oda aydınlatması için 

gündüzleri gün ışığı kullanın. Akşamları ise 

lambanın ışık şiddetinin normalden yarı yarıya 

daha az olmasını sağlayarak ışık yansımalarını aza 

indirmeye çalışın. Monitörünüzü yan tarafı 

pencereye bakacak biçimde yerleştirerek 

pencereden gelen ışık yansımalarından korunun. 

UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALMAYIN 

 

 

 

 

  EKRANA BAKARKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gözlerinizi kırpmayı unutmayın. Aslında göz 

kırpmak düşünmeksizin, kendiliğinden yaptığımız 

bir eylemdir.  

 Ancak insanlar normal şartlarda bilgisayar 

kullanırken daha az göz kırpar. Bu durum gözler 

için zararlıdır. Göz kırpmak, gözlerinizi doğal 

olarak koruyup nemlendirir ve göz kuruluğunun 

önlenmesine yardımcı olur.  

 Her 20 dakikada bir önünüzdeki ekrana 

bakmaktan vazgeçip yaklaşık 5-6 metre 

uzaklıktaki bir nesneye bakarak göz kaslarınızın 

gevşemesini sağlayın. 

 

PEKİ YA DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR?

  Uzun süre 

hareketsiz oturmak 

rahatsızlık ve kas 

yorulmasına yol 

açabileceği için, 

çalışırken küçük 

molalar verilip esneme egzersizleri yapılmalıdır. 

Bilgisayarda uzun süre çalışacaksanız en azından 

saatte bir, mümkünse daha da sık olarak kısa 

molalar verin. 

 

 

 

  Dizüstü bilgisayarları masa 

başına oturmadan uzun süreli kullanmayın. 

 Yatak gibi rahat mekânlarda dizüstü bilgisayarla 

çalışırken, ister istemez öne doğru eğiliriz ya da 

bilgisayarı kucağımıza alırız. Bu tür uzun süreli 

kullanımlar duruş bozukluğu, omuz, boyun ve 

bel kaslarının zorlanması ile şiddetli ağrılar 

duyulmasına neden olabilir. Bu riski azaltmak 

için, dizlerinizin üstüne koyduğunuz bilgisayarın 

ekranını yükseltmek için bacaklarınızın üzerine 

mutlaka bir destek (kalın bir kitap gibi) koyun. 

 

 

 

 

 



 

Dijital Vatandaşlık (e-devlet, banka uygulamaları vb.) 

Bir toplumu oluşturan bireylerin yani vatandaşların, ait 

oldukları toplumdaki vatandaşlık sorumluluklarını yerine 

getirme, hak ve fırsatlarını kullanma ve günlük 

yaşamlarını devam ettirme dijital vatandaşlık kavramını 

ortaya çıkarmıştır. Dijital vatandaşlık en genel kapsamda 

teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak 

tanımlanmaktadır. Dijital vatandaşlık teknolojiyi 

kullanırken etik ve uygun davranışlarda bulunma ve bu 

konuda bilgilenmeyi içermektedir. 

Buna göre dijital vatandaşı şöyle tanımlayabiliriz. 

Bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, 

Çevrimiçi yapılan davranışların etik sonuçlarını bilen, 

Ahlaki olarak çevrimiçi kararlar alabilen, 

Teknolojiyi kötüye kullanmayarak başkalarına zarar 

vermeyen, 

Sanal dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken 

doğru davranışı teşvik eden vatandaştır. 

 

Dijital ticaret: Elektronik ortamlarda satma ve satın alma 

işlemlerini yapacak yeterliliğe sahip olma anlamına gelir. 

 

Dijital iletişim: İletişim biçimlerinin değişikliğe 

uğrayarak elektronik araçlar vasıtasıyla da yapıldığının 

farkında olmadır. Örneğin, e-posta, cep telefonu, anlık 

mesajlaşmateknolojisi kullanıcıların iletişim yolunu 

değiştirmiştir. 

