
B‹LG‹SAYARLARIN TAR‹HÇES‹

‹lk Bilgisayarlar
Günümüzde geçerli olan anlam› ile bilgisayarlar›n tarihçesi 1943 senesinde ENIAC
adl› bilgisayar ile bafllam›flt›r. ENIAC (Elektronik say›sal birlefltirici ve hesaplay›c›),
Pensilvanya Üniversitesinde John Mauchly ve John Presper Eckert taraf›ndan tasar-
lanm›fl ve yap›lm›fl olan dünyan›n ilk genel amaçl› say›sal bilgisayar›d›r. ENIAC,
‹kinci Dünya Savafl› esnas›nda ortaya ç›kan gereksinimlere dayal› olarak gelifltiril-
mifltir. ABD Ordusunun Balistik Araflt›rma Laboratuvar›, silahlar için menzil ve
mermi yolu hesaplamas›nda kullan›lacak tablolar›n oluflturulmas› esnas›nda bu sü-
reci gerçeklefltirebilmek için 200 kifli çal›flt›rmakta idi. Tek bir silah için bile bu tab-
lolar›n haz›rlanmas› bir kiflinin günlerini alabilmekteydi.

Pensilvanya Üniversitesinden John Mauchly, o dönemde mevcut olan “lamba-
lar›” (vacuum tube) kullanarak bu ifli gerçeklefltirecek bir bilgisayar tasarlamay›
teklif etti ve 1943’te bu teklifi kabul edilerek çal›flmalar bafllad›. Nihayetinde orta-
ya ç›kan makine, 30 ton a¤›rl›¤›nda, 18000 lamba kullanan ve 140 metrekare yer
kaplayan bir cihaz olmufl idi ve çal›flma esnas›nda 140 kilovat enerji harcamaktay-
d›. Bununla birlikte o dönem mevcut tüm mekanik hesap araçlar›ndan daha h›z-
l›yd› ve saniyede 5000 toplama ifllemi yapabiliyordu.

‹lk bilgisayar ENIAC, günümüzde standart hale gelmifl ikili düzen (binary) yeri-
ne onluk düzeni temel alan bir yap›da idi. Haf›zas› 10 haneli bir ondal›k say›y› tut-
mas›na izin veriyordu, programlamas› üzerindeki anahtarlar›n manuel olarak ayar-
lanmas› ve çeflitli kablolar›n tak›p ç›kart›lmas› ile yap›l›yordu. 1946’da tamamland›-
¤›nda savafl bitmiflti ancak ENIAC yine savafl amaçl› olarak ve de sonraki y›llarda
gelifltirilecek Hidrojen bombas›n›n hesaplamalar›nda kullan›ld›. 1955’e kadar çal›-
flan bu bilgisayar daha sonra görevden al›nd›.

ENIAC ile ilgili en büyük sorun, programlanmas›n›n çok zor olmas›yd›. ENIAC’›
gelifltiren ekipten John von Neumann 1945 senesinde daha sonra kendi ad›n› ala-
cak (Neumann Makinas›) bir tasar›m ile ortaya ç›kt›. Neumann’›n önerisi, bilgisa-
yar›n uyar›nca ifllem yapaca¤› komutlar›n, haf›zada bilgisayar›n anlayabilece¤i bir
formda, veri ile birlikte yer almas› ve de cihaz›n bu komutlar› okuyarak ifllemesi il-
kesine dayanmaktayd›. “Kay›tl› program kavram›” (Ayn› dönemlerde Alan Turing
de benzer bir kavram gelifltirmifltir.) olarak adland›r›lan bu yaklafl›m, kendisinden
sonra gelecek tüm bilgisayarlarda (günümüzde de) çal›flma ilkesini teflkil etmifltir.

Bilgisayara Girifl

Lamba: 1900’lerin
bafllar›nda elektronik
teknolojisinin ilk
aflamalar›nda kullan›lan ve
görünüfl olarak da lambaya
benzeyen devre parçalar›.
Elektronik devrelerinde
yükselteç veya ilk
bilgisayarlarda
anahtar(switch) görevlerini
görmüfllerdir.



Bu yaklafl›ma uyan ilk bilgisayar ise yine Neumann ve ekibi taraf›ndan Princeton
Üniversitesinde yap›lm›fl olan IAS’dir (Üniversitedeki Geliflmifl Çal›flmalar Enstitü-
sünün ad›n› IAS olarak alm›flt›r). 

fiekil 1.1’de IAS bilgisayar›n›n ana bileflenleri gösterilmektedir:
• Ana haf›za, hem veri hem de program komutlar›n› saklamaktad›r,
• Aritmetik ve mant›k birimi (ALU) say›sal veri üzerinde ifllem yapma yetene-

¤i tafl›maktad›r,
• Kontrol birimi, haf›zadaki komutlar› yorumlayarak yap›lacak ifllemi belirle-

mektedir,
• Girifl-ç›k›fl birimi ise cihaz›n idare edilmesi için veri/program ifllemlerinin gi-

rifl-ç›k›fl›n› sa¤lamaktad›r.

‹stisnalar haricinde günümüzdeki tüm bilgisayarlar IAS bilgisayar›n›n kulland›¤› yap›ya
uygun tasarlanm›flt›r.

IAS’nin haf›zas› her biri 40 ikilik düzen verisi (bit) içeren 1000 haf›za biri-
minden oluflmaktad›r. IAS’nin kontrol birimi bu haf›zadan komutlar› okuyarak
s›ra ile iflleme almaktad›r. Cihaz›n 21 adet farkl› komutu bulunmakta ve bunlar
ile veri transferi, dallanma komutu, aritmetik ifllemler ve de adres de¤ifliklikle-
ri yap›labilmektedir.

Ticari Bilgisayarlar
IAS sonras›nda 1950’lerde ticari amaçl› kullan›lan bilgisayarlar›n ça¤› bafllamakta-
d›r. O dönemde Sperry ve IBM firmalar› pazarda hakim durumdad›rlar. 1947 y›l›n-
da ENIAC’›n tasar›mc›lar› Eckert ve Mauchy bir flirket kurarak ilk ticari bilgisayar
olan UNIVAC 1’i ürettiler. Bu cihaz 1950 y›l›nda ABD nüfus bürosu taraf›ndan nü-
fus say›m›nda kullan›ld›. Eckert-Mauchy firmas› takiben Sperry-Rand flirketinin al-
t›nda UNIVAC birimi halini ald› ve serinin devam›n› üstlendi. Daha yüksek haf›za
ve ifllem yetene¤ine sahip UNIVAC II 1950’lerin sonunda piyasaya ç›kt› ve bunu da
1100 serisi takip etti. 

IBM ise delikli kart (punched card) iflleme üzerine olan faaliyetlerini 1953 y›l›nda
701 adl› ilk elektronik haf›zal› bilgisayar›n› ç›kartarak devam ettirdi. Aslen bilimsel
uygulamalar için gelifltirilen bu cihaz› 702 adl› ve ifl dünyas› uygulamalar›n› hedef-
leyen model devam ettirdi.

Bu döneme kadar vakum tüplerini baz alan bilgisayar tasar›mlar›, transistö-
rün icad› ile çok daha küçük, az enerji harcayan, daha ucuz, daha az ›s›nan ve
daha dayan›kl› bu alternatife h›zla döndüler. NCR ve RCA firmalar› 1950’lerin
sonunda ilk transistörlü bilgisayar› ürettiler ve IBM de 7000 serisi ile bu alana
geçifl yapt›. 
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(Girifl-Ç›k›fl)

 Birimi

fiekil 1.1

Neumann taraf›ndan gelifltirilen
IAS bilgisayar› yap›s›.

Kaynak: Stallings, W. (2006).
Computer Organization and
Architecture. New Jersey:
Prentice Hall.
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Delikli kart: Bilgisayarlara
veri veya program girifli ilk
dönemlerde matbu kartlar›
özel aletler ile delerek ve bu
delikli kartlar› kullanarak
yap›lm›flt›r. Hem ifl yükü
olarak hem de kal›c›l›k ve
esneklik aç›lar›ndan k›s›tlar›
olan bu yöntem daha
sonralar› terk edilmifltir.

Transistör: Elektronik
devrelerde güçlendirici veya
anahtar olarak kullan›lan,
yar› iletken temelli devre
eleman›.



Bilgisayar›n ikinci dönemi olarak adland›r›lan transistörlü evrede iki önemli
de¤ifliklik daha ortaya ç›kt›. Bilgisayar›n çal›flmas›n› sa¤layan komutlar› dolay›s›
ile programlar› daha rahat ve h›zl› gelifltirmeyi mümkün k›lan “üst düzey prog-
ramlama dilleri” ve de bilgisayar›n çal›flma ortam›n› ve kurallar›n› belirleyen “sis-
tem yaz›l›mlar›”. Bu dönemin önemli flirketlerinden DEC (Digital Equipment Cor-
poration) 1957’de kuruldu ve yine o y›l ilk bilgisayar› olan PDP-1’i sundu. Bu bil-
gisayar üçüncü nesil olarak adland›r›lan dönemin temelini teflkil eden ilk “mini
bilgisayar” idi.

Entegre Devreler ve Mikroifllemciler
Üçüncü nesilde transistörler yerlerini birçok transistörü üzerinde bar›nd›ran “en-
tegre devrelere” b›rakt›lar. ‹kinci nesil bilgisayarlarda bafllarda 10000 civar›nda
transistör bulunmakta idi, zaman içerisinde bu yüz binlerce transistöre ulaflt› ve
ayr›k transistörler ile cihaz üretimini çok zor bir hale soktu. 1958’de entegre dev-
renin imali ile bilgisayarlar›n üçüncü nesli DEC’in PDP-8’i ve de IBM System/360’›
ile bafllad›. Bu dönemde bir entegre devrenin üzerine konulabilecek transistör
say›s› inan›lmaz bir sürat ile artmaya bafllad›. Bunun ile ilgili önemli entegre dev-
re üreticilerinden Intel’in kurucular›ndan olan Gordon Moore’un ifade etti¤i
“Moore kural›” günümüze kadar geçerlili¤ini korumufltur. Bu geliflmenin bir-
çok etkileri olmufltur:

• Ayn› birimdeki ifllem veya haf›za kapasitesinin maliyeti sürekli olarak
azalm›flt›r,

• Bileflenlerin küçülmesi haf›za ve mant›k elemanlar›n›n daha yak›n yerleflti-
rilmesini mümkün k›ld›¤› için elektriksel yollar k›salm›fl ve bu da ifllem h›z›-
n› artt›rm›flt›r,

• Küçülen bilgisayar› farkl› ortamlarda ve ba¤lamlarda kullanmak mümkün
hale gelmifltir,

• Enerji ve so¤utma ihtiyaçlar› azalm›flt›r,
• Entegre devre üzerindeki ba¤lant›lar lehimlenmifl ayr›k bileflenlere göre çok

daha güvenilir sonuçlar sunmufltur.

Entegre devrelerin Moore kural› paralelinde güçlenmesi bilgisayarlara hangi aç›lardan
faydal› olmufltur?

