
5. Uç bi rim (Gi riş/Çı kış, I/O) Ay gıt la rı

a. Prog ram la na bi lir Uç bi rim Ay gıt la rı

Prog ram la na bi lir uçbi rim ay gıt la rı de nil di ğin de; dis ki ve ya disk le ri olan, yük sek RAM’li, hem de po la ma hem de 
iş lem ya pa bi len bil gi sa yar lar ak la gel mek te dir. Bu tip bil gi sa yar lar baş ka bir ma ki ne ye bağ lı ola rak ça lı şa bi le cek le ri 
gi bi ba ğım sız ola rak da iş ya pa bi lir. Ya pa bi le cek le ri iş mik ta rı, disk le ri, iş lem ci le ri, RAM’le ri ve di ğer do na nım bi rim le ri 
ile doğ ru oran tı lı dır. 

b. Prog ram la na maz Uç bi rim Ay gıt la rı

Ba zı bil gi sa yar lar, bir ağ ya pı sı içe ri sin de ça lış ma la rı na im kân sağ la na cak şe kil de di zayn edil miş tir. Bun la r, ter mi nal 
bil gi sa yar ola rak da ad lan dı rı lır lar. Ge liş kin bir ya pı ya sa hip de ğil ler dir.

Gö rev le ri uy gu la ma ya zı lım la rı nı kul la na rak ve ri ta ba nı na ve ri yük le mek ve ve ri le ri iş le mek ol du ğun dan faz la 
do na nı ma ih ti yaç duy maz lar. Bu tip ay gıt la rın kul la nım alan la rı na ör nek ola rak ban ka lar ve ri le bi lir.

6. Bir Ki şi sel Bil gi sa ya rın Te mel Do na nım Bi rim le ri 
a. Mer ke zî İş lem Bi ri mi (CPU)

Mer ke zî iş lem bi ri mi, bil gi sa ya rın en önem li donanımıdır. Mik ro iş
lem ci ola rak da ad lan dı rı lır. Mik ro iş lem ci le rin iş lem le ri ger çek leş tir me
de ki hı zı, ay nı za man da bil gi sa ya rın hı zı ola rak da ifa de edi lir. Mik ro iş
lem ci le rin hız öl çü sü bi ri mi Hz ( hertz)’dir. Tek no lo jik ge liş me ye pa ra lel 
ola rak bil gi sa yar la rın hız la rı da art mak ta dır. 

Bil gi sa yar dan bek le nen arit me tik iş lem le ri ve man tık sal kar şı laş tır ma la rı yap ma iş le vi, mer ke zî iş lem bi ri mi ta ra fın
dan ye ri ne ge ti ri lir.

b. Sa bit Disk (Hard Disk)

Bü yük ha cim ler de ki ve ri ve prog ram la rın kay de dil di ği ve da ha 
son ra kul la nı la bil di ği, ayrıca bilgisayara yüklenen programların 
çalıştırılabildiği de po la ma or tam la rı dır. Disk ler, gü nü müz de ta şı
na bi lir olan la rı üre til miş ol sa da ge nel lik le ka sa için de sa bit ola rak 
kul la nıl dı ğı için sa bit disk (hard disk) ola rak da ad lan dı rı lır (Re sim 
1.4). Sabit disklere veri, program, video, resim, müzik, doküman 
vb. birçok dosya yüklenebilir.

EK BİLGİ

Sabit diskin devir hızı birimine Rpm denir. Günümüzdeki 
standart sabit disklerin devir hızı 7200 Rpm'dir.

c. Gi riş, Çı kış Bi rim le ri

Bilgisayara verinin girişini, yani dış ortamdan bilgisayar ortamına 
aktarılmasını sağlayan birime giriş birimi denir. Giriş birimlerinin en 
önemlileri; klavye, fare, sabit disk, USB flash disk ve CDROM (Resim 
1.5)'dur.

Bilgisayarda oluşan sonuçları, kullanıcıya ileten birime ise çıkış 
birimi denir. En önemli ve en çok kullanılan çıkış birimleri ekran, 
yazıcı, sabit disk ve USB flash disktir.
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Günümüzde işlemci hızları 3 GHz'nin 
üzerine çıkmıştır.

Resim 1.4: Sabit disk

Resim 1.5: CD-ROM kullanan bir bilgisayar 

kullanıcısı



Yukarıda görüldüğü gibi bazı birimler sadece giriş, bazıları ise sadece çıkış birimidir. Hem giriş hem de çıkış birimi 
olarak kullanılan birimler de vardır. Bunlar aynı zamanda depolama birimleridir.  Tablo 1.1'de giriş, çıkış ve depolama 
birimleri gösterilmiştir.

Giriş 
Birimleri

Klavye
Fare

Optik okuyucu
Tarayıcı
Kamera

Mikrofon 
Dokunmakit ekran

Sabit disk
Hafıza kartları

CDROM
DVDROM

USB sabit disk
USB flash disk

Ekran
Yazıcı
Çizici

Hoparlör

Depolama Birimleri
(Giriş ve Çıkış)

Çıkış 
Birimleri

Tablo 1.1: Giriş, çıkış ve depolama birimleri

Baş lı ca Gi riş, Çı kış ve De po la ma Bi rim le ri

ç. Ha fı za Tip le ri

RAM (Random Access Memory): Bilgisayarın çalışmaya başladığı andan itibaren başta işletim sistemi dosyaları 
olmak üzere çalışan tüm programlara ait dosyaları, veri ve bilgileri üzerinde tutan geçici bellek birimidir. RAM, bilgi
sayarın açıldığı anda etkin duruma gelir ve bilgisayar açık kaldığı sürece etkinliğini sürdürür. Bilgisayar kapandığında 
ise RAM'deki bilgiler tamamen kaybolur.

ROM (Read Only Memory): Sadece okunabilen, silinemeyen ve değiştirilemeyen bellektir. Bilgisayara nasıl çalışa
cağını ve ne yapacağını bildiren komutlar ROM'da saklanır. ROM bellek dört çeşittir.

• MPROM (masceble programmable read only memory-maske programlı ROM): Özel bir program veya verici 
maskelemek amacıyla kullanılan üretici tarafından programlanan ROM çeşididir.

• PROM (programmable read only memory-programlanabilir ROM): Kullanıcı tarafından ROM programlayıcı adı 
verilen özel bir devre ile sadece bir defa programlanabilen ROM türüdür.

• EPROM (erasable programmable read only memory-silinebilir programlanabilir ROM): Morötesi ışık ile sili
nebilir, içerisindeki bilgiyi yıllarca koruyabilen ROM çeşididir.

EEPROM/FLASH ROM (erasable programmable read only memory-silinebilir programlanabilir ROM): 
Devredeyken elektriksel yolla bir kısmı ya da tamamı değiştirilebilen, silinebilen ve yeniden veri yüklenebilen bir ROM 
türüdür. Günümüzde yaygın olarak bu tür ROM'lar kullanılır.

d. Ta şı na bi lir De po la ma Araç la rı

Bilgisayarda sabit olarak bulunma
yan, gerektiğinde takılarak kullanılabi
len depolama araçlarına taşınabilir 
depolama araçları denir. USB bağlan
tısı ile bağlanabilen depolama araçları 
USB flash disk ve hafıza kartlarıdır 
(Resim 1.6). CDROM ve DVDROM'lar 
ise kendi sürücülerine takılarak bilgisa
yara bağlanabilir (Resim 1.7).
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Günümüzde en yaygın kullanılan flash disklerin kapasiteleri 4 GB ile 32 GB arasındadır.

Resim 1.6: USB bağlantılı sabit disk, flash 
disk ve hafıza kartı

Resim 1.7: CD-ROM sürücüye CD-ROM 
takılması



e. Çev re sel Ci haz lar

Bil gi sa ya rın çev re sel ci haz la rı, bil gi sa ya rın kul la nı mı nı 
sağ la yan ve et kin li ği ni ar tı ran bi rim ler dir. Bun lar dan en 
çok kul la nı lan lar ekran, fare, yazıcı, hoparlör, web kamera 
ve tarayıcı (Resim 1.8)'dır.

f. Gün lük Ha yat ta Bil gi sa yar lar 

1. Ev de ki Bil gi sa yar lar 

Ev de ki bil gi sa yar lar ge nel lik le ki şi sel bil gi sa yar (PC, 
Per so nal Com pu ter) ola rak ad lan dı rı lır. Bun lar, prog ram la
na bi lir uç bi rim ay gıt la rı gru bu na  gi rer. Kul la nım alan lar 
çok faz la dır. Bu tür bil gi sa yar lar la eğ len ce amaç lı çoklu 
ortam uy gu la ma la rı, ofis prog ram la rı  ça lış tı rı la bi lir ve 
İn ter ne t’e bağ la nı la bi lir.