 

Dijital okuryazarlık: Öğrenme – öğretme sürecinin artık 

teknoloji kullanılarak da gerçekleştirildiğinin farkında 

olmadır. 

 

Dijital etik: Sanal dünyada gösterilen davranışın ya da 

işin elektronik standardının da olduğunun farkında 

olmadır. Örneğin, siber zorbalık, sanal küfürleşme, 

sexting (mobil küfürleşme) gibi birçok olumsuz kavram 

sunan dijital dünya, her bireyin bilinçli bir internet 

kullanıcısı olması gerekliliğini kaçınılmaz hale gelmiştir. 

 

Dijital kanun: Sanal dünyada yapılan işlerin elektronik 

sorumluluğunun olduğu ve kanunlarla yaptırım altına 

alındığı anlamına gelir. Örneğin,ülkemizdebazı 

hizmetlerin (çocuk pornografisi, yasadışı organ ve 

uyuşturucu satışı, intihara meyilli hale getiren web siteleri 

ve kumar gibi faaliyetleri içerenler) sanal dünyada 

yapılması kanunen yasaktır. 

 

Dijital haklar/sorumluluklar: Herkesin sanal dünyada 

kendini özgürce ifade edebilecek haklara sahip olduğu ve 

bununda yasaklanamayacağı anlamına gelir. Örneğin, 

sanal ortamda formlarda görüş bildirme, grup oluşturma, 

tartışma ortamlarına katılma vb. temel haklar kısıtlanamaz 

 

Dijital sağlık: Dijital dünyada hem fiziksel, hem ruhsal 

hem de psikolojik yönden sağlığı direk ya da dolaylı 

olarak etkileyecek etmenlerin bulunduğunun farkında 

olmadır.Örneğin, göz sağlığı, tekrarlayan stres sendromu, 

a-sosyal yaşam, içe kapanıklık ve fiziksel bozukluklar (bel 

ve sırt ağrıları) yeni teknolojik dünyada ele alınması 

gereken konulardır 

 

Dijital güvenlik: Bireyin sanal ortamda kendi güvenliğini 

sağlayacak önlemleri alması demektir. Örneğin, 

başkalarının bilgilerini izinsiz kullanma, solucan, virüs 

veya truva atı oluşturma, spam gönderme, birilerinin 

bilgilerini veya mallarını çalma vb. faaliyetlerin farkına 

vararak gereken güvenlik tedbirlerinin alınması( virüs 

programları, filtreleme programları vb.

 

BİT’in Ürünleri - BİT Çeşitleri 

 

Zaman, mekan, mesafe tanımaksızın bilginin bir yerden başka bir yere iletimini sağlayan teknolojiler olarak 

adlandırılan bilişim teknolojileri hayatımızın her anını kaplamış durumdadır. Her an karşımıza bir şekilde çıkan 

bilişim teknolojilerini farklı gruplar halinde çeşitlendirmek mümkündür. Şimdi bu gruplandırmaları yapalım. 

Yaptıkları İşlere Göre  

Tek bir iş yapan Bilişim Teknolojileri  

1.3.1. BİT’in Ürünleri - 1.3.2. BİT Çeşitleri  
Gerek üretilirken gerekse kullanım amacına göre sadece 

bir iş yapabilen teknolojilere denir.  

Örnekler  

 

 

 

 

temi  

 

 

 

 

 

 

 

Birden fazla iş yapan Bilişim Teknolojileri  

Birden fazla iş yapabilme kapasitesine sahip olarak 

üretilen bilişim teknolojileridir. Neredeyse tüm 

insanların kullandığı teknolojiler olarak adlandırabiliriz.  

Örnekler  

 

sunucu ve terminal bilgisayarlar  

 

ler bu gruba verilecek  

örneklerden bazılarıdır.  

 

  



Taşınıp Taşınmadıklarına Göre  

Taşınamayan Bilişim Teknolojileri Gerek ağırlığı 

gerekse bulunduğu yere montesi sebebiyle 

taşınamayan bilişim teknolojileridir.  

