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Bilgi : Bir konu ya da iş konusunda öğrenilen ya da öğretilen şeylerdir. İnsan aklının 
erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünüdür.

İletişim: Duygu,düşünce ya da bilgilerin; ses, yazı ya da sembollerle paylaşılmasıdır. Araç
kullanarak ya da kullanmadan yapılabilecek bir bilgi alışverişidir.

Bilişim: Bilginin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak üretilmesi, saklanması, iletilmesi ve 
ihtiyaca uygun olarak biçimlendirilmesi ile ilgilenilenbir çalışma alanıdır.

Teknoloji: İnsanın hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle
bunlara ilişkin bilgilerin tümü.

BİT(Bilgi ve İletişim Teknolojileri): Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve 
iletilmesini sağlayan her türlü teknolojiye denir.

Yazılım: Bilgisayar donanımının istenilen amaçlar doğrultusunda çalıştırılmasıyla kullanıcının
bilgisayarda istediği işlemleri yapabilmesini sağlayan programlardır.

Donanım: Bir bilgisayar sistemini oluşturan ve fiziksel olarak dokunulabilen araçların tümüne
donanım denir.

Arayüz: Elektronik cihazlardaki yazılımların kontrolü amacıyla kullanılan ortak yüzeylere 
verilen isimdir.

Etkileşim: Teknolojik araçların arayüzleri aracılığıyla bizimle kurdukları iletişimdir.

Bilişim Teknolojilerinin Kullanıldığı Alanlar

e-Eğitim alanı:
Projeksiyon cihazı, fotokopi makinesi, etkileşimli tahta, bilgisayar, BT sınıfı...
e-Sağlık alanı:
E-randevu, e-reçete, mhrs (merkezi hekim randevu sistemi), röntgen, X-ray...
e-Ulaşım alanı:
Navigasyon cihazı, radar, akbil (akıllı bilet)...
e-Güvenlik alanı:
Mobese kameraları, kameralar (evde ya da iş yerinde), alarm sistemleri, görüntülü kapı 
otomatları, trafik sinyalizasyon (ışıklandırma) sistemi...
e-Bankacılık alanı:
ATM (para çekme makinesi), pos cihazı, kredi kartı, çevrim içi bankacılık, para sayma 
makinesi...
e-Alışveriş alanı:
Çevrimiçi alışveriş, İnternetten kitap satın alma...



Bilgisayar Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

1. Dik oturmalıyız.
2. Kollar dirseklerden 90o kırılmalı.
3. Bilekler klavye kullanırken desteklenmeli.
4. Ekran göz hizasına gelmeli.
5. Ayaklar yerle temas etmeli, yer ile temas etmediği
durumda ayaklar desteklenmeli.
6. Koltuk yüksekliği ayarlanabilir olmalı.
7. Ekrana yakından bakılmamalı (50 - 70 cm).
8. Her bir saatlik çalışma süresi sonunda 5-15
dakikalık aralar verilmeli.
9. Ara verildiği sırada gözler dinlendirilmeli (Kitap
okumak ya da televizyon izlemek gibi aktivitelerden
kaçınılmalı.)
10. Ara verildiği sırada hareketli egzersiz yapılmalı.
(Bisiklet sürme, yürüyüş, paten kaymak gibi)

Bilgisayar Bağımlısı olmanın olası sonuçları;
a. Derslerinde başarısızlık
b. Göz bozukluğu
c. Dikkat eksikliği
d. Tembellik
e. Obezite problemi
f. Çevreden uzaklaşma (Asosyallik)

Ergonomi: Fiziksel çevrenin insanın kullandığı bir makine ya da araç için en uygun hale 
getirilmesi, fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması sürecidir. Bizler için ise bilgisayar 
kullanırken kendi sağlığımıza zarar vermeyecek, aynı zamanda daha verimli ve rahat 
çalışmamızı sağlayacak olan durum ya da duruşumuza ergonomi denir. Kullandığımız 
bilgisayar, bilgisayar masası, oturduğumuz sandalye ve bulunduğumuz mekân
oldukça önemlidir.

DONANIM
İç Donanım Birimleri: Bilgisayara kablolu ya da kablosuz bir şekilde dışarıdan bağlı 
olmayan ve bilgisayarın temel işlemleri yapabilmesi için gerekli olan parçalara iç donanım 
birimleri denir.
Dış Donanım Birimleri: Bilgisayara kablolu ya da kablosuz olarak dışarıdan bağlı olan 
giriş/çıkış ve depolama araçlarının tamamına dış donanım birimleri denir.

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



İşlemci: Bilgisayara girilen programlama komutlarını yorumlamak ve uygulamak için gerekli 
olan temel iç donanım parçasıdır.

Sabit Disk: Bilgisayarda, verilerin kalıcı olarak depolanmasını ve istenildiğinde 
silinebilmesini sağlayan iç donanım parçasıdır.

Ram Bellek: Kullanıcının bilgisayar üzerinde çalışması sırasında yaptığı işlemlere ait 
verilerin geçici olarak tutulduğu iç donanım parçasıdır. Bilgisayar kapatıldığında ram 
içerisindeki tüm veriler silinmektedir.

Ana Kart: Bilgisayarın tüm donanım birimleri arasında iletişimi sağlayan temel donanım 
parçasıdır.

Klavye: Üzerindeki tuşlar yardımıyla bilgisayara metin türünden veri girişinin yapılmasını ya 
da tuş komutlarının uygulanmasını sağlayan dış donanım parçasıdır.
Fare: Bilgisayar ekranındaki işaretçinin konumunu değiştirerek, üzerindeki tuşlar yardımıyla 
istenilen ekran bölümünün kontrolünü sağlayan küçük dış donanım parçasıdır.



