
Dersin İçeriği

• Bilgisayara Giriş, Kısa Tarihçe, Bilgisayar Çeşitleri,

• Bit - Byte Kavramları,

• İşletim Sistemleri,

• Giriş / Çıkış Birimleri.
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Bilgisayara Giriş

• Elektronik Beyin (TDK).

• Bu elektronik beyin, aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden  
oluşan bir işi, önceden verilmiş programa göre yapıp  
sonuçlandıran elektronik bir araçtır. ("TDK", 2015)

• Temelde 4 işlem ve mantıksal komutları yapmaktadır.

• Fiziksel olarak genel anlamda elektroniktir. Günümüz  
bilgisayarlarında özellikle yarı iletken teknolojisi kullanılır.

• Elektronik olmayan bileşenlere de sahiptir.
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Donanım - Yazılım

• Donanım (Hardware): Bilgisayarı oluşturan fiziksel  
parçaların genel adı.

• Yazılım (Software): Elektronik aygıtların belirli bir işi  
yapmasını sağlayan programların tümüne verilen  
isimdir. Bir başka deyişle, var olan bir problemi  
çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak
oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür.

3



Donanım - Yazılım

• Donanım (Hardware): Anakart, İşlemci (CPU), RAM,  
Harddisk, Ekran Kartı, Klavye, Fare vb.

• Yazılım (Software):
• Sistem yazılımları (System Software): İşletim Sistemi,  

Derleyiciler (Compilers) vb...

• Uygulama yazılımları (Application Software): MS Office,  
Ticari Yazılımlar, Oyunlar, Multimedya ve Grafik
Programları vb...
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Kısa Tarihçe

• 1640: Blaise Pascal, İlk hesap makinesi (mekanik)

• 1820: Charles Xaiver Thomas, 4 işlemi yapabilen  
ticari ilk hesap makinesi

• 1937: Mark-1, Elektromekanik (Röle) yapıdaki ilk  
bilgisayar

• 1945: ENIAC, Vakum tüpleri, 30 ton, 140 m2 

(Dünyanın ilk genel amaçlı sayısal bilgisayarı)

II. Dünya Savaşında ortaya çıkan gereksinimler
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Kısa Tarihçe

• 1947: RAM yapıyı kullanan ilk bilgisayar modeli Von  
Neumann tarafından teorik olarak tasarlanmıştır.

• Bu yapı makine dili ile programlanabilen günümüz  
bilgisayar mantığını oluşturan dönüm noktasıdır.

• 1952: EDVAC ve UNIVAC-1 (İlk ticari bilgisayarlar)
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Kuşaklar

• Bilgisayarlar gelişim sürecinde geçirdikleri evreler  
kuşak olarak şu şekilde sıralanabilir:

Kuşak Yıl Yapı

1. 1946-1956 Vakumlu tüpler

2. 1957-1963 Transistörler

3. 1964-1979 Entegre devreler

4. 1980- Mikroişlemciler
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Bilgisayar Çeşitleri

PC (Personel Computer) Kişisel Bilgisayar

Desktop Masaüstü Bilgisayar

Laptop / Notebook Dizüstü Bilgisayar

PDA (Personal Digital Assistans)
Kişisel Sayısal Yardımcı (Cep  
Bilgisayarı)

Workstation İş İstasyonu

Server Sunucu

Supercomputer Süper Bilgisayar
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PC (Personal Computer)

• Şahsi kullanımına yönelik özel olarak tasarlanmış,  
herhangi bir uzman veya operatörün yardımı  
olmadan kişilerin kendi başlarına kullanabileceği  
bilgisayar türü.

― Masaüstü Bilgisayar

― Dizüstü Bilgisayarlar

― Tablet Bilgisayarlar
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Desktop (Masaüstü Bilgisayar)

• Sabit bir konsol veya masa üzerine uygun yapıdaki  
bilgisayarlar

• Kolayca her an taşınıp kaldırılamazlar.

• Çevresel faktörlerden daha az zarar görür.

• Yüksek güç harcarlar ve daha az maliyetli.

• Kasa, monitör(ekran), klavye/fare ayrı ayrı olarak  
bulunur.
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Notebook (Dizüstü Bilgisayar)

• Tüm donanım birimi aynı kasa içerisindedir.

• Performans bakımından masaüstü bilgisayarlara  
nazaran eksi tarafları ve kısıtlamaları yoktur.