2. İş Ye rin de ve Eği tim de Bil gi sa yar lar 

İş  yer le rin de ki bil gi sa yar lar ki şi sel bil gi sa yar ola bi le ce ği gi bi ter mi nal (iş is tas yo nu) ti pi ne gi ren bil gi sa yar lar  da 
ola bi lir. İş is tas yo nu ti pin de ki bil gi sa yar lar da ha ucuz olup faz la do na nım  ve yazılım bi le şen le ri içer mez. Bir ana ma ki
ne ye bağ la nıp ora da ki ve ri ta ba nı prog ram la rı nı ça lış tı ra rak ve ri gir mek için kul la nı la bi lir.

Eğitim alanında bilgisayar laboratuarları ve buna paralel olarak bilgisayar kullanımı her geçen gün artmaktadır. 
Okullarda akıllı tahtalarla dersler işlenmekte ve öğrenciler derslerinde tablet bilgisayarlar kullanmaktadır. Böylece 
bilgisayar, eğitimin tüm aşamalarında vazgeçilmez bir araç olma özelliğini kazanmaktadır (Resim 1.9).
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Resim 1.8: Tarayıcı kullanımı

Resim 1.9: Tablet bilgisayar kullanan öğrenciler



B. BİL Gİ TEK NO LO Jİ Sİ VE TOP LUM

KONUYA HAZIRLIK

1. Elektronik ticaret kavramı hakkında bilgi edininiz.

2. Uzun süre bilgisayar kullanmanın insan sağlığına zarar verip vermeyeceğini araştırınız.

1. De ği şen Bir Dün ya 
İçin de ya şa dı ğı mız yüz yıl da dün ya hız lı bir de ği şim sü re ci içe ri sin de dir. Dün ya da  eko no mik, si ya sal, tek no lo jik, sos

yal, kül tü rel, eko lo jik ve de mog ra fik dö nü şüm le r gi de rek ar tan bir şe kil de önem ka zan mak ta dır. İçin de ya şa dı ğı mız 
yüz yıl da en önem li de ği şim ler den bi ri si hiç şüp he siz bi li şim tek no lo ji si ala nın da or ta ya çık mış tır. Bilişim teknolojisine 
ilişkin kavramlar aşağıda açıklanmıştır:

a. Bil gi Top lu mu Kav ra mı 
Bil gi top lu mu, bil gi üre ti mi ve et ki le şi mi nin ol du ğu top lum ola rak dü şü nül mek te dir. Bil gi tek no lo ji le ri ni araş tı

ran, ge liş ti ren, kul la nan top lum la ra bil gi top lu mu de nil mek te dir.

Bil gi top lu mu her tür lü ka rar ve ey lem le ri ni bil gi ye da ya lı ya pan bi rey ler ile de ğer akı şı ve üre ti mi nin bü yük bö lü
mü bil gi olan top lum şek lin de yo rum lan mak ta dır. 

b. Bil gi Oto yo lu Kav ra mı 
Bil gi oto yo lu, bir çok bil gi sa yar sis te mi nin bir bi ri ne bağ lı ol du ğu, dün ya ça pın da yay gın olan ve sü rek li bü yü yen 

bir ile ti şim ağı dır. Ağ lar dan olu şan bir bil gi sa yar ağı dır ve dün ya nın her han gi bir ye rin de, İn ter net'e bağ lı bir bil gi
sa ya rın ba şı na otu ran bir kul la nı cı, dün ya nın öbür ucun da ki bir bil gi sa ya ra eri şe bi lir. İn ter net, in san la rın her ge çen 
gün ar tan, üre ti len bil gi yi sak la ma, pay laş ma ve ona ko lay ca ulaş ma is tek le ri so nu cu or ta ya çık mış bir tek no lo ji dir. 
Bu tek no lo ji ile pek çok alan da ki bil gi ye in san lar ko lay, ucuz, hız lı ve gü ven li bir şe kil de eri şe bil mek te dir. İn ter net bu 
hâ liy le bir bil gi de ni zi ne ya da bü yük çe bir kü tüp ha ne ye ben ze ti le bi lir. 

c. Elekt ro nik Ti ca ret Kav ra mı 
Ti ca ret, kav ram  ola rak mal ve ya hiz me tin sa tın alın ma sı ve sa tıl ma sı 

iş lem le ri ni kap sa mak ta dır. Bu sü re cin elekt ro nik or tam da, İn ter net 
üze rin de ya pıl ma sı ise e-ti ca ret kav ra mı nı or ta ya çı kar mış tır. 

Elekt ro nik ti ca re tin pek çok ta nı mı ya pıl mak ta dır. Ulus la ra ra sı or ga
ni zas yon la rın ve bu alan da fa ali yet gös te ren ba zı ulus la ra ra sı ku ru luş
la rın elekt ro nik ti ca ret ta nım la rı şöy le dir:

WTO (Dün ya Ti ca ret Ör gü tü)’ya gö re eti ca ret; mal ve hiz met le rin üre tim, rek lam, sa tış ve da ğı tım la rı nın haberleş
me ağ la rı üze rin den ya pıl ma sı dır.

OECD (İk ti sa di İş bir li ği ve Kal kın ma Teş ki lâ tı)’ye gö re eti ca ret; sa yı sal laş tı rıl mış ya zı lı me tin, ses ve gö rün tü nün 
iş len me si ve ile til me si ne da ya nan, ki şi le ri ve ku rum la rı il gi len di ren tüm ti ca ri iş lem ler dir.

Eticaret (mobil ödeme), her tür lü ma lın ve ser vi sin bil gi sa yar tek no lo ji si, elekt ro nik ile ti şim ka nal la rı ve il gi li tek
no lo ji ler (akıl lı kart, smart kart, eft, faks) kul la nı la rak sa tıl ma sı ve sa tın alın ma sı nı kap sa yan bir kav ram dır. Bi li şim tek
no lo ji le ri ve özel lik le İn ter net tek no lo ji sin de ki ge liş me nin bir ürü nü dür.

 

2. İyi Bir Ça lış ma Or ta mı
İn san la rın iş  yer le rin de sağ lık lı, gü ven li ve ve rim li ola rak ça lı şa bil me le ri içi n; ça lış ma ye ri ve ge rek li do na nı mın, ses, 

ay dın lat ma, çev re sı cak lı ğı gi bi fak tör ler ile iş or ga ni zas yo nu ve yö ne ti me yö ne lik sis tem le rin in sa nın ya pı sal, fi zik sel 
ve psi ko lo jik özel lik le ri ne gö re dü zen len me si ge re kir. 
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İnternet üzerinden alışveriş yaparken 

bilgisayarda güncel  güvenlik program-
ları kurulu olmalı, mümkünse, limiti 
düşük sanal kredi kartları kullanılmalı-
dır.



a. İyi Bir Ça lış ma Or ta mı nın Fay da la rı
İn san la rın kul lan dı ğı her tür lü araç ve ge re cin en et kin bir şe kil de hiz me te so kul ma sı için on la rı kul la nan la rın; 

du ruş, otu ruş, ge nel sağ lık, gü ven lik ve sis te me uyum ko nu la rı nın dik ka te alın ma sı  ge rekir. Bu ne den le, in san var lı ğı
nın be den sel ve ruh sal ih ti yaç la rı nı dik ka te al mak, dav ra nış la rı nı ta nım la mak, in san la rın kul la nı mı için ta sar lan mış 
tüm sis tem le ri on la ra uy gun ve yük sek ve rim li ça lı şan sis tem ler ola rak dü şün mek ge re kir.