 

Örnekler  

 

aç arıza sistemi tanıyıcısı  

 

 

 

 

bazılarıdır.  

 

 

Taşınan Bilişim Teknolojileri Gerek hafifliği 

gerekse önemi sebebiyle taşınabilen bilişim 

teknolojileridir.  

Örnekler  

 

 

 

 

Yazarkasa ve pos cihazı 

bunlara verilebilecek örneklerden bazılarıdır 

Kullanım Amacına Göre  

İyi niyetli kullanım  
Bilgilin zaman, mekan, mesafe dinlemeden sürekli 

yer değiştirdiği bu teknolojilerde, gerek bilgiyi 

dağıtanın gerekse bilgiye ulaşanın iyi niyetli olarak 

bilgiyi paylaşması, bilginin paylaşımı için kullanılan 

teknolojilerin doğru kullanılması bilginin doğru bir 

şekilde artmasını ve çoğalmasını sağlar.  

Örnekler  

 

 

 

-devlet sitelerinin insanlara sunduğu hizmetler  

lerin birikimlerini paylaştığı web sitesi  

yayılmasına bir şekilde yardımcı olan üyeler  

 

kullanıma örnek teşkil etmektedir.  

 

Kötü niyetli kullanım  

Gerek bilginin doğru şekilde paylaşılmasına, gerek 

paylaşılan bilgilerin çalışmasına, gerekse bilişim 

teknolojilerinin görevini yapmamasına yönelik 

yapılan tüm davranışları kötü niyetli kullanım olarak 

adlandırabiliriz.  

 

Örnekler  

 

 

onlardan fayda kazanma  

bilgiye ulaşmanın yollarını kapama  

atına girerek gizlice onları 

dinleme ve görüntüleme yoluyla menfaat elde etme 

bunlardan bazılarıdır.  

 

Kullanıcı Sayısına Göre  

Kişisel kullanım  

Bir kişi tarafından kullanılan bilişim teknolojilerine 

denir. Bu kullanım bazen görev icabı olabilir bazen 

de teknolojinin sayısı itibarıyla olabilir.  

Örnekler  

 

 

 

 

 

Birden fazla kişinin kullanımı Gerek umuma açık 

yerlerde, gerekse çalışma ortamında herkesin 

kullanımına açık olan bilişim teknolojileridir. 

Örnekler  

 

 

 

unan internet 

bağlantıları bu tip yapıya verilebilecek 

örneklerdendir.  

 

BİLGİSAYAR NEDİR 

Kullanıcıdan aldığı verirli çok kısa bir sürede 

matematiksel ve mantıksal bir şekilde çözümleyip 

sonucu tekrar kullanıcıya aktaran elektronik cihazlardır 

Bilgisayarlar düşünemezler, ne bir fazla ne bir eksik  

kendisine ne söylendiyse tam olarak onu yaparlar. 

Başlangıçta bir oda kadar büyük olup şimdi ise cebe 

sığacak kadar küçültülen bir alettir.  

3. Bilgisayar Çeşitleri Bilgisayarların kullanıldıkları 

alanlara ve iş ortamlarına göre boyut ve kapasiteleri 

farklılık göstermektedir. Bu farklılıklara göre 

bilgisayarları şöyle 

sıralayabiliriz: 

a. Ana Bilgisayar: Genellikle diğer bilgisayarlara 

hizmet vermek amacıyla 

kullanılan çok güçlü bilgisayarlardır. Bu bilgisayarlar 

diğer bilgisayarlara 

hizmet vermelerinden dolayı kapasiteleri ve hızları çok 

büyük olan, diğer bir 

deyişle sunucu bilgisayarlardır  



b. Mini Bilgisayar: PDA (Personel Dijital Assistant) 

olarak da adlandırılan 

mini bilgisayarlar, kullanıcının kendine ait işlemlerini 

yapabilecek kapasite 

ve hıza sahip olan bilgisayarlardır. Boyutları çok küçük 

olan bu mini 

bilgisayarlar normal bir bilgisayarın yaptığı işlemleri 

minimum seviyede yapabilmekte 

ve yapılan işlemleri kaydedebilmektedir (Resim 1.3). 

c. Ağ (Network) Bilgisayarı: 

Bir ağa bağlı olarak çalışan bilgisayarlara 

ağ bilgisayarı veya terminal 

bilgisayar denir (Resim 1.4). 