• Masaüstü bilgisayarlara göre daha az enerji harcar.

• Çevresel darbelere karşı daha hassastır.

• Netbook denilen farklı modellerde ise bilgisayar  
yapısı daha da küçük boyutlara taşınmıştır.
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PDA (Cep Bilgisayarı)

• Sabit disk yerine flash hafızanın kullanıldığı daha
küçük cep boyutlarında yapıya sahip bilgisayarlardır.

• Randevu, not tutmak,
internet ve ofis uygulamaları  
için kullanılır.
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Workstation (İş istasyonu)

• Genel olarak mühendislik uygulamaları gibi normal  
bilgisayarların çalıştırmakta zorlanacağı güçlü  
hesaplamalar ve işlemler yapılan programların
isteklerine hızlı cevap verebilecek donanım ve  
özelliklere sahip güçlendirilmiş bilgisayarlardır.

• Üzerinde PC lerde olmayan belirli bir iş veya  
performans için donanım birimleri kullanılır.
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Workstation (İş istasyonu)
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Server (Sunucu)

• Başka bilgisayarlara ağ üzerinden hizmet üretmek  
amacıyla güçlü işlemci, büyük RAM ve disk boyutları  
ile yapılandırılmış bilgisayarlardır.

• Sunucularda ayrıca gelişmiş disk (yedekleme,  
güvenlik vb.) yapıları, yüksek hızlı ağ arayüzleri  
kullanılmaktadır.

• Sunucu bilgisayarlardan hizmet alan kullanıcılara 
client (istemci) adı verilir.
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Server (Sunucu)
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Blade Server
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Supercomputer (Süper Bilgisayar)

• Çözümü için büyük zamana ihtiyaç duyulan komplex  
problemlerin çözümü için ihtiyaç duyulan çok fazla
işlemciye sahip bilgisayarlardır.

• Büyük bilimsel çalışmalarda, nükleer enerji
araştırmalarında, meteoroloji gibi alanlarda gereken  
hesaplamalar için kullanılır.

• Sunway-TaihuLight, China.
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Supercomputer (Süper Bilgisayar)
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Bit - Byte Kavramları

• Bilgisayarlar sayısal ve mantıksal işlemler  
yapmaktadırlar. Dolayısıyla işlenecek verinin sayısal  
olması ve ikili (binary) düzene (tabana) sahip olması  
gerekmektedir.

• İkili düzendeki her bir rakama (0 ya da 1) bit denir.

• Bir anlam ifade eden en küçük sayısal veri miktarına
byte denir. [1 byte = 8 bit], Örnek: 10110001
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Bit - Byte Kavramları
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Bit - Byte Kavramları

• 0 veya 1 = 1 bit

• 1 Byte = 8 bit

• 1 Kilobyte (KB) = 1024 Byte

• 1 Megabyte (MB) = 1024 KB

• 1 Gigabyte (GB) = 1024 MB

• 1 Terabyte (TB) = 1024 GB

• Petabyte, Exabyte, Zettabyte, Yottabyte …
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Soru…

== 160 GB
?
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Onlu(Decimal) Sayı Sistemi
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İkili(Binary) Sayı Sistemi
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Onaltılı(Hexadecimal) Sayı Sistemi
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Sekizli(Octal) Sayı Sistemi
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Örnekler…

• (141)10 = (?)2

• (11011001)2 = (?)10

• (275)8 = (?)2

• (011011110101)2 = (?)16

10001101
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Sayısal Bilgi

• Bilgisayarlar bütün verileri sayısal formatta tutarlar.

 Sayılar

 Metin

 Grafikler ve Resimler

 Video

 Ses

 Program Komutları
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Metni Sayısal Formatta Gösterme

• Bütün karakterler – boşluklar, noktalama işaretleri,  
rakamlar sayısal olarak depolanır.

• Aynı harfin büyük ve küçük hali farklı sayılarla ifade  
edilir.
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ASCII Standardı
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Bilgisayar Nasıl Çalışır?

• Bir bilgisayarın çalışabilmesi için en temelde anakart,  
işlemci, ram ve programların depolanması veya  
çalıştırılması için en az bir tane kalıcı hafıza (sabit  
disk veya taşınabilir bellek veya optik disk) gereklidir.