İn san lar so ğuk, sı cak, ru tu bet, yük sek ya  da al çak ba sınçtan etkilenirler. Bu tür etkenlerin normal olduğu; toz, 
du man, ze hir li gaz ve bu har ın, ze hir le yi ci mad de lerin, rad yas yonun olmadığı; gü rül tü den uzak, ha va lan dı rıl mış ve 
ye ter li ışı ğa sa hip bir or tam da da ha ve rim li ça lı şılabilir. 

b. Bil gi sa yar da Ça lı şır ken Ça lış ma ya Ara Ver me nin Öne mi
Bil gi sa yar ile ça lı şır ken uzun sü re li ça lış ma lar vü cut üze rin de olum suz et ki ler bı ra kır. Uzun sü re li ça lış ma lar so nu cu 

vü cu dun di ren ci dü şer, kas ve is ke let sis te min de ha re ket li lik aza lır ve yor gun luk baş lar. Bu ne den le bil gi sa yar ara ver
me den uzun sü re kul la nıl ma lı dır. Her 1 sa at lik ça lış ma da 510 da ki ka ara ve ril me li, be de nin ge nel du ru şu sık lık la 
de ğiş ti ril me li dir. Za man za man ge zin me ler ve kü çük eg zer siz ler ya pıl ma lı dır. Bo yun sü rek li ger gin tu tul ma ma lı, ara 
sı ra bo yun eg zer siz le ri ya pıl ma lı dır. Sık sık el ler ve kol lar ha re ket et ti ril me li, ya zı ya zar ken tuş la ra vu rul ma ma lı ya vaş
ça do ku nul ma lı dır.(*)

c. Ek ran
Ek ra nın üst kıs mı göz hi za sın da ve ya göz hi za sı nın al tın da ol ma lı dır. Kul la nı cı ek ra nın bir bö lü mü nü gör mek için 

ba şı nı çe vir me me li, ek ra nı ra hat ça gö re bi le cek şe kil de ha fif çe aşa ğı ya doğ ru bak ma lı dır. Ek ran, kul la nı cı nın tam kar
şı sın da dur ma lı dır. Yan da du ran ek ran la ra ba kar ken baş ya na doğ ru dö ne ce ğin den bo yun ağ rı la rı na ne den olur. 
Ek ran ile göz ara sın da ki me sa fe 4570 san ti met re ol ma lı dır. Bu me sa fe ki şi ye ve ek ra nın bü yük lü ğü ne bağ lı dır. Kâ ğıt 
tu tu cu lar ek ra nın ya kı nı na ko nul ma lı ve ek ran ile ay nı hi za da ol ma lı dır.(**)

Ek ra nın kar şı sın da uzun sü re kal mak, baş ağ rı sı ve yor gun luk gi bi et ki ler do ğu rur. Ha re ket li lik aza lır. Bu nu ön le
mek için;

• Kul la nı lan ek ran dü şük rad yas yon lu (low ra di ati on) ol ma lı ,

• Ek ra na, yan sı ma yı ve rad yas yo nu azal tan filt re ta kıl ma lı ,

• Ek ra n, ışık yan sıt ma ya cak ko num da yer leş ti ril me li ,

• Ek ra na sü rek li ola rak ba kıl ma ma lı dır. 15-20 da ki ka da bir kı sa sü re li uza ğa doğ ru ba kı la rak göz ler din len di ril me-
li dir.

ç. Kol tuk

Kol tu ğa ra hat bir şe kil de otu rul ma lı ve ar ka ya yas la nıl ma lı dır (Resim 1.11). Çok yu mu şak ve ya çok sert ol ma yan ve 
be li des tek le yen kol tu k kul la nıl ma lı dır. Eğer san dal ye nin bel des te ği ye ter li de ğil se kü çük yas tık lar dan ve ya min der
ler den ya rar la nı la bi lir. Kol tuk yük sek li ği ba cak la rın üst kıs mı ye re pa ra lel ola cak şe kil de ayar lan ma lı dır. Ma sa çok yük
sek se ayak la rın al tı na des tek ko na bi lir. Dir sek lik le ri olan san dal ye ler kol la rın ra hat et me si ni, bel, omuz ve boy nun 
da ha az yo rul ma sı nı sağ lar. Otu rur ken tekerleksiz san dal ye ler ter cih edil me li dir. Ma sa da ba cak la rın ra hat ça sı ğa bi le
ce ği ka dar açık lık ol ma lı dır. 

d. Klav ye yi Yer leş tir me

Bil gi sa yar la ça lı şır ken bel, omuz, kol lar ve bi lek ler zor lan ma ma lı dır. Otu rur ken dir sek ler ra hat bir ko num da, omuz
lar ile ay nı hi za da tu tul ma lı dır. Klav ye ile fa re ay nı yük sek lik te ve bir bi ri ne ya kın dur ma lı, ça lış ma ala nı ye te ri ka dar 
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ge niş ol ma lı dır. Klav ye ile dir sek ler ay nı hi za da bu lun ma lı dır. Kol lar ye re pa ra lel ol ma lı ve dir sek ler le yak la şık 90 de re
ce lik açı yap ma lı dır. Bi lek ler klav ye nin üze rin de düz ola rak dur ma lı, fa kat klav ye ye ve ya baş ka bir ye re do kun ma ma
lı dır. Tuş la ra ba sı lır ken tüm el ha re ket et ti ril me li, par mak lar ge ril me me li dir.(***) 

Özet olarak;

• Ergonomik klavye kullanılmalı,

• Klavye tuşları çok yumuşak ve çok sert olmamalı,

• Klavye açısı ayarlanabilir olmalı,

• Klavyede yazı yazarken sadece 2 parmak kullanılmamalı,

• Fare, klavyeye çok yakın ve aynı yükseklikte olmalı,

• Masa, kullanıcının boyuna uygun yükseklikte olmalı,

• Klavyede yazı yazarken bilekler herhangi bir yere dayanmamalıdır.

e. Ye ter li ışık

Aydınlığı yetersiz ve ışık açısı doğru ol ma yan bir or tam da ki ça lış ma lar da da ha ça buk yor gun luk baş lar. Bu nun için 
ça lı şı lan oda nın çok ay dın lık ve ya çok ka ran lık ol ma ma sı  sağ lan ma lı dır. Işık, ek ran dan yan sı ya rak gö ze di rekt ola rak 
gel me ye cek açı dan ve ril me li dir. Ça lış ma or ta mı nı ay dın lat mak için ışı ğı da ğı tan lam ba lar se çi le bi lir. Ek ran ren gi ve 
par lak lı ğı gö zü ra hat sız et me ye cek şe kil de ayar lan ma lıdır.

f. Ha va lan dır ma

Ça lı şı lan or ta mın mut la ka dı şa rı ya açı lan bir pen ce re si ve ya ha va lan dır ma sis te mi ol ma lı dır. Ha va lan dır ma gün 
içe ri sin de bir kaç kez ya pı la rak içe ri de bi ri ken kar bon di ok sit mik ta rı azal tıl ma lı dır. Çün kü bi ri ken kar bon di ok sit ki şi 
üze rin de yor gun lu ğu art tı rı cı et ki ya par. Ha va lan dır ma sis te mi nin bu lun du ğu or tam lar da ise sis te min ha va yı sü züp 
te miz le me özel li ği bu lun ma lı dır.

3. Sağ lık ve Gü ven lik

Bil gi sa yar kul la nı mın da kul la nı ma bağ lı sağ lık so run la rı nın ya şan ma ma sı ve gü ven li bir ça lış ma or ta mı nın oluş tu
rul ma sı için aşa ğı da be lir ti len hu sus la ra dik kat edil me si ge re kir:

a. Elekt rik Kab lo la rı nın Gü ve ni lir li ği

Bil gi sa ya ra, ek ra na, ya zı cı ya ve di ğer çev re bi rim le ri ne ener ji, p ri ze bağ la nan elekt rik kab lo la rın dan sağ la nır. Elekt
rik kab lo la rı nın gü ven li ği için aşa ğı da ki hu sus la ra dik kat edil me li dir:

• Bil gi sa ya rın fi şi, top rak hat lı ve si gor ta bağ lan tı sı ya pıl mış elekt rik pri zi ne ta kıl ma lı dır.

• Bil gi sa yar için kul la nı lan kab lo, pi riz ve fiş ler TSE stan dart la rı na uy gun ol ma lı dır.

• Elekt rik kab lo la rı nın ya lıt kan plas ti ğin de açık lık ve ya ze de len me ol ma ma lı dır.

• Bo zuk ve ya yıp ran mış elekt rik kab lo la rı he men de ğiş ti ril me li dir.

• Elekt rik fiş le ri nin me tal kı sım la rı na do ku nul ma ma lı dır.

