
ì
Temel Bilgi Teknlolojileri 1
Ders notları 2

Öğr.Gör. Hüseyin Bilal MACİT
2017



Yazılım nedir?

ì Elektronik bir cihazın, istenilen bir işi yapması için bir programlama dili 
ile hazırlanmış kod kümesine program denir.

ì Belirli işlerin yapılması için koordine çalışan programların tümüne de 
"yazılım" denir. 



Sistem yazılımları

ì Bilgisayarın kullanıcı ile etkileşimini sağlayan yazılımlardır.

ì Bilgisayar kullanımı için gerekli ana fonksiyonları sağlar ve 
bilgisayar donanımına ve sistemin yürütülmesine yardımcı olur. 

ì İşletim sistemleri

ì Aygıt sürücüleri

ì Derleyiciler

ì BIOS



Uygulama yazılımları

ì Bir işletim sistemi üzerinde çalışan, belirli işlemleri 
geçekleştirmek üzere geliştirilmiş yazılımlardır. 

ì Örneğin Windows işletim sisteminde çalışmak üzere geliştirilmiş 
bir yazılım, MAC OS işletim sistemi üzerinde çalışmaz. 

ì Uygulama yazılımları, donanımla doğrudan iletişime geçmez, 
işletim sistemini aracı olarak kullanırlar. 



Uygulama yazılımları

ì Kelime işlem yazılımları (Wordpad, MS Word, Open Office 
Writer, Adobe Reader vb.)

ì Elektronik tablo-hesap yazılımları (Excel, Numbers vb.)

ì Veritabanı yazılımları (MS Access, Oracle, Paradox, SQL Server 
vb.)

ì Tümleşik paket yazılımlar (MS Office vb. )

ì Grafik yazılımları (CorelDraw, Photoshop, Autocad vb. )

ì İnternet tarayıcı yazılımları (Google Chrome, MS Edge, Mozilla
Firefox, Safari vb.)



Uygulama yazılımları

ì İletişim yazılımları (Messenger, Whatsapp, BİP vb.)

ì Zararlı yazılımlar (Virüs, truva atı, solucan vb.)

ì Oyun-eğlence yazılımları (PC, PS, Mobil telefon ve tablet 
oyunları vb.)

ì Casus yazılımlar (Keylogger vb.)

ì Güvenlik yazılımları (Antivirüs, Firewall vb.)

ì Program geliştirme yazılımları (Visual Studio, Delphi, JBuilder
vb.)



Online kullanılan yazılımlar

ì Bulut bilişim yazılımları (Dropbox, Google drive, iCloud vb.)

ì Arama motorları (Google, Bing, Yahoo, Yandex vb.)

ì Harita yazılımları (Google Maps, Apple harita, Yandex harita vb.)



İşletim sistemi

ì İşletim sistemi, bilgisayarda çalışan, donanım kaynaklarını yöneten ve 
çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan yazılımlar 
bütünüdür.

ì İşletim sistemleri günümüzde bilgisayarlarda, cep telefonlarında, 
video oyun konsollarında, arabalarda, beyaz eşyalarda, 
televizyonlarda, web sunucularında ve daha birçok alanda 
kullanılmaktadır. 

ì Üzerine uygulama yazılımı yüklenebilen veya donanım cihazlarını 
kontrol ederek onları belli bir amaçla çalıştıran ve sonuçlar üreten tüm 
cihazlar üzerinde işletim sistemi bulunduğunu söyleyebiliriz.

ì Dünyada en yaygın kullanılan işletim sistemleri, Linux, Microsoft 
Windows, Android, Mac OS X ve iOS olarak bilinmektedir.



İşletim sistemi

ì Temel görevleri



İşletim sistemi

ì Aygıt yönetimi: Bilgisayarın donanımı ve çevre birimlerinin yönetimini yapar. 
Tüm donanım üzerindeki veri alış verişi kullanıcının isteklerine hitap edecek 
şekilde hızlıca yapılmalıdır. Örneğin aynı anda bir ses verisinin ses kartına 
iletilirken, klavyeden basılan bir tuşun bilgisinin alınmasını yönetir.

ì İşlem yöntemi: Verilen işlemlerin belirli kriterlere göre sıraya konmasını ve 
işlenmesini sağlar.

ì Bellek yöntemi: Bellekle ilgili denetleme ve organizasyon yapar. Bellek 
biriminin adreslenmesini, verilerin bu adres sistemi ile yazılıp okunmasını, 
belleğin dolu ve boş kısımlarının kontrolünü gerçekleştirir. 