• Bilgisayar mimarisinde üç farklı işlev için veriyolu  
(bus) yapısı vardır:

• Data Bus (Veri Hattı)

• Address Bus (Adres Hattı)

• Control Bus (Kontrol Hattı)
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Veriyolları

• Veri Hattı (Data Bus): Verilerin taşınmasında
kullanılır. CPU, RAM ve I/O birimleri arasında veri  
alışverişi bu kanaldan yapılır.

• Adres Hattı (Address Bus): İşlemcinin hangi hafıza  
gözü ve giriş/çıkış kanalları ile haberleşeceğini  
belirleyen adres verilerini taşır. Adres bilgileri bu  
kanaldan tüm donanım birimlerine iletilir. Adres  
verisini alan donanım birimi kendisinin olduğunu  
anlayınca aktif hale geçer.
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Veriyolları

• Kontrol Hattı (Control Bus): Okuma, yazma, kesme  
gibi kontrol sinyallerinin taşındığı hattır. Diğer bir
ifade ile donanım birimlerine CPU’nun emir ve  
komut gönderdiği ve cihazların da durumunu
bildiren durum sinyallerinin taşındığı hattır.
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Veriyolları
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Veriyolları

• Tüm donanım cihazları bu veriyollarına paralel  
bağlanmıştır.

• Her bir donanım biriminin kendisine ait tekil bir  
adresi veya adres aralığı vardır.

• Örneğin, işlemci RAM üzerinden herhangi bir hafıza  
gözündeki veriyi okumak istesin. Okunmak istenilen  
hafıza gözünün adresi adres hattına yüklenir. Kontrol  
hattına ise Read(Oku) kontrol sinyali verilir.  
Sonrasında ise veri hattı üzerinden veriler gönderilir.
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Verilerin İletimi

• Seri İletişim

• Paralel İletişim
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Paralel İletişim

• Paralel iletişimde bir bayt  
içindeki bitler aynı anda  
karşı tarafa gönderilir.

• Tüm bitler aynı anda karşı  
tarafa gönderildiği için  
paralel iletişim seri iletişime  
göre daha hızlıdır.

• Her bit için ayrı bir kablo  
kullanılmasından dolayı  
daha pahalıdır. Bu yüzden  
kısa mesafeli
haberleşmelerde kullanılır.
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Seri İletişim

• Seri iletişimde ise bitler birbiri ardından sırayla gönderilir.

• İletişimin gerçekleşmesi için tek bir kablo kullanılmasından dolayı daha  
ucuzdur. Seri iletişimde paralel haberleşmeye göre daha uzun  
mesafelere veriler iletilebilir.

• Paralel iletişime göre dezavantajı ise veri iletim hızının yavaş olmasıdır.
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İşletim Sistemleri (OS)
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İşletim Sistemleri (OS)

• Bu bölümde aşağıdaki konular ele alınacaktır:

• İşletim Sistemi Kavramı

• İşletim Sistemlerinin Genel Yapısı

• Tarihsel Gelişim Süreci

• İşletim Sistemlerine Hızlı Bakış

• Sanallaştırma (Virtualization)

• Mobil İşletim Sistemleri

• 32 ve 64 Bit İşletim Sistemleri
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İşletim Sistemi Nedir?

• Kısaca OS (Operating System)  
olarak da adlandırılır.

• Bilgisayar kullanıcısı ile  
bilgisayarı oluşturan donanım  
arasındaki iletişimi sağlayan,  
aynı zamanda diğer uygulama  
yazılımlarını çalıştırmaktan  
sorumlu olan sistem  
yazılımıdır.
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İşletim Sisteminin Görevleri
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İşletim Sisteminden Beklenenler…
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Genel Yapı
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Kernel

• Çekirdek ya da Core olarak da  
isimlendirilir.

• İşletim sisteminin kalbidir;  
yazılım ve donanımı birbirine  
bağlar.

• Çalışan tüm programların ve  
süreçlerin hafıza ile olan
ilişkilerini düzenler.
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Shell (Kabuk)

• Kernel ile kullanıcının iletişim  
kurmasını sağlayan  
programlardır.

• Uygulama yazılımları, API adı  
verilen arabirimler ile kabuk  
katmanıyla konuşur.