‹lerleyen y›llarda gerçekleflen önemli bir de¤ifliklik de haf›za elemanlar›n›n da
yar›iletken tabanl› imalini mümkün k›lan geliflmelerdir. Öncesinde manyetik esas-
lar› temel alan haf›za bileflenleri, 1970 y›l›nda Fairchild firmas›n›n üretti¤i ilk uygun
kapasitede ve ticari haf›za birimi ile yar› iletkenler dünyas›na tafl›nm›fl ve sonras›n-
da da Moore kural›n›n etkisi bilgisayarlar›n bu kritik bilefleninde de gözlemlenme-
ye bafllam›flt›r.

Bir di¤er çok önemli geliflme, entegre devreler üzerindeki bileflen say›s›n›n art-
mas› ile bir Merkezi ‹fllem Biriminin (CPU) tüm ifllevlerini tek bir yonga üzerinde
sunabilecek noktaya ulafl›lmas›d›r. Intel 1971 y›l›nda 4004 adl› yongas› ile bir
CPU’nun tüm bileflenlerini tek bir entegre devre üzerinde sunmufl ve ilk mikroifl-
lemci ortaya ç›km›flt›r. 4004 ile bafllayan süreç, ilk 8 bit’li mikroifllemci olan 8008
ile devam etmifl, takiben 8080, 8086, 8088, 80286, 386, 486, Pentium fleklinde da-
ha h›zl› ve yüksek ifllem kapasiteli yonga aileleri piyasaya sürülmüfltür. Buna pa-
ralel olarak Motorola (günümüzde Freescale Semiconductor), AMD ve di¤er farkl›
yonga üreticileri de bu alanda faaliyet göstermifllerdir. 
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Moore Kural›: Entegre
devreler üzerindeki
transistör say›s›n›n her iki
senede bir iki kat artaca¤›n›
öngören ve zaman›n (flu ana
kadar) hakl› ç›kartt›¤›
öngörü. Gordon Moore bu
öngörüyü 1965 y›l›nda
yapt›¤›nda “en az on sene”
daha geçerli olaca¤›n›
belirtmiflti.
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Günümüzde ise mikroifllemci dünyas›nda çok çekirdekli ifllemciler yayg›n ola-
rak kullan›lmaktad›r. Bu sayede Moore kural›n›n devam› boyut, güç, ›s›, sürat gibi
k›s›tlara ra¤men devam ettirilmektedir. Bunun ile birlikte giderek yayg›nlaflan mo-
bil platformlar›n (cep telefonlar›, tablet bilgisayarlar gibi) gerektirdi¤i enerji konu-
sunda avantajl› “mobil ifllemci mimarileri” (ARM ve di¤erleri) de yayg›n olarak kul-
lan›lmaktad›r.

Kiflisel Bilgisayarlar ve Sonras›
Mikroifllemciler ile birlikte bilgisayarlar›n uygun fiyat, boyut, ifllem kapasitesine
ulaflmalar› belki de bilgisayarlar›n tarihindeki en büyük devrim olan “kiflisel bilgi-
sayarlar” dönemini bafllatm›flt›r. Bir önceki dönemde mevcut olan mini bilgisayar-
lar, isimlerindeki mini ibaresine ra¤men halen kiflisel olarak kullan›lamayacak fiyat
ve sistem gereklerine sahip idi. 1970’lerin bafl›nda Intel’in 8080 ifllemcisini temel
alan Altair 8800 kiflisel bilgisayar furyas›n›n bafllang›c›n› oluflturmufltur. Ayn› y›llar-
da Apple firmas›n›n kurucular› olan Steve Jobs ve Steve Wozniak da Apple 1 adl›
ilk bilgisayarlar›n› üretmifllerdir.

O dönemde Microsoft firmas›n›n kurucular›ndan olan Bill Gates’in “her masaüstünde ve her
evde bir bilgisayar” vizyonu ve bunun çerçevesinde sunulan iflletim sistemi ve üretkenlik çö-
zümleri/yaz›l›mlar›, ilerleyen y›llarda bu hayalin gerçekleflmesinde önemli rol oynam›flt›r.

Günümüzde ise bilgisayarlarda ve bilgisayar tan›m› ile ifade edilebilen cihazlar-
da kökten de¤ifliklikler yaflanmaktad›r. Art›k bilgisayarlar (veya bilgisayar yetenek-
lerine sahip birimler) sadece masaüstlerinde de¤il, hepimizin günlük yaflamlar›nda
fark›nda oldu¤umuz ya da olmad›¤›m›z birçok noktada mevcutturlar. 

Günlük hayat›m›za bilgisayarlar›n girdi¤i noktalara örnekler verebilir misiniz?

Art›k bir cep telefonu veya tablet bilgisayar bundan birkaç sene önce bir “su-
nucu bilgisayar›n” sahip oldu¤u kapasite ve performansa sahip olmaktad›r. Kul-
land›¤›m›z arabalar›n içinde onlarca bilgisayar ve mikroifllemci farkl› ifllevleri
gerçeklefltirmekte, evimizdeki mutfak araçlar›, televizyon gibi ürünlerde yine
birçok bilgisayar ve mikroifllemci gömülü olarak çal›flmakta ve de hatta birbirle-
ri ile sürekli veri a¤lar› üzerinden irtibata geçebilmektedir. Bilgisayarlar›n teme-
lini teflkil etti¤i biliflim sistemleri, günlük hayat›m›z›n her alan›nda yer almakta,
tüm bankac›l›k, sa¤l›k, ulaflt›rma, savunma, e¤itim sistemleri bunlar üzerine in-
fla edilmektedir. Bu yap›lar›n içinde bar›nd›rd›¤› devasa veri y›¤›nlar›, veri taba-
n› yönetim sistemlerinde saklanmakta, sorgulanmakta, ifllenmekte ve yine tüm
bu da¤›t›k bileflenler birbirleri ile veri a¤lar› üzerinden paylafl›m yapabilmekte
ve beraberce çal›flabilmektedir. Bu çerçevede art›k bilgi teknolojileri ve iletifli-
min aras›ndaki çizginin de belirsiz hale geldi¤i ve bu iki dünyan›n yak›nsad›¤›-
n› söylemek mümkündür. 

Bilgisayar tarihinin (mekanik ifllem birimlerinden bafllayarak) resimli bir kayd› için
http://www.cs.kent.edu/~rothstei/10051/History.htm
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B‹LG‹SAYARLARIN YAPISI VE B‹LEfiENLER‹
Önceki bölümde aktar›ld›¤›
çerçevede Neumann taraf›n-
dan oluflturulan mimari, gü-
nümüz bilgisayarlar›n›n da
yap›sal esas›n› teflkil etmek-
tedir. fiekil 1.2’de bir bilgisa-
yar›n kavramsal yap›s› ve bu-
radaki ifllevsel bölümlenme
aktar›lmaktad›r.

Kavramsal olarak belir-
lenmifl ve ayr›mlanm›fl bu ya-
p›da her bilgisayarda yer
alan ve de verinin saklanma-
s›, ifllenmesi, aktar›lmas› ifl-
levlerini, bunlar›n genel ola-
rak kontrolünü üstlenen bi-
rimler mevcuttur. Bu birim-
lerin üstlendi¤i görevlerin bir
bilgisayar mimarisinde pay-
lafl›laca¤› yap›lar ise fiekil 1.3’te
mevcuttur.

Bilgisayar mimarisi ile ilgili daha detayl› bilgiler William Stallings’in “Computer Organiza-
tion and Architecture” (New Jersey: Prentice Hall, 2006) adl› kitab›nda mevcuttur.
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fiekil 1.2

Veri
aktar›m
birimi

Kontrol
birimi

Veri
saklama
birimi

Veri
iflleme
birimi

Kavramsal
bilgisayar
mimarisi.

Kaynak: Stallings,
W. (2006).
Computer
Organization and
Architecture. New
Jersey: Prentice
Hall. 

fiekil 1.3

Girifl/Ç›k›fl
Birimi Ana Haf›za

Yazmaçlar
Aritmetik&

Mant›k
Birimi

Kontrol
Birimi

Bilgisayar ana
mimarisi ve
bileflenleri

Kaynak: Stallings,
W. (2006).
Computer
Organization and
Architecture. New
Jersey: Prentice
Hall. 
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Bu mimari yap›lanma alt›nda en kritik birim ana ifllemci / CPU’dur. CPU’nun
görevi, bünyesindeki kontrol birimi vas›tas› ile CPU’nun ve de bilgisayar›n ifllem-
lerini yönetmek, aritmetik/mant›k birimi vas›tas› ile bilgisayar›n veri iflleme görev-
lerini icra etmek, yazmaçlar vas›tas› ile CPU’nun dahili haf›za ifllemlerini yapmak-
t›r (ki günümüzde art›k CPU’lar›n da çok ciddi ilave haf›za birimleri mevcuttur).
Bunun ile birlikte bilgisayar›n ana haf›za birimi ve de d›fl dünya ile veri al›flverifli-
ni sa¤layan girifl/ç›k›fl birimleri mevcuttur.

Ekran bilgisayarlar›n ana bileflenlerinden midir?

Günümüzde bilgisayarlar›n d›fl dünya ile irtibat› USB, HDMI vb. kablolu ba¤-
lant›lar yan›nda Bluetooth, Wi-Fi vb. kablosuz ba¤lant›lar ile olabilmektedir. Bu
ba¤lant›lar üzerinden yaz›c›, taray›c›, ekran, harici saklama gibi ikincil birimler
ba¤lamak mümkündür. Yine kullan›c›lar›n bilgisayar ile etkileflim kurdu¤u ara
yüzler klavye, fare gibi yöntemler yan›nda ekrandan çok noktal› dokunufl gibi da-
ha kullan›c› dostu yap›lar ile de olabilmektedir. Bunun ile birlikte ana yap› ve mi-
mari olarak nerede ise 70 sene öncesine ait Neumann IAS mimarisi hala günümüz-
de de ana hatlar› teflkil etmektedir. 

B‹L‹fi‹M S‹STEMLER‹

Biliflim Sistemlerinin Yap›s›
Günümüzde hem ifl dünyas›nda hem de kamu kurumlar›nda biliflim sistemleri
asli unsurlar› oluflturmaktad›r. Biliflim sistemleri donan›m, yaz›l›m, bunlar› kulla-
nan, girdi sa¤layan veya ç›kt›lar›n› kullanan insanlar ve tüm bunlar›n bir arada ifl-
lem görmesini sa¤layan süreçlerden oluflmaktad›r. Biliflim sistemlerinin temelin-
de donan›m ve yaz›l›mdan oluflan bilgisayarlar olmak ile beraber, bu sistemler
çevresel unsurlar›n oluflturdu¤u çerçevede, kurum içinde ve d›fl dünya ile irtibat
halinde dinamik yap›lard›r. Görevlerini icra eder iken çok genifl bir paydafl kü-
mesi ile irtibattad›rlar ve etkide bulunurlar. fiekil 1.4’te bir biliflim sisteminin ya-
p›s› özetlenmektedir.