Ağa bağlı bütün bilgisayarlar kendi kaynaklarını ortak 

olarak 

kullanabildikleri gibi dosya paylaşımı da yapabilirler. 

ç. Kişisel Bilgisayar: Günümüzde çok yaygın olarak 

kullanılan 

bilgisayar türüdür. PC (Personel Computer) olarak da 

ifade edilir (Resim 

1.5). Genellikle evlerde kullanılmasının yanı sıra 

ofislerde ve iş 

ortamlarında da rahatlıkla kullanılmaktadır. 

 

 

d. Dizüstü Bilgisayar: Bu tür bilgisayarlar 

boyutlarının küçüklüğü, taşınabilir olmaları ve belli bir 

süre itibarıyla enerjiye ihtiyaç duymamalarından 

dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Kişisel 

bilgisayarların  yapabildiği birçok işlemi yapabilmekte 

ve her geçen gün bu özellikleri 

artmaktadır  

 

   

Bilgisayarlar Arasındaki Farklılıklar 

a. Kapasite: Bu özellik bilgisayarın byte (bayt) 

olarak saklayabileceği veri miktarını gösterir. 

Bilgisayarlar 

kullanıldıkları alanlara göre kapasiteleri 

bakımından birbirinden farklılık göstermektedirler. 

Örneğin, bir şirketin ana bilgisayarının kapasitesi Tb 

(Terabyte) larla ifade edilirken evimizde 

kullandığımız 

kişisel bilgisayarımızın kapasitesi Gb (Gigabyte) lar 

seviyesindedir. 

Bilgisayarda bilgiyi oluşturan en küçük birime bit 

denir. Sekiz adet bitin bir araya gelmesiyle oluşan 

veri yapısına ise byte denir. 

b. Hız: Bilgisayarın hızı denilince ilk akla gelen 

donanım elemanı işlemcinin hızıdır. Bir bilgisayarda 

hızı belirleyen faktör yalnızca işlemci değildir. 

Bununla beraber RAM’in hızı, anakart veri yolunun 

hızı ve 

sabit diskin hızı da bilgisayarın hızını etkileyen 

faktörlerdendir. Hız birimi MHz (Megaherzt) olarak 

ifade 

edilir ve 1 saniyede yapılan işlem sayısını gösterir. 

c. Maliyet: Bilgisayarın maliyeti; kapasitesi, hızı ve 

boyutlarına göre farklılık göstermektedir. Bir 

bilgisayar alırken öncelikle bilgisayarı nerede, hangi 

amaç doğrultusunda ve ne tür programlarla 

kullanacağımıza 

karar vermeliyiz. Yapacağımız işe ve kullanacağımız 

programlara göre bilgisayarların maliyetleri 

değişiklik gösterir. 

ç. Genel Kullanıcıları: Bilgisayar tasarımları ve 

kapasiteleri yapılırken insanların ihtiyaçları göz 

önüne alınmış ve bununla birlikte farklı alanlarda, 

farklı boyut ve kapasiteye sahip bilgisayarlar ortaya 

çıkmıştır. Piyasa her iş ve amaca uygun bilgisayar 

bulmak mümkündür. Örneğin, evde veya okulda 

kullanmak için masaüstü bilgisayar ideal iken sürekli 

seyahat hâlinde olan kişiler için dizüstü bilgisayar 

çözüm olmaktadır. 

