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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM 

. 

. 
 

Bilişim: Bilginin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak üretilmesi, saklanması, 

iletilmesi ve ihtiyaca uygun olarak biçimlendirilmesi ile ilgilenilen bir çalışma 

alanıdır. 

Teknoloji: İnsanın hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle 

bunlara ilişkin bilgilerin tümü. 

BİT: Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan her türlü 

teknolojiye denir. 

Donanım: Bir bilgisayar sistemini oluşturan ve fiziksel olarak dokunulabilen 

araçların tümüne donanım denir. 

Yazılım: Bilgisayar donanımının istenilen amaçlar doğrultusunda 

çalıştırılmasıyla kullanıcının bilgisayarda istediği işlemleri yapabilmesini 

sağlayan programlardır. 

 
DONANIMLAR 

1. Güç Kaynağı: Bilgisayar gibi elektrikle çalışan araçlara güç sağlayan iç 

donanım parçasıdır. 

2. İşlemci: Bilgisayara girilen programlama komutlarını yorumlamak ve 

uygulamak için gerekli olan temel iç donanım parçasıdır. 

3. Sabit Disk: Bilgisayarda, verilerin kalıcı olarak depolanmasını ve 

istenildiğinde silinebilmesini sağlayan iç donanım parçasıdır. 

4. Ram Bellek: Kullanıcının bilgisayar üzerinde çalışması sırasında yaptığı 

işlemlere ait verilerin geçici olarak tutulduğu iç donanım parçasıdır. 

Bilgisayar kapatıldığında ram içerisindeki tüm veriler silinmektedir. 

5. Anakart: Bilgisayarın tüm donanım birimleri arasında iletişimi sağlayan 

temel donanım parçasıdır. 

6. Ses Kartı: Bilgisayardan ses çıkışını sağlayan donanımdır. 

7. Ekran Kartı: Bilgisayardan görüntü çıkışını sağlayan donanımdır 

8. Ekran: Bilgisayardaki görüntüyü görmemizi sağlayan donanımdır. 

9. Klavye: Üzerindeki tuşlar yardımıyla bilgisayara metin türünden veri 

girişinin yapılmasını ya da tuş komutlarının uygulanmasını sağlayan dış 

donanım parçasıdır. 
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10. Fare: Bilgisayar ekranındaki işaretçinin konumunu değiştirerek, 

üzerindeki tuşlar yardımıyla istenilen ekran bölümünün kontrolünü 

sağlayan küçük dış donanım parçasıdır. 

11. Yazıcı: Bilgisayarda hazırlanan dokümanların kâğıt üzerinde çıktısının 

alınabilmesi sağlayan donanımdır. 

12. Tarayıcı: Kâğıt üzerindeki yazı ya da resimleri bilgisayara aktaran 

donanımdır. 

13. Hoparlör ve Kulaklık: Bilgisayardaki sesleri duymamızı sağlayan 

donanımdır. 

 
Resim Kodlama: Boş-Dolu-Boş şeklinde ilerleyen bulmaca türüdür. 

Örnek: 
 

 

Hafıza Birimleri 

Bilgisayardaki dosyaların büyüklüğünü belirtmek için kullanılan ölçü birimlerine 

“hafıza birimleri” denir. 
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Çöp Kutusu: 

Bilgisayarda dosyalar ya da klasörler silinmek istendiğinde ilk olarak çöp 

kutusuna atılır. Kullanıcı tarafından “Boşalt.” komutu verilene kadar dosya ve 

klasörler çöp kutusu içerisinde tutulur. 
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BAZI DOSYA UZANTILARI 

JPG RESİM DOSYASI 

MP3 SES DOSYASI 

DOC YAZI DOSYASI 

MPG VİDEO DOSYASI 
 
 
 

Etik: Etik; doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil 

ile adil olmayanı ayırt etmek, bunun sonucunda da doğru, 

haklı, iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır. 

İnternet Etiği: Gerçek hayatta insanlara gösterdiğiniz saygı ve 

nezaketin İnternet ortamında da gösterilmesidir. 

Kamu spotu: Toplumu ilgilendiren ve yayınlanmasında kamu 

yararı bulunan, insanların bilinçlenmesine yönelik olarak 

hazırlanan reklamlara, kısa filmlere denir. 

 
Güçlü şifre için gerekenler: 

 En az 8 karakter kullanın 

 Bazı harfler yerine rakam kullanın. 

 Şifrenize mutlaka sayı, BÜYÜK harf, küçük harf ve 

sembol ekleyin. Örneğin; B1LG!S@y@r 

 Her site için farklı şifre kullanın. 
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 Kolay tahmin edilebilecek şifre kullanmayın. Örneğin; 

doğum tarihi vb. 

