
Bilgi Çağının Güçlü Araçları: Bilgisayarlar 
  

Bilgisayarın Tanımı 

Bilgisayar, kendisine verilen verileri alabilen, bunlar üzerinde işlem ve karşılaştırma 

yapabilen, veri ve bilgileri saklayabilen ve istenildiğinde çıktı olarak verebilen 

elektronik makinelerdir. 

Bilgisayarlar Ne Yapar? 

Yukarıdaki tanımdan hareketle bilgisayarların temel olarak, aşağıdaki işlemleri 

yaptıkları söylenebilir: 

•        Veri alabilir 
•        İşlem yapabilir 
•        Çıktı üretebilir 
•        Veri ve bilgileri saklayabilir 

Yukarıda sıralanan işlemler, bilgisayar donanımının dört temel birimi tarafından 

gerçekleştirilir.  

Bilgisayar Çeşitleri 

Bilgisayarlar fiziksel büyüklüklerine, işlem hızlarına, kullanıcı sayılarına ve 

maliyetlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

Çok Kullanıcılı Bilgisayarlar (Multiuser Computers) 

•        Superbilgisayarlar (Supercomputers) 

•        Anabilgisayarlar (Mainframes) 

•        Minibilgisayarlar (Minicomputers) 

Tek Kullanıcılı Bilgisayarlar (Single-User Computers) 

•        İş İstasyonları (Workstations) 

•        Kişisel Bilgisayarlar (Personal Computers – PC) 

Kullanıcı YanındaTaşınabilen Bilgisayarlar (Portable Computers) 

Günümüzde PC pazarının en hızlı büyüyen bölümünü oluşturan, taşınabilen 

bilgisayarlar kullanıcıları masa başına bağlanmaktan kurtarmaktadır.  
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•        Dizüstü Bilgisayarlar (Laptop Computers): Düz ekranlı (flat-screen), şarjlı 

(battery-powered) dizüstü bilgisayarlar, çalışırken diz üstüne konulabilecek ve 

kapatıldığı zaman küçük bir çanta gibi taşınabilecek kadar hafiftir. 

•        Notdefteri Bilgisayarlar (Notebook Computers): Günümüzün tipik dizüstü 

bilgisayarları yaygın olarak notebook bilgisayarlar olarak adlandırılmaktadır. Bu 

bilgisayarlar çok daha hafif ve bir kitap gibi çantanın içine girebilecek kadar küçüktür. 

•        El Bilgisayarları (Palmtop Computers): Bu bilgisayarlar avuç içine sığabilecek 

kadar küçük, ceket cebinde taşınabilecek kadar hafiftir. 

Bilgisayar Donanımı (Computer Hardware) 

Bir bilgisayar sisteminin donanımını oluşturan birimler: Girdi Birimi, Merkezi İşlem 

Birimi (Central Processing Unit – CPU) veya Mikroişlemci, Çıktı Birimi, Ana Hafıza 

ve Dış Hafızadır. Bu birimler Şekil 1.1’de gösterilmiştir. 
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Girdi Birimi (Input Unit) 
Bilgisayarın dış dünyadan verileri kabul eden birimleri Girdi Birimi olarak 

adlandırılmaktadır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan girdi birimi klavyedir. 

Klavyeler Q ve F olarak adlandırılmaktadır. İlk harf satırındaki soldan birinci harfi Q ile 

başlayanlar Q klavye, F ile başlayanlar F klavye olarak bilinmektedir. Günümüzde 105 

tuşlu Q klavyelerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. 

Klavye ile bilgisayara veri girişinin nisbeten yavaş olması, fare (mouse) gibi işaretleme 

cihazlarının geliştirilmesini sağlamıştır. Fare de, diğer bir girdi birimidir. 

Fare Grafiksel Kullanıcı Arabirimi (Graphical User Interface) olan yazılımlarda 

kullanılabilir. Örneğin, Windows 95 işletim sistemi fareyle kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır. Windows 95’teki işlemleri klavye kullanarak da yaptırabilirsiniz. Ancak, 

fare kullanımı bu işlemleri yaptırmayı oldukça kolaylaştırır. Kullanıcı farenin sağ veya 

sol düğmesine tıklamak suretiyle istediği işemi veya seceneği seçebilir. 

