
B‹LG‹SAYAR TÜRLER‹
Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adlan-
d›r›labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar›, dizüstü bilgisayarlar
ve otomobillerde kullan›lan “beyin”lerin hepsi birer bilgisayard›r. Daha özel an-
lamda bilgisayar, kiflisel kullan›ma yönelik ev - ifl bilgisayarlar› ve giderek yayg›n-
laflan mobil bilgisayarlar› kapsamaktad›r. Ev ve ifl yerinde farkl› kullan›m amaçla-
r›na hizmet eden pek çok farkl› bilgisayar türü bulunmaktad›r. Bunlar› sunucu bil-
gisayarlar, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve avuç içi bilgisayarlar ol-
mak üzere gruplamak mümkündür. Bu bölümde bu bilgisayar türlerine ait baz› te-
mel ayr›nt›lara yer verilecektir. 

Sunucu Bilgisayarlar
Sunucu bilgisayarlar› normal bilgisayarlardan ay›ran en önemli iki özellik donan›m
ve yaz›l›mlar›d›r. Sunucu bilgisayarlar, büyük miktarda veri iflleyen ve aktaran bil-
gisayarlard›r. Sunucu bilgisayarlar ayn› anda binlerce hatta milyonlarca kifliye hiz-
met verebilirler. Bu sebeple daha güçlü bir donan›ma sahiptirler. Bunun d›fl›nda
daha küçük çapl› ifller için herhangi bir dizüstü ya da masaüstü bilgisayarda sunu-
cu olarak kullan›labilir.

Bilgisayar Donan›m› ve 
Hata Bulma
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Sunucu bilgisayardan bilgi al›flverifli yapan bilgisayarlar “istemci” olarak adlan-
d›r›l›r. Örne¤in, bir bankac›l›k sitesine ba¤land›¤›n›zda sizin bilgisayar›n›z
istemciyken bankan›n sistemi sunucu durumundad›r. Günümüzde sunucu bilgisa-
yarlar yo¤un bir istemci trafi¤ine sahip oldu¤undan, ifllemciden, belle¤e tüm birim-
ler kiflisel bilgisayarlar›n yüzlerce kat› kapasiteye sahip olurlar. Örne¤in, depolama
birimleri onlarca terabayt, haf›zalar› yüzlerce gigabayt ile ifade edilir. Sunucu bil-
gisayarlar ço¤unlukla kiflisel bilgisayarlar›n aksine bir so¤utucu ve güç kayna¤› bu-
lunan bir odada muhafaza edilirler ve bu bilgisayarlara fiziksel eriflimler k›s›tlan-
m›flt›r. Daha çok uzaktan ba¤lant› yöntemi ile yönetilirler. 

Sunucularda kullan›lan yaz›l›mlar da kiflisel bilgisayarlardan farkl›d›r. Temel gi-
rifl-ç›k›fl ifllemleri normal bir bilgisayarla ayn›yken sunucu amaçl› iflletim sistemleri
daha büyük kapasiteli donan›mlar› çal›flt›racak flekilde tasarlan›r. Örne¤in, normal
bir iflletim sistemi bir birim haf›za (RAM) desteklerken sunucu sistemleri yüzlerce
binlerce birim miktar›nda RAM’i kontrol edebilir. Ayn› flekilde, 4 ya da 8 ifllemciye
kadar destekleyen kiflisel bilgisayarlara ait iflletim sistemleri varken sunucu sistem-
lerinde bu kapasite yüzlerce/binlerce ifllemciyle ifade edilebilir.

Sunucu bilgisayarlar ile kullan›m amac›na göre iflletim sistemlerinin parças› ola-
rak ya da ek programlarla birtak›m hizmet yay›nlar› yap›l›r. Hatta baz› sunucular
hemen hiçbir ek program bar›nd›rmaz ve sadece özel amaçl› olarak hizmet verir-
ler. Örne¤in veri taban› sunucular›, kurulan iflletim sistemine eklenen bir veri taba-
n› sunucu program› (SQL Server, Oracle, MySQL gibi veri taban› yönetim sistemle-
ri) ile sadece bu amaçla hizmet verir. ‹nternet üzerinden al›flverifl yap›lan sitelere
ait veri tabanlar›, bankac›l›k ya da e-posta hizmeti veren Gmail, Yahoo gibi servis-
ler veri taban› sunucu programlar›na ihtiyaç duyarlar. Yine Web sunucular› da sa-
dece belirli bir ‹nternet sitesine ait (bazen birden fazla da olabilir) dosya ve verile-
rin saklanmas› ve istemcilere ulaflt›r›lmas› hizmetini verirler. 

Masaüstü Bilgisayarlar
Ekran, kasa ve di¤er çevre birimlerden oluflan masaüstü bilgisayarlar›n geçmifli 30
y›ldan fazla bir süreyi kapsar. Masaüstü bilgisayarlar ilk zamanlarda büyük tüplü
ekranlarla kullan›l›rken flimdi ço¤unlukla büyük düz ekranlara (LCD) geçilmifltir.

‹lk zamanlarda kullan›lan az kapasiteli
ama büyük kasa yap›s›na sahip bilgisayarla-
r›n yerini, günümüzde yüksek h›zl› ifllemcili,
terabayt ölçüsünde disk kapasiteli ama daha
küçük kasalar al›rken birçok çevre donan›m›
ile birlikte gelen (kamera, taray›c›, ses araçla-
r›) masaüstü bilgisayarlar, kullan›c›lardan
hâlâ büyük talep görmektedir. Bunun en
önemli nedeni, öncelikle fiyat olarak benzer
donan›ml› dizüstü bilgisayarlardan daha uy-
gun olmas›, parça de¤ifliminin kolayca yap›-

labilmesi, kullan›c›lar›n kendi tercihlerine gö-
re parçalar› birlefltirilebilmesi ve bu flekilde kapasitesinin ihtiyaca göre artt›r›l›p da-
ha uzun süre kullan›labilmesidir. Ayr›ca, oyun oynamak ya da 3 boyutlu tasar›m
yapmak gibi yo¤un ifllemci kullan›m› gerektiren programlar› kullanan kiflilerin ih-
tiyaçlar›n› karfl›lamak bak›m›ndan da masaüstü bilgisayarlar tercih edilmektedir.
Çünkü bu tür kullan›mlarda bilgisayarlar çok ›s›n›r ve iyi bir so¤utma sistemine ih-
tiyaç duyarlar. Masaüstü bilgisayarlar dizüstü bilgisayarlara göre çok daha iyi bir
so¤utma sistemine sahiptirler.
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Dizüstü Bilgisayarlar (Laptop, Notebook)
Kiflisel bilgisayarlar›n son dönemde en çok karfl›m›za ç›kan türü dizüstü bilgisayar-
lard›r. ‹nsanlar›n her yerde kullanma ihtiyaçlar›na cevap vermek için üretilen bu ci-
hazlar masaüstü bilgisayarlar›n hemen hemen tüm
yeteneklerine sahiptirler. Ancak masaüstü bilgisa-
yarlara göre çok daha hafif ve küçük boyuttad›rlar. 

Veri tafl›ma h›z ve kapasitelerinin artmas› ile ma-
saüstü bilgisayarlarda kullan›lan baz› donan›mlar
dizüstü bilgisayarlar için önemsiz hâle gelmifltir. Ör-
ne¤in, günümüzde dizüstü bilgisayarlarda disket
sürücüler hemen hemen hiç kullan›lmamaktad›r.
Bu donan›m eksiklikleri hem dizüstü bilgisayarlar›n
boyutlar›n›n küçük olmas›ndan hem de farkl› veri
aktarma araçlar› kullan›lmas›ndan dolay›d›r. Bugün
her dizüstü bilgisayarda kablosuz a¤ ve bluetooth
ba¤lant› araçlar› mevcuttur ve fiziksel bir veri aktar-
ma arac›na olan ba¤›ml›l›k azalm›flt›r.

Netbooklar
Bir tür dizüstü bilgisayar türü olan netbook da s›k seyahat eden kullan›c›lar tara-
f›ndan tercih edilmektedir. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla ayn› iflletim sistem-
lerini kullanabilen netbooklar›n en önemli özellikleri ekran boyutlar›n›n 7 ile 11
inç aras›nda küçük boyutlu olmas›, anakartla bütünleflik ve düflük düzeyde enerji
harcayan atom ifllemcilere sahip olmas› ve ekran boyutu nedeniyle pil ömrünün
normal dizüstü bilgisayara göre uzun olmas›d›r. Ayr›ca, boyutu nedeniyle netbo-
oklarda CD/DVD sürücüleri de bulunmamaktad›r. Genellikle ‹nternet’e girmek,
ofis programlar›n› kullanmak ve sunum yapmak için idealdirler. 

Tablet Bilgisayarlar
Tablet bilgisayarlar kendine özgü kalemle ya da parmak ile kontrol edilebilen, di-
züstü bilgisayarlar gibi bir haricî klavyeye sahip olmay›p dijital bir klavye ile veri
girifli yap›labilen bir tür tafl›nabilir bilgisayarlard›r. Haricî bir klavye olmad›¤›ndan
tabletlerde sadece bir ekran bulunmaktad›r. Günümüzde dokunmatik ekranl› cep
telefonlar› da bir tür tablet bilgisayar olarak tan›mlanabilir. 

Tablet bilgisarlarda masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarda kullan›lan iflletim sis-
temleri kullan›lmaz. Cep telefonlar›n›n kulland›¤› Android gibi iflletim sistemleri
kullan›labilir. Tablet bilgisayarlar öncelikle video izlemek, müzik dinlemek, oyun
oynamak, e-kitap okumak ve ‹nternet’i kul-
lanmak isteyen kifliler taraf›ndan tercih edil-
mektedir. Ayr›ca, kullan›c›lar›n isteklerine
göre birçok küçük uygulama da tabletlerde
kullan›labilir. Ancak, tablet bilgisayarlar di-
züstü bilgisayarlara göre çok daha az kapa-
siteli ve yavaflt›rlar. Tablet bilgisayarlarda,
netbooklarda oldu¤u gibi CD/DVD sürücü
de bulunmamaktad›r. 
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Ak›ll› Telefonlar
Ak›ll› telefonlardan önce hareket hâlinde bilgisayar kullanma ihtiyac›na cevap ola-
rak avuç içi bilgisayarlar piyasaya sürülmüfltür. Türkçe “kiflisel dijital asistan” anla-
m›na gelen PDA olarak da bilinen bu cihazlar, randevu oluflturmak, telefon ve e-
posta adreslerini tutmak, basit oyunlar› oynamak gibi genellikle daha kiflisel ifllem-
ler için kullan›lmaktayd›lar. Günümüzde ak›ll› cep telefonlar› avuç içi bilgisayarla-
r›n yapt›¤› tüm ifllemleri yapabildi¤inden art›k avuç içi bilgisayarlara olan talep
azalm›flt›r. Ak›ll› telefon bir cep telefonunun tüm fonksiyonlar›na sahip olmakla
birlikte kendisine özgü ileri düzey bir iflletim sistemine sahiptir. Günümüzde ak›l-
l› telefonlar ekranlar›n›n izin verdi¤i ölçüde bir tablet bilgisayardan farks›zd›r. Ak›l-
l› telefonlar iletiflime görsellik katarken ayn› zamanda kullan›c›lar›n 3G ‹nternet’e
ba¤lanmalar›n›, video izlemelerini, oyun oynamalar›n› sa¤lamakta ve daha birçok
küçük uygulama ile farkl› ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktad›r. 

B‹LG‹SAYARI OLUfiTURAN TEMEL DONANIM
PARÇALARI

Anakart
Bir bilgisayar›n tüm donan›mlar› anakart üzerinden birbiri ile iletiflim sa¤lar. Ana-
kartlar hem bu donan›mlar› üzerinde bar›nd›r›r hem de aralar›nda bir köprü görevi
görür. ‹fllemci yuvas›, RAM bellek tak›lmas› için DRAM yuvas›, ses, ekran, video
kartlar› için PCI slotlar› anakart üzerindedir ve bu donan›mlar do¤rudan anakarta ta-
k›l›rlar. Anakarta güç kayna¤›ndan gelen elektrik ak›m› buradan ad› geçen dona-
n›mlara ulafl›r. Bunun d›fl›nda, anakarta tak›l› olmay›p veri kablosu ile anakarta ba¤-
lant›s› olan sabit disk ve CD/DVD-ROM gibi donan›mlar vard›r. Bu depolama ayg›t-
lar›n›n veri kablolar› IDE ba¤lant› yuvas›na tak›l›rlar. Bunlar elektrik ak›m›n› do¤ru-
dan güç kayna¤›ndan al›rlar. Kasan›n önünde yanan ›fl›klar, açma-kapama, yeniden
bafllatma dü¤meleri ve USB giriflleri kablolar sayesinde anakarta ba¤l›d›r, ayr›ca
anakart›n üzerinde kasan›n d›fl taraf›ndan görülebilecek flekilde USB giriflleri de
mevcuttur. Afla¤›da fiekil 5’te anakart üzerindeki temel birimler görülmektedir. 
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Anakartlar, üzerinde BIOS ve BIOS pili denilen bileflenleri bar›nd›r›r. BIOS bil-
gisayar›n sabit haf›zas›d›r. Pil ile bu haf›zadaki varsay›lan ayarlar ve saat bilgisi sü-
rekli güncel tutulur. Bu haf›zada bilgisayar ilk aç›ld›¤›nda ne yap›laca¤› bilgisi bu-
lunur. Aç›l›fl›n hangi donan›m üzerinden yap›laca¤› gibi ayarlar buradan yap›l›r.
Açma dü¤mesine bast›¤›m›zda ifllemci anakart›n sa¤lad›¤› BIOS sistemi ile çal›flma-
ya bafllar. Bu asl›nda bilgisayar›n çal›flt›raca¤› as›l iflletim sisteminden önce çal›flt›r-
d›¤› basit bir iflletim sistemidir. Bilgisayarda bundan önce çal›flan bir sistem yoktur.
Daha sonra BIOS’taki bilgiye göre aç›l›fla devam edilir. E¤er sistem kurulu ise sa-
bit disk üzerindeki kurulu iflletim sistemi devreye girer. 