 

 

         Bilgisayar 

 

 

 

Donanım          Yazılım 

Donanım: Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle 

tutulabilen kısımlarına donanım denir. 

Örneğin, ekran, klavye, sabit disk fare, yazıcı 

gibi.. 

Yazılım: Bilgisayarın kullanılmasını sağlayan her 

türlü programa ise yazılım adı verilir. 

Örneğin resim yapmamızı sağlayan Paint, 

internete girmemizi sağlayan Chrome gibi.. 

         DONANIM 

 

 

 

Ana Donanım: bilgisayarn olmazsa olmaz 

parçalarıdır. Mutlaka olmak zorunda. Bir tasni eksik 

olsun veya bir tanesi arızalı olsun bilgisayarı 

kullanamayız 

 Anakart 

 İşlemci (CPU) 

  RAM 

  Harddisk(Sabitdisk) 

  Ekran Kartı 

 

 

Ek donanım: olmasada bilgisayarı kullanabildiğimiz, 

kişisel ihtiyaca yada isteğe bağl olarak kullanılan 

onanmlarddır. 

Projeksiyon, yazıcı, tarayıcı, tv kartı, ethrnt kartı gibi 

ANA Donanım       ek donanım 



Anakart 

Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu 

parçalar arasında iletişimi sağlayan birincil 

devre kartı olarak tanımlayabiliriz. Kasa içindeki en büyük 

parçadır. 

 

 
 

İşlmci(CPU) Bilgisayardaki matematiksel ve mantıksal 

tüm işlemlerin yapıldığı 

donanımdır. Bilgisayarın 

hızını belirlemede önemli 

bir yere sahiptir.  

Tüm işlemlerin yapıldığı 

merkez olduğu için 

işlemciye bilgisayarın 

beyni diyebiliriz. 

bilgisayar üzerinden yaptığımız her 

şey işlemciye muhakkak uğrar. Yani klavyedeki bir tuşa 

basmamız, fareyi hareket ettirmemiz birebir 

olarak işlemcide gerçekleşir 

 

RAM(Random Access Memory) 

Bilgilerin geçici olarak saklandığı donanım birimidir. 

Elektrik kesilmesi durumunda içindeki bilgiler silinir. 

Belleğin fazla olması bilgisayarda birden çok programı 

aynı anda hızlı bir şekilde çalıştırmaya yardımcı olur. 

Dolayısıyla bilgisayarın hızına etkisi büyüktür. 

 
 

Harddisk (Sabitdisk) 

Verilerimizi kalıcı olarak saklamak için kullanılan bir 

saklama birimidir.  

 

 

 

 

Güç Kaynağı 

 

 
 

Bilgisayarın tüm parçalarına gerekli gücü (elektrik 

akımı) sağlayan donanımdır. 

Ekran Kartı 

Ekran kartları bilgisayarın CPU’sunda işlenen verileri 

monitöre anlaşılır bir şekilde iletme amacıyla 

kullanılan kartlardır. Yani ekran kartı bilgisayarın 

CPU’su ile monitörü arasında iletişim kuran cihazdır.  

 

 

 

 

 

 

 



BAZI DOANANMLAR 

Ekran (monitör) 

Bilgisayarın görüntü 

donanımıdır. Ekran bilgisayarda 

yapılan işlemleri ve sonuçlarını 

görebilmemizi sağlar. Tüplü 

(CRT), LCD ve LED ekran 

çeşitleri 

vardır. 

 

 

 

 

 

Yazıcı 

Bilgisayarda üretilen resim, yazı, şekil ve grafikleri 

kağıda aktaran donanımdır. 

Kullandığı teknolojiye göre mürekkep püskürtmeli, 

lazer ve nokta vuruşlu çeşitleri vardır. 

 
Tarayıcı 

Bir resmi, yazıyı veya şekli bilgisayara aktarmaya 

yarayan donanımdır. Yazıcının tam tersi görev yapar. 