 
Bilgisayar Ağı: İki ya da daha fazla bilgisayarın bilgi paylaşımı veya iletişimi için 
bağlanmasıyla oluşan yapıya “Bilgisayar Ağı” denir. Okul, hastane, banka, kütüphane 
gibi yerlerde kullanılmaktadır. 
 
Bilgisayar Ağları Neden Kullanılır? 

 Dosya paylaşımı (resim, video, müzik vb.) 
 Çevre birimlerinin paylaşımı (yazıcı gibi) 
 Uygulama yazılımı paylaşımı 
 İletişim kurmak (e-posta, görüntülü arama vb.) 

 
Ağ Türleri  
Yerel Alan Ağı (LAN): Birbirine yakın mesafedeki; aynı binada veya aynı oda 
içerisinde bulunan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşturulan ağlardır. 
Metropol Alan Ağı(MAN): Bir şehir ya da geniş bir mekânda bulunan Yerel Alan 
Ağlarının birbirine bağlanmasıyla oluşan ağ türüdür. 
Geniş Alan Ağı (WAN): Birbirine çok uzak mesafedeki bilgisayar veya ağların 
bağlanmasıyla oluşan ağ türüdür. 
 
Ağ Bileşenleri 
Ağ Kartı: Bir bilgisayarın ağ üzerindeki diğer araçlarla veri alış verişini sağlayan iç 
donanım birimidir. Ağ kartından çıkan veri, ağ kablosu yolu ile modeme ulaştırılır. 
Modem: Bilgisayarların telefon hattı üzerinden İnternet’e bağlanmasını sağlayan 
elektronik cihaza modem denir. 
Kablosuz Ağ: Veri iletimi için kabloların yerine sinyallerin kullanıldığı bağlantılara 
kablosuz ağ denir. 
 

Alan Adı Uzantıları 

.com Özel şirketler 

.net İnternet hizmeti sağlayan firmalar 

.org Kar amacı olmayan vakıf/dernek gibi kuruluşlar 

.gov Devlet kurumları 

.edu Üniversiteler 

.info Bilgi içerikli siteler 

meb.k12.tr İlkokul, ortaokul ve liseler 

 

Ülkelerin Alan Kodları 

.au Avustralya  .in Hindistan 

.be Belçika  .jp Japonya 
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.br Brezilya  .mx Meksika 

.ca Kanada  .nz Yeni Zelanda 

.ch İsviçre  .uk Birleşik Krallık 

.cn Çin  .tr Türkiye 

.fr Fransa    

 
 
 
 
İLETİŞİM TÜRLERİ 
1. Yazılı İletişim 
2. Sesli İletişim 
3. Görüntülü İletişim 

 

GÖRSEL İŞLEME PROGRAMLARI 
Fotoğraf: Dijital olan veya dijital olmayan makinelerle çektiğimiz 
görüntülere fotoğraf denir. 
Çizim: Fırça, kalem, boya veya bilgisayar ile yapılan çizimlere resim 
ya da çizim denir. 
Görsel: Fotoğraf, resim ve çizimlere ise genel olarak görsel denir. 
Bitmap: Bitmap resimler piksel adı verilen noktalardan oluşmaktadır. 
Bu nedenden dolayı bitmap resimler büyütüldüklerinde bozulma 
yaşar. 
Vektör: Kare, üçgen, dikdörtgen gibi eğri ve çizgileri kullanarak 
ortaya çıkarılan resimlerdir. Bu tür çizimler, resim büyütüldüğünde 
herhangi bir bozulmaya uğramazlar. 
 
Bilgisayarda resim çizme programı olarak PAINT programını kullanırız. 

 

KELİME İŞLEMCİ PROGRAMLARI 
Doküman oluşturma, depolama, görüntüleme, metinleri düzenleme, 
yazıcıdan çıktı alma gibi birçok imkânı sunan yazılımlardır. Google 
Dokümanlar, Microsoft Word, LibreOffice Writer, OpenOffice, EBA 
Doküman gibi. 
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Microsoft Word Temel Araçlar 
 

 
 
SUNU HAZIRLAMA PROGRAMLARI 
Projelerinizi, ürünlerinizi, ödevlerinizi veya anlatmak istediğiniz birçok 
şeyi resim, grafik, metin, ses ve görüntü gibi çoklu ortam içeriklerini 
kullanarak sunma programlarıdır. Örneğin; Google slaytlar, 
LibreOffice Impress, Prezi, PowerPoint, OpenOffice, EBA Sunum  
 
 
 
 

 