Bir anakart›n kapasitesini anakart›n veri yolu h›zlar› belirler. ‹fllemci ile di¤er bi-
rimler aras› iletiflim h›z› ne kadar yüksek ise bilgisayar performans› da o denli iyi
olacakt›r. Bu nedenle anakart ve esas ifllemcinin veri yolu h›zlar› yönünden uyum-
lu olmas› gerekir. Ayr›ca anakart›n üzerindeki bellek yuvalar›n›n say›s› RAM kapa-
sitesini belirlemede önemli rol oynar.

‹fllemci
‹fllemciler, anakart üzerinde sürekli olarak donan›mlardan veri sinyali alan ve ve-
ren bir konumdad›r. Verileri bu donan›mlardan al›p iflledikten sonra yazmak için
sabit diske, ses bilgisi olarak ses kart›na, görüntü olarak ekran kart›na verileri gön-
derir. ‹fllemcinin temel ögeleri çekirdek, kontrol birimi, veri yollar› ve ön bellektir.
Afla¤›daki fiekil 6’da ifllemcinin iç yap›s› ile çevre birimler aras›ndaki ba¤lant›s› gös-
terilmifltir. 
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Ön bellek ifllemcinin kendine ait RAM belle¤i olarak düflünülebilir. ‹fllenmifl bir
veri tekrar RAM belle¤e gönderilse de bu verilere ifllemci daha sonra yine ihtiyaç
duyabilir, bu s›rada veriyi tekrar RAM’dan almak zaman gerektirdi¤inden bunun
yerine bu veriler ifllemcinin ön belle¤inde saklan›r. Çekirdek, aritmetik ifllem biri-
mi (ALU), kaydediciler ve sayaçlar› kapsar. Aritmetik ifllem birimi ise ifllemcinin ifl-
lemcisi ya da as›l ifllemci k›sm› olarak düflünülebilir. Burada temel matematiksel ifl-
lemlerden türemifl binlerce ifllem ve komut ifllenmektedir. Çekirdek h›z›, ifllemci-
nin h›z›n› belirleyen en önemli etkendir. Son zamanlarda bilgisayarlarda çift çekir-
dekli ya da çok çekirdekli ifllemcilerin kullan›lmaya baflland›¤› görülmektedir. As-
l›nda her bir çekirdek farkl› bir ifllemcinin ayn› ifllemci modülünde yer ald›¤›n› ifa-
de eder. 

Kontrol birimi komutlar›n çözümlendi¤i k›s›md›r. Bu birimde ayr›ca ifllemci
içindeki tüm birimlerin efl zamanl› ve uyumlu flekilde çal›flmas› için kontrol sinyal-
leri üretilir. Veri yollar› hem ifllemcinin içinde hem de ifllemci ile anakarttaki di¤er
birimler aras›ndaki iletiflimi sa¤layan iletken yollar› ifade eder. ‹fllemcide veri yolu
32 bit, 64 bit veya 128 bit gibi birimlerle ifade edilir. Örne¤in, 64 bit olan ifllemci-
lerde tek seferde 64 bitlik veri bir yerden bir yere aktar›lmaktad›r. ‹fllemci al›n›rken
belirtilen herts de¤eri ise ifllemcinin saniyede kaç ifllem yapt›¤›n› belirtmektedir.
Örne¤in 64 bit - 800 Mhz h›zl› bir ifllemci bir saniyede 64 bit (8 bayt) bilgiyi 800
milyon kez ifllemektedir. 

RAM Bellek
RAM bellek, verilerin bilgisayar aç›k oldu¤u ve ihtiyaç duyuldu¤u sürece tutuldu-
¤u bellek birimidir. Bilgisayar her veriyi sadece sabit diskten al›yor olsayd› bu bil-
gisayar›n oldukça yavafllamas›na neden olurdu. Örne¤in, gün boyunca ofisinde
belirli dosyalarla çal›flacak olan bir kifli dosya her gerekti¤inde kalk›p dosyay› ra-
f›ndan al›p k›sa süreli olarak belirli bir dosyaya bakmad›¤› anda geri rafa koyarsa
gün boyunca tekrar tekrar raf ile masa aras›nda gidip gelmesi gerekir. Ancak bu ki-
fli bu dosyalar› gün boyunca masas›nda tutarsa çok fazla çaba harcamas›na gerek
kalmaz. Burada RAM bellek bu örnekteki masan›n yerini tutmaktad›r, dosyalar›n
gerekli oldu¤u anlar ise bilgisayarda o dosyalar›n aç›k oldu¤u süreci belirtir. Dos-
yalar kapand›¤›nda sabit diske kaydedilir ve çal›fl›lacak di¤er dosyalara yer açmak
için RAM bellekten silinirler. RAM belle¤in kapasitesi bayt cinsinden ifade edilir. 
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ROM Bellek
ROM bellek ise kullan›c› taraf›ndan da de¤ifltirilemeyen ve üzerinden veri siline-
meyen bir bellek türüdür. Bu bellek bilgisayar›n ilk aç›l›fl›nda gerekli olan bilgile-
ri üzerinde bar›nd›r›r. Bilgisayar ilk aç›l›rken ROM’un görevi bütün komutlar› kon-
trol etmek, CMOS (BIOS ayarlar›n›n kaydedildi¤i bir yonga) sayesinde BIOS’u aç-
mak, BIOS komutlar›n› yerine getirmek ve son olarak iflletim sistemini açmay› sa¤-
layan komutlar› yerine getirmektir. Kullan›c›lar hiçbir flekilde ROM belle¤in içeri-
¤ini de¤ifltiremez. Ancak son zamanlarda çok özel tekniklerle ROM bellek içeri¤i
de¤ifltirilebilmektedir. 

Sabit Disk
Verilerin kal›c› olarak sakland›¤› birime sabit disk (harddisk) denir. ‹flletim sistemi
ve bilgisayarda kullan›lan programlar sabit disk üzerinde kuruludur. Sabit diskler
manyetik yüzeylerden oluflur ve veriler bu ince yüzeylerin üzerine elektronik ola-
rak yaz›l›r. Yüzey say›s› artt›kça sabit disk kapasitesi de artar. Disklerin as›l malze-
mesi manyetik özelli¤i olmayan cam veya alüminyum gibi malzemelerken yüzeyi
manyetik özellikli malzeme ile kaplan›r. Sabit disk üzerine yazma m›knat›slanma
yoluyla olur.

Diskler ortalar›nda geçen bir mille birbirlerine ba¤l›d›rlar, bu mil tüm diskleri
ayn› anda ayn› h›zda döndürür. Disklerin yüzeyine çok yak›n konumda oku-
ma/yazma kafalar› bulunmaktad›r ve bu kafalar disklerin yar›çaplar› boyunca sü-
rekli hareket eder. Disklerin dönüflü ve okuma/yazma kafalar›n›n h›z› birleflti¤in-
de sabit diske bilgi yazma ve okuma h›z› oldukça artmaktad›r. Afla¤›da fiekil 9’da
bir sabit diskin iç yap›s›n›n üstten ve yandan görünümü verilmifltir. 
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Ön sayfadaki flekilde de görüldü¤ü gibi, sabit disklerde sanal baz› bölümleme-
ler mevcuttur. Bu, okuma/yazma kafalar›n›n daha programl› flekilde tüm disk yü-
zeyini tarayabilmesini sa¤lamak için gerekir. Her diskin üzerinde dairesel flekilde
izler ve her izin üzerinde eflit miktarda veri tutan sektörler bulunur. Sabit disk bi-
çimlendirildi¤inde bu iz ve sektörler oluflturulur ve her sektöre ait adres FAT ya da
NTFS standartlar›na göre bir tabloya kaydedilir. Bu tablo sayesinde bir bilginin sa-
bit diskin neresinde yaz›l› oldu¤u bulunur. Sabit diskte tüm okuma/yazma kafalar›
ayn› flekilde hareket eder yani bir okuma kafas› bir iz üzerindeyken di¤er kafalar da
ayn› hizadaki izler üzerindedirler. Bu karfl›l›kl› izlerin hepsine silindir ad› verilir. 

Sabit diskler veriyi IDE ya da
SATA standard›na göre anakarta
gönderir. Günümüzde genellik-
le SATA standard› kullan›lmak-
tad›r. IDE ve SATA farkl› flekil-
lerde kablolara sahiptirler. Sabit
disk seçilirken dikkat edilmesi
gereken iki unsur kapasitesi ve
devir say›s›d›r. Günümüzde te-
rabayt ölçüsünde kapasiteye sa-
hip sabit diskler mevcuttur. De-
vir say›s› ise dakika bafl›na dö-
nüfl h›z›n› belirtir örne¤in, 7200

RPM (rotation per minute)’lik bir
sabit disk 1 dakikada 7200 dönüfl yapmaktad›r. Dönüfl h›z› artt›kça bilgi okuma ve
yazma h›z› da artmaktad›r. Günümüzde en yayg›n olarak 7200 devir say›l› sabit
diskler kullan›lmaktad›r. 

Ekran Kart›
Ekran kartlar› programlar›n ifllemciden gelen görüntü verilerini iflleyerek ekrana
gönderen donan›mlard›r. Ekran kartlar›n›n kendilerine özgü anakartlar› bulunur,
bu kart bilgisayar›n anakart›ndan veri ve enerji giriflini sa¤lar ayr›ca bu kart üzerin-
de ekran kart›na ba¤lant› sa¤lamak için yuvalar bulunmaktad›r. Bilgisayar›n ekra-
n›, ekran kart›na ba¤lan›r ve ekran kart›ndan gelen bilgileri kullan›c›lara görüntü-
ler. Bunun d›fl›nda ekran kartlar› kendine özgü bir ifllemci ile geçici bir belle¤e sa-
hiptir. ‹fllemci grafiklerle ilgili tüm hesaplamalar› ve ifllemleri gerçeklefltirir, böyle-
ce bilgisayar›n ifllemcisine grafik ifllemek için herhangi bir yük getirilmemifl olur.
Kart›n geçici belle¤i ise görüntülerle ilgili bilgileri geçici olarak depolar. Ekran kar-
t›n›n ifllemcisi belle¤e ne kadar k›sa sürede eriflirse h›z› da o kadar artacakt›r. ‹fl-
lemci ile bellek aras›nda bir kerede aktar›lan bilgi miktar› ekran kart›n›n h›z›n› be-
lirler. Ekran kartlar› 3 boyutlu program kullan›c›lar› ve oyun oynayan kullan›c›lar
için çok önemlidir. Bu programlarda ekran ç›kt› kalitesi çok daha önemli oldu-
¤undan daha yüksek kapasitede bir haf›za ve ifllemciye ihtiyaç duyulur. Oyun oy-
nayan kullan›c›lar genellikle 256 megabayt ve daha üzeri ekran kartlar›n› tercih
ederler. 
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Ekran kartlar›nda bir de görüntüleri dijitalden analog formata çeviren ve bura-
dan ekrana gönderen bir çevirici bulunmaktad›r. Bu görüntülerin dönüfltürülme ve
aktar›lma h›z›, ekran›n tazelenme h›z›n› belirler. Örne¤in, ekran tazeleme h›z› 60
hertz oldu¤unda bu ekran›n saniyede 60 kez yenilendi¤i anlam›na gelmektedir.
Ekran kartlar›nda çözünürlük belirli bir ekranda görülebilecek piksel say›s›n› ifade
eder. Piksel say›s› artt›kça görüntü kalitesi de artmaktad›r. Belirli bir resimdeki pik-
sel say›s› ekran çözünürlü¤üne göre de¤iflmez ancak çözünürlük yükseldikçe gö-
rüntü kalitesi artar.

Ekran kart›n›n farkl› ç›k›fllar› bulunmaktad›r. Bunlar CRT ekranlar ve projektörler
için VGA ç›k›fl›, dijital cihazlar ve LCD ekranlar için DVI-OUT ve yeni nesil televiz-
yon, video oynat›c›, DVD oynat›c› gibi cihazlar›n ba¤lanmas› için HDMI ç›k›fl›d›r.
HDMI teknolojisinden önce ekran kartlar›nda VIDEO girifl ç›k›fllar› da mevcuttu.

Di¤er ‹ç Donan›m Kartlar›
Bilgisayarlarda anakart üzerindeki slot ve yuvalar izin verdi¤i müddetçe birçok ek
kart ba¤lanabilir. Örne¤in ses kart›, fax/modem, ethernet kart› ve TV kart› gibi. 