Bunların dışında bar kod okuyan Işıklı Kalem (Light Pen) ve Bar Kod Okuyucuları (Bar 

Code Readers) da bilgisayarın girdi birimleri arasında yer alır. 
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Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit – CPU) 

Merkezi işlem birimi (CPU) bilgisayar donanımının en önemli birimidir. CPU, çok 

karmaşık elektronik devreler bütünüdür. Bu birim olmadan bir bilgisayar sistemi 

çalışmaz. CPU’ya işlemci olarak da işaret edilmektedir. CPU, bilgisayar donanımının 

yöneticisi olarak görev yapar. 

CPU; 

•        Bilgiyi işler,  
•        Gerekli bütün aritmetik işlemleri yapar,  
•        Bilgiye dayalı olarak temel kararları verir. 

CPU iki birimden oluşur: 

•        Kontrol Birimi (Control Unit) 
•        Aritmetik/Mantık Birimi (Arithmetic/Logic Unit – ALU) 

Ana Hafıza (Main Memory) 

Bilgisayar sisteminde programların ve verilerin depolandığı birimdir. Günümüz 

bilgisayar sistemlerinde yarı iletken hafıza çeşitleri kullanılmaktadır. Yarı iletken 

hafızalarda binlerce transistör silikon yongaların üzerine  gofret (wafer) teknolojisi ile 

yerleştirilmektedir. Her transistör bir bite karşılık gelmektedir. Günümüzde bir 

santimetrekarelik alan üzerine bir milyondan fazla transistör yerleştirilebilmektedir. 

RAM (Random Access Memory) – Rasgele Erişimli Hafıza 

RAM programların ve verilerin geçici olarak depolandığı bir hafızadır. RAM 

geçici bir hafızadır, çünkü bilgiler RAM’da sürekli olarak saklanmaz. 

Bilgisayarın elektriği kesildiğinde RAM’daki bilgiler silinir.  Günümüz Kişisel 

Bilgisayarlarında, 64 MB SDRAM’lar standart haline gelmiştir. RAM 

büyüdükçe yazılımlar daha hızlı çalışır. 

ROM (Read Only Memory) – Sadece Okunabilir Hafıza 

ROM bilgisayarın sadece okunabilir hafızasıdır. ROM’a bilgi kaydedilemez. 

ROM’daki bilgiler bilgisayarın elektriği kesildiğinde silinmez.  
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Çıktı Birimi (Output Unit) 

Çıktı birimi bilgisayarda işlenen verilerin, kullanıcıya bilgi olarak ulaştırılmasında 

kullanılan birimlerdir. Çıktı birimlerinin başında mönitör gelir. Mönitör bilgilerin 

ekrandan izlenmesini sağlar. Bir diğer çıktı birimi ise, yazıcıdır. Yazıcı çıktının kağıt 

üzerine alınmasında kullanılır. 

Dış Hafıza (Secondary Memory) 

Dış hafıza veri ve bilgileri sürekli olarak saklamak amacıyla kullanılır. Disk sürücüler, 

disket sürücüler ve teyp sürücüler dış hafızaya örnek olarak verilebilir. 

Bilgisayar Yazılımı (Computer Software) 

Bilgisayar donanımı ne kadar güçlü olursa olsun, yazılım olmadan bilgisayar hiç bir 

işlem yapamaz. Yazılımlar iki ana grup altında toplanabilir.  

•        Sistem yazılımları 
•        Uygulama yazılımları 

Sistem Yazılımları 

Bilgisayar donanımını yöneten, bilgisayar kullanıcılarına bilgisayarla ilgili problemleri 

çözmelerinde bir araç olarak hizmet eden ve programcılara yazılım geliştirme imkanı 

sağlayan yazılımlar sistem yazılımı başlığı altında toplanmaktadır. Böylece; 

•        İşletim sistemi 
•        Utility programları 
•        Bazılarına göre dil derleyicileri (translator programs) sistem yazılımları 
içinde yer alır. 

İşletim Sistemi (Operating System) bilgisayar donanımını yönetir. Bir işletim sistemini 

kullanarak; 

      Bilgisayarınıza emirler verebilirsiniz: 

•          Bilgisayarınızın sabit diskindeki veya disketinizdeki dosyaların listesine 
bakabilirsiniz. 
•        Dosyaları bir disk sürücüsünden diğerine kopyalayabilirsiniz. 
•        Dosyaların adını değiştirebilirsiniz. 
•        Dosyalarınızı organize etmekiçin, içine dosyalarınızı yerleştirebileceğiniz 
klasörler oluşturabilirsiniz. 
•        Bilgisayarın tarih ve saatini ayarlayabilirsiniz. 

