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Donanım nedir?

ì Bilgisayarın elektronik ve mekanik yani fiziksel tüm birimlerine 
donanım denir.



Donanım birimleri

ì Anakart

ì İşlemci

ì RAM

ì Sabitdisk

ì Grafik kartı (ekran kartı)

ì Monitör

ì Klavye, mouse vs.

ì Ses kartı, ağ kartı vs.

ì Yazıcı, tarayıcı vs.

ì Hoparlör, mikrofon, kamera vs.



Anakart

ì Bir anakartın üzerinde bulunanlar:

1. işlemci slotu

2. ram slotları

3. ses kartı, ekran kartı, ağ kartı vb.. 
takılacak slotlar

4. sabit disk, dvd-cd okuyucu takmak için 
sata veya ide slotları

5. bunların koordinasyonunu sağlayan 
mikroçipler, mikro denetleyiciler

ì Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve 
bu parçalar arasındaki iletişimi sağlayan elektronik devredir.



Anakart



Anakart

1. PS/2 Klavye-
fare bağlan4 
portları

2. Paralel port

3. Seri port

4. USB portları

5. Ethernet portu

6. Ses portları



İşlemci (CPU)

ì CPU (Central Processing Unit-Merkezi işlem birimi) 

ì Kendisine gönderilen verileri, beraberinde gönderilen komutlara 
göre işleyerek sonuçlar üreten birimdir.

ì Bir bilgisayarın en önemli parçasıdır.



İşlemci (CPU)

ì En çok bilinen işlemci markaları

ì Intel

ì Amd

ì Nvidia

ì Qualcomm

ì ARM

ì Motorola

ì Marvell

ì Cyrix

ì Rockchip

ì Atmel



RAM (Random Access Memory)
ì İşletim sistemi de dahil olmak üzere bilgisayarda aktif olarak çalışan uygulamaların 

tutulduğu bellektir.

ì Bu belleği besleyen elektrik kaynağı kesildiğinde, bellekte tutulan tüm veriler silinir.

ì Bilgisayarın çalışma hızına doğrudan etki eden, işlemciden sonraki en önemli donanım 
bileşenidir.

ì Günümüzde RAM boyutları Gigabyte’ lar ile ifade edilmektedir (1GB, 2GB, 4GB, 8GB vs.).

ì Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda RAM ler, slot tipine göre isimlendirilirler (SD, DDR, 
DDR-2, DDR-3, DDR-4 vb.).  



ROM (Read Only Memory)

ì Sadece okunabilir bellektir.

ì Bu bellek üretici firma tarafından hazırlanır. Bilgileri okunabilir fakat 
üzerinde değişiklik yapılamaz.

ì Bu bilgiler elektrik kesintisinden etkilenmez ve silinmezler.

ì Günümüzde farklı özelliklere sahip ROM bellekler kullanılmaktadır.

ì (Sık kullanılan örnekleri PROM, EPROM, EEPROM vs.



BIOS (Basic Input Output System)

ì Temel giriş çıkış sistemidir. Bu sistemin çipine BIOS çipi, yazılımına 
BIOS yazılımı denir.

ì Bilgisayarın ilk açılma işlevini yerine getirir.

ì Donanım özelliklerini denetler ve işletim sisteminin doğru 
yüklenmesini sağlar.

ì Bu yazılım eski model kartlarda ROM bellek üzerinde tutulur. 
Günümüzde ise BIOS yazılımı daha çok EEPROM belleklere 
kaydedilmektedir.

ì BIOS hafızasındaki bilgiler elektrik gittiği zaman bile silinmez. 

ì En bilinen modelleri; Award BIOS, Phoenix BIOS , American
Megatrends vs.



BIOS (Basic Input Output System)

ì Bileşenlerin çalışma voltajıyla 
ilgilenir.

ì Bileşenlerin FSB hızıyla ilgilenir.

ì Sistemin tarih-saat ayarlarını tutar.