Ses kartlar› d›flardan ald›¤› analog sesleri dijital hâle getiren (örne¤in mikrofon-
dan ses kayd› gibi) ve dijital ortamdaki sesi analoga (ses dosyas›n›n hoparlörden
duyulur hâle gelmesi gibi) çeviren birimdir. Ses kart›nda genellikle iki girifl ve üç
ç›k›fl yuvas› mevcuttur (ses kart›n›n anakarttan ayr› olmad›¤› durumlarda anakart
üzerinde sadece 3 yuva bulunmaktad›r). Yeflil renkli yuva bilgisayardaki sesin ho-
parlöre aktar›lmas›n›, k›rm›z› yuva mikrofondaki sesin bilgisayara aktar›lmas›n›,
mavi yuva mp3 çalar ya da kasetçalar gibi cihazlardan do¤rudan bilgisayara ses ak-
tar›lmas›n› sa¤lar. Bilgisayara birkaç tane hoparlör ba¤lanmak suretiyle 3 boyutlu
bir ses sistemi kurulmak istendi¤inde ise sar› uca ön, siyah uca ise arka hoparlör
ba¤lan›r. Arka sayfada bir ses kart›n›n ç›k›fl uçlar› gösterilmifltir (fiekil 1.12).
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Ses kartlar›nda en önemli özellik frekans de¤eridir. Frekans bir sinyalin bir sa-
niyede yapt›¤› titreflim say›s›n› ifade eder. Özellikle ses kay›t iflleminde frekans ara-
l›¤› ne kadar genifl olursa ses o kadar kaliteli olarak kaydedilebilir. Çünkü böyle-
likle gerçek ses kaynaklar›n›n sesine daha yak›n frekanslar› bulmak kolaylafl›r. Ses
kart›n›n kalitesini art›ran di¤er bir unsur da örnekleme bit say›s›d›r. Örnekleme bil-
gisayarda analog sinyalin dijital sinyale dönüfltürülmesine verilen add›r ve örnek-
leme bit say›s› artt›kça ses kayd›n›n kalitesi artar. 

Fax/modem ve ethernet kartlar› ‹nternet’e ba¤lanmak için gereken veri ak›fl›n›
gerçeklefltirir. Fax/modem kartlar› evde ‹nternet ba¤lant›s› için kullan›l›r. Modem-
ler telefon hatt›na ba¤lan›rlar ve bu hattan gelen analog sinyalleri dijital verilere ve
bilgisayardaki dijital verileri telefon hatlar›ndan gönderilmek üzere analog sinyal-
lere çevirirler. Ancak günümüzde fax/modem kart› kullan›m› h›zla ortadan kalk-
maktad›r. Bunun yerine haricî modemler sayesinde evde birçok bilgisayar ayn› an-
da ‹nternet’e girebilmektedir. 

Ethernet kart› bilgisayar›n bir bilgisayar a¤›na h›zl› bir flekilde ba¤lanmas›n› sa¤-
lar. Ethernet kart›n›n görevi paketler hâlinde gelen sinyalleri çözümlemek ve gön-
derilmek üzere olan sinyalleri a¤ üzerinden gönderilebilecek paketlere dönüfltür-
mektir. Birçok yerde a¤a ba¤lanan bir bilgisayar ayn› zamanda ‹nternet’e de ba¤-

lanmaktad›r. Ethernet kart› kendine özgü
RJ-45 denilen bir kablo ile a¤a ba¤lant›
sa¤lamaktad›r. A¤ üzerinden bilgi al›flveri-
flinde her ethernet kart› için farkl› olan
MAC adresi denilen bir adres kullan›l›r.
Yandaki fiekil 13’te bir ethernet kart› ç›k›fl
ucu görülmektedir. 

TV kartlar› bilgisayardan normal televiz-
yon kanallar›n› izlemeyi sa¤lar. TV kart›n›n
üzerinde radyo ve TV için anten giriflleri,
ses kart› ba¤lant› yuvas› ve uzaktan kuman-
da için al›c›n›n tak›laca¤› yuva mevcuttur.

Bilgisayar›n anakart›na herhangi bir kart tak›lmak istendi¤inde anakarta giden enerji ke-
silmeli, kullan›c› kendisini statik elektrikten ar›nd›rmal› ve anakart ile tak›lacak kart›n
üzerinde statik elektrik olup olmad›¤›ndan emin olunmal›d›r. Aksi takdirde tak›lacak kar-
t›n ve anakart›n zarar görmesi durumu söz konusudur. 
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Güç Kayna¤›
Güç kayna¤› bilgisayardaki tüm donan›mlara do¤rudan ya da anakart üzerinden
enerji sa¤lar. Bu cihaz flehir flebekesinden gelen elektri¤i do¤rusal ak›ma çevirir ve
uygun voltaj ile donan›mlara ulaflt›r›r. Bilgisayarda bulunan iç ve d›fl donan›m›n sa-
y›s›na göre güç kayna¤› seçilmelidir. 

G‹R‹fi B‹R‹MLER‹
Bilgisayara veri ve komut girifli yapmaya yarayan ayg›tlar›n tümüne girifl birimleri
ad› verilmektedir. Klavye ve fare bunlara örnek olarak verilebilir.

Klavye
Klavye, üzerinde harfleri, say›lar›, iflaretleri, özel fonksiyon ve imleç kontrol tuflla-
r›n› bar›nd›ran bir ayg›tt›r. Harf dizilimleri farkl› olan ve ismini bu dizilime bafllad›-
¤› harften alan Q klavye ve F klavye
olarak adland›rd›¤›m›z iki tip klavye
mevcuttur. F klavye daktilo ile ayn›
harf dizilimine sahiptir ve Türkçe keli-
me yap›s›na en uygun klavye türüdür.
F klavyenin Türkçe dilinin yap›s›na en
uygun klavye olmas›n›n ana sebebi
Türkçede s›k kullan›lan harflerin rahat
kullanabilece¤imiz parmaklar›n alt›n-
da olmas›ndad›r. Bu konu ile il-
gili ayr›nt›l› bilgiyi ünite so-
nunda yer alan okuma parça-
s›nda bulabilirsiniz. Günü-
müzde en çok Q klavye kullan›-
l›yor olsa da F klavye de yayg›n
flekilde kullan›lmaktad›r. Bu
klavyelerin harf dizilimleri d›fl›n-
da herhangi bir fonksiyonel fark-
lar› bulunmamaktad›r.
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Fare (Mouse)
Fare, ekranda beliren imleci üzerinde bulunan alg›lay›-
c›lar› sayesinde kontrol etmeye yarayan bir araçt›r. Fa-
renin üzerindeki tufllar yard›m› ile kullan›c› iflaretleme,
seçme, sürükleme ve çal›flt›rma ifllemlerini gerçekleflti-
rebilir. Farenin mekanik ve optik türleri kullan›lmakta-
d›r. Mekanik fare düz ve pürüzsüz bir kullan›m alan›-
na ihtiyaç duyarken optik modelleri genellikle her tür-
lü ortamda daha rahat kullan›m imkân› sunmaktad›r.
Fare, bilgisayara kablolu veya kablosuz olarak (k›z›lö-
tesi, bluetooth, radyo dalgalar› arac›l›¤› ile) ba¤lanabil-
mektedir.

Mikrofon 
Mikrofon, ses dalgalar›n› elektrik sinyallerine çevirerek
sesin say›sal ortama aktar›lmas›n› sa¤layan bir ayg›tt›r.
Bu ayg›t arac›l›¤› ile bilgisayar ortam›nda ses kayd› ya-
p›labilir. Mikrofon, uygun yaz›l›mlar ve ‹nternet arac›l›-
¤› ile sesli görüflme yapmak için yayg›n olarak kullan›l-
maktad›r.

‹nternet Kameras› 
(WebCam)
‹nternet üzerinden görüntünün çeflitli programlar ara-
c›l›¤›yla genellikle gerçek zamanl› olarak, paylafl›lma-
s›n› sa¤layan say›sal kamerad›r. Bu kameralar günü-
müzde dizüstü bilgisayarlar›n ekranlar›na yerleflik ola-
rak gelmektedir. Haricî olarak da bulunan bu cihaz,
bilgisayara USB portundan ba¤lan›r. Gerekli yaz›l›m-
lar arac›l›¤› ile ‹nternet ortam›nda görüntülü konuflma
yapabilmek için kullan›l›r. Kullan›c›n›n ya da istenilen
her fleyin görüntüsünü efl zamanl› olarak karfl› bilgisa-
yara aktarmak için görüntü yakalama görevini üstlen-
mektedir.

Oyun Çubu¤u (Joystick)
Joystick, bilgisayar oyunlar›nda kontrolü sa¤lamak için
kullan›lan bir ayg›tt›r. Bu ayg›t ile oyunu yönlendir-
menin yan› s›ra, üzerine yerlefltirilmifl özel tufllara bil-
gisayar oyunu içinde ihtiyaç duyulabilecek özel kon-
troller atanabilmektedir. Kablolu ve kablosuz türleri
mevcuttur. Oyun kontrol teknolojisindeki h›zl› gelifl-
meler, yak›n zamanda joysticklerin yerini beden hare-
ketlerini alg›layabilen özel ayg›tlar›n alaca¤› sinyalini
vermektedir.
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Barkod Okuyucu 
Barkod okuyucular, siyah ve beyaz çiz-
gileri alg›lay›p onlar› elektronik ortam-
da say›sal verilere dönüfltürebilen ay-
g›tlard›r. Günümüzde, ticari olarak sa-
t›lan her ürünün kendisine özgü tan›m-
lanm›fl eflsiz bir kodu vard›r. Bu kod
siyah ve beyaz çizgiler ile barkod oku-
yucular›n alg›layabilece¤i flekilde ürün
etiketine yaz›l›r. Barkod okuyucular sa-
yesinde ürünlerin sisteme tan›t›lmas›
çok daha h›zl›, seri ve do¤ru bir flekil-
de gerçeklefltirilmifl olur. Bilgisayara
birçok porttan ba¤lanabilen veya kab-
losuz iletiflim kurabilen türleri mevcuttur.

Grafik Tablet
El ile yapabildi¤imiz çizimlerin efl zamanl› olarak say›sal ortama geçmesini sa¤la-
yan özel bir çizim tableti ve bu ortama duyarl› bir kalem ile çal›flan bir sistemdir.
Bas›nç duyarl› kalemi sayesinde çizgi ka-
l›nl›¤› kontrolü sa¤lanabilmektedir. Bu
tabletler özel grafik programlar› taraf›n-
dan da desteklenmektedirler. Televiz-
yon ekranlar›nda ya da bilgisayar oyun-
lar›nda gördü¤ümüz karakterler genel-
likle bu cihazlar ile resim yetene¤i olan
kifliler taraf›ndan çizilerek say›sal orta-
ma aktar›l›rlar. Say›sal ortama aktar›lan
bu çizimlere daha sonra animasyon
programlar› yard›m›yla hareket ve renk-
lilik kat›l›r.

Taray›c› (Scanner)
Taray›c›, düz bir yüzeye bas›lm›fl görseli veya
yaz›y› elektronik ortama aktarmaya yarayan
bir araçt›r. Ifl›¤a duyarl› sensörleri yard›m› ile
içine yerlefltirilen belgenin her noktas›n› tara-
yarak say›sal hâle dönüfltürür ve bu sayede
belge bilgisayar ortam›nda görüntülenebilir,
kaydedilebilir ve farkl› programlar ile üzerin-
de de¤ifliklikler yap›labilir. Taray›c›lar kullan›-
l›rken bilinmesi gereken en önemli nokta çö-
zünürlük ayar›d›r. Bu ayar yüksek de¤erlere
getirilerek bilgisayar ortam›nda görüntü kali-
tesi daha iyi görseller elde edilebilir. Çözünür-
lü¤ü art›r›lmas› ile dosya boyutunun da arta-
ca¤› gözden kaç›r›lmamal›d›r.
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ÇIKIfi B‹R‹MLER‹
‹fllemci arac›l›¤› ile verilen görevlerin yerine getirilmesi sonucunda elde edilen ve-
rilerin kullan›c›ya ulaflmas› için kullan›lan ayg›tlara ç›k›fl birimi denmektedir. 

Ekran
Ekran, bilgisayar taraf›ndan gerçeklefltirilen ifllemlerin takibi ve kontrolü için, ek-
ran kart› yard›m› ile üretilen elektronik görüntü sinyallerini ç›plak gözle görülebi-

lecek hâle çeviren bir ayg›tt›r. Bafll›ca
CRT, LCD olmak üzere farkl› türleri
mevcuttur. Günümüzde, CRT ekran-
lar kullan›mdan kalkmakta yerini da-
ha az yer kaplayan LCD ekranlara b›-
rakmaktad›r. 

Ekranlar›n boyutu köflegen ölçü-
mü ile hesaplanmakta ve genellikle
inç ölçü birimi ile verilmektedir (15
inç, 17 inç gibi). Bir inç yaklafl›k 2.54
cm’dir. Yani 17 inçlik bir ekran›n kö-
flegen uzunlu¤u yaklafl›k 43 cm’dir.
Kaç inçlik bir ekran›n al›naca¤› ge-
nellikle yap›lan ifl ve kullan›m amac›
ile ilgilidir. Masaüstü bilgisayarlarda

genellikle 17 inç ekranlar tercih edilmek-
teyken bu ekran boyutu tafl›nabilirli¤i kolaylaflt›rmas› için dizüstü bilgisayarlarda
daha da düflmektedir. Ayr›nt›n›n önemli oldu¤u detayl› grafik tasar›m›, plan, proje
çizimi gibi ifllerde daha büyük ekran boyutuna sahip ekran tercih edilmelidir.

Yaz›c› (Printer)
Yaz›c›, bilgisayara paralel veya USB ç›k›fl›ndan ba¤lanan ve bilgisayar taraf›ndan
gönderilen elektronik verileri bir ka¤›t üzerine toner ya da kartufl yard›m› ile yaza-
bilen bir ayg›tt›r. Nokta vurufllu, mürekkep püskürtmeli ve lazer baflta olmak üze-

re çeflitli yaz›c› türleri mevcuttur. Yaz›c›
al›rken dikkat edilmesi gereken hu-
suslar kullan›m amac›na göre flekillen-
se de bireysel kullan›c›lar için yaz›c›-
n›n ç›kt› kalitesi ve dakikada bast›¤›
sayfa say›s› dikkat edilmesi gereken
önemli faktörlerdir. Yaz›c› al›rken dik-
kat edilecek bir di¤er husus da kullan-
d›¤› mürekkep miktar› ve mürekkep
fiyat›d›r. Yaz›c› cihazlar›n fiyat› düflük
olsa da uzun vadede mürekkep mas-
raf› çok yüksek olabilmektedir. 