ì Dosya Yönetimi: Verilerin kullanıcıya dosyalar şeklinde sunulur. Bu dosyaların 
depolama biriminde depolanması, dosyaya erişim, yeni verilerin dosyalara 
eklenmesi veya dosyadan veri çıkartılması gibi işlemleri gerçekleştirir.



İşletim sistemi

ì İnternet kullanımı ve uygulamalar söz konusu olduğunda, 
günümüzde mobil cihazlar en az masaüstü ve dizüstü kadar, 
hatta belki daha fazla öneme sahip. 

ì StatCounter tarafından paylaşılan rapora göre, Mart 2017’ deki 
internet kullanımı ölçümlerinde Android işletim sistemi 
Windows’u ilk kez geride bıraktı.

ì StatCounter bunun bir milat olduğunu söylese de, aradaki fark 
şimdilik oldukça küçük. 



İşletim sistemi



Windows işletim sistemi

ì Microsoft’un geliştirdiği, yakın zamana kadar dünyada en çok 
kullanılan bir işletim sistemidir.

ì İlk kez Windows kelimesi 1983 Yılında kullanıldı ve bu tarihte 
beta sürümü çıkarıldı. Ancak kullanıcılar tarafından kullanılabilir 
anlamda Windows ilk kez 20 Kasım 1985 tarihinde 
satışa çıkarılmıştır.

ì Kullanışlı grafik ara yüzler, görsel iletiler kullanır. Programları 
çalıştırmak, komut vermek gibi işlemler yapılabilen, hızlı işlem 
gerçekleştirebilme kolaylığı sağlamayan bir yazılımdır.

ì En büyük özelliği kolay öğrenilebilmesidir. Bu kolaylık sayesinde 
en çok kullanılan sistem olmuştur. Windows´un şu ana kadar 
birçok sürümü çıkarılmıştır. 



Windows işletim sistemi

ì Windows 1.0 (Kasım 1985)



Windows işletim sistemi

ì Windows 2.0 (Kasım 1987)

ì Word, Excel



Windows işletim sistemi

ì Windows 3.0 (Mayıs 1990)

ì Oyun yükleme



Windows işletim sistemi

ì Windows 95 (Ağustos 1995)

ì İlk 32 bit Windows

ì Internet Explorer



Windows işletim sistemi

ì Windows 98 (Haziran 1998)

ì Gelişmiş internet

ì Hızlı başlat



Windows işletim sistemi

ì Windows ME (Eylül 2000)

ì Sistem geri yükleme

ì Movie Maker

ì Media Player



Windows işletim sistemi

ì Windows XP (Ekim 2001)

ì Kullanıcı hesapları

ì Uzaktan erişim

ì Yüksek güvenlik

ì En sevilen Windows



Windows işletim sistemi

ì Windows Vista (Ocak 2007)

ì Aero arayüzü

ì Çok sayıda hata 

ì SP1 ve SP2 



Windows işletim sistemi

ì Windows 7 (Ekim 2009)



Windows işletim sistemi

ì Windows 8 (Ekim 2012)

ì Metro arayüzü

ì Uygulama mağazası



Windows işletim sistemi

ì Windows 8.1 (Ekim 2013)



Windows işletim sistemi

ì Windows 10 (Ekim 2014)



Linux işletim sistemi

ì Unix’ e fikirsel ve teknik anlamda atıfta bulunarak geliştirilmiş açık 
kaynak kodlu, özgür ve ücretsiz bir işletim sistemi çekirdeğidir. 
Çekirdeğin kaynak kodları GNU Genel Kamu Lisansı çerçevesinde 
özgürce dağıtılabilir, değiştirilebilir ve kullanılabilir. 

ì Çok geniş bir donanım desteğine sahip olan Linux çekirdeği; Sunucu 
bilgisayarlar, masaüstü-dizüstü bilgisayarlar, iş istasyonları, akıllı 
telefonlar, yeni nesil TV'ler ve tabletler gibi hemen her platformda 
tam bir uyum içerisinde çalışabilmektedir. 

ì Linux sunucu işletim sistemlerinde kullanım oranı bakımından ilk 
sırada tercih edilmekte ve dünyanın 10 hızlı süper bilgisayarında da 
kullanılmaktadır.

ì Linux; işletim sistemi değildir, işletim sistemi çekirdeğidir. Linux 
çekirdeği, bu çekirdeği kullanan çeşitli "Linux dağıtımları" tarafından 
kullanıcıya tam teşekkülü bir işletim sistemi olarak sunulurlar. 