8 Temel  Bi lg i  Teknolo j i le r i - I

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ � �
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3

G‹RD‹LER
‹fiLEME

AfiAMALARI
ÇIKTILAR

B‹L‹fi‹M S‹STEM‹

HissedarlarDüzenleyici kurumlar Rakipler

Tedarikçiler Müflteriler

ÇEVRESEL FAKTÖRLER

fiekil 1.4

Bilgisayar ana
mimarisi ve
bileflenleri.

Kaynak: Stallings,
W. (2006).
Computer
Organization and
Architecture. New
Jersey: Prentice
Hall. 



Biliflim sistemleri fiekil 1.4’te de ifade edildi¤i çerçevede, çevresel faktörler olan
tedarikçiler, müflteriler, rakipler, hissedarlar, düzenleyici kurumlar ile etkileflimli
bir iliflki halindedir. Bu görevi yapar iken bilgisayarlar, alt bileflen olan donan›m ve
yaz›l›m (software/hardware), ço¤u zaman kurumdaki insanlar (peopleware), belli
ifl süreçleri etraf›nda sistemin kalbindeki “iflleme” aflamas›n› yerine getirir. Günü-
müzde biliflim sistemlerini kullanmayan bir ticari kurulufl veya kamu kurumu bul-
mak mümkün de¤ildir. Bilgisayarlar›n hayat›m›z›n her alan›na girmelerine paralel,
bilgisayar temelli yap›lar›n bir üst oluflumu da denilebilecek biliflim sistemleri de
hayat›m›za dahil olmufllard›r. ‹letiflim sistemlerindeki geliflmeler, hem kurum içi
hem, kurumlar aras› irtibatlar› artt›rm›fl, biliflim sistemlerince üretilen ve depolanan
inan›lmaz boyutlardaki verilerin paylafl›m›n› mümkün k›lm›fl dolay›s› ile onlar da
bu sistemlerin ana unsurlar› haline gelmifllerdir. 

Özellikle iletiflim a¤› bileflenleri, veri tabanlar› ve veri taban› yönetim sistemle-
ri, veriler üzerinde ifllem yapmay› ve iflletmelere karar süreçlerinde destek olmay›
sa¤layan çözümleri ortaya ç›kartm›fllard›r. Bunlardan kurumsal kaynak planla-
ma, müflteri iliflkileri yönetimi, veri madencili¤i ve ifl zekas› çözümleri, gü-
nümüz iflletmelerinin kaç›n›lmaz araçlar› haline gelmifltir.

Biliflim Sistemi Çeflitleri
Biliflim sistemlerini 6 ana bafll›k halinde incelemek mümkündür:

Bu s›n›fland›rma ve her tür biliflim sisteminin detayl› incelemesi K.C. Laudon ve J.P.Lau-
don’un “Management Information Systems” (New Jersey:Prentice Hall,2002) kitab›nda
mevcuttur.

• ‹fllem süreç sistemleri
• Ofis sistemleri
• Bilgi temelli ifl sistemleri
• Karar destek sistemleri
• ‹flletme bilgi sistemleri
• Üst düzey yönetici destek sistemleri
‹fllem (transaction) süreç sistemleri, kurumlar›n operasyon seviyesinde en te-

mel süreçlerini üstlenen yap›lard›r. Siparifl girifl, otel rezervasyon, bordro, personel
sistemleri bu kategoriye girmektedir.

Ofis sistemleri ofis ortam›nda çal›flanlar›n verimlili¤ini artt›ran, kelime iflleme,
hesap çizelgesi, sunum haz›rlama, masaüstü yay›nc›l›k gibi ifller için kullan›lan çö-
zümlerdir. Microsoft Office bu konuda uygun bir örne¤i teflkil etmektedir. Yine
tasar›m amaçl› programlar (AutoCAD gibi) bilgi temelli ifl sistemleri olarak adlan-
d›r›lmaktad›rlar.

‹flletme bilgi sistemleri flirketin yöneticilerine destek amac› tafl›rlar ve yönetici-
lere flirketin durumu ile ilgili raporlar› flirket içi verileri baz alarak sunmay› müm-
kün k›larlar. Karar destek sistemleri de yine yöneticiler için hem flirket içi hem de
flirket d›fl› veri kaynaklar›n› kullanarak analitik karar vermeyi mümkün k›lan ç›kt›-
lar sunarlar. Üst düzey yönetici destek sistemleri ise kurumun stratejik seviyede
alaca¤› kararlarda yard›mc› olurlar.

Kurumlarda kullan›lan kurumsal kaynak planlama (ERP), müflteri iliflkileri yö-
netimi (CRM) gibi sistemler kullan›c›lar›na ba¤l› olarak bu alt› bafll›ktan birden faz-
las›n› kapsamakta ve o kapsamda hizmet verebilmektedir.
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Kurumsal kaynak planlama
(Enterprise resources
planning - ERP): Kurumsal
kaynak planlamas›
iflletmelerde mal ve hizmet
üretiminde gerekli
kaynaklar›n planlamas›nda
görev alan biliflim
sistemlerine verilen add›r.
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Müflteri iliflkileri yönetimi
(Customer relationship
management): ‹flletmelerde
ifl iliflkisi içinde bulunulan
mevcut ve müstakbel
müflterileri ile ilgili bilgileri
ifl süreçleri (sat›fl,
pazarlama, müflteri
hizmetleri, teknik destek) ile
düzenleme ve eflleme
görevini üstlenen biliflim
sistemlerine verilen add›r.

Veri madencili¤i (Data
Mining): Büyük veri setleri
üzerinde yapay us, makine
ö¤renmesi ve istatistik
teknikleri arac›l›¤› ile çeflitli
iliflkiler bulmay› mümkün
k›lan yöntem ve bunu
kullanan biliflim sistemleri.



Biliflim Sistemlerinin Ekileri
Hayat›n her alan›nda yer almaya bafllayan biliflim sistemleri hem özel hayat›m›z›
hem de ticari faaliyetleri ve kamu hizmetlerini kökünden de¤ifltirmektedir.

Afla¤›daki tablo 1.1’de Biliflim sistemlerinin olumlu ve olumsuz etkileri ile ilgili
bir k›yaslama mevcuttur:

Bu k›yaslama ve detayl› inceleme K.C. Laudon ve J.P.Laudon’un “Management Information
Systems” (New Jersey:Prentice Hall,2002) kitab›nda mevcuttur.

Yukar›daki k›yaslamada da belirtildi¤i üzere “bilgi güvenli¤i” ça¤›m›zda bilgisayarlar›n ve
de biliflim sistemlerinin çözüm arad›¤› en büyük sorunlardand›r.

Olumlu etkiler Olumsuz etkiler

‹flletme içi ifllemlerin ve ka¤›t tabanl› 

süreçlerin çok daha h›zl› gerçekleflmesi

Önceden insanlar›n yapt›¤› iflleri devralarak 

çal›flanlar›n da yerini almak

Müflterilerin tüketim al›flkanl›klar›n› belirlemede

ve firmalar› yönlendirmede yard›mc› olmak
Kiflisel veriler ile ilgili mahremiyet sorunlar›

Internet tabanl› çözümler, Kiosklar, mobil 

ifllemler gibi hayat› müflteriler için 

kolaylaflt›ran çözümler

Birçok sürecin tümü ile biliflim sistemlerine 

ba¤l› hale gelmesi sonucu kesinti durumunda 

hayat›n da durmas›

Cerrahi, radyoloji, genetik vb. konularda 

sa¤lanan ilerlemeler

Biliflim sistemlerinin yo¤un kullan›m› kaynakl› 

sa¤l›k sorunlar›

Kablolu ve kablosuz a¤lar ile verinin 

milyonlarca insan ile paylafl›m›

‹stenmeyen içeriklerin veya kötücül 

yaz›l›mlar›n yine bu a¤lar ile da¤›t›m›
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Tablo 1.1
Biliflim sistemlerinin
olumlu ve olumsuz
etkileri

Kaynak: Laudon,
K.C., Laudon, J.P.
(2002).
Management
Information
Systems. New Jersey:
Prentice Hall. 
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Elektronik temelli bilgisayarlar elektronik dünya-
s›na “tüp” tabir edilen birimlerin girmesini taki-
ben ve de ‹kinci Dünya Savafl›ndaki silah tekno-
lojilerinin hesap gerekleri çerçevesinde ortaya
ç›km›fllard›r. ENIAC adl› ilk bilgisayar› takiben,
Neumann taraf›ndan gelifltirilen model çevresin-
de IAS bilgisayar› ve de daha sonralar› IBM ve
Sperry firmalar›n›n ürünleri ortaya ç›km›fl ve as-
kerî, akademik, kamu sektörü ihtiyaçlar›na ilave-
ten ticari amaçlar ile de kullan›lmaya bafllam›flt›r.
Transistörün ve müteakiben entegre devrelerin
bulunmas› ile bu geliflme h›zlanm›fl ve kiflisel bil-
gisayar devrimi neticesinde “her masada ve her
evde bir bilgisayar” vizyonu gerçekleflmifl ve hat-
ta ötesine geçilmifltir. Günümüzde cep telefonu-
muz çok güçlü bir bilgisayard›r, bunun yan›nda
arabalar›m›zda, evimizdeki buzdolab›, televiz-
yon, f›r›n gibi ürünlerde bile birçok gömülü mik-
roifllemci faal durumdad›r. 
Bilgisayarlar›n büyük ço¤unlu¤u ayn› mimari üze-
rinde ifllemektedir. Bu mimarinin temelinde ana
ifllem birimi (CPU) bulunmakta, bunun ile irtibat-
l› haf›za birimi ve girifl-ç›k›fl birimi mevcut olmak-
tad›r. CPU da kendi içinde bir haf›za bileflenine,
bir aritmetik/mant›k birimine ve bunlar› idare
eden bir kontrol birimine sahiptir. Al›flt›¤›m›z bil-
gisayar yap›s›ndaki klavye, ekran, fare, yaz›c›, ta-
ray›c› gibi bileflenler ise tali bir role sahiptirler.
Bilgisayarlar hayat›m›z›n her alan›na girer iken,
iflletmelerin de tüm ifl süreçlerinde rol almakta-
d›rlar. Bu tip durumlarda bilgisayar› oluflturan
donan›m ve yaz›l›m, kurumlardaki “insan” unsu-
ru ile birleflmekte ve ifl süreçleri çerçevesinde bi-
liflim sistemlerini oluflturmaktad›r. Biliflim sistem-
lerinin kurumsal kaynak planlama, müflteri iliflki-
leri yönetimi gibi çeflitli türleri mevcuttur. 
Bilgisayarlar›n hem özel hem de kurumsal alan-
da çok olumlu ve verim artt›r›c› etkileri mevcut-
tur. Bunun ile birlikte son tahlilde biliflim sistem-
lerinin olumlu yanlar› oldu¤u gibi, olumsuz say›-
labilecek neticeleri de olabilmektedir. Özellikle
bilgi güvenli¤i konusu üzerinde ciddi çal›flmalar
yap›lmas› gereken ve çözüm bulunamad›¤› du-
rumda, bilgi sistemlerinin hayat›m›zda kaplad›¤›
rol dikkate al›nd›¤›nda çok büyük riskler içere-
cek bir aland›r.