Sizce neden hâlen banka, postane, muhasebe daireleri gibi yerlerde rahats›z edici bir ses
ç›karmas›na ra¤men nokta vurufllu yaz›c›lar tercih ediliyor?
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Hoparlör
Hoparlör, bilgisayar üzerindeki ses kart› ç›-
k›fl›na ba¤lanan ve elektrik ak›m›ndaki de-
¤iflimleri ses dalgalar›na çevirebilen bir ay-
g›tt›r. USB ç›k›fl›ndan ba¤lanan modelleri de
mevcuttur. Temel olarak üzerinde açma-ka-
pa dü¤mesi ve ses ayar dü¤mesi yer al›r. 

DEPOLAMA B‹R‹MLER‹
Depolama birimleri, bilgisayarda ifllenen sa-
y›sal verileri (dosya, resim, müzik, video gi-
bi) saklayabilen, elektrik kesintisinde dahi
verileri silmeden tutabilen birimlerdir. Tafl›-
nabilir diskler, CD ve DVD’ler birer depola-
ma birimidir.

Tafl›nabilir Diskler
Geliflen bilgisayar teknolojisi ile birlikte veri depolama ve bu veriyi beraberinde ta-
fl›yabilme ihtiyaç ve imkânlar› da artmaktad›r. Bunun için gelifltirilmifl donan›mla-
ra tafl›nabilir diskler ad› verilmektedir. Genel olarak dura¤an sürücüler (Solid-Sta-
te Drives - SSD) ve Haricî Sabit Disk sürücüleri (Hard Disk Drives - HDD) olmak
üzere iki çeflit haricî disk türü bulunmaktad›r.

Bu diskler bilgisayara USB, FireWire, eSATA gibi portlardan ba¤lanarak veri
al›flveriflini sa¤larlar. Her ne kadar eSATA, FireWire ba¤lant› türünden, FireWire da
USB ba¤lant› türünden daha h›zl› veri aktar›m›na imkân tan›sa da ba¤lant› türü se-
çimi tafl›nabilir diskinizi nas›l kullanmak istedi¤inize ve bu ba¤lant› türünün bilgi-
sayar›n›zla olan uyumlulu¤una ba¤l›d›r. 

Dura¤an Sürücüler (Solid State Drivers- SSD)
Dura¤an sürücüler SSD’ler HDD’lere göre veri
aktar›m›nda çok daha h›zl› olsa da fiyatlar› ay-
n› kapasitedeki haricî sabit disk sürücülere
göre 2-3 kat daha yüksektir. SSD’ler içerisinde
hareket eden parças› bulunmayan, tamamen
elektronik bir sistemden oluflan ayg›tlard›r.
HDD’ler ise içerisinde hareket eden oku-
ma/yazma kafas› ve dönen diskleri olan me-
kanik bir aksama sahiptir (bkz Sabit Disk).
Flash bellek (Flash Memory ya da Memory
Stick) olarak da adland›r›lan tafl›nabilir depo-
lama birimleri, asl›nda bir SSD depolama biri-
midir. Boyutlar›n›n küçük olmas› ve h›zl› veri
aktar›labilmesi sebebiyle s›kl›kla kullan›lmaktad›r. fiu an piyasada genellikle 4, 8,
16 ve 32 GB kapasitelerinde USB bellekler bulmak mümkündür. 

Haricî Sabit Diskler (Hard Disk Drivers - HDD)
Tafl›nabilir disk olarak da adland›r›lan, boyutlar› ve kapasiteleri USB belleklere gö-
re çok daha büyük olan içlerine sabit disklerin yerlefltirildi¤i haricî sabit diskler gü-
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nümüzde yo¤unlukla kullan›lmaktad›r. Haricî diskler USB belleklerden boyut ve
a¤›rl›k olarak daha büyüktür. fiu an piyasada genellikle 250, 500 GB, ya da 1, 2 TB
kapasitelerinde haricî sabit diskler bulmak mümkündür. Di¤er taraftan haricî disk-
ler 2,5 ve 3,5 inç olmak üzere genellikle iki boyutta piyasada bulunmaktad›r.

CD-DVD
Optik teknoloji ile okunabilen ve yazma yapabilen sürücülerdir. CD maksimum
650-700 Mb veri depolama kapasitesine sahiptir. DVD ROM’lar, CD ROM’lar›n da-

ha geliflmifl sürümü olarak düflünülebi-
lir ve türlerine göre de¤iflim gösterse
de kapasiteleri CD’nin 6-7 kat fazlas›
olabilmektedir. Bir DVD-ROM için en
çok kullan›lan kapasite ölçüsü 4.7
GB’d›r. Ancak, bu teknolojilerin, haricî
disk gibi h›zl› ve ucuz depolama tek-
niklerinin yayg›nlaflmas›yla günümüz-
de giderek kullan›mdan kalkt›¤› görül-
mektedir. CD ve DVD ROM’lara veri-
ler bir kere yaz›labilirken CD-RW ve
DVD-RW üzerine birden fazla kez veri

yaz›labilmektedir. Ayr›ca CD-ROM’da DVD’ler çal›flt›r›lamazken DVD-ROM’da
CD’ler çal›flt›r›labilir.

SIK KARfiILAfiILAN DONANIM HATALARI VE
ÇÖZÜMLEME
Bilgisayarlar günlük ifllerimizin gerçeklefltirilmesinde ayr›lmaz bir yere sahiptirler.
Ancak, bazen beklenmedik bir flekilde sorunlar da yaratabilmektedirler. Ço¤u za-
man bu sorunlar çok basit bir nedenden kaynaklanmakta ve kolay bir flekilde üs-
tesinden gelinebilmektedir. Sorunlar›n çözümünde bilgisayar donan›m›n› iyi tan›-
mak ilk ad›md›r. Bu bölümde, bilgisayar› kullan›rken s›kl›kla karfl›laflabilecek baz›
temel sorunlar aç›klanacak ve bunlar›n nas›l çözülebilece¤ine yönelik öneriler su-
nulacakt›r. Çok daha karmafl›k ve teknik sorunlarla karfl›lafl›ld›¤›nda bunlar› çöz-
mek için u¤raflmak yerine bir uzman deste¤i al›nmas› gerekmektedir.
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Bilgisayarlar ile ‹lgili Genel Sorunlar ve Çözümleri
Önceki k›s›mlarda da belirtildi¤i gibi, bilgisayarlar pek çok teknolojik parçan›n bir
araya gelmesi ile çal›flmaktad›r. Bu parçalar›n sa¤l›kl› olarak çal›flmas› için öncelik-
le uygun ortam koflullar›nda bulunmalar› gerekmektedir. Gerek masaüstü ve ge-
rekse dizüstü bilgisayarlar elektrik ak›m› ile çal›flt›¤›ndan ortama ›s› yaymaktad›r-
lar. ‹fllemci ve di¤er parçalar›n so¤utulmas› için bilgisayar›n içindeki fan sürekli
olarak hava ak›fl› sa¤lar. E¤er bilgisayar›n›z durup dururken kapan›yorsa bunun
nedeni çok fazla ›s›nmas› olabilir. Dizüstü bilgisayarda afl›r› ›s›nmay› anlamak da-
ha kolayken masaüstü bilgisayarda daha zordur. Bilgisayar›n vantilatörünün çal›-
fl›p çal›flmad›¤› elle ve gözle kontrol edilmelidir. Ayr›ca tozlu ortamlarda hem van-
tilatör hem de bilgisayar parçalar› tozla kaplan›p ›s›nmaya neden olabilir. Özellik-
le ifllemcinin fan› zamanla biriken tozlara karfl› kontrol edilmelidir, e¤er fan bir fle-
kilde toz ile t›kanm›flsa hava üfleyen baz› özel cihazlarla temizlenmelidir. Bu ifllem
için teknik bir yetkiliden de yard›m istenebilir. Dizüstü bilgisayarlar›n so¤utulmas›
daha zor oldu¤u için bilgisayar›n›z›n ve kendinizin sa¤l›¤› aç›s›ndan kuca¤›n›zda
kullanmaman›n›z önerilmektedir. Ayr›ca, dizüstü bilgisayar› üstüne koyup ek so-
¤utma sa¤layan tablalar›n kullan›lmas› da düflünülebilir. 

Bilgisayarlar›n sa¤l›kl› çal›flmas› ayn› zamanda uygun flekilde kapat›lmas› ile de
ilgilidir. Bilgisayarlar kulland›ktan sonra do¤ru flekilde kapat›lmal›d›r. Bilgisayar›n
fiflini do¤rudan çekmek ya da dü¤mesinden kapatmak çok ciddi sorunlara yol aça-
bilir. Bu flekilde kapat›lan bir bilgisayar› daha sonra açmak istedi¤inizde kötü bir
sürprizle karfl›laflabilir hatta tüm bilgilerinizi kaybedebilirsiniz. En güvenli kapatma
yöntemi Bafllat tuflunu kullanarak Bilgisayar› Kapat (Shutdown) seçene¤ini kullan-
makt›r (fiekil 30 ve 31). 

Çok nadiren de olsa bazen bilgisayar›n›z fare ya da klavye ile verdi¤iniz komut-
lar› alg›lamaz hâle gelebilir, di¤er bir tabirle donabilir. Böyle durumlarda öncelik-
le 5-6 dakika beklenip, durumda bir de¤ifliklik olup olmad›¤› gözlemlenmelidir.
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E¤er hâlâ cevap al›nm›yorsa bilgisayar›n Esc (Escape), Ctrl-C ya da Windows tufl-
lar›na bas›p bir tepki al›n›p al›nmad›¤› gözlemlenmelidir. Bunlardan bir sonuç al›n-
mam›flsa Ctrl-Alt-Delete tufllar›n›n üçüne de ayn› anda bas›l›p bilgisayar›n Görev
Yöneticisi aç›lmaya çal›fl›l›r. Görev yöneticisinde o anda bilgisayar›n belle¤inin ne
kadar miktar›n›n kullan›ld›¤›, çal›flan ve cevap vermeyen durumdaki programlar
görülebilir. Burada kilitlenmifl program sonland›r›ld›¤›nda bilgisayar çal›fl›r hâle ge-
tirilir. 

E¤er görev yöneticisi de bafllat›lam›yorsa ve bilgisayar cevap vermiyorsa yap›-
lacak son ifllem bilgisayar› tamamen kapat›p açmakt›r. Bilgisayar›n böyle bir flekil-
de kapat›lmas› tavsiye edilmemekle beraber yap›labilecek tek ifllem budur. Bu
amaçla bilgisayar elektri¤i tamamen kesilmesi için açma/kapama tuflundan kapat›-
l›p aç›labilir. Dizüstü bilgisayarlarda açma/kapama tufluna uzunca süre basarak sis-
tem tamamen kapat›labilir. Bu flekilde kapat›lan bir bilgisayar tekrar aç›ld›¤›nda
do¤ru flekilde kapat›lmad›¤›na dair bir uyar› mesaj› verir. Sistemin normal flekilde
aç›lmas› seçene¤i seçilerek sistem bafllat›lmal›d›r.

Bilgisayar›n de¤iflik parçalar› ile ilgili oluflan sorunlar›n çözümü için her zaman
kullan›lacak uygulamalar Denetim Masas› üzerinden sunulmaktad›r. Bir sorun ile
karfl›lafl›ld›¤›nda buradan ilgili parça kontrol edilebilir.

Kablolu A¤a Ba¤lanma ile ‹lgili Sorunlar ve Çözümleri
Kullan›c›lar günümüzde bilgisayarlar›n› genellikle ‹nternet’e ba¤lanmak için kul-
lanmaktad›r. Evindeki telefon hatt› üzerinden ADSL servisini kullanan milyonlarca
‹nternet kullan›c›s› bulunmaktad›r. Ayr›ca, ifl yerlerinde de bilgisayarlar genellikle
kablolu ‹nternet ba¤lant›s› kullanmaktad›r. Zaman zaman kablolu ba¤lant›da so-
runlar yaflanabilir. Bu sorunlar›n en baflta geleni, a¤ ba¤lant› kablosunun bilgisa-
yara girdi¤i yerden gevfleyerek ç›kmas› ya da kablonun zarar görmesidir. Normal-
de ‹nternet’e sorunsuz ba¤land›¤›n›z bilgisayar›n›z e¤er birden bire çal›flmamaya
bafllam›flsa bunun nedeni kablo sorunu olabilir. Bilgisayar›n›z›n arkas›nda yer alan
a¤ ba¤lant› noktas›n› kontrol edip, ›fl›klar›n rengi kontrol edilmelidir. K›rm›z› renk-
li ›fl›k bir sorun oldu¤unu, yan›p sönen yeflil ›fl›k ana ünite ile ba¤lant›n›n kurulu
oldu¤unu gösterir. Öncelikle kabloyu ç›kar›p takarak bir temass›zl›k olup olmad›-
¤› gözlenmelidir. Sorunun sebebi buysa k›rm›z› renkli ›fl›k yeflil renge dönüflecek-
tir. E¤er hâlen ba¤lant› sorunu devam ediyorsa, Denetim Masas› üzerinden “A¤
Ba¤lant›lar›” seçene¤i seçilerek kablolu a¤ ba¤lant›s› kontrol edilmelidir. Burada
öncelikle ethernet kart›n›n servis d›fl› olup olmad›¤› kontrol edilmelidir, e¤er ser-
vis d›fl› ise “Yerel A¤ ba¤lant›s›” simgesinin üzerinde sa¤ t›klay›p “Etkinlefltir” seçe-
ne¤i seçilmelidir. Bunun d›fl›nda di¤er bir sorun ‹nternet servis sa¤lay›c›s›ndan
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kaynaklanan bir problem olabilir. Bu durumda kullan›c›n›n müdahale etme flans›
yoktur. 