ì Bileşenlerin çalışma modları, 
haberleşme teknikleri vb. bir çok 
özelliği bios çipindeki yazılım ile 
yöneBlir.

ì BIOS çipindeki ayarlarının 
sıErlanmaması için, sürekli elektrik 
kaynağına ihByacı vardır.

ì BIOS çipi ve pili



BIOS (Basic Input Output System)



BIOS (Basic Input Output System)



Sabitdisk (Harddisk)

ì İşletim Sistemi de dahil olmak üzere 
tüm bilgilerin kalıcı olarak depolandığı 
aygıttır.

ì Elektromekanik yapıdadır.

ì İkincil bellek olarak da adlandırılır.

ì Kapasitesi GB (Gibabyte) ve TB 
(Terabyte) gibi kavramlarla ölçülür.

ì Kayıt yapılan diskin dönüş hızları: 5400, 
7200, 15000 rpm. Şeklinde belirtilir.



SSD  (Solid State Disk)

ì Verilerinizi depolamak için mekanik parçalar yerine bellek çiplerinin 
kullanıldığı disklerdir.

ì Mekanik sistem olmadığı için, harddisklere göre okuma ve yazma hızı 
daha yüksek, daha dayanıklı, daha az ısınan ve daha az enerji tüketen 
disklerdir.

ì Fiyatları harddisklere göre çok daha pahalıdır.



Ön bellek (Cache memory)

ì İşlemciye gönderilecek komut ve verilerin sırada bekle8ldiği bellek alanıdır.  CPU’ 
nun içerisinde yer alır.

ì Çok hızlı ve pahalı bellek modülleri kullanılır. 

ì Bellek kapasitesi düşüktür (1MB, 2MB, 4MB, 6MB vb).

ì Bir uygulamayı ilk açNğımızda yavaş açılır, kapaNp açNğımızda daha hızlı açılır. 
Bunun sebebi uygulamanın henüz bu hızlı belleklerde bekle8liyor olmasıdır.



Güç kaynağı (Power supply)

ì 220 Volt alternatif akım şebeke gerilimini sistemin çalışabilmesi 
için gerekli olan 3V-12V doğru akım gerilim değerlerine 
dönüştürüp ilgili donanım bileşenlerine aktarır.

ì Ürettiği Volt-amper değerine göre çıkış gücü hesaplanır 
(Örneğin 200Watt, 600Watt vb.).



Grafik/ekran kartı (Graphic card)

ì İşlemciden alınan verileri monitöre görüntü sinyali olarak 
gönderen donanımdır. 

ì Kendisine ait mikro işlemcisi ve belleği vardır.



Ses kartı (Audio/sound card)

ì Bilgisayarda analog ve dijital ses işlevlerini yerine getiren 
elektronik birimdir.

ì Doğrudan anakart üzerinde veya sonradan anakarta veya 
genişleme yuvalarına takılabilen türleri mevcuttur.

ì Bilinen en yaygın üreticiler Creative, Realtek vs.



Ağ kartı (Network Interface Card-NIC)

ì Bilgisayarları ve diğer cihazları ağa bağlamada kullanılan kar7r.

ì Kablolu ve kablosuz versiyonları vardır.

ì Farklı haberleşme protokolleri kullanan modelleri vardır.

ì Ethernet kar@ olarak da bilinir.

ì Veri transfer hızı Mbps cinsinden ölçülür (10/100/1000 Mbps).



Flash/USB bellek

ì Flash Bellekler, bilgisayara USB bağlantı noktasından takılan, veri depolama işi 
yapan, güç kesintisinde dahi içerdiği bilgileri kaybetmeyen ve tekrar tekrar 
yazılıp silinebilen belleklerdir.

ì Fiziksel yapısı RAM‘ e, çalışma sistemi SSD ve harddisk‘ lere benzer.

ì Sessiz ve kolay taşınabilirdir. Az enerji tüketir.