• Bil gi sa yar ça lı şır ken elekt rik fiş le ri priz den çı ka rıl ma ma lı dır.
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b. Güç Nok ta la rı nın (Priz le ri) Faz la Yük len me si ni Ön le me

Bil gi sa yar lar için top rak lı priz kul la nıl ma sı ge re kir. Kı rık ve ya ye rin den çık mış priz le rin ta mir edil me si için il gi li ki şi
le re ha ber ve ril me li dir. Bil gi sa ya rın ku rul ma sı sı ra sın da priz le re faz la fiş ta kıl mak ta dır. Sı ra sı ile sa ya cak olur sak, ek ra
nın fi şi, sis tem bi ri mi nin fi şi, mo de min fi şi, ya zı cı nın fi şi, ho par lö rün fi şi ay nı pri ze ta kıl ma ya ça lı şıl dı ğın da, priz eğer 
bu gü cü sağ la ya cak stan dart ta de ğil se yangın, elektrik kontağı gibi tehlikeler meydana gelebilir. Bu ne den le tek pri ze 
yük len me den da ha faz la fiş ta kı la bi le cek özel lik te priz ler kul la nıl ma lı dır.  Güç kaynağı kullanılıyorsa bu cihazın, elekt
riğin devamı sağlama süresinin sınırlı olduğu unutulmamalıdır.

c. Ha ta lı Kul la nı ma Bağ lı Ağ rı lar 

Ha ta lı bil gi sa yar kul la nı mı ile kul la nı cı lar bel, boyun tutulması, eklem ağrıları, bur kul ma lar ve in cin me ler, işit me 
prob lem le ri, çın la ma, gör me so run la rı, baş ağ rı sı, stres gi bi ra hat sız lık lar ile kar şı kar şı ya ka la bi lir. 

ç. Ha ta lı Kul la nı ma Bağ lı Göz Prob lem le ri

Bilgisayarın çok uzun süre kullanılması durumunda gözde ya da 
görme kalitesinde birtakım problemler meydana gelebilir. Ekrana 
çok yakından veya çok uzaktan bakmak da bu soruna neden olabi
lir. Meydana gelen bu geçici rahatsızlığa göz yorgunluğu adı verilir. 
Göz yorgunluğunun belirtileri; gözlerde yanma ve batma, bulanık 
görme, kuruluk hissi, sulanma, kaşıntı, gözleri kısarak bakma, gözle
de kızarıklık, çift görme, net görememe, ışığa karşı duyarlılık, göz 
etrafında ve arkasında ağrılardır. 

Göz problemleri ile karşılaşıldığında mutlaka doktara gidilmeli 
ve onun tavsiyelerine uyulmalıdır (Resim 1.10).

d. Du ruş Bo zuk luk la rı

Du ruş bo zuk luk la rı ile kar şı laş ma mak için kas, is ke
let sis te mi nin den ge de ol ma sı  ve or gan la rın iş lev le ri
nin iyi bir şe kil de yü rü tül me si sağ lan ma lı dır. Otu rur
ken ayak lar ye re tam ola rak değ me li, diz le rin yük sek li
ği kal ça dan aşa ğı ol ma ma lı, san dal ye nin ar ka sı sır tın 
alt ve be lin üst kı sım la rı na da yan ma lı dır. San dal ye nin 
des te ği uy gun ol ma lı, san dal ye nin ucu na de ğil, ar ka 
kıs mı na tam ola rak otur ma lı dır. Bil has sa ço cuk luk 
ça ğın da iyi du ruş özel lik le ri dik kat li ce uy gu lan ma lı 
her han gi bir fi zik sel bo zuk luk or ta ya çık ma dan ön len
me li dir (Resim 1.11). 
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Bilgisayarda çalışırken duruş bozuklukları nedeniyle boyun, omuz, bel ağrısı ile parmak, bilek , kol, bacak 
uyuşması ve ağrısı oluşabilir.

Resim 1.10: Göz, en değerli duyu organlarındandır.

Resim 1.11: Bilgisayar kullanımında doğru oturuş ve ekrandan 

uzaklık

Görüş uzaklığı

Bakış açısı

Bilek desteği

Dirsek açısı

Dirsek 
desteği

Oturma yüksekliği

Beş ayaklı tekerlekli 
bandalye

Diz açısı

Oturma 
açısı

Diz mesafesi

Masa  
yüksekliği

Ekran  
yüksekliği

Klavye 
mesafesi

Hareketli
sırt desteği



C. DO NA NIM

KONUYA HAZIRLIK

1. Bir bilgisayarın hızında etkili olan donanım birimleri nelerdir? Araştırınız.

2. Yazıcı çeşitleri hakkında bilgi edinip bunları birbiriyle karşılaştırınız.

1. Mer ke zî İş lem Bi ri mi
a. Mer ke zî İş lem Bi ri mi Kav ra mı
Mik ro iş lem ci ve ya CPU (Cent ral Pro ces sing Unit) ola rak da ad lan dı rı lan iş lem ci

ler, PC'nin kumanda merkezi sa yı lır. CPU, bil gi sa ya rın ça lış ma sı nı dü zen le yen ve 
prog ram lar da ki ko mut la rı iş le yen bi rim dir. Bil gi sa yar da ya pı lan iş lem ler doğ ru dan 
ve ya do lay lı ola rak iş lem ci ta ra fın dan ger çek leş ti ri lir. Bil gi sa yar sis te min de ana  kart 
üze rin de bu lun ma sı ge re ken en önem li par ça mer ke zî iş lem bi ri mi ya ni CPU'dur. 
CPU, he sap la ma la rı ya par, ve ri akı şı nı kont rol eder. Bil gi sa ya rın per for man sı nı et ki
le yen en önem li par ça dır (Re sim 1.12). Yakın zamana kadar CPU'lar tek çekirdekliy
di. Günümüzde ise çok çekirdekli işlemciler üretilmekte, böylece CPU'ların aynı 
anda birden fazla işlem yapabilmesi sağlanmaktadır.

CPU, ve ri  iş len me si nin her aşa ma sı nı yö ne tir. Sis tem, do na nım bi le şen le ri nin ida re ci si ve gö zet le yi ci si ola rak ça lı
şır. Ay rı ca doğ ru dan ve ya do lay lı ola rak ana  kart üze rin de ki tüm bi le şen ler le bağ lan tı sı var dır.

Mer ke zî iş lem bi ri mi, arit me tik ve man tık bi ri mi ile kont rol üni te sin den olu şur. 

b. Mer ke zî İş lem Bi ri mi Hız Kav ra mı 
İşlemcilerin hızları, saat frekansı da denen saniyedeki titreşim sayısı ile ölçülür. 

Titreşimi bir kuvars kristali sağlar. Her titreşimde belirli bir işlem yapılır. Bu nedenle saat 
frekansı büyük olan bilgisayarlar hızlıdır. Ancak saniyedeki titreşim sayısı hızı belirleyen 
tek etken değildir. Bir titreşim anında yapılan işlem miktarı da bilgisayarın hızını etkiler. 

İşlemcinin hız birimi MHz (megahertz) birimiyle ifade edilir. Bir işlemcinin MHz cinsin
den hızı, ana kartta kullanılan sistem veri yolu hızının belirli bir çarpanla çarpılması sonucu elde edilir. Günümüzde 
işlemcilerin hızları oldukça gelişmiş GHz birimiyle ifade edilmeye başlanmıştır.

c. Arit me tik Man tık Bi ri mi
İşlemci içerisinde bulunan arit me tik ve man tık sal iş lem bi ri mi, bil gi sa ya rın he sap la ma ve kar şı laş tır ma lar la il gi li 

tüm gö rev le ri ni üst le nir. 