Kablosuz A¤a Ba¤lanma ile ‹lgili Sorunlar ve Çözümleri
Kablolu ba¤lant›n›n yan› s›ra kablosuz olarak ‹nternet’e ba¤lanan bilgisayar say›s›
da giderek artmaktad›r. Kablosuz a¤ ba¤lant›s›n› etkin hâle getirmek için dizüstü
bilgisayarlarda bir dü¤me ya da tufl bulunmaktad›r. Bu tuflun yanl›fll›kla kapat›lma-
s› sonucunda yaz›l›m ya da donan›m aç›s›ndan bir sorun olmamas›na ra¤men kab-
losuz a¤ ba¤lant›s› gerçeklefltirilemez. Bir dizüstü bilgisayar›n ba¤lant› sorunu ya-
flamas› durumunda ilk kontrol edilmesi gereken nokta buras› olmal›d›r. 

Kablosuz a¤ ba¤lant›s›ndaki sorun kullan›c›n›n birtak›m prosedürleri yanl›fl uy-
guluyor olmas›ndan da kaynaklanabilir. Örne¤in, normal a¤ ba¤lant›s›nda oldu¤u gi-
bi kablosuz ba¤lant›n›n servis d›fl› b›rak›lmas›, kablosuz ba¤lant› flifresinin girilmemifl
olmas› ya da yanl›fl girilmesi gibi. Bunun d›fl›nda kablosuz a¤a ortam›n her yerinden
eflit flekilde ulafl›lmayabilir. Baz› binalar›n yap›s›ndan dolay› binan›n bir k›sm›nda
kablosuz a¤ iyi flekilde kullan›labilmekteyken baz› k›s›mlarda kullan›lamamakad›r.
Bunu ekran›n sa¤ alt köflesinde yer alan kablosuz a¤ çekim gücü göstergesi ile kon-
trol etmek mümkündür. Afla¤›daki flekilde mevcut kablosuz ba¤lant›lar›n gücü bir
çubuk gösterge ile belirtilmifltir. Burada tüm çubuklar›n yeflil oldu¤u kablosuz a¤
kullan›c› taraf›ndan en güçlü flekilde kullan›labilecek a¤› göstermektedir.

Klavye ile ‹lgili Sorunlar ve Çözümleri
Geçmiflte masaüstü sistemlerde klavyeler bilgisayar üzerindeki ayr› bir ba¤lant›
noktas›ndan ba¤lan›rken günümüzde USB ba¤lant› noktas›ndan ba¤lanmaktad›r.
Genelde klavyeler çok sorun yaratan birimler de¤ildir ancak nadiren de olsa sorun
ç›kartabilirler. Bilgisayara pek çok cihaz USB ç›k›fllar›ndan ba¤land›¤› için bu bir
sorun yaratm›fl olabilir. En kolay test etme yöntemi klavyeyi ba¤l› oldu¤u USB ç›-
k›fl›ndan ç›kart›p baflka bir USB ç›k›fl›na ba¤lamakt›r. Bunun sonucunda büyük ih-
timalle sorun çözülecektir. Klavye USB girifline tak›ld›¤›nda Num Lock (sa¤ taraf-
taki say› tufllar›n› kilitleyip açmak için kullan›lan tufl) ya da Caps Lock (klavyeyi
büyük ya da küçük harfe kilitlemek için kullan›lan tufl) tufllar›na bas›ld›¤›nda ›fl›k-
lar yan›yor ise klavyenin çal›flt›¤› anlafl›l›r. 

Klavye ile ilgili en önemli sorunlar genellikle fiziki nedenlerle ortaya ç›kar.
Klavyenin üzerine bir s›v› dökülmesi ya da kirlenmesi sonucu tufllar›n çal›flmaz
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hâle gelmesi çok s›k karfl›lafl›lan bir problemdir. S›v› dökülmesi durumunda klav-
yenin bilgisayar sisteminden hemen ayr›lmas›, ters çevrilerek kurulanmas› ve s›v›-
n›n buharlaflmas›n›n beklenmesi gerekmektedir. Tufllar kenarlar›ndan fazla zorlan-
madan ç›kart›l›p s›v› ve toz temizli¤i de yap›labilir. Dizüstü bilgisayarlar bu sorun-
lara karfl› daha fazla hassas oldu¤u için özellikle s›v›lardan uzak tutulmal›d›rlar.

Dizüstü bilgisayarlar›n küçük boyuttaki klavyeleri ile ilgili zaman zaman karfl›-
lafl›lan bir sorun da “Num Lock” tufluna yanl›fll›kla bas›lmas› sonucu oluflmaktad›r.
Klavye boyutunun küçük olmas›ndan dolay› di¤er klavyelerde sa¤ tarafta ayr› bir
bölgede yer alan rakamlar bu bilgisayarlarda karakterlerle beraber bulunmaktad›r.
Num Lock tufluna yanl›fll›kla bas›lmas› durumunda klavyenin sa¤ taraf›nda yer alan
fl, ¤, ü gibi harflere bas›ld›¤›nda ekranda rakamlar görülür. Bu durum Num Lock
tufluna bas›larak düzeltilebilir. Afla¤›da Num Lock tuflu ve Num Lock tuflu bas›l› ol-
du¤unda görülen yeflil gösterge görülmektedir. 

Klavye ile ilgili di¤er bir sorun da klavye
dilinin istenmeden de¤iflmesidir. Normalde
Türkçe klavye seçene¤inde çal›flan klavye çe-
flitli nedenlerle baflka bir dil seçene¤ine de-
¤iflmifl olabilir. Bu durumda klavyedeki baz›
harfler (özellikle Türkçeye has olanlar) do¤ru
ç›kmayacakt›r. Klavyenin hangi dil için çal›fl-
makta oldu¤u ekran›n alt sa¤ bölümünde yer
alan alandan kontrol edilebilir. Örne¤in, afla-
¤›daki flekilde klavye Türkçe seçene¤inde ça-
l›flmaktad›r. E¤er istenmeyen bir dil etkin du-

rumdaysa buradaki uygun seçenek bulunup seçilerek sorun çözülebilir. Ayr›ca
“Denetim Masas›” penceresinden de Klavye simgesi seçilip detayl› ayarlamalar ya-
p›labilir.

Klavyeler bilgisayara kablo ile ba¤l› olabildi¤i gibi kablosuz olanlar› da vard›r.
Bilgisayara ba¤lanan bir al›c› verici cihaz› ile klavye kabloya gerek duymadan kul-

lan›labilir. Ancak bazen bu tür
kablosuz klavyenin ile ilgili so-
runlar ç›kmaktad›r. En s›k karfl›-
lafl›lan sorun klavyenin güç ihti-
yac›n› karfl›layan pillerin tüken-
mesidir. Pil gücü azalmaya bafl-
lad›¤›nda tufllara bas›ld›¤›nda
karakterler ekranda ç›kmayabi-

lir ya da klavyenin çal›flmas› için
bilgisayara çok yak›n durmas› gerekir. Bilgisayara ba¤l› klavye al›c›s›n›n pozisyo-
nu da sorun yaratabilir. Al›c› ve klavyenin birbirini görür vaziyette bulunmas›na
dikkat edilmelidir.

Fare ile ‹lgili Sorunlar ve Çözümleri
Bilgisayar sistemlerinde kullan›lan fare ile ilgili karfl›lafl›lan sorunlar klavye ile bü-
yük benzerlik göstermektedir. Fare de bilgisayar sistemine USB ba¤lant› noktas›n-
dan ba¤land›¤› için bir sorun gözlemlendi¤inde söküp baflka bir USB ba¤lant› nok-
tas›na ba¤lanarak test edilmesi sorunu çözmek için yap›lacaklar aras›ndad›r. Dizüs-
tü bilgisayarlardaki dokunmatik farenin istenmeden sürekli olarak hareket ettiril-
mesi s›kl›kla karfl›lafl›lan bir problemdir. Kullan›c›lar yaz› yazarken birden imlecin
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sayfan›n çok farkl› bir yerine konumland›¤›n› görebilirler. Her bilgisayarda farkl›-
l›k göstermekle birlikte genellikle bilgisayar›n sa¤ alt köflesindeki bilgilendirme
alan›nda dokunmatik alana özgü bir simge bulunmaktad›r ve buradan farenin h›-
z›, yaz› yaz›l›rken kilitleme gibi birtak›m ayarlar yap›labilmektedir. Kablosuz klav-
yede oldu¤u gibi kablosuz farede de pil ve al›c› ile aras›nda iletiflim sorunu olabi-
lir. Ayn› flekilde, kablosuz farenin pili s›k s›k kontrol edilmeli ve al›c›n›n konumu-
nun uygun oldu¤undan emin olunmal›d›r. 

Ses ile ‹lgili Sorunlar ve Çözümleri
Bilgisayarlar sadece görüntü de¤il ayn› zamanda ses ifllemek için de kullan›lmak-
tad›r. Müzik dinlemek ya da çeflitli yaz›l›mlar ile uzaktaki di¤er kiflilerle sesli ileti-
flim kurmak mümkündür. Ancak gerek hoparlör gerekse mikrofon sistemi ile ilgi-
li sorunlarla karfl›lafl›labilmektedir. 

Haricî mikrofon ve hoparlör kullan›m›nda karfl›lafl›lan en önemli sorunlardan
birisi bilgisayarda do¤ru yere bu cihazlar›n tak›lmamas›d›r. ‹lgili cihazlar›n bilgisa-
yardaki mikrofon ve hoparlör ç›k›fllar›na do¤ru tak›ld›¤›ndan emin olunmal›d›r.
Önceki bölümlerde bahsedildi¤i gibi ses kart›n›n k›rm›z› yuvas›na mikrofon ve ye-
flil yuvas›na hoparlör tak›l›r. 

S›k karfl›lafl›lan di¤er bir sorun mikrofon ya da hoparlörün yaz›l›msal olarak ka-
pat›lm›fl olmas› fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Afla¤›daki flekilde her bir cihaz›n
alt›nda yer alan “Sessiz” kutusunun seçilmesi durumunda bu cihaz ses vermek ya
da almak görevini yapmayacakt›r. Dolay›s›yla ses ile ilgili bir sorunla karfl›lafl›ld›-
¤›nda bu pencere üzerinden “Sessiz” seçene¤inin seçili olup olmad›¤› ve “Ses Aya-
r›” seviyesi kontrol edilmelidir. Bunun d›fl›nda son olarak ses dosyalar›n›n dinlene-
ce¤i program›n ses seviyesinin en alt düzeye getirilip getirilmedi¤i de kontrol edi-
lebilir. 

Haricî hoparlörlerin baz›lar›n›n pil ile veya elektri¤e tak›larak çal›flt›r›lmas› ge-
rekmektedir. Bu tür hoparlörlerde ses sorunu varsa elektrik fiflinin tak›l› oldu¤un-
dan veya pilin dolu oldu¤undan emin olunmal›d›r. 

Projektöre Ba¤lanma ile ‹lgili Sorunlar ve Çözümleri
Bilgisayarlar sadece kiflisel amaçla de¤il ayn› zamanda haz›rlanan sunum ve uygu-
lamalar›n di¤er kiflilerle paylafl›lmas› ya da film seyredilmesi için de kullan›lmakta-
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d›r. Bilgisayar bir projektöre ba¤land›¤›nda de¤iflik nedenlerle ekran görüntüsü
projektörden yans›mayabilir.

Projektörden yans›ma ile ilgili olarak özellikle dizüstü bilgisayarlarda karfl›lafl›-
lan en temel sorunun sebebi klavye üzerinde yer alan projektör seçene¤inin seçil-
memifl olmas›d›r. Klavyenin en üst sat›r›nda yer alan “Fonksiyon” tufllar›ndan biri-
si genellikle bu amaçla kullan›l›r. Bu tufla birkaç kere bas›larak haricî görüntü ç›-
k›fl› uygun konuma getirilir. 

Windows 7 ile birlikte projektöre ba¤lan seçene¤i sunulmufltur. Bu seçenekle
projektör tuflunun yapt›¤› ifl yap›labilmektedir. Bu seçene¤in avantaj› görsel olarak
kullan›c›n›n hangi seçenece¤i seçti¤ini görebilmesidir. Burada “Kopyala” seçene¤i
seçildi¤inde hem ekranda hem projektörde ayn› görüntü oluflur. 