Özet



‹fiLET‹M S‹STEMLER‹NE G‹R‹fi
Yeni bir bilgisayar ald›¤›m›z› düflünelim. Bu bilgisayar› al›rken, ço¤umuz bilgisa-
yar›n ne kadar h›zl› ifllem yapt›¤›n› anlamak için ifllemcisine, programlar› sorunsuz
çal›flt›rabilmesi için haf›zas›na, ne kadar müzik dosyas› saklayabilece¤imizi anla-
mak için depolama kapasitesi gibi bir çok özelli¤e bakar›z. Ancak, iflletim sistemi,
kullan›c›lar taraf›ndan, genellikle gözard› edilen bir bileflendir. Halbuki, iflletim sis-
temi özellikle kullan›c›lar için bilgisayarda çal›flan en önemli programd›r. ‹flletim
sistemi olmayan bir bilgisayar, kullan›c› olarak bizlerin hiç bir ifline yaramayacak-
t›r. Çünkü bilgisayarda yapmak istedi¤imiz iflleri (yaz› yazmak, ‹nternet’te gezin-
mek vb.) donan›ma tercüme eden bileflen iflletim sistemidir. Di¤er bir deyiflle, ifl-
letim sistemi bilgisayar›n trafik polisidir de diyebiliriz. Bilgisayar›n içindeki dona-
n›m araçlar› ve kullan›c› ile olan iliflkiyi kontrol eden yaz›l›m iflletim sistemidir.

Bir bilgisayar sistemi genel olarak dört temel bileflenden oluflur. Bunlar kulla-
n›c›lar, uygulamalar/programlar (kelime ifllemci, hesap makinas› vb.), iflletim siste-
mi ve donan›m ayg›tlar›d›r (taray›c›, fare, yaz›c› vb.). fiekil 2.1 bu dört bilefleni ve
aralar›ndaki iliflkiyi göstermektedir. Görüldü¤ü gibi, iflletim sistemi kullan›c› ile bil-
gisayar aras›nda bir köprü görevi gören ve donan›ma en yak›n sistem yaz›l›m›d›r.
Donan›mla çift yönlü iletiflim kuran iflletim sistemi, donan›mdan veri almakta ve
donan›ma veri göndermektedir. Kullan›c› donan›m› kullan›r, ancak iflletim sistemi
bilgisayarla donan›m aras›ndaki iliflkiyi kurar. Ayr›ca, iflletim sistemi bilgisayarda
kulland›¤›m›z programlar için de bir platform görevi görmektedir. Yani, bilgisayar-
da çal›flan programlar ile donan›m aras›ndaki iletiflimi de iflletim sistemi sa¤lamak-
tad›r. Bir program sabit diskteki bir dosyaya nas›l ulaflaca¤›na ya da bir program
için bellekte ne kadar yer ayr›laca¤›n› bilemez. Tüm bunlar› ayarlayan iflletim sis-
temidir. En son olarak, biz kullan›c›lar uygulamalar sayesinde iflletim sistemi ile bil-
gi al›flverifli yapar›z. ‹steklerimizi uygulamalar sayesinde iflletim sistemine iletiriz ve
bu iletiflimi bize iflletim sisteminin arayüzü sa¤lar. ‹flletim sisteminin kullan›c› ara-
yüzünü de bir uygulama olarak düflünebiliriz. 

‹flletim Sistemleri

‹flletim sistemlerinin temel
olarak iki amac› vard›r,
bunlardan ilki bilgisayar›n
kullan›c›lar taraf›ndan kolay
kullan›lmas›n›, ikincisi ise
donan›m kaynaklar›n›n
verimli bir flekilde
kullan›lmas›n› sa¤lamakt›r.



Özet olarak, bilgisayar kullan›rken biz kullan›c›lar, iflletim sisteminin kullan›c›
arayüzü ile etkileflim halindeyiz. ‹flletim sistemi bilgisayar›n sorunsuz çal›flmas›
için gerekli ifllemleri yaparken bizler arka planda olup bitenle ilgilenmeyiz. Bilgi-
sayara yapt›rmak istedi¤imiz ifllemleri fare, klavye gibi çevre birimlerinin yard›-
m›yla iflletim sistemine, iflletim sistemi de bu iste¤imizi uygun bir dille donan›ma
aktar›r. Örne¤in, yazd›rmak istedi¤imiz bir yaz›y›, yaz›c›ya iflletim sistemi vas›ta-
s›yla gönderebiliriz. 

Kullan›c› ile donan›m aras›nda iletiflim kurmak iflletim sisteminin yapt›¤› ifllem-
lerden sadece bir tanesidir. Bunun haricinde iflletim sistemi arka planda birçok ifl-
le meflguldür. Örne¤in, bellek kontrolü ve yönetimi, üzerine kurulu uygulamala-
r›n/programlar›n (kelime ifllemci, hesap makinas›) yönetimi, dosyalar›n (müzik, re-
sim dosyalar›) depolanmas›, çevre birimlerinin (yaz›c›, hoparlör, mikrofon) yöne-
timi, a¤ ve güvenlik ayarlar›, sistem kaynaklar›n›n etkili bir flekilde kullan›lmas› ve
görevlerin zamanlanmas› gibi bir çok ifllevi de yerine getirmektedir. ‹flletim siste-
minin temel olarak befl görevi bulunmaktad›r. 

‹flletim Sistemlerinin Temel Görevleri
Grafik Arayüz Kontrolü: Kullan›c›larla iflletim sistemi aras›ndaki etkileflim çok
eski bilgisayar sistemlerinde yaz›l› komutlar ile gerçekleflirken, günümüz iflletim sis-
temleri, k›sa sürede, daha az ad›mda ifllemlerin yap›lmas›na olanak sa¤layan, grafik
tabanl› kullan›c› arayüzleri kullanmaktad›rlar. Günümüzde iflletim sistemine komut-
lar› fare arac›l›¤›yla ya da ekrana dokunarak hatta dokunmadan, sesli veya vücut
hareketleriyle bile verebilmekteyiz. Her iflletim sistemi bir kullan›c› arayüzüne sa-
hiptir ve bu arayüzler çeflitlilik göstermektedir. Günümüzde k›sa sürede ve daha az
ad›mda ifllemlerin yap›lmas›na olanak sa¤layan grafik tabanl› kullan›c› arayüzleri
kullanmaktad›r (Linux, Mac OS X, Windows vb.). Grafik tabanl› iflletim sistemle-
rinde komutlar fare ve klavye gibi çevre birimlerini kullanarak verilmektedir.

18 Temel  Bi lg i  Teknolo j i le r i - I

fiekil 2.1

‹flletim sisteminin
di¤er ögeler ile
iliflkisi.
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‹fllem Yönetimi: ‹flletim sistemi var olan ifllemlerin belirli bir s›ra ve düzende
yap›lmas›n› sa¤lar. Bir ifllemi, çal›flt›rmakta oldu¤umuz bir program olarak düflüne-
biliriz. ‹flletim sistemi bir nevi programlar›n adil bir flekilde çal›flmas›n› sa¤lar. ‹flle-
tim sistemini kullan›rken birden fazla ifllem yapar›z, örne¤in ‹nternette gezinirken
müzik dinler ya da arkadafllar›m›zla mesajlafl›r›z. ‹flte tüm bu ifllemlerin problemsiz
ve paralel bir flekilde yürümesi var olan kaynaklar›n etkili bir flekilde paylaflt›r›lma-
s› ile mümkün olacakt›r. ‹flte bu yönetim, iflletim sisteminin sorumlulu¤undad›r. 

Bellek Yönetimi: Tüm programlar›n çal›flmalar› için bellekte belirli bir alan›n
kendilerine ayr›lmas› gerekir. Bir ifllem bitti¤i zaman, bu ifllemin bellekte kaplad›-
¤› alan boflalt›l›p, di¤er ifllemlerin çal›flabilmesi için bu alan gereklidir. Bunun için,
bellekte hangi alan›n dolu oldu¤u, hangi alan›n bofl oldu¤u ve ifllemlere bellek
tahsis etmek ya da tahsis edilen alanlar›n tekrar boflalt›lmas› gibi birçok görev, yi-
ne iflletim sistemi vas›tas›yla yürütülür. ‹flletim sistemi ayr›ca gerekti¤inde ana bel-
lek yerine ikincil belle¤in kullan›lmas›n› da sa¤lar. 

Girifl-Ç›k›fl Birimleri Yönetimi: Bilgisayar ile çevre birimleri (yaz›c›, taray›-
c›, fare vb.) aras›ndaki veri al›flveriflini de iflletim sistemi düzenler. Ayr›ca çevre bi-
rimlerinin çal›flabilmesi için gerekli, sürücü denilen dosyalar› bünyesinde bar›nd›-
r›r ya da bu dosyalar sonradan kullan›c›lar taraf›ndan yüklenir. Günümüz iflletim
sistemleri farkl› türdeki yaz›c›lar, web kameralar› ve daha bir çok özel donan›m
için binlerce çeflit sürücü dosyas›n› bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. Bu sayede bil-
gisayara tak›lan donan›mlar›n bilgisayar taraf›ndan kolay bir flekilde tan›nmas›
sa¤lanm›fl olur. 

Dosya Yönetimi: ‹flletim sisteminin önemli görevlerinden birisi de dosya yö-
netimidir. Dosyalara eriflimden, kayd›na, silinmesine ve tafl›nmas›na kadar dosya
yönetimi ile ilgili bir çok görevden iflletim sistemi sorumludur.

Sizce orkestra flefi ile iflletim sistemi aras›nda nas›l bir benzerlik vard›r? Aç›klay›n›z.

‹flletim Sistemi Türleri
Piyasada çok say›da iflletim sistemi mevcuttur. Bu ünitede yayg›n olarak kullan›lan
belli bafll› üç iflletim sistemi ailesi üzerinde durulacakt›r. Bunlar; Microsoft firmas›
taraf›ndan gelifltirilen Windows iflletim sistemi, Apple firmas› taraf›ndan gelifltirilen
Mac OS ve gönüllü bireyler ya da firmalar taraf›ndan gelifltirilen ücretsiz ve aç›k
kaynak kodlu iflletim sistemi, Linux. Ayr›ca, son olarak mobil cihazlarda (tablet,
cep telefonu vb.) kullan›lan iflletim sistemlerinden de bahsedilecektir. 