ì Bağlantı yuvasının hızına göre okuma yazma hızı değişir (USB 2.0, USB 3.0 vb.).

ì Depolama kapasitesi Gigabyte cinsinden ölçülür (16GB, 32GB, 64 GB vb.).



Giriş-çıkış birimleri (I/O Interface) 

ì Kullanıcının bilgisayarlara veri girişi yaptığı donanım bileşenlerine 
Giriş Birimleri denir.

ì Giriş birimleri: klavye, fare, kamera, tarayıcı, grafik tablet, joystick, 
gamepad, mikrofon, barkod okuyucu vb.

ì Bilgisayarın işlediği verileri kullanıcıya ulaştırdığı donanım 
birimlerine Çıkış Birimleri denir.

ì Çıkış birimleri: monitör, yazıcı, hoparlör, kulaklık, VR gözlük vb.

ì Günümüzde bazı donanım bileşenleri hem giriş, hem de çıkış 
birimi olarak çalışmaktadır. Örneğin çok fonksiyonlu yazıcılar, LCD 
ekranlı oyun klavyeleri vb.



Giyilebilir teknolojiler

ì Giyilebilir teknolojiler, insanların üzerinde taşıyıp giyebildikleri 
elektronik veya bilgisayar temelli teknolojilerdir. 

ì Temel olarak üzerindeki algılayıcı sensörlerle veri toplar ve bu 
verileri kullanarak kullanıcıya geri bildirimler sağlar. 

ì Akıllı saatler giyilebilir teknolojilerin en yaygın olanlarından biridir. 
Android, IOS, Windows gibi işleFm sistemine sahip olan akıllı 
telefonlar ile eşleşFrilebilen akıllı saatler, telefona ulaşmaya gerek 
kalmadan birçok uygulamanın çalışJrılabileceği yeni nesil kol 
saatleridir. 



Giyilebilir teknolojiler



Giyilebilir teknolojiler

ì Akıllı saatlerin fonksiyonları

ì Gelen aramaları cevaplama, reddetme, sessize alma 

ì SMS okuyup cevaplama, E-Posta yönetme

ì Sosyal medya hesaplarından (Facebook, TwiCer, WhatsApp vb.) bildirimleri 
görüntüleme

ì Fotoğraf çekme, video ve ses kaydı yapma

ì Müzik dinleme (ileri/geri, durdurma, ses yükseltme/azaltma)

ì Nabız ölçme, adım sayma

ì Uyku monitörü̈ ile uyku trafiği oölçme ve raporlama, 

ì Takvim, dahili hesap makinesi vb... 



Giyilebilir teknolojiler



Giyilebilir teknolojiler

ì Akıllı gözlükler

ì Gözlük seklindeki giyilebilir bilgisayarlardır. Ses ile kontrol 
edilebildiği gibi, cihazın kenarındaki dokunmatik alan aracılığı ile 
de kontrol edilebilir. 

ì Üzerindeki kamera ile fotoğraf ve video çekilebilir, bunlar yine 
cihaz üzerinden internete bağlanarak farklı ortamlarda 
paylaşılabilir. 



Giyilebilir teknolojiler



Taşınabilir  teknoloji kavramları

ì SMS (Short Message Service) 

ì MMS (Mul3media Messaging Service) 

ì GSM (Global System for Mobile Communica3ons) 

ì GPS (Global Posi3oning System) 

ì Elektronik Posta (E-posta) 

ì Infrared (Kızılötesi ışınlarla ile3len sinyaller ile sağlanan veri bağlanHsı) 

ì Bluetooth (Kablo bağlanHsını ortadan kaldıran kısa mesafe radyo frekansı RF 
teknolojisi) 

ì Bulut (Cloud) Sistem (Kullanıcıların verilerine ve programlarına dünyanın
herhangi bir yerinden, herhangi bir bilgisayarla erişmesine olanak sağlayan bir 
teknoloji) 