ç. Kont rol Bi ri mi
İş lem akı şı nı dü zen le mek, ko mut la rı yo rum la mak ve bu ko mut la rın ye ri ne ge ti ril me si ni sağ la mak kont rol bi ri mi

nin gö re vi dir. Bil gi sa ya rın tüm bi rim le ri nin bir bir le riy le uyum için de ça lış ma sı nı sağ la yan ve iş lem ler üze rin de de ne
tim gö re vi ya pan bi rim dir. De ne tim bi ri mi, arit me tik ve man tık iş lem bi ri mi ile ana bel lek ara sın da ki iliş ki yi sağ lar ken 
bil gi sa ya rın bü tün çev re bi rim le ri ni de de ne tim al tın da tu tar. Bil gi sa yar da mev cut olan gi riş bi ri mi ni, arit me tik ve 
man tık iş lem bi rim le ri ni, ana bel lek bi ri mi ni, çı kış bi ri mi ni ve yar dım cı bel lek bi ri mi ni ne za man ne ya pa ca ğı ko nu sun
da yön len di rir. Kont rol bi ri mi bir an lam da bil gi sa ya rın yö ne ti ci si dir.

d. Ön Bel lek (Cac he Me mory) ve Hız lı Ha fı za Eri şi mi
Sa bit dis kin iş lem ci den ya vaş ol ma sı, ve ri alış ve riş le rin de faz la dan za man har can ma sı so nu cu nu or ta ya çı ka rır. 

Mer ke zî iş lem bi ri mi, ana bel lek ten ve ri al ma sı ge rek ti ğin de, bu ve ri nin ön ce dâ hi lî ön bel lek te olup ol ma dı ğı na 
ba kar. Bu nun için ön bel lek ola rak bi li nen Cac he uy gu la ma sı na gi dil miş tir. Bil gi sa yar sık kul la nı lan bil gi le ri bu bel le ğe 
ak ta rır ve ge rek ti ğin de yi ne bu ra dan okur. İş te Cac he bel lek, dos ya la rın da ha hız lı bu lun ma sı ve iş len me si ama cı na 
yö ne lik bir bel lek tü rü dür. Ay rı ca ön  bel lek ler, tam pon gö re vi ya pan yük sek hız lı ha fı za lar dır. Top lam per for mans üze
rin de çok önem li bir et ken dir. 

Ara nan bil gi ler ön bellekte bu lun ma dı ğın da sa bit disk ve ya CDROM aran ma ya baş la nır. 
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1 GHz = 1024 MHz

Resim 1.12: CPU 



2. Gi riş (In put) Araç la rı
a. Fa re
Fa re, bil gi sa ya rın klav ye ile be ra ber en önem li gi riş üni te si dir (Resim 1.13). Gü nü

müz de ço ğu prog ram  fa re des te ği ol ma dan ça lış maz. Bu aygıt, düz bir yü zey üze
rin de kul la nı lır. Yü zey üze rin de ha re ket et tik çe gös ter geç  de ek ran da oran tı lı bir 
şe kil de yer de ğiş ti rir. 

b. Klav ye
Klav ye, bil gi sa yar lar üze rin de ça lış tı rı lan her tür lü 

prog ra ma ra kam, harf ve özel ka rak ter le rin gi ri şi ni sağ
la yan stan dart gi riş ay gı tı dır (Resim 1.14). Ya pı sı, dak ti lo 
gi bi çe şit li ka rak ter tuş la rı, kod la yı cı ve sü rü cü dev re le ri 
içe ren bir elekt ro nik dev re kar tın dan iba ret tir. Bil gi sa yar 
klav ye le ri, kul la nıl dı ğı ül ke ye ve kul la nı cı la ra gö re çe şit
li özel lik ler de ola bi lir. Ül ke miz de Türk çeF ve Türk çeQ 
ti pi klav ye ler yay gın ola rak kul la nıl mak ta dır. Klav ye nin 
ti pi ni be lir tir ken kul la nı lan Türk çe söz cü ğü, klav ye üze
rin de Türk çe de bu lu nan bü tün harf le rin var ol du ğu nu 
gös te rir. Klav ye deki harf tuşlarının sol üst kö şe sin de ki 
harf ise klav ye nin F ve ya Q ti pi ol du ğu nu be lir tir. F tipi 
klavyede Türkçe'de en çok kullanılan hafrler klavyenin 
ortak bölümüne yerleştirilmiştir. Dolayısıyla dilimiz için 
en uygun klavye F tipi klavyedir.

c. Ta ra yı cı

Tarayıcı, bilgisayara yazı, resim, grafik vb. bilgileri aktarmak için kullanılan 
giriş birimidir. Bilgisayara aktarılmak istenen yazı, resim veya grafik yüzeyine 
gönderilen ve yansıyan ışığını elektrik akımına dönüştürülüp kablo aracılığı ile 
bilgisayara aktarılması mantığıyla çalışır. Günümüzde çok fonksiyonlu tarayıcıla
rın yanında el tarayıcıları da kullanılmaktadır (Resim 1.15)

ç. Do kun ma tik Alt lık (To uch pad)

Do kun ma tik alt lık (to uch pad) bi ri mi ge nel lik le dizüs tü (lap top) bil gi sa yar lar
da gö rü len bir fa re çe şi di dir. Dizüs tü bil gi sa yar la rın klav ye le ri nin ön ta ra fın da 
kul la nı cı ya da ha ya kın bir bö lüm de bu lu nur. Yak la şık 5 x 5 cm’lik has sas bir alan
dır. Fa re nin tüm fonk si yon la rı bu ala na ta nım lan mış tır. 

d. Oyun Çu bu ğu (Joys tick) 

Oyun çu bu ğu, ge nel lik le oyun la rın kont ro lün de ve si mü las yon la rın 
da ha ger çek çi oy nan ma sın da kul la nı lan do na nım bi ri mi dir (Resim 1.16). 
Ay nı bil gi sa ya ra iki oyun çu bu ğu bağ la na rak ay nı oyu nun iki ki şi ile 
oy nan ma sı da sağ la na bi lir. 
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Resim 1.13: Fare

Resim 1.14: Klavye
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Günümüzde bilgisayara bir kablo ile bağlanmayan 
optik fare ve klavyeler de kullanılmaktadır.

Resim 1.16: Oyun çubuğu

Resim 1.15: Tarayıcı



3. Çı kış (Out put) Araç la rı 
a. Ek ran
Vi deo Disp lay Uni te ola rak da ad lan dı rı lan ek ran, bil gi sa ya rın en ge nel bi le şen le rin den 

bi ri dir. Ek ran, bil gi sa yar dan ge len sin yal le ri gö rün tü le re dö nüş tü ren ve ek ran kar tı ile be ra
ber ça lı şan do na nım bi ri mi dir. Bil gi sa ya rın ger çek leş tir di ği tüm iş lem le rin gö rün tü len me si ni 
sağ lar.

Büyüklüğüne göre bilgisayar ekranları köşegen uzunluklarına göre inç olarak belirtilir. Günümüzde yaygın olarak 
15 inç – 24 inç aralığında ekranlar kullanılmaktadır.

Pixel bilgisayar ekranında gözle görünen en küçük nokta olarak adlandırılmaktadır. Bir ekranda ne kadar çok pixel 
(nokta) varsa görüntü kalitesi o kadar yüksek olur.

b. Ya zı cı
Ya zı cı lar, bil gi sa yar or ta mın da üre ti len şe kil, gra fik ve ya zı la rın kâ ğı da ak ta rıl ma sı nı sağ la yan araç lar dır. Ya zı cı lar da 

bu iş le mi ger çek leş ti ren mik ro iş lem ci ve bil gi de po la ma sı nı sağ la yan bir tam pon bel lek bu lu nur. 
Ya zı cı la rın çö zü nür lü ğü dpi ile be lir ti lir. Bu ifa de “dots per inch”in kı salt ma sı dır ve inç ba şı na dü şen nok ta sa yı sı nı 

ve rir. Sa yı nın bü yük lü ğü ya zı cı nın dü şük, or ta ve yük sek per for mans lı ol du ğu nu be lir tir. Ya zı cı lar kâ ğı da bir di zi nok ta 
ya za rak bas kı ya par. Nok ta lar ne  ka dar kü çük olur sa ve bi rim alan da ki nok ta sa yı sı ne ka dar çok olur sa gö rün tü ka li
te si o ka dar yük sek olur. 