‹flletim sistemleri sadece bilgisayarlar için gerekli bir yaz›l›m de¤ildir, ayn› zamanda
programlanabilir birçok elektronik cihaz da iflletim sistemine sahiptir. Örne¤in, cep tele-
fonlar›, modemler, hatta baz› f›r›nlar, buzdolaplar› bile iflletim sistemine sahiptir. Di¤er
taraftan, evimizde kullanm›fl oldu¤umuz saç kurutma makinas›, vantilatör gibi cihazlarda
iflletim sistemi olmas›na gerek yoktur çünkü bu cihazlarda yap›lacak ifller nispeten basit
ve belirlidir. Bu nedenle iflletim sistemine gerek duymazlar, ancak bilgisayar gibi bir çok
uygulamay› ayn› anda çal›flt›ran, kar›fl›k hesaplamalar yapan elektronik aletlerde tüm bu
karmafl›k ifllerin organizasyonunu yapacak bir yap›ya ihtiyaç vard›r. 

WINDOWS
Microsoft firmas›n›n ürünü olan ilk Windows iflletim sistemi 1985 y›l›nda Windows
1.0 sürümüyle ç›km›fl ve günümüze kadar 2.x, 3.x, 95, 98, 2000, XP, Vista, Win-
dows 7 sürümleri kullan›m için piyasaya sürülmüfltür. ‹flletim sistemlerinin giderek
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daha büyük bir h›zla yeni sürümleri ortaya ç›kmaktad›r, bunun nedeni h›zla de¤i-
flen ihtiyaçlar ve kullan›m kolayl›¤›n›n artt›r›lmas›d›r. Ayr›ca yüksek kapasiteli ve
h›zl› bilgisayarlara uyum sa¤lamak için yeni iflletim sistemleri gelifltirilmektedir. 

Bu örnekler Windows 7 sürümü kullan›larak haz›rlanm›flt›r. 

Tan›mlar:
• Fare ile t›klama: Farenin sol tuflu ile t›klamay› ifade eder.
• Sa¤ t›klama: Farenin sa¤ tuflu ile t›klamay› ifade eder.
• Çift t›klama: Farenin sol tuflunu h›zl› flekilde ard arda t›klamay› ifade eder.
• Sürükleme: Farenin sol tuflu bas›l› halde iken fareyi hareket ettirmektir. 

Masaüstü Bileflenleri
‹flletim sistemini ilk çal›flt›rd›¤›m›zda karfl›m›za gelen ekrana “Masaüstü” denir.
Gerçek yaflamdaki ofis masas›n› düflündü¤ümüzde, temel olarak ihtiyac›m›z olan
ve kolayca ulaflmak istedi¤imiz nesneleri masam›zda bulundururuz; kalemlikler,
klasörler, hesap makinesi, bilgisayar›m›z, ka¤›tlar gibi. Bilgisayardaki masaüstü
de benzer mant›kla, en k›sa yoldan ulaflmam›z gereken araçlar› bize sunar. Kul-
lan›c›lar masaüstüne tüm ihtiyaçlar› olan klasör, dosya ve program simgelerini
yerlefltirebilir.

Masaüstü hem dosya ve klasörlerin yerlefltirilebilece¤i, hem de programlar› ça-
l›flt›rmaya yarayan k›sa yollar›n bulundu¤u k›s›md›r. Masaüstünün temel bileflenle-
ri görev çubu¤u, bafllat menüsü, h›zl› eriflim menüleridir. fiimdi ayr› ayr› bu bile-
flenleri ve onlar›n alt bileflenlerini inceleyelim. 

Görev Çubu¤u ve Bileflenleri
Görev çubu¤u bafllat menüsü, h›zl› bafllat menüsü, çal›flan programlar›n
simgeleri ve bildirim alan›n› içeren k›s›md›r. Görev çubu¤u genellikle pence-
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renin alt k›sm›na yay›lm›fl olsa da kullan›c› istedi¤i takdirde ekran›n farkl› yerle-
rine de yerlefltirebilir. 

Pencereler 
Herhangi bir program› çal›flt›rd›¤›m›zda ya da dosya açt›¤›m›zda program pence-
resine ait dikdörtgen fleklinde simgeyi araç çubu¤u üzerinde görürüz (fiekil 2.3).
Bu bizim pencereler aras›nda geçiflimizi sa¤lar. Farkl› bir pencerede iken, di¤er
program›n simge durumundaki penceresine t›klad›¤›m›zda o program›n pencere-
sini açm›fl oluruz.

H›zl› Bafllat Menüsü 
H›zl› bafllat menüsü genellikle kullan›c›lar›n kontrol etti¤i, çok kulland›klar› prog-
ramlar›n sembollerinin bulundu¤u alan› temsil eder. Kurulu olan programlardan
birisinin bafllat menüsündeki sembolü, h›zl› bafllat k›sm›na sürüklenerek b›rak›la-
bilir. H›zl› bafllat menüsünde genellike masaüstünü göster simgesi varsay›lan ola-
rak mevcuttur. Bu simge, bir çok pencere aç›kken tek t›klama ile masaüstünü gör-
meyi sa¤lamaktad›r. 

Bildirim Alan› 
Araç çubu¤unun en sa¤ köflesindeki simgelerin bulundu¤u k›s›md›r. Buradaki
semboller belirli programlar›n çal›flma durumlar›n› gösterirken durumla ilgili ayar-
lamalar da yap›labilir. En yay-
g›n olarak gösterilen sembol-
ler; ‹nternet ba¤lant›s›n›n
olup olmamas›, saat, tarih, di-
züstü bilgisayarlar için flarj
durumu ya da bilgisayar›n
elektrik ya da pille çal›fl›yor
olmas›, iflletim sistemi gün-
celleme uyar›s› ve bilgisaya-
r›n aç›lmas›ndan itibaren kul-
lan›c› kontrolü olmaks›z›n
çal›flan programlara (antivi-
rüs programlar›, sanal disk
oluflturma programlar› vb.) ait semboller görülmektedir. 

Bildirim alan›nda kablosuz ‹nternet’e ba¤l› olmad›¤›m›z› gördü¤ümüzde, öncelikle bilgi-
sayar›m›z›n (varsa) kablosuz ‹nternet anahtar›n› çal›fl›r duruma getirmemiz gerekir. Baz›
bilgisayarlarda bu anahtar yerine k›sayol tufllar› da kullan›labilir. 

Windows iflletim sistemi otomatik olarak kullan›c›ya yeni güncellemelerin ol-
du¤unu da bildirim alan› sayesinde gösterir. Kullan›c› güncellemeyi onaylad›¤›n-
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da arka planda güncelleme bafllar. Güncellemenin amac› var olan iflletim sistemi
hatalar›n› düzeltmek, yeni sürücüleri bilgisayara tan›tmak, iflletim sisteminin per-
formans›n› artt›rmakt›r. Güncelleme, bilgisayar ‹nternet’e ba¤l› oldu¤unda yap›la-
bilir. Güncelleme s›ras›nda iflletim sistemi üreticisi taraf›ndan bilgisayara güncelle-
me yaz›l›m› aktar›l›r ve otomatik olarak çal›flt›r›l›r. 

‹flletim Sistemi Gezgini
‹flletim sistemi gezgini klasörlere ait pencerelerdeki menüler ve araçlardan olufl-
maktad›r. Bir dosyay› açmak için, e¤er bulundu¤u klasör masaüstünde de¤ilse Bil-
gisayar penceresinden ifle bafllar›z. Bilgisayar penceresinde, öncelikle dosyan›n
bulundu¤u sürücüyü seçmek ve sonras›nda bulundu¤u klasörü açmak gerekir.
Tüm bu ifllemleri yapmak için kulland›¤›m›z pencerelere iflletim sistemi gezgini
ad› verilir. Bilgisayar penceresi ilk aç›ld›¤›nda C, D ve varsa di¤er sürücü isimleri-
ni, CD, DVD, USB sürücülerini görebiliriz. Bunlar›n tümü depolama ayg›tlar›n›
temsil eder. C sürücüsü her zaman bilgisayar›n sabit diskini temsil eder. Sabit disk
birkaç bölüm fleklinde kullan›l›yorsa C ve sonras›ndaki harfler sabit diskin bölüm-
lerini gösterir. 

Windows gezgini, konumunu ya da tam ismini bilmedi¤imiz dosyalar› bulma-
m›z› da kolaylaflt›rmaktad›r. Arama kutusuna girilen dosya isimleri o anda içinde
bulunulan klasörde ve onun alt klasörlerinde aran›r. En kapsaml› aramay› yapmak
için Bilgisayar konumundayken arama yapmak gerekir. Windows 7’den önce ara-
ma sadece dosya ismini aramaya yönelik iken, Windows 7’de dosya içindeki keli-
meler de aranabilmektedir. 

Windows gezginin alt k›sm›nda yer alan bilgi alan› o anda iflaretli olan alan ne
ise ona ait bilgilerin görüntülendi¤i yerdir. Örne¤in, bir klasör seçili ise klasöre ait
oluflturulma tarihi, türü gibi bilgiler burada görünür. fiekil 2.5’te herhangi bir nes-
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ne seçilmedi¤i için, o anda içinde bulunulan klasöre ait bilgi yer alm›flt›r. Adres
çubu¤u ise o anda içinde bulundu¤umuz klasörün konumunu bize gösterir.

Klasörler Aras› Gezinme
Klasörler aras›nda gezinme birkaç farkl› flekilde yap›labilir. 

‹lk yöntemde adres çubu¤unun sol taraf›nda bulunan oklar kullan›labilir. Sol
yöne bakan ok dü¤mesi bir üst klasöre geçmeyi sa¤lar. fiekil 2.6’daki adres çubu-
¤unu dikkate ald›¤›m›zda, sol ok tufluna t›kland›¤›nda, konumumuzun “Program
Files”dan, “Yerel Disk (C:)”ye geçmesi gerekir. Sa¤ ok dü¤mesi ise sol ok dü¤me-
si ile ç›k›lm›fl olan klasöre tekrar geri dönmeyi sa¤lar. Bu nedenle sol ok dü¤me-
sine bas›lmadan önce sa¤ ok dü¤mesi pasif durumdad›r. Klasörler aras›nda fare ile
klasör simgelerine çift t›klayarak da geçilebilir. Afla¤›daki örnekte “Program Files”
klasörüne ulaflmak için öncelikle “Bilgisayar > Yerel Disk (C:)”nin içine girilmifltir.
Windows 7’de adres çubu¤undaki klasöre ulaflmak için ismin üstüne t›klanmas›
yeterlidir. Örne¤in, bilgisayar isimli klasöre geçmek için adres çubu¤undaki Bilgi-
sayar ismine t›klanmal›d›r. Bu yöntemle iç içe pek çok klasör aç›ld›¤›nda en üst
klasöre geçmek kolaylaflmaktad›r. Ayr›ca her klasör isminin yan›nda afla¤› yöne
bakan oklara t›kland›¤›nda (bkz. fiekil 2.6, alt klasörleri listeleyen oklar) o klasör
alt›ndaki tüm klasörler aç›l›r bir menüde listelenir. 