Projektör kullan›m› ile ilgili di¤er bir sorun da perdeye yans›yan görüntüde ba-
z› renklerde kay›plar›n olmas›d›r. Bu sorun genellikle projektör kablosunun gev-
flek tak›lmas› ya da kablo ucundaki pinlerin e¤ilmesi/temass›zl›¤› nedenlerinden
oluflur. Kablo bilgisayara iyice sabitlenmeli ve pinler kontrol edilmelidir. 
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Kitab›n bu bölümünde temel olarak bilgisayar türleri ve
bunlar›n temel özellikleri, bilgisayar› oluflturan temel
donan›m parçalar› (ifllemci, anakart vb.) ve bunlar›n ifl-
levleri, girifl, ç›k›fl ve depolama birimleri ve bu birimle-
rin temel ifllevleri ile s›k karfl›lafl›lan donan›m hatalar›
ve bunlar›n çözümleri ele al›nm›flt›r. 
Ev ve ifl yerinde farkl› kullan›m amaçlar›na hizmet eden
farkl› bilgisayar türleri bulunmaktad›r. Bunlar› sunucu,
masaüstü, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve avuç içi bil-
gisayarlar olmak üzere gruplamak mümkündür. Temel
olarak sunucu bilgisayarlar yüksek donan›ma sahip ve
farkl› iflletim sistemleri olan bilgisayarlard›r. Masaüstü
bilgisayarlar parça de¤ifliminin kolayca yap›labilmesi,
kullan›c›lar›n kendi tercihlerine göre parçalar› birlefltiri-
lebilmesi ve bu flekilde kapasitesinin ihtiyaca göre art›-
r›l›p daha uzun süre kullan›labilmesi aç›lar›ndan genel-
likle tercih edilen bilgisayar türleridir. Dizüstü bilgisa-
yarlar ise tafl›nabilmesi, az yer kaplamas› ve son zaman-
larda üstün performans özellikleri ile kullan›c›lar tara-
f›ndan tercih edilmektedir. Netbook bilgisayarlar küçük
boyutlar›, uygun fiyatlar›, uzun flarj süreleri ve temel
bilgisayar ifllerinin (‹nternet’e girmek, ofis programlar›-
n› kullanmak gibi) karfl›lanabildi¤i bilgisayar türleridir.
Tablet bilgisayarlar kolay kullan›mlar›, video izlemek,
müzik dinlemek, oyun oynamak, e-kitap okumak ve
‹nternet’i kullanmak isteyen kifliler taraf›ndan tercih
edilmektedir. Son olarak günümüzde yerini ak›ll› tele-
fonlara b›rakmakta olan avuç içi bilgisayarlar, özellikle
randevu oluflturmak, telefon ve e-posta adreslerini tut-
mak, basit oyunlar› oynamak gibi genellikle daha kifli-
sel ifllemler için kullan›lmaktad›rlar. 
Bilgisayar› oluflturan ve kasa içeresinde yer alan temel
donan›m parçalar› anakart, ifllemci, RAM bellek, ROM
bellek, ekran kart›, sabit disk ve güç kayna¤› olarak ele
al›nabilir. Bu temel donan›m parçalar›n›n yan› s›ra ana-
kart›n üzerinde yeterli ve uygun kart yuvas› oldu¤u sü-
rece kullan›labilecek, ses kart›, a¤ kart›, TV kart› gibi
birçok donan›m parças› mevcuttur. Bu temel donan›m
parçalar›na ek olarak çevre birimleri olarak ifade edilen
ve bu ünitede girifl, ç›k›fl ve depolama birimleri olmak
üzere üçe ay›r›lan donan›m bileflenleri de mevcuttur.
En son olarak bu ünitede s›k karfl›lafl›lan kablolu ve
kablosuz a¤a ba¤lanma, fare, klavye gibi temel girifl bi-
rimleri ve projektör gibi s›kl›kla kullan›lan ç›k›fl birimle-
ri ile ilgili karfl›lafl›lan temel sorunlar ve muhtemel çö-
zümleri ele al›nm›flt›r. Bu sorunlar›n çözümünde kulla-

n›c›n›n yapmas› gereken ilk ifl donan›msal olarak baz›
noktalar› kontrol etmektir, kablonun yerinden ç›kmas›,
elektri¤in olup olmamas›, baz› aç›k bulunmas› gereken
dü¤melerin kapal› olmas› gibi. Daha sonra iflletim siste-
mine ait yaz›l›mlar ve donan›mlar›n sürücüleri kontrol
edilmelidir. 

Özet



SOSYAL A⁄LAR VE SOSYAL MEDYAYA G‹R‹fi
Bu sizin hikâyeniz. Siz de dünyadaki milyarlarca yay›mc›dan birisiniz!

- Son zamanlarda bir e-posta yollad›n›z m›?
E¤er yan›t›n›z evet ise “siz de bir yay›mc›s›n›z.”

- Herhangi bir web sitesine bir foto¤raf, video veya bir yorum yollay›p, eklediniz mi?
E¤er yan›t›n›z evet ise “siz de bir yay›mc›s›n›z.”

- Bir arkadafl›n›z›n cep telefonuna hiç mesaj att›n›z m›?
E¤er yan›t›n›z evet ise “siz de bir yay›mc›s›n›z.” (Blossom, 2009).

Son y›llarda s›kl›kla duydu¤umuz küreselleflme kavram› içerisinde de¤erlendi-
rilen kitlesel bilgi teknolojilerinin üretimi ve kullan›m› ile karfl›m›za ç›kan bir bafl-
ka önemli ifade bilgi toplumudur. Bilgi toplumunun oluflumunda tart›flman›n te-
melinde yatan içeri¤e iliflkin konular oldu¤u kadar teknoloji ve iletiflime iliflkin
konularda tart›flman›n bir parças› olarak geliflmektedir.

James Rosenau’a göre teknoloji birincil role sahiptir. Co¤rafi ve toplumsal s›n›r-
lar› ortadan kald›ran ve insanlar›, fikirleri ve mallar›, mekân ve zaman içinde daha
önce hiç olmad›¤› denli h›zl› ve güvenli tafl›yan ulafl›m ve iletiflim teknolojisidir.
Çok merkezli dünyada farkl› örgütlenmeleri, yap›lar›, problemleri, olaylar›, toplu-
luklar› ve yap›lar› birbirine ba¤layan teknolojidir (Rosenau, 1990).

Benzer flekilde Anthony Giddens’a göre iletiflim teknolojileri, mekanik bask›
tekniklerinin Avrupa’da ilk kez kullan›lmas›ndan bu yana görülmeyen bir biçimde
küreselleflmenin bütün yönlerini dramatik olarak etkilemifltir. Bunlar, modernli¤in
düflünselli¤inin ve modern olan› gelenekselden koparm›fl olan süreksizli¤in temel
ögesini oluflturmaktad›r (Giddens, 1998).

‹letiflim teknolojileri sayesinde dünyan›n “küresel bir köy” oldu¤u görüflü,
1960’l› y›llarda McLuhan taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. ‹letiflim alan›ndaki teknolojik
araçlar›n ortaya ç›kmas›, iletiflimin yayg›nlaflarak daha çok paylafl›labilir hâle gel-
mesi bir tür teknolojik devrim olarak de¤erlendirilmifltir. Böylesi bir teknolojik
devrimin, toplumsal bir devrim yaratt›¤›, toplumlar ad›na de¤iflimlere neden oldu-
¤u ve bireyler ad›na daha farkl› sonuçlar ortaya koydu¤u da tart›fl›lmaktad›r. Bu
tart›flmalar içerisinde de en a¤›rl›kla demokratikleflme, iletiflim özgürlü¤ü, kat›l›m
ve etkileflim kavramlar› merkezde yer almaktad›r.

‹letiflim teknolojilerinin en önemli özelliklerinden birisi etkileflimdir ve iletiflim
alan›nda en çok tart›fl›lan konulardan biri hâline gelmifltir. Etkileflimli iletiflim süre-
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cinde kayna¤›n al›c›, al›c›n›n da kaynak olabildi¤i bir durum söz konusudur. Ba¤-
lant›l› olarak yeni iletiflim teknolojilerinin geleneksel medya ile karfl›laflt›r›lmas›nda
kitle iletiflim araçlar›n›n tek yönlü oldu¤u varsay›m› kabul edilmektedir. Yeni ileti-
flim teknolojilerinin etkileflim boyutu göz önüne al›nd›¤›nda al›c› ile verici aras›n-
da etkileflime olanak veren bir yap› söz konusudur (Timisi, 2003).

Küresel iletiflim düzenin günümüzde birtak›m siyasal ve toplumsal sonuçlara
yol açt›¤› söylenebilir. Bunlar›n bafl›nda küresel iletiflim sistemi ve enformasyonun
ak›fl› içerisinde günümüzde s›kça görmeye al›flt›¤›m›z ‹nternet’teki sosyal medya si-
telerinden küçüklü büyüklü paylafl›m gruplar›na kadar farkl› sosyal a¤ bileflenleri
yer almaktad›r.

Küresel ço¤ulculu¤a dikkat çeken yaklafl›mlar ise küreselleflmenin fikir, kültür,
ideoloji ve söylemlerin birbiri ile karfl›laflma f›rsatlar›n› yaratan bir duruma iflaret et-
ti¤ini belirtmektedir. Bu karfl›laflma ortam›ndan geleneksel siyasi ve kültürel ba¤l›-
l›klar yerini bambaflka yap›lara b›rakm›fl, yeni dayan›flma biçimleri yarat›lm›flt›r. Bi-
reyleri bir arada tutan, bir toplulu¤a yön veren ortak ç›kar kavram› yerel olanla s›-
n›rl› kalmamakta, birbirinden farkl› mesafeler içerisinde olan insanlar, belli bir or-
tak ç›kar çerçevesinde bir araya gelebilmektedir. Bu anlamda küreselleflme, gele-
neksel kamusal alan kavray›fl›n›n s›n›rlar›n› ve sivil toplumu geniflleterek, de¤iflime
u¤ratm›flt›r (Timisi, 2003). Kürselleflmenin böylesi bir dönüfltürücü gücüne karfl›l›k
yeni iletiflim teknolojilerinin kullan›m› sonucunda ‹nternet’te yer alan sosyal a¤la-
r›n, sosyal medya ortamlar›n›n ve yeni medyan›n benzeri dönüfltürücü sonuçlar
üretmesi her iki sosyolojik ve teknolojik de¤iflimlerin örtüflen sonuçlar üzerinde
bulufltuklar›n› göstermektedir. 

‹letiflim ve bilgi endüstrilerinin de giderek birbirine yak›nlaflmas› durumu söz
konusudur. Bu durum ile anlat›lmak istenilen fley ise mesafelerin teknolojik an-
lamda ortadan kalkmas›d›r. Bu mesafelerin ortadan kalkt›¤› süreçte özellikle tele-
komünikasyon, bilgisayar ve yay›nc›l›k gibi dijital teknolojinin uygulanabildi¤i
alanlarda gözlemlenmektedir. 

YEN‹ ‹LET‹fi‹M TEKNOLOJ‹LER‹ VE ‹NTERNET 

Yeni ‹letiflim Teknolojileri ve ‹nternet’in Önemini
Aç›klamak
Yeni iletiflim teknolojilerinin ortaya ç›kmas› ve bu teknolojilerin kullan›lmas› ile
sosyal a¤lar›n oluflmas› her zamankine göre çok daha farkl› bir iletiflim sürecini de
ortaya ç›kartm›flt›r. Sosyal a¤lar›n oluflumu, yeni medya ortamlar›n›n geliflmesi ile
iletiflim süreçlerine kat›l›m ve etkileflimde yeni tan›mlar ve özellikler kazanm›flt›r.
1900’lerin sonundan itibaren duydu¤umuz “dijital” kelimesi, ‹nternet ile yepyeni
iletiflim kurma ve paylaflma ortamlar› olan Facebook, Twitter, YouTube isimleri ve
daha birço¤u çok yak›n bir geçmifle sahiptir. 

Yeni iletiflim teknolojilerinde en dikkati çeken kullan›mlardan biri olan ‹nternet’in do¤u-
flunda da önemli bir yeri olan dijitalleflmenin hayat›n›zda nas›l bir önemi oldu¤unu düflü-
nüyorsunuz?

Peki, dijital dedi¤imizde ne anl›yoruz? Akl›m›za farkl› birçok yan›t gelebilir ve
bunlar›n birço¤u da muhtemelen do¤rudur. Dijitalleflmenin hayat›m›za iliflkin ola-
rak neler konusunda olas› art›fl sa¤lad›¤›n› s›ralayacak olursak flu temel maddeleri
görmüfl oluruz (van Dijk, 2006: 191):
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- Kültürün standartlaflt›r›lmas› ve farkl›laflmas›
- Kültürün parçal› yap›lara bölünmesi
- Kültürel kolaj
- Kültürün h›zsal yayg›nlaflmas›
- Kültürün görselleflmesi
- Yüksek miktarda kültür
Dijitalleflmeyle birlikte yeni iletiflim teknolojilerinin ortaya ç›k›fl› ve belki de bu-

nun en somut örne¤i ‹nternet’in iletiflime iliflkin yepyeni yaklafl›m biçimleri sunma-
s›yla di¤er medya biçimlerinden de belirli flekillerde farkl›laflt›¤›n› görmekteyiz. ‹n-
ternet’i di¤er medya biçimlerinden farkl›laflt›ran temel özellikleri flunlard›r:

• Bilginin, üretildi¤i yerden ba¤›ms›z olarak küresel ölçekte da¤›t›m› ve yay›-
l›m›, 

• Bilginin, do¤rudan iletimi ve bunun sonucu olarak da haber üretim dön-
güsünün k›salmas›; üretim, da¤›t›m ve al›m aras›ndaki s›n›rlar›n silikleflip
nispeten ucuzlamas›, 

• ‹letimin afl›r› h›z› ve yay›l›m› ki bu ‹nternet’in devrimsel karakterini tan›mlar. 
• ‹nternet’in bask›n yap›sal özelli¤i olan interaktivite, noktadan noktaya,

noktadan çoklu noktaya ve çoklu noktadan çoklu noktaya gibi haberleflme
çeflitlerini destekler. 

• Metin, ses, resim ve görüntünün iç içe geçmiflli¤i, yani multimedya, 
• Dinamik, de¤iflken, zaman ve mekân›n k›s›tlamalar›n› aflmaya meyilli olan

hiper metin, klasik metnin dura¤an kavram›n›n önüne geçer. 
‹nternet’in, devrimsel karakteri ve harekete geçiren gücü olarak da bilinen en

temel özelli¤i interaktivitedir. ‹nteraktivite en genel anlamda, çevrimiçi durumdaki
kullan›c›lar›n üçüncü partilere “aktif” bilgi göndermesi ve ayn› anda da seçti¤i si-
telerden bilgi elde etmek için online araflt›rma yapabilmesi olarak tan›mlayabiliriz.
K›sacas›, interaktivite noktadan noktaya, noktadan çoklu noktaya ve çoklu nokta-
dan çoklu noktaya gibi dikey haberleflmenin üzerinde yatay haberleflmeye imkân
verir. 