Ya zı cı lar bil gi le ri kâ ğı da ak ta rır ken kul lan dık la rı tek no lo ji ye gö re çe şit li ad lar al tın da sı nıf lan dı rı lır. Nok ta vu ruş lu 
ya zı cı lar, bil gi sa yar dan gön de ri len bil gi le ri, üze rin de ka rak ter ve di ğer özel işa ret le rin ka bart ma la rı olan ve sa ğa so la 
ha re ket ede bi len bir ya zı cı ka fa sı ile nok ta nok ta ba san ya zı cı lar dır. Mü rek kep püs kürt me li ya zı cı lar, bil gi sa yar dan 
ge len bil gi le ri, kar tuş la rı için de bu lu nan özel mü rek kep le ri ni kâ ğı da püs kür te rek ba san ya zı cı lar dır. La zer ya zı cı lar; 
bil gi sa yar dan ge len bil gi le ri to ner den al dık la rı mü rek ke bi kul la na rak kâ ğı da say fa say fa ak ta ran ya zı cı lar dır. Bu tür 
ya zı cı lar, di ğer ya zı cı la ra gö re da ha hız lı ve ses siz ça lı şır.

c. Çi zi ci 
Re sim ve gra fik le rin hassas bir şekilde çi zil me si için kul la

nı lan ay gıt la ra çi zi ci de nir (Resim 1.17). Özel lik le mü hen dis lik 
ve mi mar lık ta ay rın tı lı plan lar ve kar ma şık ta sa rım lar için kul
la nı lır. Çi zi ci ler, ka ğı dın üze ri ne şe kil le ri çiz mek için bir ka lem 
kul la nır. Bu ka lem çe şit li renk ler de ola bi lir. Çi zi ci ler ay rı ca 
ya zı cı lar dan çok da ha bü yük bo yut lar da ki kâ ğıt la ra bas kı 
ya pa bi lir. Stan dart bir çi zi ci kâ ğı dı nın bo yut la rı, 21.59 x 
27.94 cm ile 91.44 x 121.92 cm ara sın da dır. 

ç. Ho par lör
Ho par lör, bil gi sa yar da ki çok lu or tam (mul ti med ya) ci haz la rı ndan bi ri dir. Ses kar tı na ya pı lan bağ lan tı sı ile bil gi sa

yar dan ka li te li ses çı kı şı nı sağ lar. Ho par lör ler gü nü müz de ses kart la rı nın ve ses iş le me tek no lo ji le ri nin ge liş me siy le 
da ha da önem ka zan mış tır. Bü yük lük le ri, gö rü nüm le ri, ses güç le ri, üzer le rin de am fi ve wo ofer bu lun dur ma la rı gi bi 
de ği şik se çe nek le re sa hip tir ler. Günümüzde 2+1, 5+1 gibi seçenekler de bulunmaktadır. Bu seçeneklerde +'dan önce 
gelen sayı büyüdükçe hem bilgisayara bağlanabilen hoparlör sayısı hemde sesin kalitesi ve yayılımı artmaktadır.

d. Ko nuş ma Sen tez le yi ci (Spe ech Synthe si zer)
Konuşma senezleyici (Speech Synthesizer), bilgisayarda kayıtlı olan metinleri ses sinyallerine dönüştürerek hopar

lör vasıtasıyla dış ortama aktarılmasını sağlayan yazılımlardır. Konuşma sentezleyiciler daha çok görme engelliler ve 
okuma güçlüğü çekenler tarafından tercih edilmektedir.
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Resim 1.17: Çizici
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1 inç = 2.54 cm.



Ç. DE PO LA MA

KONUYA HAZIRLIK

1. USB sabit disk ile USB flash diskleri kapasite ve fiyat açısından karşılaştırınız.

2. ROM bellek ile RAM bellek kavramlarını araştırınız.

1. Ha fı za De po la ma Araç la rı 
a. İç ve Dış Sa bit Disk (Hard  Disk)
Disk ler, bü yük ha cim ler de ki ve ri ve prog ram la rın kay de dil di ği ve 

da ha son ra kul la nı la bil di ği de po la ma or tam la rı dır. Disk ler, ge nel lik le 
bil gi sa yar ka sa la rı için de sa bit ola rak kul la nı l dı ğın dan sa bit disk ve ya 
hard disk ola rak da ad lan dı rı lır.

Bilgisayar kasasının içine sabit bir şekilde monte edilen sabit diskle
re dâhilî disk denir. Bilgisayara dışarıdan bağlanabilen sabit disklere ise 
dış haricî denir. Günümüzde yaygın olarak USB bağlantılı dış sabit disk
ler kullanılmaktadır (Resim 1.18).

Dâhilî diskler genellikle sistem dosyaları ve işletim sistemleri, haricî 
diskler ise video, film, müzik, resim, doküman gibi verilerin saklanması 
ve taşınması için kullanılır.

b. Zip Disk

Sabit disklerdeki bilgileri ye dek le me amacıyla kullanılan sü rü cü le re zip  disk de nir. Günümüzde ka pa si te le ri 2 GB’a 
ulaşmıştır. Oku ma ve yaz ma sis tem le ri sa bit disk ler den fark lı ol du ğun dan bir ara bi rim ku ru la rak iş le ti lir. Ken di med
ya la rın dan baş ka tür le ri oku ya ma dık la rı için sa de ce ye dek le me amaç lı kul la nır. Teknolojisi eskidiği için yaygın olarak 
kullanılmamaktadır. Bunların yerini günümüzde dış sabit diskler almıştır.

c. Bel lek Kart la rı (SD, CF, MMC, Me mory Stick)
Di ji tal ka me ra lar la el de edi len ve ri le rin de po lan dı ğı çı ka rı la bi lir or tam la ra ge nel ola rak bel lek kart la rı de nir. Bu 

kart lar gün lük ha yat a çe şit li şe kil ler de gir miş ler dir. Di ji tal ka me ra ile el de edi len fo toğ raf, vi deo, ses gi bi bil gi le ri bir 
bel lek te de po la mak ge re kir. An cak bu bel le ğin dâ hi lî ol ma sı, ka me ra yı sı nır la yan bir du rum ol du ğu için çı ka rı la bi lir 
bel lek ler ter cih edil mek te dir. Yay gın ola rak kul la nı lan bel lek kart la rı şun lar dır:

Smart Me dia: Com pact Flash kart la ra gö re ol duk ça in ce olan Smart Me dia kart lar, sim kart la rı an dı ran bir gö rü
nü şe sa hip tir. 

Com pact Flash: Type I ve Type II şek lin de iki ye ay rı lan Com pact Flash kart tek no lo ji si en yay gın ve es ki tek no lo
ji ler den bi ri  dir. Bu kart la rın ka pa si te le ri günümüzde 128 GB'a ulaşmıştır.

Mul ti Me dia Card / Se cu re Di gi tal: İsim le ri MMC ve SD ola rak kı sal tı lan bu ürün ler, ol duk ça kü çük bo yut la ra 
sa hip ol duk la rı için pek çok ay gı ta adap te ola bil mek te dir. MMC ve SD kart lar ya pı iti ba riy le bir bir le ri nin ay nı sı dır. 
An cak MMC uyum lu bir ay gıt, SD kart ile uyum lu ol ma ya bil mek te dir. Bu nun ne de ni MMC’nin da ha es ki bir tek no lo ji 
ol ma sı, SD’ye gö re da ha ya vaş ça lış ma sı ve da ha az gü ven li ol ma sı dır. SD kart lar kü çük bo yut la rı sa ye sin de çı ka rı la bi
lir disk ola rak da çe şit li ay gıt la ra adap te edi le bil mek te dir.

Me mory Stick: Me mory stick’e pa tent li bir mar ka  ol du ğun dan sadece markalı ürün ler de rast lan mak ta dır. Bu kart lar 
MP3 ça lar ve ya DV ka me ra gi bi baş ka elekt ro nik ci haz la rda da bel lek çö zü mü ola rak kul lan mak ta dır. Günümüzde kapa
siteleri 32 GB'a ulaşmıştır.

ç. Ta şı na bi lir Bel lek (USB Flash Disk)
Ve ri le ri n gü ven li bir şe kil de is te ni len ye re ta şın ma sı nı sağ la yan ta şı na bi lir disk ler, kü çük bo yut la rı ve tak, ça lış tır 

özel li ği ile gü nü müz de yay gın ola rak kul la nıl mak ta dır.

27

Resim 1.18: USB sabit disk



Veri gü ven li ği (şifre), disk bö lüm le me özel li ği ve dü şük güç tü ke ti mi özel lik le ri ne sa hip tir. USB por tun dan gerekli 
enerjiyi alır ve ha ri cî bir adap tö re ih ti yaç duy maz. Yük sek per for mans la rı, ge niş kul la nım alan la rı, ve ri gü ven li ği, ve ri 
ka li te si ve yüksek ka pa si te le ri ile di ji tal do kü man la rı ak tar mak için en hız lı ve ko lay yön te mi sun mak ta dır . Günümüzde 
çok yüksek kapasitelileri üretilmekle birlikte yaygın olarak 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasiteliler kullanılmaktadır.

d. CD-ROM, DVD-ROM

Yal nız ca oku nan kom pak disk bel le ği di ye ta nım la na bi le cek olan 
CD-ROM (Com pact Disk Re ad Only Me mory)’u de tay lı ola rak ta nım la
mak ge re kir se, plas tik yüzeye sahip yük sek ka pa si te li op tik ve ri sak la ma 
bi ri mi dir. 