Kenar çubu¤u sayesinde klasör simgelerine çift t›klama gerekmeksizin iç içe
klasörlere kolayl›kla geçilebilir. Bu çubukta [+] simgeli klasörlerin alt›nda baflka
klasörler oldu¤u anlafl›lmal›d›r. Kenar çubu¤undaki bu yap›ya “a¤aç menü” ad› ve-
rilir. Ana klasörleri a¤ac›n kal›n dallar›n› temsil eder, kal›n dallar yine birçok alt
dallar› içermektedir. [+] simgesine her t›kland›¤›nda alttaki klasörler yine kenar çu-
bu¤unda listelenir, ancak gezgin ana penceresinde herhangi bir de¤ifliklik ol-
maz. Kenar çubu¤unda klasör ismine t›kland›¤›nda ise klasörün içeri¤i bu alanda
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görülebilir. Kenar çubu¤unda dosya isimleri görünmez, sadece klasör isimleri lis-
telenir. Dosyalar sadece gezgin ana penceresinde görülebilir. fiekil 2.7’de görüldü-
¤ü gibi kenar çubu¤unda sadece klasör isimleri gösterilirken, gezgin ana pence-
resinde o klasöre ait tüm içerik görüntülenebilmektedir. 

Pencere Aç›p-Kapatma, Büyültme-Küçültme
Pencerelerin sa¤ üst köflesindeki simgeler pencerenin simge durumuna küçültül-
mesini, ekran› tamamen kaplamas›n› ya da daha küçük boyutta görülmesini ve
pencerenin kapanmas›n› sa¤lar.

E¤er bir pencereyi tamamen kapatmayacaksak simgesine t›klayarak kü-
çültüp görev çubu¤una inmesini sa¤lar›z. E¤er o anda sadece bir uygulama ile ça-
l›flacaksak ve tüm ekran› o uygulaman›n penceresinin kaplamas›n› istiyorsak,

simgesine t›klamam›z gerekir. E¤er pencere ile iflimiz tamamen bittiyse

simgesine t›klayarak pencerenin tamamen kapanmas› sa¤lar›z. 

Klasör ve Dosya Simgelerinin Gösterimi
Klasör ve dosyalar›m›z›n simgelerini farkl› flekillerde gösterebiliriz. Bunun için gez-
gin penceresinin sa¤ üst k›sm›ndaki görünüm dü¤mesi ile klasör ve dosya sim-
gelerini büyük resimler, orta ve küçük resimler, liste, detayl› liste fleklinde gezgin
ana penceresi içinde görebiliriz. Dosyalar›n farkl› flekillerde düzenlenmesi onlara
ait ayr›nt›lar›, örne¤in boyut, oluflturulma tarihi, biçimi gibi, anlamam›z› kolaylaflt›-
r›r. Çok kalabal›k olan bir klasörde büyük simgeler kullan›lmas› arad›¤›m›z dosya
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ve klasörleri bulmam›z› zorlaflt›r›r, bu nedenle daha küçük simgelerle ya da liste
fleklinde gösterim tercih edilebilir. fiekil 2.6’daki klasörler en büyük simgeler ile
gösterilmifl haldedir. Bu nedenle çok k›s›tl› say›da klasör ekranda görüntülenmek-
tedir, di¤er klasörlerin görülebilmesi için kayd›rma çubuklar› kullan›labilir. Kay-
d›rma çubuklar› ihtiyaca göre yatay ve dikey olabilir. Çubu¤u fare ile tutarak afla-
¤› do¤ru sürükledi¤imizde, alt k›s›mdaki klasör ve dosyalar› görebiliriz. 

Klasör Oluflturma
Klasörler normal hayatta oldu¤u gibi dosyalar›m›z› kategorilendirmek ve düzen-
lemek için kullan›l›r. Resimlerimizi ele alal›m, flimdiye kadar çekti¤imiz tüm re-
simleri tek bir yerde toplasayd›k, geçen yaz gitti¤imiz kamptaki resimleri bulmak
çok zorlafl›rd›. Oysa resimleri kategorilendirerek, “Yaz Kamp› 2011” isimli bir kla-
söre kamp resimlerini koydu¤umuzda, 2011 y›l›n›n kamp resimlerine ulaflmam›z
çok daha kolay olur.

Klasör oluflturmak için Windows gezgininde uygun oldu¤unu düflündü¤ünüz
yere sa¤ t›klay›p, Yeni > Klasör seçene¤ini seçmek gerekir (fiekil 2.9). Oluflan kla-
sör varsay›lan olarak “Yeni Klasör” fleklinde adland›r›l›r. Bu durumda “Yeni Kla-
sör” isminin üzerine fare ile uzun aral›klarla iki kez t›klad›¤›m›zda veya F2 tufluna
bast›¤›m›zda, ismini de¤ifltirmek için imlecin yan›p söndü¤ü görülür (fiekil 2.9).
Klasöre uygun ismi yazd›ktan sonra fare ile herhangi bir yere t›klad›¤›m›zda klasör
ismi onaylam›fl olur. 

Klasör ya da dosya aç›kken isimlerini de¤ifltiremeyiz.
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Yeni klasör oluflturma
 seçene¤i
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(ismini de¤ifltirmek için imleç aktif)

Yeni oluflturulabilecek dosya türü listesi

Yeni klasör ve dosya oluflturma seçene¤i.



Yeni oluflan klasörümüzün boyutu 0 bayt’t›r. Bu klasörün içine dosyalar koydu-
¤umuzda ise klasörün boyutu dosyalar›n büyüklü¤ünün toplam› kadar olur. Klasör
ya da dosya boyutunu ö¤renmek için klasör ya da dosya isminin üzerine sa¤ t›kla-
y›p, Özellikleri seçersek Boyut k›sm›nda ne kadar yer kaplad›¤›n› görebiliriz. fie-
kil 2.10’da görüldü¤ü gibi, “Yeni Klasör” isimli klasörün boyutu 0 kilobaytt›r.

Yeni Dosya Oluflturma
Yeni dosya oluflturmak yeni klasör oluflturmaya benzer, ancak Windows’ta çok
farkl› dosya türü oldu¤undan her biri için ayr› ayr› dosya oluflturma seçene¤i
sunulur. 

Burada program kavram›n› bilmekte fayda vard›r. Her biri farkl› amaçlar için
gelifltirilmifl belirli komutlar› uygulayan yaz›l›mlara program denir. Örne¤in, yaz›
yazmak ve düzenlemek için Word’ü kullan›r›z, hesaplama gerektiren ifllemler için
Excel kullan›l›r ya da sunum haz›rlamak için PowerPoint kullanabiliriz. Tüm bun-
lar program olarak adland›r›l›r ve bu programlar sayesinde kendi dosyalar›m›z›
olufltururuz. Bunlara Word dosyas›, Excel dosyas› ya da Powerpoint dosyas›
ad› verilir ve bu adland›rma dosya türünü de tan›mlar. 

Masaüstüne sa¤ t›klay›p Yeni seçene¤ini seçti¤imizde, en çok kullan›lan prog-
ramlar› görebiliriz (fiekil 2.11). Örne¤in Word ya da Excel dosyalar›n› seçebiliriz.
Bunun d›fl›nda yeni dosyalar aç›k olan programlar›n içinde de oluflturulabilir. 
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Özellikler penceresi.



Dosya ismini ise yine iki flekilde de¤ifltirebiliriz. Birincisi, dosya kapal› iken,
dosya isminin üstüne uzun aral›klarla iki kez t›kland›¤›nda imleç yanmaya bafllar
ve yeni ismi girip Enter tufluna bir kez basar›z ya da fare ile bofl bir alana bir kez
t›klan›r. Di¤er yol ise program›n içindeyken Dosya menüsünden “Farkl› Kaydet”
seçene¤i ile dosyaya yeni isim vermektir. 

Dosya Açma-Kapatma
Herhangi bir dosyay› açmak için dosya simgesine çift t›klamak yeterli olacakt›r. ‹fl-
letim sistemi aç›lmak istenen dosyan›n türünü alg›lay›p uygun program› çal›flt›r-
mak üzere ayarlanm›flt›r. E¤er uygun program bulunamazsa, kullan›c›ya bir prog-
ram seçmesi için bir pencere aç›l›r. Kullan›c› e¤er uygun program›n bilgisayarda
mevcut oldu¤undan eminse bu seçene¤i kullanabilir. Gelen pencerede iflletim sis-
temi gezgini aç›l›r ve “Program Files” klasöründe program›n kuruldu¤u klasörden
program›n .exe dosyas› seçilir. 

Tüm programlarda Windows gezgin penceresinde bulunan “simge durumuna
küçült”, “ekran› kapla” ve “kapat” dü¤meleri mevcuttur. Bu dü¤meler yoluyla dos-
yalar simge durumuna küçültülebilir, ekrana kaplanabilir ya da kapat›labilir. 

Dosya Tafl›mak
Dosya tafl›mak, dosyay› bulundu¤u konumdan al›p baflka bir konuma yerlefltirmek
anlam›na gelir. Bu bir anlamda dosyan›n bulundu¤u yerden silinmesi ve yeni bir
konumda oluflturulmas› demektir. Dosya tafl›mak için iki yöntem vard›r. Birincisi
dosya simgesine sa¤ t›klanarak Kes seçene¤i seçilir ve sonras›nda tafl›nmak iste-
nen konumdayken yine fare ile sa¤ t›klan›p Yap›flt›r seçene¤i seçilir. 

‹kinci bir yol olarak dosya tafl›mak için dosyay› farenin sol tuflu bas›l› flekilde
tutup, sürükleyerek baflka bir klasöre b›rakmakt›r. Böyle bir durumda, e¤er dosya-
y› kendisi ile ayn› sürücü alt›ndaki (Örne¤in C sürücüsündeki iki dosya) bir klasö-
re tafl›nm›flsa dosya oldu¤u konumdan silinip yeni konuma yerleflir. Farkl› bir sü-
rücüdeki bir klasöre tafl›nd›¤›nda ise dosya bulundu¤u konumdan kopyalan›p di-
¤er klasöre yap›flt›r›l›r, bu durumda dosyan›n bir kopyas› hala eski konumunda
mevcut olacakt›r.
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Dosya Silmek
Dosyalar› silmek için iki yöntem vard›r. Dosyay› silmek için öncelikle ilgili dosya-
n›n kapal› olmas› gerekir, yani herhangi bir programla aç›lmam›fl olmas› gereklidir.
‹lk yöntemde aç›k olmad›¤›ndan emin oldu¤umuz dosyan›n simgesinin üstüne sa¤
t›klay›p Sil seçene¤i seçilir. Bu durumda iflletim sistemi bir diyalog kutusu arac›l›-
¤› ile kullan›c›ya dosyay› geri dönüflüm kutusuna göndermek istedi¤inden emin
olup olmad›¤›n› sorar. Kullan›c› “Evet” dü¤mesine t›klad›¤›nda dosya Geri Dönü-
flüm Kutusuna gönderilir. Geri Dönüflüm Kutusu’na gönderilen dosyalar asl›n-
da tamamen silinmifl de¤ildir ve kullan›c› Geri Dönüflüm Kutusu’na sa¤ t›klay›p
Geri Dönüflüm Kutusunu Boflalt seçene¤ini seçti¤inde dosya art›k tamamen si-
linir (Buna ra¤men tamamen silinen dosyalar›n geri getirilmesini sa¤layan özel
programlar mevcuttur). Geri Dönüflüm Kutusu’na yanl›fll›kla gönderilen dosyalar›
kullan›c› geri getirmek isteyebilir. Bunun için Geri Dönüflüm Kutusuna girilir ve
dosya simgesinin üzerine sa¤ t›klan›p Geri Yükle seçene¤i seçilir. Böylece Dosya
eski konumuna döner.