• Bu anlamda API’ler de kabuk  
katmanına dahil edilebilirler.
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GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü)
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Metin Tabanlı Kullanıcı Arabirimi
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Donanım Sürücüleri

51



Programlama Dilleri, Derleyiciler
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Uygulama Yazılımları
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İşletim Sistemlerinin Tarihi Gelişimi

UNIX İşletim Sistemi

• 1970, Dennis Ritchie - Ken  
Thompson, C prog. dili,

• Açık kaynak kodlu,

• BSD Dağıtımları (FreeBSD,  
OpenBSD, NetBSD),

• Ücretsiz (Free)

• Daha çok sunucu bilgisayarlarda  
kullanılan, kararlı sistemlerdir.
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DOS (Disk Operating System)
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İşletim Sistemlerinin Tarihi Gelişimi

Linux İşletim Sistemi

• 1991, Linus Torvalds,

• UNIX’e benzer, açık kaynak kodlu,

• Redhat, Debian, Ubuntu, Pardus,  
CentOS, Fedora vb…

• Ücretsiz (Free)

• Daha çok sunucu bilgisayarlarda  
tercih edilen çok güçlü bir işletim  
sistemi.
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İşletim Sistemlerinin Tarihi Gelişimi

Windows İşletim Sistemi

• Microsoft firması işletim sistemi,

• 1981, MS-DOS,

• Windows 1.0, 2.x, 3.x …

• Windows 95, 98, ME, 2000, XP,
Vista

• Windows 7, 8, 8.1, 10.

• Lisanslı, ücretli ve kaynak kodları  
kapalı işletim sistemi.
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Pardus (Yerli Malı Linux)

Pardus İşletim Sistemi

• TÜBİTAK’ın geliştirdiği yerli Linux  
dağıtımı projesi,

• İlk sürümü, 2005.

• http://www.pardus.org.tr/

Dünya üzerindeki hemen her ülke kendi gereksinimlerine
göre açık kaynak kodlu bir Linux dağıtımı geliştirmiştir.
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MacOS İşletim Sistemi

MacOS

• Apple firmasının Macintosh  
bilgisayarları için özel olarak
geliştirmiş olduğu işletim sistemi,

• MacOS 7, Mac OS 9,

• Mac OS X,

• Güçlü ve kararlı işletim sistemi.
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Sanallaştırma (Virtualization)

• Yazılımsal olarak sanal donanım ortamları  
oluşturulmasıdır.

• Sanal makineler, ana makinenin (server) donanım  
kaynaklarını paylaşırlar.

• Farklı işletim sistemleri (Windows, Linux, Unix vb.)  
aynı sunucuda aynı anda çalışabilme imkânı bulurlar.

Sanallaştırma Yazılımları

VMWare, Hyper-V, Citrix, VirtualBox…
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Mobil İşletim Sistemleri

• PDA, tablet bilgisayar ve akıllı telefonlar gibi mobil  
cihazlar için özel olarak tasarlanmış işletim  
sistemleridir.

• Normal işletim sistemine göre daha basit yapıdadır.

• Windows Mobile

• Symbian

• Android

• IOS
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32 ve 64 Bit İşletim Sistemleri

• İşletim sistemleri kullanılacakları CPU mimarisine  
bağımlıdır.

• 32 bit bir CPU ile sadece 32 bit bir işletim sistemi  
kullanılabilir.

• 64 bit desteği yaygın olarak 32 bit CPU’lara komut  
seti olarak eklendiğinden, 64 bit CPU ile 32 veya 64  
bit OS çalışabilir.

• 32 bit işletim sistemleri 4 GB RAM’ i destekler.

• 4 GB’ den büyük RAM için 64 bit CPU ve işletim  
sistemi kullanılmalıdır!

62



Giriş/Çıkış Birimleri (I/O)

Giriş Birimleri

• Bilgisayarlarda veri girişi yapmak için kullanılan  
birimlere denir.

 Klavye (Keyboard),

 Fare (Mouse),

 Tarayıcı (Scanner),

 Mikrofon,

 Kamera,

 Joystick,

 Barkod Okuyucu vb.
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Giriş/Çıkış Birimleri (I/O)

Çıkış Birimleri

• Bilgisayarlarda işlenmiş verinin sonuç olarak  
kullanıcıya verilmesini sağlayan birimlerdir.

 Ekran (Monitör),

 Yazıcı (Printer),

 Kulaklık ve Hoparlör,

 Çizici (Plotter) vb.
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