‹nternet’te dikey ve yatay iletiflim:

‹nteraktivite kullan›c›lar ile onlar›n üretip yollad›klar› içerikleri takip eden izle-
yiciler aras›ndaki iliflkiyi de¤ifltirmektedir. ‹zleyiciler, interaktivite ile yetkilendiril-
melerinin yan› s›ra (sözel ya da kültürel olmasa da teknoloji ile) küreselleflmekte-
dirler. Bilgi ve iletiflim ak›fl›n›n de¤iflmesinde interaktivitenin bir unsur oldu¤u do¤-
rudur. ‹nternet’in kitle iletiflim araçlar›n›n tan›mlanmas›nda yüklü bir etkisi bulun-
maktad›r. ‹nternet kitle iletifliminin tan›m›nda, haberleflme ve bilgi iflleminde sü-
rekli geri bildirimin önemli bir ögesini içinde bar›nd›r›r hâle gelmifltir. ‹nternet sa-
yesinde geri bildirimin sa¤lanabilmesi çok daha kolaylaflm›flt›r.

Ayn› zamanda interaktivite bilgiyi kiflisellefltirme ve iste¤e göre düzenleme için
de f›rsat sunar. 1995 y›l›nda ilk kez MIT Media Laboraturvar›n›n kurucusu Negro-
ponte “Daily Me” gazetesindeki aç›klamas›nda kullan›c›lar›n istekleri do¤rultusun-
da kifliye özel ayarlanabilecek gazetelerin bile olaca¤›ndan bahsetmifltir. ‹ste¤e gö-
re ayarlanabilecek haber araçlar› “çekme” içerikli (bunun en güzel örne¤i online
arflivlerdir), “yükleme” içerikli (abone olundu¤unda her bir bilgisayara gönderilen
haberler ki birkaç sene önceye kadar popülerlerdi art›k eskisine göre pek ra¤bet
görmüyorlar) ve “kifliye özel” içerikli olabilirler.
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“Kifliye özel” içerik “yükleme” ve “çekme” içeriklerinin bir karmas› diye tarif
edilebilir ve genelde CNN gibi haber sitelerinde ya da Yahoo gibi arama motorla-
r›nda kullan›l›r. Kullan›c›ya arama yaparken ya da içerik okurken önceden seçti¤i
içerik bafll›klar›n› ya da servisleri kendi aç›l›fl sayfas› fleklinde görüntülemesi için
f›rsat sunar: Örne¤in astroloji, hava durumu, borsa de¤erleri vb. gibi. Bu tür servis-
ler -di¤er bir ismiyle tercihe göre düzenlenmifl servisler- örne¤in “my.cnn” kullan›-
c›n›n istedi¤i zaman o siteye girifl yaparak önceden belirledi¤i konulardaki günlük
içerikleri takip etmesini sa¤larlar. Son y›llarda özellikle birçok medya kuruluflu
kendi web sitelerini interaktif içerik ve tercihe göre uyarlama seçenekleri ile zen-
ginlefltirmifllerdir. Bu konuda hem Türkiye’den hem de uluslararas› medya kuru-
lufllar›ndan birçok örnek görebilirsiniz.
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Hiper metin ve linklerin kullan›m› ile içerik sa¤lay›c›lar› kadar kullan›c› da bil-
gi sa¤layabilir, bir bak›ma “bilginin ötesi”ni yans›tabilir. Hiper metin ve hiper link-
ler orjinal paylafl›m içeri¤ini sa¤lamaya olanak sunar. Örne¤in, resmî raporlara,
belgelere, bas›n bültenlerine, çeflitli referanslara ve di¤er sitelere ya da arflivlere
verilen hiper linklerde oldu¤u gibidir. Küresel bilginin büyük oranlarda artmas›yla
bilgi sunman›n ihtiyac› içeri¤i sa¤layan›n becerileri ve görevleri için k›ymetli bir
vas›f olmufltur. Online içerikler multimedya da içerir, baflka bir deyiflle klasik med-
ya format› ile resim, görüntü, ses ve metnin birleflmesinin bir hikâye eflli¤inde on-
line sunulmas›n› içerir. Bu teknoloji çok yeni olmamas›na ra¤men önemli olan içe-
ri¤i oluflturan›n hikâyesini baflka yollardan sunmas› için yeni araçlara ulaflmas›d›r.
Ayn› zamanda kullan›c›n›n içerik oluflturmadaki deneyimi içeri¤in de¤iflik aç›lar›n›
görmesi için gelifltirilmifl ve zenginlefltirilmifl olmas›d›r.

‹çerik sa¤lay›c›lar› kendi hikâyelerini anlatabilmek ad›na farkl› kaynaklardan
bilgi ve veri elde etmek için çeflitli araçlar kullan›rlar. Ancak medya teknolojilerin-
de günümüzün avantaj›, içeri¤in da¤›t›lmas›nda ve yay›nlanmas›nda oldu¤u kadar
kaynak elde etme ve içerik toplamada da kulland›klar› araçlar› ileriye tafl›makt›r.
‹çerik oluflturanlar›n ellerindeki yeni araçlar CARR (Bilgisayar Yard›ml› Raporlama
ve Araflt›rma) bafll›¤› alt›nda de¤erlendirilebilir.

Konu ‹nternet’teki içeri¤e geldi¤inde interaktive unsuru önemli olmaktad›r.
Yüksek h›zlarda içerik da¤›l›m› sa¤lamas›, içeri¤in haz›rlanma sürecini h›zland›r-
mas› ve as›l önemlisi içeri¤i izleyenleri/kullan›c›y› içeri¤i kullanma deneyiminin bir
parças› hâline getirmesi aç›s›ndan interaktivite içerik oluflturmaya yak›ndan ba¤l›-
d›r. Bu birkaç yol ile yap›labilir:

• ‹çerik oluflturan ve kullan›c› aras›nda do¤rudan ya da dolayl› olarak, 
• E-posta al›flverifli yoluyla, 
• ‹çeriklere yer veren sitelerdeki bülten panolar› yoluyla, 
• Yaz›lar›n alt›nda yer alan yorum mesajlar› yoluyla, 
• Sohbet veya forum olanaklar› yoluyla. 
Yak›n geçmiflte bu tecrübeler kullan›c›lar›n gerçek anlamda içerik oluflturmada-

ki ç›kt›lara kat›l›mlar›yla genifllemifltir. Giderek daha çok web sitesi kullan›c›lar›na
daha fazla içerik üretimi yapabilmeleri, malzeme ekleyebilmeleri için imkân sa¤la-
maktad›r. ‹nternet klasik içerik üretim döngüsünü de¤ifltirmifltir. Geleneksel kitle
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iletiflim araçlar›nda içerik üretim döngüsü ve içeri¤in zamansal boyutu aras›nda ay-
r›lmaz bir iliflki bulunur. Son dakika oluflturulan içerikler ve özel içerikler (yay›n
flans› tek elden olan içerikler) içerik hiyerarflisinde ilk s›rada gelirler ve yay›nlan-
ma acilliklerinden dolay› di¤erlerinden ayr›l›rlar. Olaylar, içerik döngüsü ile çak›fl-
t›¤› veya senkronize oldu¤u zaman paylafl›lan içerik olarak ele al›nmalar› kuvvetle
muhtemel olur. Geleneksel medyan›n kendine özgü içerik paylafl›m döngüsü var-
d›r: Medya aç›s›ndan düflünecek olursak gazetelerin sabahlar› ya da akflamlar›; rad-
yo ve televizyonun kimi saatlerde daha fazla kimi saatlerde daha düflük rating al-
d›klar› belirli zaman dilimleri vard›r (ama yine de son dakika haberleri veya özel
haberler söz konusu oldu¤unda yay›n ak›fl› kesilir). ‹nternet, ilk olarak geleneksel
haber döngüsünü k›saltm›fl ve s›ras›n› de¤ifltirmifl; ikinci olarak da gazetecili¤e 24
saat haber üretim döngüsü kavram›n› kazand›rm›fl ve habercili¤e dair ifllemleri h›z-
land›rm›flt›r. Haberler 7 gün 24 saat eriflilebilir, minimum sürede yenilenebilir ve
global ölçekte takip edilebilirdir. ‹çerik üreticileri, oluflturduklar› içerikleri k›s›tl›
sürede paylafl›ma aç›p, çevreye teslim etmeleri gerekti¤i için elde ettikleri bilgileri
ve kaynaklar› bazen kontrol edememektedirler. Bunun sonucunda kendi ifl kalite-
lerini düflürmek ve takipcilerinin güvenlerini kaybetmek pahas›na online ortamda
bulduklar› bilgilere güvenmek durumunda kalmaktad›rlar. “Bilgisayar Yard›ml›
Araflt›rma ve Raporlama”dan bahsetti¤imizde araflt›rma boyutu kadar raporlama
k›sm› da önem arz etmektedir. Bilgisayarlar, içerik oluflturanlar›n sezgilerine ve ni-
teliklerine sahip olmamalar›na ra¤men içerik oluflturmada iflin kalbi bilgisayar ek-
ranlar›nda atmaya devam edecektir. Sa¤lam ve detayl› çal›fl›lm›fl bir içerik her za-
man bilgisayar›n ötesine geçmek ve iletiflimin s›n›rl› kalm›fl yetkinlikleri ve de¤er-
lendirilmifl bilgiler ile desteklenmek ister. ‹çeri¤in zenginlefltirilmesinde flu yön-
temler etkili olabilir: 

• Kaynaklar ile konuflmak ve güven ba¤› kurmak, 
• Uzmanlar ile paylafl›mlarda bulunmak ve yapmak, 
• Belgeler üzerinde çal›flmak ve sorgulamak. 
Her ne flartta olursa olsun, ‹nternet ortam› kaynakl› bilgilere eriflti¤imizde onli-

ne ortamdan elde etti¤imiz bilginin geçerlili¤ini kontrol etmek için afla¤›daki 4 kri-
teri her zaman akl›m›zda bulundurmal›y›z:

1. Sahiplik
- Web sitesini kim haz›rlad›?
- Siteyi kim destekliyor?
- Kurumun veya kiflinin hedeflerinin tan›m›na ba¤lant› var m›?
- Sitenin sahibini do¤rulatacak bir yol var m›?
- Telif haklar›n›n sahibinin kurumun veya kiflinin kendisi oldu¤unu vur-

gulayan bir aç›klama var m›?
2. Do¤ruluk

- Kaynaklar baflka kaynaklar taraf›ndan do¤rulanabilecek flekilde aç›kca
listelenmifl mi?

- Bilginin esas kaynaklar›na ba¤lant›lar var m›?
- Çevrim d›fl› dünyada güvenilir bir site mi?
- Buldu¤unuz bilgiyi güvendi¤iniz di¤er kaynaklar ile s›nayabiliyor mu-

sunuz?
- Bilgi, dil bilgisi, yaz›m ve bask›ya iliflkin hatalardan ar›nd›r›lm›fl m›?

3. Yönelim
- Kurumun veya kiflinin yönelimi/yanl›l›¤› aç›kca belli mi veya ne oldu¤u-

nu düflünüyorsunuz?
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- Oluflturulmufl içerik belli somut durumlara m› yoksa görüfllere mi daya-
n›yor?

4. Güncellik
- ‹çeri¤e iliflkin güncellemeleri sitede takip edebiliyor musunuz?
- Sayfan›n ve içeri¤in ne zaman yaz›ld›¤›n›, ne zaman yüklendi¤ini ve ne

zaman güncellendi¤ini görebiliyor musunuz?
- ‹çerik malzemesinin güncel oldu¤una iliflkin iflaretler nelerdir?

‹çerik oluflturman›n önemi kadar oluflturdu¤umuz içeri¤in yayg›nlaflt›r›lmas› ve
paylafl›m› da o içeri¤in kendisi kadar önemli hâle gelmifltir. Bu paylafl›m› sa¤layan
da yeni iletiflim teknolojileri, bilgisayarlar ve ‹nternet’tir. Bugün itibariyle bir a¤a
ba¤l› olan bilgisayar say›s› dünyan›n nüfusuna neredeyse eflit durumdad›r. Art›k
vazgeçmeyi bile düflünemedi¤imiz, onsuz olamad›¤›m›z ‹nternet’te 1 dakikada
olan olaylar› Hürriyet gazetesi Pazar ekinde flu flekilde özetlemifltir. ‹nternet’te 1
dakikada 6 yeni makale girilmekte, 1300 yeni kullan›c› mobil cihazlara eklenmek-
te, 204 milyon adet yeni elektronik posta yollanmakta, 83.000 Dolarl›k sat›fl yap›l-
makta, online radyolarda 61.141 saatlik flark› dinlenilmekte, Flickr’da 20 milyon fo-
to¤raf izlenmekte, Twitter’da 320’den fazla yeni profil oluflturulmakta, Google’da 2
milyondan fazla arama yap›lmakta, YouTube’da 1.3 milyon video izlenmekte ve 30
saatlik video yüklenmekte ve Linkedin’de ifl ba¤lant›lar› için yeni profiller olufltu-
rulmaktad›r (Hürriyet, Pazar Eki, 2 Eylül 2012). Anlafl›laca¤› üzere yaflamam›z›n
büyük ve önemli bir bölümü dijital ve her zamankine göre çok daha farkl› bir or-
tama ve etkileflime tafl›nm›fl olmaktad›r.

Time dergisinin 2010 May›s ay›ndaki say›s›nda sosyal a¤lar ve ortamlar ile ilgi-
li yaz›s› yeni iletiflim teknolojilerinin ve sonuçlar›n›n geldi¤i noktaya iliflkin baflka
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bir örne¤i tafl›maktad›r. Bir sosyal paylafl›m ortam› olan Facebook’un asl›nda üye-
leri bak›m›ndan dünyan›n en büyük üçüncü nüfusuna sahip ülkesi gibi olaca¤›n›
iflaret etmektedir (Fletcher, 2010: 22). 

Yeni iletiflim teknolojilerinin günümüz toplumsal geliflmelerindeki rolünü de hat›rlayarak
ne tür yans›malar›n›n oldu¤unu düflünüyorsunuz? Tart›fl›n›z. 