 Bilgisayarınızın çevre birimleriyle iletişim kurmasını sağlarsınız. 
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İşletim sistemi, ayrıca; 

      Biribirini izleyen işlerin koordinasyonu sağlar 
      Hafızayı yönetir 
      Kaynak kullanım durumunu izler 
      Program ve verileri yönetir. 

Genellikle oyun makineleri ve özel amaçlı bilgisayarlarda işletim sistemleri ROM’da 

saklanır. Ekseri bilgisayarlar işletim sisteminin küçük bir kısmını ROM’da tutarlar. 

İşletim sisteminin diğer kısmı, bilgisayar açıldığında booting olarak adlandırılan bir 

işlemle RAM’a yüklenir. 

Kişisel Bilgisayar İşletim Sistemlerinden bazıları: 

      MS-DOS 
      OS/2 
      Unix 
      Windows 95 
      Windows 98 
      Windows NT 

Dil Derleyicileri 

      Düşük Seviyeli Diller (Low-level languages) 

•        Makine Dili 
•        Asembly 

      Yüksek Seviyeli Diller (High-level languages) 

•        FORTRAN 
•        COBOL 
•        PL/I 
•        BASIC 
•        RPG 
•        C 
•        C++ 
•        Pascal 
•        Delphi 
•        Visual Basic 
•        Visual C++ 

Uygulama Yazılımları 

Aşağıda uygulama yazılımlarından bazı örnekler verilmiştir: 

      Kelime işlemci ve masaüstü yayıncılık yazılımları (Microsoft Word, 
WordPerfect vb. gibi) 

      İşlem tablosu programları (Microsoft Exel, Lotus, vb. gibi) 
      Veri tabanı Yönetim Sistemleri Yazılımı (Microsoft Access, File Maker, vb. 

gibi) 
      Sunu Programları (Microsoft Powerpoint, vb. gibi) 

 
Yrd. Doç. Dr. M. Sıtkı İlkay  6/8 



      Grafik yazılımları 
      Telekominikasyon ve network yazılımları 

Bilgisayar Dünyasında Bilgi 

Bilgisayar dünyasında bilgi dijitaldir. Bilgisayarlar sadece bit (binary digit)’lere 

ayrılmış bilgiyi kullanabilirler. Bit en küçük bilgi birimidir. Bir bit iki değerden birine 

sahip olabilir: 0 veya 1. Bilgisayarlarda en küçük hafıza birimi bit’dir. 

Bir bilgisayar 8 bit’i gruplandırarak daha büyük bilgi yığınını işleyebilir.  

•        8 Bit   1 Byte  olarak adlandırılır 

•        1024 Byte 1 K (Kilobyte) yaklaşık 1000 byte bilgi 

•        1024 K 1 MB (MegaByte) yaklaşık bin K veya bir milyon byte 

•        1024 MB 1 GB (GigaByte) yaklaşık bin MB veya 1 milyar byte 

Bir byte 256 (28=256) farklı mesajı temsil edebilir. Bir byte’lık bir bilgi ile bir harf, bir 

sayı, veya özel bir işaret temsil edilebilir ve bu bilgi karakter olarak adlandırılır. Sadece 

ikili sayı sisteminde yazılmış bilgileri kullanabilen bilgisayara, kelimeler, cümleler ve 

paragraflar yerleştirebilmek için, her bir harf, sayı ve özel işareti belli bir bit dizisinin 

temsil ettiği kodlama sistemleri geliştirilmiştir. 

En yaygın olarak kullanılan kodlama sistemi ASCII (American Standard Code for 

Information Interchange)’dir. ASCII “as-kee” olarak okunur. ASCII kodlama 

sisteminde her bir karekter, o karaktere özel 7 bit ile temsil edilir. (8. Bit 7 bit tarafından 

temsil edilen değerin hangi değer olduğunu gösterir). ASCII kodlama sisteminde, yazılı 

ingilizce de yaygın olarak kullanılan harfler (büyük ve küçük), sayılar ve özel işaretlerin 

her biri için 128 kod mevcuttur.  

Bilgisayarlarda bilgiler sabit disk veya disket içerisindeki dosyalarda saklanır. Dosya 

(file) bilgisayara okunabilir bir formda depolanmış düzenli bir bilgi yığınıdır. Bir 

ortamdaki dosya sayısının çok artması, bu dosyaların yönetimini zorlaştırır. Bu nedenle, 

Windows 95 dosyalarınızı, klasörler içinde gruplandırma imkanı sağlar. 
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