Linux dağıtımları

ì Parrot linux



Linux dağıtımları

ì Linux Mint



Linux dağıtımları

ì Redhat Linux



Linux dağıtımları

ì Pardus Projesi, TÜBİTAK - UEKAE tarafından başlatılan ve 
sürdürülmekte olan, bilişim okuryazarlığına sahip bilgisayar 
kullanıcılarının temel masaüstü gereksinimlerini hedefleyerek; 
bulunan Linux dağıtımlarının üstün taraflarını kavram, mimari ya 
da kod olarak kullanan kullanım kolaylığı sağlamak üzere 
geliştirilen Linux dağıtımıdır.

ì Tam ve düzgün Türkçe desteği verir.

ì Kurulumu ve kullanımı kolaydır.

ì Görev merkezli ve insan temelli modüler bir yapıya sahiptir.

ì Sabitdiske kurulum gerektirmeden CD’ den çalışabilen ayrı bir 
sürüme de sahiptir.



Linux dağıtımları



MAC OS işletim sistemi

ì Macintosh İşletim Sistemi, yani Mac OS; Apple firması 
tarafından 1984 yılında tanıtılmıştır. Bu işletim sistemi sadece 
Apple marka bilgisayarlar ile uyumludur.

ì 2016 ortası dünyada PC işletim sistemi kullanım oranları



MAC OS işletim sistemi



Android işletim sistemi

ì Linux çekirdeğini kullanan bir işletim sistemidir. Google, Open 
Handset Alliance ve özgür yazılım toplulukları tarafından 
geliştirilmektedir. Temel olarak dokunmatik ekranlar için 
tasarlanan Android, düşük maliyetli ve kişiselleştirilebilen 
işletim sistemi arayan yüksek teknolojiye sahip cihazlar arasında 
da popülerdir. Başlarda bu sadece tablet ve akıllı telefonları 
kapsasa da, günümüzde televizyonlar, arabalar, oyun konsolları, 
dijital kameralar ve saatler gibi cihazlarda da kullanılmaya 
başlamıştır.

ì 2013 yılında en popüler mobil işletim sistemi haline gelmiştir.

ì 2014 yılı ekim ayı itibariyle Android markette 1 milyondan fazla 
uygulama, yıllık 50 milyarı aşkın indirme sayısı bulunmaktadır.



Android işletim sistemi

ì Google'ın 2014'ün haziran ayında verdiği rakamlara göre 1 
milyardan fazla aktif Android kullanıcısı bulunmaktadır. 

ì 2013'ün nisan ayında yapılan bir ankete göre de yazılım 
geliştiricilerin %71'inden fazlası Android için uygulama 
geliştirmektedir. 

ì 2017 Mart ayı verilerine göre mobil cihazların %71’ i Android
işletim sistemi kullanmaktadır.

ì 2017 Temmuz ayında, Android marketteki uygulama sayısı 3 
milyonu aşmıştır.



Android işletim sistemi



iOS işletim sistemi

ì iOS (iPhone OS) Apple'ın orijinal olarak iphone için geliştirdiği 
ancak daha sonra iPod ve iPad’ de de kullanılan mobil işletim 
sistemidir.

ì Mac OS X’ den türetilmiştir. iOS içinde 4 katman 
bulundurmaktadır: Core OS tabakası, Core Servisleri tabakası, 
Medya tabakası ve Cocoa Touch tabakası. 

ì iOS, uygulama mağazası olarak dünyada en çok uygulama 
bulunan AppStore’ u kullanır.

ì Kapalı kaynak kodludur. 



iOS işletim sistemi

ì 2016 yılında App Store’ dan 224,8 milyar 
uygulama indirme gerçekleşmiştir. Bu 
rakam 2017’ de şimdiye kadar 270 milyarı 
aşmıştır.

ì Ocak 2017’ de, App Store’ daki mobil 
uygulama sayısı 2 milyonu aşmıştır.



iOS işletim sistemi

ì Apple firması 2017 ilk çeyreğinde 52,9 milyar dolar ciroya 
ulaşmış, bir önceki 3 aylık döneme göre %5 büyümüştür.

ì Apple’ ın kasasındaki nakit varlıkları ise 256,8 milyar 
dolara yükselmiş oldu.

ì Sadece bu çeyrekte 50,76 milyon iPhone, 8,9 milyon iPad, 4,2 
milyon Mac satıldı.

ì Apple Store sayısı ise 18 farklı ülkede toplam 495’e çıktı. 
Buradan gelen ciro ise %27 artmış oldu.

ì App Store uygulama marketi, yalnızca 2016 Aralık ayında 3 
milyar dolar ciro yapmıştır. Uygulama geliştiriciler, 2016 yılında 
App Store’ dan 20 milyar dolar para kazanmışlardır.