CD-ROM sü rü cü ve ya zı cı la rın ve ri akış hız la rı X de ğe ri ile be lir ti lir. 
Gü nü müz de ki CD-ROM sü rü cü le rin he men hep si 52X’lik ve ri akış hı zı
nı des tek ler. Bu ra da ki X de ğe ri sa ni ye de 150 KB’lık bir ve ri akış hı zı nı 
tem sil et mek te dir. CD-ROM’ların gü nü müz de 52 x 150 KB = 7.800 KB/
sn hız la rı bu lun mak ta dır. 

CD-R üze rin de ki bil gi ler si li nip de ğiş ti ri le me mek te yal nız ca 
CD-R’ye ye ni bil gi ler ek le ne bil mek te dir. An cak gü nü müz de de fa lar ca 
(yak la şık 3000 kez) ya zı lıp si li ne bi len CD-RW’ler de mev cut tur.

DVD (Di gi tal Ver sa ti le Disk) ROM‘lar ilk ön ce le ri film le rin tek bir 
CD’de de po lan ma sı için ge liş ti ril miştir. Da ha doğ ru su yük sek ses ve 
gö rün tü ka li te si su nan film ler sa ye sin de DVD-ROM tek no lo ji si ile ta nı
şıl mış tır. Fi zik sel öl çü le ri bir CD-ROM’un öl çü le ri nin ay nı sı dır. An cak 
DVD-ROM’lar nor mal bir CD-ROM’a gö re çok da ha yük sek ve ri de po la ma ka pa si te si ne sa hip tir. DVD-ROM’lar tek ve 
çift yön lü şe kil de ta sar lan mış lar dır. DVD-ROM’la rın 4,7 GB ile 17 GB ara sın da de ği şik ka pa si te ye sa hip olan la rı var dır. 
Çift yön lü çift kat lı olan la rı 17 GB ka pa si te ye sa hip tir (Resim 1.19).

DVD-ROM sü rü cü le rin ge nel lik le 12X oku ma hı zı sun mak ta dır lar. DVD’ler için kul la nı lan X de ğe ri CD-ROM sü rü
cü ler le ka rış tı rıl ma ma lı dır. CD-ROM sü rü cü ler üze rin de ki X de ğe ri 150 KB/s ol ma sı na kar şın DVD-ROM’lar üze rin de ki 
X de ğe ri 1.352 KB/s’dir. Ya ni 12X’lik bir DVD-ROM sü rü cü nün te orik ola rak ula şa bi le ce ği mak si mum hız 16.224 
KB/s‘dir.

e. Dis ket

Disket, bil gi sa yar sis te mi üze ri ne mon te edi len dis ket, sü rü cü ye ta kı la rak çalıştırılan manyetik depolama birimidir. 
Günümüzde disketler, yüksek kapasiteli USB sabit disk ve USB flash disklerin yaygınlaşmasıyla önemini yitirmiştir.

f. Ha fı za De po la ma Araç la rı nın Hız, Ma li yet ve Ka pa si te Ba kı mın dan Kar şı laş tı rıl ma la rı 

Bil gi sa ya rın en önem li un su run dan olan ha fı za de po la ma araç la rı, kul la nıl dı ğı yer le re ve kul la nım amaç la rı na gö re 
çe şit li lik gös ter mek te dir. Ay rı ca bu araç lar hız la rı, ka pa si te le ri ve ma li yet le ri açı sın dan da fark lı lık lar gös te rir. Ör ne ğin, 
zip disk ler sa de ce ye dek le me amaç lı kul la nı lan ve ara bi ri mi ku rul ma dan kul la nıl ma sı zor ha fı za de po la rı dır. Bu nun 
ya nın da bir baş ka ha fı za de po su olan bel lek kart la rı da ge nel lik le ka me ra, fo toğ raf ma ki ne si, te le fon gi bi med ya 
ci haz la rın da kul la nıl dı ğın dan di ğer le rin den ay rıl mak ta ve tam ola rak di ğer le ri ile kı yas la na ma mak ta dır. 

Kul la nım açı sın dan en sık kar şı la şı lan sa bit disk, USB flash disk, CD-ROM, DVD-ROM ve USB sabit diskten olu şan 
ha fı za de po la ma araç la rı ise bir bir le ri ile şu şe kil de kar şı laş tı rı la bi lir:

Sa bit disk ler büyük miktarlarda bil gi de po la na bi li nen araç lar dır. Bun lar 5400 rpm, 7200 rpm ve 10000 rpm hız la rı 
ve ye ni SA TA eri şim tek no lo ji si ile öne çık mak ta dır. Gü nü mü zün vaz ge çil mez de po la ma araç la rı dır. Kapasiteleri TB 
(Terabayt) birimiyle ölçülmektedir. 
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EK BİLGİ

CD-R ve DVD-R bilgisayarda okuyu-
cuları vasıtasıyla kullanılır.

Resim 1.19: CD-ROM okuyucu



USB flash diskler şu an her bil gi sa ya ra ko lay ca ta kı la bil me le ri ve 64 GB 'a kadar bil gi sak la ya bil me ka pa si te le ri açı
sın dan çok pra tik tir. Çok az yer kap lar lar. Ka lem, sa at, çak mak gi bi de ği şik gö rü nü me sa hip tir ler. Fi yat la rı da ol duk ça 
dü şük tür.

CD-ROM’lar bil gi sa ya rın stan dart do na nım bi rim le ri ara sın da dır. Dı şa rı dan bil gi sa ya ra her tür lü prog ram ve veri
nin yük le ne bil me si ne im kân sağ la yan en önem li do na nım bi ri mi dir. Sa tın alın ma  ve kul la nım ma li yet le ri ol duk ça 
dü şük tür. Mü zik, film, prog ram ve ve ri le rin vaz ge çil mez sak la ma bi rim le ri dir. Bu de po la ma araç la rı nı ta ki ben ge liş ti
ri len DVD-ROM’lar bün ye le rin de ba rın dır dık la rı ye ni tek no lo ji sa ye sin de çok uzun film le rin tek bir or tam da sak lan
ma sı için ge liş ti ril miş tir. Se sin, mü zi ğin çok da ha ka li te li ola rak sak la na bil di ği bu or tam lar da ha son ra la rı ge liş ti ri le rek 
şu an ki CD-ROM’ la rın ye ri ni al ma ya baş la mış lar dır. Ala bil dik le ri bil gi mik tar la rı 4 GB ile 17 GB ara sın dadır. DVD-ROM 
tek no lo ji sin de ki ge liş me ler sa ye sin de ma li yet le ri hay li düş müş ve CD-ROM ma li yet le ri ne yak laş mış tır. 

USB sabit disk de gün geçtikçe yaygınlamakta, sürekli daha büyük kapasiteleri üretilmektedir. Günümüzde 1 TB 
kapasiteli olanları sıkça kullanılmaktadır.

2. Ha fı za Çe şit le ri 
a. Rast ge le Eri şim Bel le ği (RAM)

Bil gi sa yar da mer ke zî iş lem ci den son ra sis tem per for man sı nı et ki le yen en önem li do na nım bi ri mi RAM (Ran dom 
Ac cess Me mory)‘dir. Bil gi sa ya rın açıl ma sın dan ka pa tıl ma sı na ka dar tüm prog ram la rın ça lış tı ğı ge çi ci bel lek ola rak 
ta nım la nır. Ça lış ma bel le ği ve ya ana bel lek ola rak da ad lan dı rı lır. Ça lış mak ta olan tüm prog ram la rın ve bu prog ram la rın 
kul lan dı ğı ve ri le rin yal nız ca ge rek li olan la rı nın ge çi ci ola rak sak lan dı ğı bel lek tir. Bil gi le rin uzun sü re li sak lan ma sı bu 
bel lek tü rün de müm kün de ğil dir. Elekt rik ke sil di ğin de ve ya bil gi sa yar ka pa tıl dı ğın da üze rin de ki tüm bil gi ler si li nir.