Ekran: Bilgisayarda bulunan bilgilerin görülmesini sağlayan dış donanım birimidir.
Yazıcı : Bilgisayar ortamındaki bilgileri kağıt ortamına aktarmamızı sağlayan dış donanım 
birimidir.
Hoparlör : Bilgisayarda bulunan seslerin kullanıcıların duymasını sağlayan dış donanım 
birimidir.
Kulaklık : Bilgisayarda bulunan sesleri başkası duymadan kullanıcının dinleyebilmesini 
sağlayan bir hoparlör çeşididir.

YAZILIM
Bilgisayar donanımının istenilen amaçlar doğrultusunda çalıştırılmasıyla kullanıcının 
bilgisayarda istediği işlemleri yapabilmesini sağlayan programlardır.

İşletim Sistemi Yazılımları: Bilgisayara ait tüm donanım ve yazılım kaynaklarını kullanılarak
bilgisayarın yönetimini sağlayan bilgisayar ve kullanıcı arasındaki arayüz yazılımlarıdır. 
Örnek olarak Windows, Linux, Unix, MacOS, Solaris, MS DOS, Android, ios… Ülkemizde 
TÜBİTAK kurumu tarafından üretilen yerli işletim sistemi bir linux versiyonu olan Pardus Linux’tur.

Uygulama Yazılımları : Müzik dinlemek, oyun oynamak, yazı yazmak, resim çizmek,
hesaplamalar yapmak veya görüntülü sohbet etmek gibi değişik amaçlarla 
bilgisayarları kullanabilmemizi sağlayan yazılımlardır. Örnek olarak Microsoft Word, 
paint, not defteri, Windows media player, vlc player, mayın tarlası, Microsoft Excel, 
Google chrome, internet explorer, opera, tüm bilgisayar oyunları, antivirüs 
programları…



Yazı yazma programları : not defteri, word, wordpad...
Resim çizme programları : paint, photoshop...
Müzik dinleme programları : windows media player, groove, winamp, aimp...
video izleme programları : VLC player, km player, bs player, gom player...
Antivirüs programları : Eset Nod32, Kaspersky, Panda, norton, AVG...
Oyun programları: Mayın tarlası, GTA 5, Need for speed...
İnternet Tarayıcı programlar : Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, İnternet 
Explorer...

*Youtube, twitter, facebook, instagram... birer internet sitesidir. Uygulama 
yazılımı değildir.

KLAVYE

Klavye, bilgisayara veri ve komut girmemizi sağlayan bir donanım birimidir diyebiliriz.
Q ve F klavye olmak üzere 2 çeşittir. Bu klavyelerden Türk dil yapısına en uygun 
olanı F klavyedir. Bu yüzden F klavye ile Q klavyede yazı yazmaktan daha hızlı 
yazabiliriz.

Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Klavyenin solundan başlayarak klavye tuşlarının görevlerini sıralayalım.

F1:Yardım penceresini açar.

F2:Dosya ve klasör isimlerini değiştirmemizi sağlar.

F3:Arama penceresini açar.

F4:Adres çubuğu menüsünü açar.

F5:Yenileme.

F11:Pencereyi tam ekrana dönüştürür.

TAB:Yazı yazarken sağa doğru8 karakter boşluk bırakır. Aynı zamanda paragraf 
başı yapmamızı da sağlar.

ESC:Programlardan çıkış yapmak için kullanılan klavye tuşudur. Vazgeçme veya 
iptal tuşudur.

CAPS LOCK:Sürekli büyük harfle veya sürekli küçük harle yazı yazmamızı 
sağlar.

SHIFT (Kaldırma):Asıl görevi tuşlar üzerindeki ikinci karakterleri yazmamızı 
sağlar. 
Örnek olarak  !,’,%,&,/,(,),=,?,>,:,; sembolerini çıkartabiliriz.



CTRL (Control):Tek başına bir görevi yoktur. Başka tuşlarla birlikte kullanıldığında 
işlemler için kısayol görevi vardır.

CTRL + C :Kopyalama

CTRL + V :Yapıştırma

CTRL + X :Kesme

CTRL + Z :Geri alma

ALT : Tek başına bir görevi yoktur. Bazı tuşlarla birlikte kullanıldığında belli görevleri 
yapar.
Alt + F4 : Açık olan pencereleri veya uygulamaları kapatır.
Alt + Tab : Açık pencere veya uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapmamızı sağlar.

Boşluk Çubuğu:Bir karakter boşluk bırakmamızı sağlar.

Alt Gr: Tek başına bir görevi yoktur. Tuşlar üzerindeki üçüncü karakterleri yazmamızı
sağlar. Örnek olarak @, #, $, {, [, ], } sembollerini yazabiliriz.

Enter:Yapılan işlemleri onaylar, seçili dosya ve klasörleri açar, yazı yazarken bir alt 
satıra geçer. 

BackSpace(Silme):Yazılarımızı sağdan sola doğru siler. 

Delete: Yazılarımızı soldan sağa doğru siler. Seçili dosya ve klasörleri siler.

Insert:Bu yazının sağındaki karakterleri silerek yazar.

Home: İmleci satırın başına getirir.

End: İmleci satırın sonuna götürür.

Page Up:Sayfayı yukarı doğru çıkarır.

Page Down:Sayfayı aşağı doğru kaydırır.

Num Lock:Klavyenin sağ tarafında yer alan rakamları yazmamızı sağlar.

Print Screen (Prt Scr):Ekranın fotoğrafını çeker ve kopyalar. 





KAPASİTE (HAFIZA) ÖLÇÜ BİRİMLERİ