 

 

HOPARLÖR 

Bilgisayarda çalınan sesleri işitmemizi sağlayan 

donanımdır. 

Birkaç hoparlör bir araya gelerek ses sistemini 

oluşturur. Örneğin 2+1, 5+1 ve 7+1 gibi. Buradaki +1 

düşük frekanslı seslerin çalındığı subwoofer isimli 

kutuyu ifade eder.  

 
KULAKLIK 

 

Bilgisayarda çalınan sesleri sadece dinleyicinin 

kulağına ileten donanımdır. 

  
Mikrofon 

Seslerin bilgisayara aktarılmasını ve kaydedilmesini 

sağlar.  

Modem 

İnternete bağlanmayı sağlayan donanımdır.  

Kablolu veya kablosuz çeşitleri vardır. 

 
 

 

Ağ Kartı 

Bilgisayarın bir ağa veya başka bir bilgisayara 

bağlanmasını sağlayan donanımdır. Yeni anakartlar 

üzerinde tümleşik olarak yer alır. 

 
 

 

Ses Kartı 

Bilgisayara ses girişini ve çıkışını sağlayan 

donanımdır. Günümüz anakartları üzerinde tümleşik 

olarak yer alır. 

 

 

 
 

 

 

 



Giriş BİRİMLERİ ÇIKIŞ BİRİMLERİ, DEPOLAMA BİRİMLRİ İŞLEM BİRİMLRİ 

Klavye Yazıcı Hardisk CPU 

Mouse Monitör Flash bellek RAM 

Tarayıcı Hoparlör Cd ANAKART 

Oyun kolu kulaklık Dvd  

tarayıcı projeskiyon Mp3 çalarlar  

Dokunmatik ekranlar    

Kamera    

Mikrofon    

 
 

 

 
 
Fonksiyon: işlev demektir. 
ESC: escape kelimesi kaçış kelimesinin 
kısaltılmasıdır.  
Bir işlemin iptal edilmesi için kullanılır. 

 
Onaylamak, giriş yapmak, yazı yazarken satır 

başı yapmak için kullanılır. 
 BackSpace(Geri Sil): Yazıları sağdan sola yani 
geriye doğru silmeye yarar.Silme işlemini 
yaparken yanıp sönen göstergecin sağındaki tüm 
nesneleri de kendisiyle beraber sola doğru 

sürükler.  

 

 

 

Shift(Üst Karakter): 
Soldaki Enter'ın altında olmak üzere sağda ve solda 
iki tanedir. Tek başına kullanılmaz.  
Üst karakterlerin yazılması, harf karakterleriyle 
birlikte kullanıldığında harflerin büyük ya da küçük 
yazılması içindir. 

  
ÜST KARAKTER 

  
ALT GR(Alt Karakter): Klavyenin sağında aşağıdadır. 
Soldaki Alt tuşuyla karıştırılmamalıdır. Tek başına 
kullanılmaz. Alt(3.)karakterler ve bazı özel 
karakterlerin yazdırılması içindir. 

  

Ctrl(Kontrol): Klavyenin sağında ve solunda olmak 
üzere iki tanedir. Tek başına kullanılmaz. 
Klavyedeki diğer tuşlarla birlikte kullanıldığında 
klavye kısayollarını oluşturarak bazı komutları 
çalıştırır

 ALT: 
Klavyenin solundadır. Tek başına kullanılmaz Ctrl 
gibi diğer tuşlarla birlikte kullanıldığında bazı 
komutların çalıştırılmasını sağlar. 

 

CAPSLOCK(BÜYÜK/küçük): 
Klavyenin solundadır. İşaret lambası 
bulunmaktadır. Klavyedeki işaret lambası 
yandığında özellik aktif, yanmadığında pasiftir. 
Harflerin büyük ya da küçük yazılması için kilit 
görevi görür. 