‹kinci bir yol da silmek istedi¤imiz dosyan›n üzerine fare ile tek t›klay›p ard›n-
dan klavyedeki Delete tufluna basmakt›r, böylelikle dosya silinip Geri Dönüflüm
Kutusuna gider. 

Bafllat Menüsü
Bafllat menüsü, bilgisayardaki tüm programlara ve iflletim sistemi fonksiyonlar›na
ulaflabilece¤imiz temel menüdür. Bu menüdeki tüm ögeler kullan›c›n›n tercihleri-
ne göre gösterilebilir ya da gösterilmeyebilir. fiekil 2.12’de Bafllat menüsünün te-
mel k›s›mlar› görülmektedir. Bafllat menüsünün sol taraf›nda bilgisayara kurulmufl
olan, en s›k ve en son kullan›lan programlar görülür. Sa¤ k›s›mda ise iflletim siste-
minde varsay›lan olarak bulunan program ve klasörler gösterilmektedir. Farkl›
iflletim sistemlerinde benzer yap›lar olsa da Bafllat menüsü Microsoft Windows’a
özel bir ögedir.
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Shift + Delete tuflu ile dosya
Geri Dönüflüm Kutusuna
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Bafllat menüsü.



Denetim Masas›
Denetim masas› bilgisayara ait donan›mlar ve yaz›l›mlarla ilgili ayarlamalar bildi¤i-
miz uygulamad›r. Bafllat menüsünden Denetim masas›n› seçti¤imizde, karfl›m›za
gelen seçeneklerle iflletim sistemini güncelleyebilir, bilgisayar›n güç tasarrufu seçe-
neklerini de¤ifltirebilir, tüm donan›mlarla ilgili ayarlamalar› yapabilir, program kal-
d›r›p güncelleyebilir, bilgisayar›n güvenlik ve kullan›c› ayarlar› gibi birçok ifllemi
yapabiliriz (fiekil 2.13). 

Program Kald›rma-Silme
Denetim masas›n›n en önemli görevlerinden birisi bilgisayara kurulu programlarla il-
gili kald›rma ve güncellemenin yap›labilmesidir. Programlar› kurarken genellikle ku-
rulum ya da setup isimli çal›flt›r›labilir dosyay› çal›flt›rmak ve ekrana gelen pence-
relerde uygun seçimleri yap›p ilerlemek gerekir. Kurulan tüm programlar Denetim
Masas›-Programlar ve Özellikler seçene¤i seçildi¤inde gelen pencerede listelenir.
Kald›r›lmak istenen program›n üzerindeyken sa¤ t›klad›¤›m›zda “kald›r-de¤ifltir”
dü¤mesi görünür ve t›kland›¤›nda ilgili program bilgisayardan kald›r›lmaya bafllan›r. 

Programlar› kesinlikle Program Files klasöründen silmemek gerekir, çünkü bir program
kuruldu¤unda programa ait birçok dosya ve bilgi, iflletim sisteminin farkl› yerlerine yer-
lefltirilir. Sadece kurulan klasörü silmek bu ayarlar›n ve farkl› yerlerdeki dosyalar›n silin-
mesini engeller, ayr›ca program bafllat menüsünde görünmeye devam eder. Program›n 
ileri sürümleri kurulmak istendi¤inde ise baz› sorunlar ortaya ç›kabilir.

Yan›nda iflareti bulunan simgeler, dosya ya da klasörlere ait k›sayolu temsil eder.

Bunlar dosyan›n kendisini de¤il sadece dosyaya ait adresi tutarlar, bu nedenle bu iflaretli

simgenin silinmesiyle dosya silinmifl olmaz. Ayn› flekilde k›sa yol simgelerini kopyalad›¤›-

m›zda as›l dosyay› kopyalam›fl olmay›z. 
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Program Çal›flt›rma
Uzant›s› .exe olan dosyalar program› windows iflletim sistemi ailesinde çal›flt›rma
dosyalar›d›r. Herhangi bir program bilgisayara kuruldu¤unda büyük ço¤unlukla
Bafllat menüsünden programa eriflilir. Bunun d›fl›nda, çal›flt›r›lmak istenilen prog-
ram, kurulu oldu¤u klasördeki .exe dosyas›na çift t›klanarak da çal›flt›r›labilinir. Çok
s›k kullan›lan programlar›n k›sa yollar› masaüstüne ya da h›zl› bafllat menüsüne de
yerlefltirilebilir, bunun için Bafllat menüsünde program›n çal›flt›rma dosyas›n›n ismi-
nin sürüklenerek masaüstü ya da h›zl› bafllat menüsü k›sm›na b›rak›lmas› yeterlidir. 

Bilgisayar› Kapatma Seçenekleri
Çal›flmam›z› bitirdi¤imizde bilgisayar› çeflitli yollarla kapatabiliriz, Bafllat menüsü-
nün sa¤ alt k›sm›ndaki “Kapat” dü¤mesine t›kland›¤›nda bilgisayar tamamen kapa-
n›r, yani yeniden açmak için bilgisayar›n aç›l›fl dü¤mesine bas›lmas› gereklidir. .fie-
kil 2.14’te görüldü¤ü gibi Kapat dü¤mesinin hemen yan›ndaki sa¤a bakan ok’a t›k-
land›¤›nda ise çeflitli seçenekler görülür. 

Bunlar›n bafl›nda “Oturumu Kapat” seçene¤i gelir. “Oturum” bir kullan›c›n›n bil-
gisayar› aç›p kullanmas› ve kapatmas›na kadar geçen süre olarak düflünülebilir. Ba-

z› bilgisayarlar farkl› kullan›c›lar taraf›n-
dan kullan›l›r ve her kullan›c›n›n kendi
kullan›c› ad› ve flifresi vard›r. Böylece
her kullan›c› kendi oturumunda masa-
üstü ve di¤er iflletim sistemi ayarlar›n›
yapabilir. Bir kullan›c›n›n yapt›¤› ayar-
lar, farkl› hesapla bilgisayar› kullanan
kullan›c› taraf›ndan görülmez. Böylece
kullan›c› “Oturumu Kapat” dedi¤inde
kendi oturumunu kapatm›fl olur, tüm
programlar kapan›r ancak bilgisayar ta-

mamen kapanmaz, sadece kullan›c› ad› ve flifresinin girilebilece¤i bir ekran görü-
nür. Böylece bir di¤er kullan›c› kendi hesab›yla bilgisayar› açabilir.

“Kilitle” seçene¤i ise, program ve dosyalar› kapatmadan, bilgisayar›n kilitlen-
mesini sa¤lar. Bir kullan›c› taraf›ndan kilitlenen bilgisayar yaln›zca o kullan›c›ya ait
kullan›c› ad› ve flifresiyle tekrar aç›labilir. Kilitlenmifl bilgisayarda, t›pk› “Oturumu
Kapat” seçene¤inde oldu¤u gibi yaln›zca kullan›c› ad› ve flifresinin girilebilece¤i
bir ekran görünür. 

“Yeniden Bafllat” seçene¤inde bilgisayar tamamen kapat›larak otomatik olarak
tekrar aç›l›r. Bu nedenle Yeniden Bafllat seçene¤ini seçmeden önce tüm dosyala-
r›n kaydedilmesi ve programlar›n kapat›lmas› gerekir. Genellikle yeni bir program
kurulduktan sonra, program›n düzgün flekilde çal›flmas› için bilgisayar› yeniden
bafllatmak önerilir. 

“Uyku” seçene¤i kullan›c›n›n bilgisayar› bir süre kullanmayaca¤› durumda, güç
tasarrufu yapabilmesi için, tüm programlar çal›fl›r durumda iken duraklat›lmas›n›
sa¤lar ve ekran› kapat›r. Uyku durumundan ç›kmak için klavyenin herhangi bir tu-
fluna ya da bilgisayar› açma tufluna basmak gerekir. Bu durumda bilgisayarda aç›k
olan tüm programlar h›zl› flekilde tekrar çal›fl›r duruma gelecektir. 

“Haz›rda beklet” ise uyku moduna benzer ancak bu seçenekte, programlar ha-
f›zaya de¤il sabit diske al›n›r ve bilgisayar›n elektrikle ba¤lant›s› tamamen kesilir.
Kullan›c› bilgisayar› açma tufluyla açabilir, iflletim sistemi çok h›zl› biçimde aç›l›r ve
aç›k b›rak›lm›fl olan programlar çal›flmaya devam eder. 
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Mac OS
Mac OS, Apple bilgisayarlarla özdeflleflmifl bir iflletim sistemidir. Mac OS, Apple
firmas› taraf›ndan üretilmeyen bilgisayarlarda baz› yöntemlerle kurulabilse de ge-
nellikle bu tercih edilen bir durum de¤ildir. Öte yandan Apple firmas› taraf›ndan
üretilen bilgisayarlara Windows iflletim sistemi kurmak mümkündür. 

Tan›mlar
• Sa¤ t›klama: Ctrl + fare t›klama ya da iki parmakla dokunmatik alana dokunma
• Fare t›klama: Dokunmatik alana bir kez t›klama ya da farenin sol tuflu ile t›klama
• Çift t›klama: Farenin sol tuflu ile h›zl› flekilde iki kez t›klama

Masaüstü
Di¤er iflletim sistemlerinde oldu¤u gibi, Mac OS aç›ld›¤›nda da öncelikle masaüstü
ile karfl›lafl›l›r. Ancak masaüstü bileflenleri Windows’tan biraz farkl›l›k gösterir. Ön-
celikle ekran›n görsel olarak düzenlemesi farkl›d›r. Sa¤ üst köflede bildirim alan›,
sol köfleden bafllayan üst menü, ekran›n alt k›sm›nda kullan›c› taraf›ndan özelleflti-
rilebilen uygulamalar alan› (dock) ve sol üst köflenin en kenar›nda bulunan Apple
menü bulunur. Bunun d›fl›nda masaüstüne kullan›c› dosyalar› da yerlefltirilebilir.

Üst Menü ve Bileflenleri
Mac OS’un kendine has özelliklerinden biri o anda çal›flan programlara göre de¤i-
flen üst menüdür. Normalde Windows’ta aç›lan her program penceresinin kendine
ait bir üst menüsü mevcutken, Mac OS’ta o anda aktif olan program ne ise iflletim
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sisteminin üst menüsü o program›n menüsüne dönüflür. Örne¤in, fiekil 2.16’da
Google Chrome ‹nternet taray›c›s› aç›k iken Chrome’a ait menü üst menünün ye-
rini al›r, yaln›zca Apple menü yerini korur. 