Farklı kapasitelerde RAM bellekler bulunmaktadır. Günümüzde kişisel bilgisayarlarda yaygın olarak 64MB kapasite
li olanları kullanılmakla birlikte, RAM kapasiteleri GB seviyelerine kadar ulaşmıştır. 

RAM bellekler yarı iletken yapılarına göre statik ve dinamik olmak üzere de ikiye ayrılır. Statik olanlara SRAM, dina
mik olanlara DRAM adı verilir. SRAM 4 ile 6 arasında transistor bulundururken, DRAM’larda milyonlarca transistor ve 
kapasitör bulunur. 

b. Salt Oku nur Bel lek (ROM)

ROM, bil gi sa ya rın ça lış ma sı için ge rek li olan te mel ko mut la rın de po lan dı ğı yer dir. Sa de ce oku na bi lir bel lek tir. 
Ener ji ke sin ti le rin den et ki len me yen bel lek dev re le ri ne sa hip tir. Bil gi sa yar lar da BI OS isim li (Ba sic In put Out put System) 
prog ram lar üre ti ci fir ma ta ra fın dan bu dev re ler üze ri ne kay de dil miş tir. Bu prog ram için de ki ko mut lar, RAM için de ve 
dı şın da ve ri ta şı ma sı, man ye tik med ya lar üze rin de ve ri le rin ka lı cı ola rak de po lan ma sı, bil gi le rin ek ran üze rin de gös
te ril me si, klav ye den gi ri len ko mut la rın yo rum lan ma sı gi bi iş lem le ri içe rir. ROM ay nı za man da, bil gi sa yar açıl dı ğı 
za man, bil gi sa ya rın düz gün bir şe kil de ça lı şıp ça lış ma dı ğı nı tes pit et mek için bir ta kım test le ri ye ri ne ge ti rir. 

Gelişen teknoloji ile UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) adı verilen yeni nesil ROM’lar üretilmiştir. Bunlar 
eski nesil BIOS’lara göre daha az işlem yaptığı için bilgisayarın daha hızlı açılmasını sağlar. Kendine özgü bir kullanıcı 
arayüzü vardır. Bu renkli arayüzle temel BIOS işlevleri haricinde ağ bağlantıları da yapılabilir.

3. Ha fı za Öl çü mü
a. Bil gi sa yar Ha fı za Öl çü Bi rim le ri

Bil gi sa yar da bil gi ve ve ri sak la na bi len or ta m la ra bel lek de nir. Bil gi sa ya rla rın en önem li özel lik le rin den bi ri bil gi 
ka bul ede bil me ka pa si te le ri nin yük sek li ği dir. Bil gi sa ya rda bil gi le rin de po la na ca ğı bi rim le rin ne ka dar bil gi sak la ya bi
le ce ği, bel lek ka pa si te bi rim le riy le öl çü lür. En kü çük bel lek ka pa si te bi ri mi nin adı bit ’tir. Bilgisayada 1 karekter 8 bitlik 
bir hafıza alanı kaplar.

29



b. Öl çü Bi rim le ri İş lem le ri

Öl çü bi rim le ri kü çük ten bü yü ğe doğ ru byte, Kbyte, Me gaby te, Gi gaby
te, Te raby te ola rak sı ra lan mak ta dır. Bu sı ra nın kul la nı la rak bil gi sa yar ha fı za 
öl çü bi rim le ri şu yön tem le bir bir le ri ne dö nüş tü rü le bi lir ler:

1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit

1 byte

8 bit = 1 byte

Ki loby te (ki lo bayt): 1024 byte’ın bir ara ya gel me siy le olu şan bel lek bi ri mi dir. 

1024 byte = 1 Ki loby te

Me gaby te (me ga bayt): 1024 Ki loby te’ın bir ara ya gel me siy le olu şan bel lek bi ri mi dir.

1024 Ki loby te = 1 Me gaby te

Gi gaby te (ci ga bayt): 1024 Me gaby te’ın bir ara ya gel me siy le olu şan bel lek bi ri mi dir.

1024 Me gaby te = 1 Gi gaby te

Te raby te (te ra bayt):  1024 Gi gaby te’ın bir ara ya gel me siy le olu şan bel lek bi ri mi dir.

1024 Gi gaby te = 1 Te raby te

14444444444244444444443

Ve ri len ha fı za öl çü bi ri mi de ğe rin den da ha bü yük bir de ğe re dö nü şüm is te ni yor sa her ba sa mak için 1024 kat  sa yı
sı na bö lü ne rek is te ni len bi ri me ula şı lır. 

Ör nek: 4.194.304 Kbyte kaç Gi gaby te eder? 4.194.304 / 1.024 = 4.096 Me gaby te 4.096 / 1.024 = 4 Gi gaby te 

Ve ri len ha fı za öl çü bi ri mi de ğe rin den da ha kü çük bir de ğe re dö nü şüm is te ni yor sa her ba sa mak için 1024 kat  sa yı 
ile çar pı la rak is te ni len bi ri me ula şı lır. 

Ör nek: 2 Te raby te kaç Me gaby te eder? 2 x 1.024 = 2.048 Gi gaby te 2.048 x 1.024 = 2.097.152 Me gaby te

4. Bil gi sa yar Per for man sı 
a. CPU Hı zı
Bir bil gi sa ya rın per for man sı nı be lir le yen en önem li ele man merkezî işlem birimi (CPU)'dir. İş lem ci le rin iş lem le ri ger

çek leş tir me de ki hı zı, ay nı za man da bil gi sa ya rın hı zı ola rak da ifa de edi lir. Bugün saniyede milyarlarca işlem yapan çift 
çekirdeğe sahip işlemciler bulunmaktadır. Gü nü müz deki kişisel bilgisayarlar 3,6 GHz hız lı iş lem ci ler ile ça lı şıl mak ta dır.

b. RAM Bel lek Bü yük lü ğü
RAM bel lek ler, üze rin de iş le tim sis te mi nin, prog ram la rı n ve ve ri le ri n sak la na bil di ği or tam la r dır. Bu ve ri ler CPU’nun 

ih ti ya cı na gö re ek le nir ya da çı ka rı lır. Bu bi rim le rin ka pa si te si nin bü yük lü ğü CPU’yu ra hat la ta cak, do lay lı ola rak bil gi
sa ya rın hı zı nı et ki le ye cek tir. RAM bel lek ne ka dar bü yük olur sa ay nı an da da ha ra hat ça lı şı la bi le cek uy gu la ma sa yı sı 
da o ka dar faz la olur. Ör ne ğin 1024 MB (1 GB) ka pa si te ye sa hip RAM ile 4 GB ka pa si te ye sa hip RAM bel lek ara sın da 
his se di lir ça lış ma hı zı far kı bu lun mak ta dır. 

c. Sa bit Disk (Hard Disk) Hız ve Ka pa si te si
Sa bit disk, dö ner bir mil üze ri ne sı ra lan mış, me tal ya hut plas tik ten 

ya pıl ma, üze ri man ye tik bir ta ba kay la kap lı pla ka lar ile bun la rın alt ve 
üst kı sım la rın da toz dan ya lı tıl mış böl me ye yer le şen oku ma ka fa la rın
dan olu şur. Sa bit disk le rin yü zey le ri yön len di ri le bi lir man ye tik ma ter
yal ler le kap lı dır.

Sa bit dis kin de vir/da ki ka cin sin den dö nüş hı zı nı motor hızı (rpm) ifa de eder. IDE ara bi rim kul la nan disk ler de 5400 
ve 7200 de vir hız lar gü nü müz de da ha yay gın dır. Bil gi sa yar da oku ma yaz ma per for man sı nın yük sek ol ma sı is te ni yor
sa mo tor hı zı bü yük sa bit disk ter cih edil me li dir. 

Ve ri nin disk üze rin de ki ye ri nin ne ka dar sü re de bu lu na bil di ği ni erişim süresi (ms) ifa de eder. Bu sü re nin dü şük 
ol ma sı ter cih edi lir.
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ÇALIŞMA ETKİNLİĞİ

Kullandığınız bilgisayarın sabit diskle-
rinin rpm ve ms değerlerini öğreniniz.

EK BİLGİ

1 karekter, bilgisayar hafızasında 
1 byte'lık yer kaplar.