 
TAB(Sekme): Klavyenin solunda, CapsLock'ın 
üstündedir Yazı yazarken soldan sağa doğru sekme 
yapmayı, bir tablo içinde hücreler arasında sekmeyi 
Açık bir komut penceresinde başlıklar arasında geçiş 
yapmayı,Bir internet sayfasında form doldururken 
nesneler arasında sekmeyi sağlar. 

  
Yazı Yazma Bölümü: 
Harflerin birinci sırasındaki harf klavyenin tipini 

belirler. Q ile başlıyorsa Q KLAVYE, F il başlıyorsa 

F KLAVYE denir. 

  
 

 
 
 
Space Tuşu: Klavyenin alt tarafındaki en uzun 
tuştur. Yazı yazarken boşluk bırakmayı sağlar 
Yön Tuşları: Klavyede yazı yazarken kelime ve 
satırlar arasında tek karakterlik dolaşmayı, oyun 
oynarken nesneleri yönlendirmeyi sağlar.  
Page Up Page Down(Sayfa Yukarı Aşağı): Yazı 
yazarken ya da internet sayfalarını okurken, bir 
sayfa yukarı ya da bir sayfa aşağı gitmemizi sağlar.  
Home(Baş) End(Son): Yazı yazarken satırların 
başına ya da sonuna gitmeyi sağlar. 
Delete(Silmek): Yazılan yazıları kendine doğru 
çekerek silmeye yarar. Ayrıca bilgisayarımızda 
bulunan kayıtlı dosya ve dizinlerimizin silinmesi 
görevini de görür.

 

 

 

 

 

 

NumLock(Numara Kilitleme):Num Lock ışığı yanar, 
pasifleştirildiğinde söner  
PrintScreen(EkranÇıktısı): Bas - Çek yapıldığı 
andaki ekran görüntüsünün belleğe alınmasını 
sağlar. Belleğe alınan görüntü, paint ya da office 
gibi programlarda "yapıştır" komutuyla çalışma 
alanına yapıştırabilir. 

  

Pencere Tuşu(Windows) Tuşu: Başlat penceresini 
açmaya yarar. Bundan sonra yön tuşlarıyla 
"Başlat Menüsü" içinde gezinebilirsiniz. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hafıza Ölçümü  

 

Kayıt ortamlarının bir kapasitesi vardır. Nasıl uzunluk 

veya kütleyi ölçmek için cm, kg gibi birimler 

kullanıyorsak, kayıt ortamlarının da bir birimi vardır. 

 

 
 

 

 

a. Bilgisayar Hafıza Ölçü Birimleri: Bilgisayarda 

kullanılan her karakterin bir sayısal kodu vardır. 

Bu sayısal kod sayesinde bilgisayar hangi tuşa 

basıldığını hesaplayarak o sayısal koda karşılık gelen 

karakteri ekrana basar. Karakterler 8 bitlik bir 

bilginin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. 

b. Ölçü Birimleri İşlemleri: Bilgisayardaki hafıza 

ölçü birimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Hafıza Ölçü Birimleri 

0 VEYA 1 = 1 bİT 

8 Bit 1 Byt (Bayt) 

1024 Byte = 1Kb (Kilobayt) 

1024 Kb   = 1 Mb (Megabayt) 

1024 Mb  = 1 Gb (Gigabayt) 

1024 Gb   = 1 Tb (Terabayt) 

1024 Tb   = 1 Pb (Petabayt) 

1024 Pb    = 1 Eb (Eksabayt) 

A’nn karşılığı 0 1 0 0 0 0 0 1 

 

 

 

 

Tek bir karakterin büyüklüğü 1 byte yer tutar. Buna 

göre Tekirdağ kelimesi 8 karakterden oluşur. Yani 8 

byte yer tutar.  

123= 3 byte,  15*2=30  = 7 byte , boşukta bir karakter 

sayılır  50.yıl ortaokulu= 16 karakter haliyle 16 byte 

yer kaplar. 

1 kg elma 30 cm 200 gr. 

bit bit bit 