Üst menünün temel bileflenlerine bakt›¤›m›zda (fiekil 2.17) en s›kl›kla kullan›lan
iki tanesi “Finder” ve “Git” menüsüdür. Finder Mac OS iflletim sisteminin gezginine
verilen isimdir. Ekran›n alt k›sm›nda bulunan uygulamalar menüsünden mavi renkli
gülen yüz simgesine t›kland›¤›nda gezgin penceresi aç›l›r. 

Git menüsünden Bilgisayar, Masaüstü, Uygulamalar klasörü aç›labilir. Git me-
nüsü bir nevi bafllat menüsü görevi görür. 

Uygulamalar Menüsü 
Uygulamalar menüsü masaüstünün alt k›sm›nda ortalanm›fl flekildedir. Öntan›ml›
olarak Finder, panel (hesap makinesi, takvim gibi temel uygulamalar›n oldu¤u ge-
nel uygulama), çöp kutusu uygulama menüsünde yer al›r. Bunun d›fl›nda, kullan›-
c› herhangi bir uygulama ya da klasörü sürükleyip menüye b›rakt›¤›nda, uygula-
man›n simgesi sürekli olarak uygulama menüsünde görünür. Uygulamalar menü-
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sü ile ilgili ayarlamalar yapmak için “Sistem tercihleri > Uygulama” yolu takip
edilmelidir. Burada, uygulama menüsünün büyüklü¤ü, pozisyonu gibi ayarlamalar
yap›labilir.

fiekil 2.18’de görüldü¤ü gibi Windows’ta görev çubu¤unda yerleflen pencerele-
rin simgeleri, Mac OS’ta uygulamalar menüsüne yerleflir. 

Sistem Tercihleri 
Sistem Tercihleri Apple Menüsünden veya uygulamalar menüsünden (fiekil 2.19)
ulafl›labilen, donan›m ve yaz›l›m ayarlar› yapmam›z› sa¤layan uygulamad›r. Win-
dows’taki denetim masas› ile ayn› ifllevi görür. fiekil 2.19’da gösterilen “Sistem
tercihleri” kategorilendirilmifl flekilde görülmektedir. Görüldü¤ü gibi Donan›m,
‹nternet ba¤lant›s›, Sistem ayarlamalar› ve Kiflisellefltirme ayarlar› buradan ya-
p›labilmektedir. Kiflisellefltirme kullan›c›n›n kendi tercihlerine göre grafik arayü-
zünü de¤ifltirmesi anlam›na gelmektedir. 
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Bildirim Alan›
Ekran›n sa¤ üst k›sm›nda yer alan “Bildirim alan›” daha önce Windows iflletim
sisteminde bahsedildi¤i gibi sistem fonksiyonlar›n›n kontrol edildi¤i aland›r. Afla¤›-
daki flekilde “Bildirim alan›nda” yer alan baz› simgelerin ifllevleri belirtilmifltir. Win-
dows’tan farkl› olarak bildirim alan›nda arama seçene¤i sunulmaktad›r. Bu arama
seçene¤i sadece dosya ve klasörle s›n›rl› kalmay›p kullan›c›n›n tercihlerine göre re-
simler, e-postalar ve adres defteri gibi çok genifl kapsaml› arama yapmaktad›r. 

Finder (‹flletim Sistemi Gezgini)
Mac OS’ta iflletim sistemi gezgini “Finder (aray›c›)” olarak adland›r›l›r. Finder’a
hem üst menüden hem de uygulamalar alan›nda bulunan gülümseyen mavi renk-
li simgeden ulafl›labilir (fiekil 2.17). Bir Finder penceresi t›pk› Windows gezgini-
ne benzer. Sol tarafta kenar çubu¤u, üstte simgeleri düzenleme ve arama yapma-
ya yarayan araçlar ve klasör ve dosyalar›n görüntülendi¤i gezgin ana penceresi
yer almaktad›r. 

Pencere Aç›p-Kapatma, Büyültme-Küçültme
Pencere aç›p kapatmak için kullan›lan dü¤meler, Windows’un aksine, dü¤meler
pencerenin sol üst k›sm›na yerlefltirilmifltir. Ayr›ca “Ekran› Kapla” dü¤mesi pence-
reyi hem genifllik hem yükseklik olarak tamamen kaplamaz, sadece yükseklik ba-
k›m›ndan pencere ekrana yay›l›r, genifllik aynen kal›r. 

Tüm pencereler aç›k iken, F11 tufluna bas›ld›¤›nda masaüstü görünür. Tekrar
F11’e bas›ld›¤›nda pencereler eski halini al›r. 

Bir çok diyalog penceresinde “Tamam” dü¤mesi bulunmaz, bu nedenle (X) dü¤mesi t›klan-
d›¤›nda kullan›c›n›n yapt›¤› de¤ifliklikler onaylanm›fl olur. 
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Klasör Oluflturma
Klasör oluflturmak için klasör oluflturulmak istenen konuma sa¤ t›klayarak “Yeni
Klasör” seçene¤i seçilebilir. Mac OS’ta sa¤ t›kland›¤›nda aç›lan menüden dosya
oluflturma seçene¤i yoktur (fiekil1 2.22). 

Dosya ve Klasör Tafl›ma
Dosya tafl›mak için farenin sol tuflu bas›l› flekilde dosyay› tutup istenen konuma
sürükledikten sonra b›rakmak gerekir. Windows’taki duruma benzer flekilde, tafl›-
nan dosyan›n mevcut konumu ile tafl›naca¤› ko-
num ayn› sürücü alt›ndaysa dosyalar eski konu-
mundan silinir. 

Mac OS’ta dosya kes-yap›flt›r özelli¤i yoktur.
Bunun için dosyan›n önce kopyalan›p yeni ko-
numuna yap›flt›r›lmas› ve sonra önceki konu-
mundan silinmesi gerekir. Dosya kopyalamak
için

1. Dosya ve klasör simgesi sa¤ t›klan›r.
2. Kopyala seçene¤i seçilir.
3. Yeni konuma gelinir ve sa¤ t›klan›r.
4. Ç›kan menüde “Ögeyi yap›flt›r” seçene¤i

seçilir.

Dosya Silme
Dosya silmek için CTRL + fare sol tufl kombi-
nasyonu kullan›l›r ve “Çöp Sepeti’ne Tafl›” seçe-
ne¤i seçilir. Dosya Çöp Sepetine sürüklenip b›rak›larak da silinebilir. Çöp sepetini
kal›c› olarak boflaltmak için Çöp Sepeti simgesine sa¤ t›klanarak “Çöpü Boflalt” se-
çe¤i seçilir. 

Bilgisayar› Kapatmak
Mac OS’ta bilgisayar› kapatmak için 4 seçenek bulunur. Bunlar “Uyu”, “Yeniden Bafl-
la”, “Sistemi Kapat” ve “Kullan›c› Oturumunu Kapat”t›r. “Uyu” Windows’taki Uyku
modu ile ayn› ifllevi görür ve tüm programlar çal›fl›rken ekran› kapat›r ve program-
lar› durdurur. “Yeniden Baflla” sistemi tamamen kapat›p otomatik olarak tekrar açar-
ken “Sistemi kapat” bilgisayar› tamamen kapat›r. “Kullan›c› Oturumunu Kapat” seçe-
ne¤i ile bilgisayar çal›fl›r durumdad›r, ancak tüm programlar ve dosyalar kapan›r ve
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kullan›c›n›n kullan›c› ad› ve flifresi girmesi gereken bir diyalog kutusu ekranda görü-
nür. Kapatma seçeneklerini görmek için Apple menü aç›lmal›d›r (fiekil 2.24).

Program Çal›flt›rma
Programlar, uygulamalar menüsünde k›sa yolu olan programlar› çift t›klamakla ça-
l›flt›r›l›r. Program kurmak için ise Mac OS iflletim sistemi “dmg” uzant›l› kurulum
dosyalar›n› kullan›r. Kullan›c› “dmg” uzant›l› dosyay› çal›flt›rd›¤›nda program klasö-
rü “Uygulamalar” klasörüne yerleflir. Program› silmek için bu klasördeki program
klasörünün silinmesi yeterlidir.

LINUX
Linux en basit ifade ile özgür bir iflletim sistemi çekirde¤idir. Linux,1991 y›l›nda
Finlandiya as›ll›, Helsinki Üniversitesinde ö¤renci olan Linux Torvalds taraf›ndan
gelifltirilmifltir. Bu çekirdek üzerine gelifltirilen iflletim sistemlerine Linux da¤›t›m-
lar› ad› verilmektedir. Burada bahsi geçen üç kavram› (özgür, çekirdek ve Linux
da¤›t›mlar›) anlamam›z bu iflletim sistemi temel al›narak gelifltilmifl Linux da¤›t›m-
lar›n› daha iyi anlamam›z aç›s›ndan önemlidir. Linux tabanl› iflletim sistemlerinin
nas›l kullan›ld›¤›na geçmeden önce bu üç kavram› aç›klayal›m. Özgürlükten kas›t
bu iflletim sistemi çekirde¤inin kaynak kodlar›n›n herkes taraf›ndan görülebiliyor,
de¤ifltirilebiliyor ve serbestçe (ücretsiz bir flekilde) da¤›t›labiliyor olmas›d›r. Bu ne-
denle, bu tür gelifltirilen yaz›l›mlara aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar denmektedir. Fir-
malara ba¤l›, sahipli iflletim sistemlerinde (Windows ve Mac OS gibi) iflletim siste-
mi tek merkezden gelifltirilirken, aç›k kaynak kodlu iflletim sistemleri dünyan›n
her taraf›ndan gönüllü bireyler taraf›ndan gelifltirilmektedir. Her ne kadar ço¤u Li-
nux da¤›t›mlar› ücretsiz olsa da, ücretli sat›lan Linux da¤›t›mlar› da mevcuttur. Çe-
kirdek ise iflletim sisteminin özünü oluflturan bileflene verilen add›r. ‹flletim sis-
temleri bu temel bileflen üzerine infla edilir. Son olarak, Linux da¤›t›mlar› kavra-
m› vard›r. fiu an kullan›mda olan Linux çekirde¤i temel al›narak gelifltirilen ve aç›k
kaynak kod felsefesini benimsemifl, aralar›nda farkl›l›klar olan iflletim sistemlerini
Linux da¤›t›mlar› olarak adland›rmaktay›z. Piyasada Linux çekirde¤i üzerine gelifl-
tirilmifl bir çok Linux da¤›t›m› mevcuttur. Örne¤in, Ubuntu, Debian, Pardus bun-
lardan sadece bir kaç›d›r. Bu bölümde Linux da¤›t›mlar›ndan biri olan Pardus’un
temel kullan›m› hakk›nda bilgiler verece¤iz. Pardus iflletim sisteminin seçilmesinin
sebebi, ulusal çapta gelifltirilmifl ilk Türkçe iflletim sistemi olmas›d›r.
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