Yeni iletiflim teknolojilerinin böylesine dikkat çeken “etkileflim” ve “kat›l›m” sa¤-
layan sonuçlar do¤urmas› toplumsal yaflam aç›s›ndan çok daha genifl bir etkiyi de
ortaya ç›kartm›flt›r. Toplumsal etkileri bak›m›ndan yeni iletiflim teknolojilerini ve ile-
tiflimin yeni örgütlenme biçimini inceledi¤imizde flu temel özellikleri görmekteyiz:

1. Daha fazla “kat›l›m”
2. Daha fazla “etkileflim”
3. Demokrasinin güçlendirilmesi
4. Kat›l›m ve sanal kat›l›m
5. Demokrasinin yayg›nlaflmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›
6. Harekete geçirme

SOSYAL A⁄LAR

Sosyal A¤lar›n Önemini ve Kullan›m›n› ‹fade Etmek
Toplumsal etkileri bak›m›ndan inceledi¤imiz yeni iletiflim teknolojileri ve olufltur-
duklar› a¤lar bilgi toplumunun da flekillenmesine yard›mc› olmaktad›r. Bu do¤rul-
tuda flekillenen ve bir araya gelip iliflkilendirilen sadece bilgi de¤il, ayn› zamanda
sosyal iliflkilerin kendisidir. Sosyal a¤lar insanl›¤›n kendisi kadar eskidir. ‹nsanlar
birçok kifli ile ilk ça¤lardan itibaren belli iliflkiler ve sosyal yap›lar içerisinde bulun-
mufltur. Bugün yeni iletiflim teknolojileri ile sa¤lanan da asl›nda eskiden bu yana
al›flageldi¤imiz yaflam özelliklerimizin yeni iletiflim ortamlar›na teknoloji vas›tas›y-
la tafl›nmas›d›r.

Kendi dünyam›zdan bildi¤imiz iliflkilerimizi ve bu tüm etkileflimleri kitle toplu-
mu olarak adland›r›rsak ve iletiflim teknolojileri ile oluflturulmufl a¤ toplumu ile k›-
yaslamaya çal›fl›rsak arada flu tür benzerlik ve farkl›l›klara tan›kl›k etmifl oluruz
(Dijk, 2006: 33):
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ve özellikle dikkati çeken sosyal a¤lar›n yer ald›¤› ve oluflturdu¤u sosyal med-
ya bilginin yeniden de¤erlendirilmesini de beraberinde getirmifltir. Sosyal medya
sayesinde bilgi daha farkl› anlamlar, de¤erler ve kullan›mlara sahip hâle gelmifltir.
Sosyal a¤lar vas›tas›yla oluflturulup bir araya gelen sosyal medyada bilginin de¤er-
lendirilmesini inceledi¤imizde ise flu temel özellikleri görmekteyiz:

• Bilgi daha “paylafl›labilir” hâle gelmifltir. Örne¤in, foto¤raflar›m›z› yükledi¤i-
miz Flickr sitesi sayesinde foto¤raflar›m›z› istedi¤imiz kiflilerle ve daha genifl
kitlelerle paylaflabilir hâle geldi¤imizi söyleyebiliriz.

• Bilgi daha “arflivlenebilir” hâle gelmifltir. Sosyal medyan›n elektronik kay›t
özellikleri sayesinde bilgi kronolojik ve tema gibi bafll›klar alt›nda arflivlene-
bilir hâle gelmifltir.

• Bilgi daha “bireysel ve gündelik” olarak de¤erledirilebilir hâle gelmifltir. Bu-
nun en önemli örne¤ini de bloglarda görmekteyiz. Kiflilerin her biri bireysel
ve belli zaman dilimlerinde istedikleri gibi tercihlerde bulunabilen yay›mc›-
lar hâline gelmifltir.

• Bilginin kullan›lma biçimi ile “kimlik oluflturma” seçene¤ine de sahip ol-
mufltur. Örne¤in, Facebook gibi bir sosyal medya ortam›nda hem kiflisel
olarak bir kimlik alan› oluflturulabilmekte hem de orada yer alan bilgiler
farkl› biçimlerde arflivlenebilmifltir. 

• Bilginin kullan›lmas›na iliflkin olarak bir “s›ralama” oluflturma ve öne ç›kart-
ma flans› da üretilmifl olur.

• Bilginin sosyal a¤lar ve sosyal medyada paylafl›lmas› ile birlikte en yerel bir
içerik bile “küresel bir yaklafl›m” içerisinde de¤erlendirilebilir ve de¤er ka-
zanabilir. YouTube’a yükledi¤iniz basit bir dü¤ün videosunun bir anda dün-
yada en çok izlenen videolardan biri hâline gelmesine bu yüzden flafl›rma-
mak gerekir. 

Özellikler Kitle Toplumu A¤ Toplumu

Temel ögeler
Bütüncüllük (gruplar, kurum ve topluluklar) Bireyler (a¤larla
ba¤lanm›fl)

Ögelerin do¤as› Homojen Heterojen

Ölçek Geniflleyen Geniflleyen ve s›n›rland›r›lm›fl

Yaklafl›m Yerel Yerel ve küresel

Ba¤lant› ve ba¤lant›l› kalma Ögeler içinde yüksek Ögeler aras› yüksek

Yo¤unluk Yüksek Daha düflük

Merkeziyet Yüksek (birkaç merkez) Daha düflük (çoklu merkez)

‹çerme Yüksek Daha düflük

Topluluk çeflidi Fiziksel ve birliktelik Sanal ve çeflitli

Organizasyon çeflidi Bürokrasi Bilgidizinli

Dikey oluflum Yatay çeflitlilikte

Hane çeflidi Genifl aileyle büyük Farkl› çeflitlilikteki aile iliflkileriyle s›n›rl›

Temel iletiflim tarz› Yüz yüze Artan flekilde araç vas›tas›yla

Medya tarz› Kitlesel medya
Daha s›n›rl› özel gruplara etkileflimli
medya

Medya say›s› Düflük Yüksek
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• Bilgi her zamankine göre çok daha fazla duygular ile buluflabilme flans›na
sahip olmufltur. 

• Bilginin sosyal a¤lar ve sosyal medyada paylafl›lmas› ile birlikte bilgi-içerik
üreticisi ve paylafl›mc›s› olanlar “ortamda varolduklar›na” ve aidiyetlerine ilifl-
kin de izler b›rakmaktad›r. Di¤erleri taraf›ndan görünür hâle gelmektedirler.

• Bilgi bir toplulu¤un üretimi olarak da kabul görebilece¤inden “topluluk his-
sinin üretilmesi de” önemli hâle gelmektedir. Bilgi üzerinden bilgi-içerik
üreticileri bir tür “ba¤lant›l›l›k” içerisinde olabilmektedir.

Sosyal a¤lar hayat›m›z›n içerisine o kadar girmifltir ki online etkinliklerimiz içe-
risinde en s›k faydaland›¤›m›z etkinlik içerisinde yer alm›flt›r. Yap›lan araflt›rmalar
sosyal a¤lardan yararlanman›n veya sosyal a¤lar arac›l›¤› ile etkinliklerde bulunma-
n›n kiflisel elektronik postalar›m›z› okuman›n ötesine geçti¤ini ortaya koymaktad›r.
Sosyal a¤lar›n yeni iletiflim biçimlerini ortaya koymas› yeni iliflki biçimlerini de be-
raberinde getirmifltir. “Arkadafl” kelimesi belki hiç düflünmedi¤iniz ötesinde bir “fi-
il” olarak de¤erlendirilmeye bafllam›flt›r. Lütfen kendi deneyimlerinizi hat›rlay›n.
Sosyal a¤lar ile ilgili etkinliklerimiz içerisinde “arkadafl edindim” ifadesi art›k bir
eylemin karfl›l›¤› olarak yer almaktad›r.

Sosyal a¤lar arac›l›¤› ile online topluluklar oluflturabiliyoruz, bu topluluklar›n üye-
leri aras›nda etkileflimi ve kullan›c› kaynakl› içerik etkileflimi üretebilmifl oluyoruz.
Sosyal a¤lar›n geliflimi ve yayg›nlaflabilmesi ile birlikte sosyal medyan›n kullan›m›na
uzanan bir süreçten geçti¤imizi görüyoruz. Sosyal a¤lar arac›l›¤› ile iletiflim içerisinde
ve belli bir ba¤lant› içerisinde olan bireyler ve topluluklar art›k somut ortamlar üze-
rinde bu paylafl›mlar›n› sürdürür hâle gelmifltir. Sosyal a¤lardan sosyal medyaya uza-
nan süreçte dikkati çeken üç nokta vard›r. Bunlar (Newman, 2009):

1. ‹nternet üzerinde mesaj panolar›n›n farkl› topluluklar›n oluflmaya bafllamas›. 
2. Bloglar›n ortaya ç›kmas›.
3. Sosyal a¤lar›n yükseliflini sürdürdü¤ü süreçte sosyal medyan›n da yükselifle

geçmesi.
Sosyal a¤lar›n günlük hayat›m›z içerisine h›zla girmesiyle birlikte çeflitlenen ta-

n›mlar kazanmas› da kaç›n›lmaz olmufltur. Sosyal a¤ ifadesi günümüzde pek de
aç›k bir tan›m kazanamamaktad›r. Dikkat edecek olursak sosyal a¤lar ile ilgili tar-
t›flmalarda veya kaynaklarda s›kça sosyal a¤, sosyal a¤ siteleri ve sosyal ba¤lant› gi-
bi ifadeler kullan›lmaktad›r. 

Clude Mitchell’in tan›m›na göre “Sosyal a¤ belli grup insan›n belirli bir a¤ ile
birlikte ve bu a¤a belirli özellikler yükleyerek bu sürece kat›lan bireylerin sosyal
davran›fllar›n› yorumlamaya yarayan ba¤lant›lard›r.” Wasserman ve Faust’a göre ise
“Sosyal a¤lar s›n›rl› yap›daki kat›l›mc›lar›n ve onlar›n iliflkilerinin birbirileri ile etki-
leflimlerinin üzerinden yeniden tan›mlanmas›d›r.” 

Richter ve Koch ise “sosyal a¤ sistelerinin bir tür uygulama siteleri oldu¤unu ve
kullan›c›lara kendi kimliklerini ve iliflkide kalabilmelerini yönetebilmeleri için ifl-
levler sunan” a¤lar olarak de¤erlendirmektedirler.

Sosyal a¤lar ile ilgili tart›flmalar ve tan›mlarda dikkat edilmesi gereken önemli
bir nokta ise sosyal a¤lar ile online topluluklar›n birbirine kar›flt›r›lmamas› gerekti-
¤idir. Online topluluklar› inceledi¤imizde flu özellikleri görmekteyiz (Tharon,
2010):

• Online topluluklar›n yap›s› bire bir iliflkilerin yerine paylafl›lan amaca yo-
¤unlaflmaktad›r.

• Online topluluklar üyeleri aras›nda tahmin edilebilir ikincil iliflkiler söz ko-
nusudur.
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• Online topluluklar amaçlar›, kurallar› ve yaz›flma ortam› bak›m›ndan di¤er
topluluklara göre daha belirgindirler.

• Online topluluklar paylafl›m›n ve ifl birli¤inin gerekti¤i etkinlikler için etkindir.
• Online topluluklar topyekûn eylem gerektiren etkinlikler aç›s›ndan daha et-

kili çözümler üretirler.
• Online topluluklar tart›flma gruplar›, forumlar veya listeler ile kar›flt›r›lma-

mal›d›r.
Online topluluklara göre sosyal a¤lar flu tür özelliklere sahiptir (Tharon, 2010):
• Sosyal a¤lar›n yap›s› tekil kullan›c›n›n birebir iliflkilerinin çevresine odaklan-

m›flt›r.
• Sosyal a¤lar üyeleri aras›nda zay›f ikincil iliflkilere sahiptir.
• Sosyal a¤lar üyelerine-kullan›c›lar›na ayn› anda birden fazla grubun üyesi

olabilmelerine izin vermektedir.
• Sosyal a¤lar etkinliklerin paylafl›lmas› için uygundurlar.
• Sosyal a¤lar ifl birli¤ini ve topyekûn eylemi gerektiren etkinlikler için daha

az etkilidir.
• Sosyal a¤lar üyelerine-kullan›c›lar›na daha kolay topluluklar kurma flans› verir.

Bireylerin sosyal a¤lar üzerinde neden yer ald›¤›n› ve sosyal a¤lar›n ne tür özel-
liklere sahip oldu¤unu yukar›da tart›flmaya çal›flt›k. Bireylerin sosyal a¤larda neden
bulundu¤unu sonuç ç›kt›lar›na göre grupland›racak olursak flu özellikleri de belirt-
memiz gerekir:

• Bilgi al›flverifli amac›yla kullan›m›:
Bir konu hakk›nda bilgi elde etmek amaçt›r.
Motivasyon, beceriler, yeterlilik-kendine güven ve iyi hissetme gerekçelerdir.
Örnek olarak, fikir edinmek, yeni fleyler ö¤renmek, yeni teknolojileri ö¤ren-
mek, fark›na varmak ve hisleri bir yolla ifade etmek için kullan›l›r.

• Sosyal amaçla kullan›m›:
Duygusal destek sa¤lamak amaçt›r.
E¤itim, tart›flma gruplar› ve bofl zaman e¤lencesi gerekçelerdir.
Örnek olarak, tavsiye almak, duygular› d›fla vurma ve di¤erlerini destekle-
mek için kullan›l›r.

• Arkadafll›k amac›yla kullan›m›:
Yeni arkadafllar bulmak ve arkadafl edinmek amaçt›r.
Bilgi paylafl›m›, ortak deneyim ve kendini de¤erlendirmek gerekçelerdir.
Örnek olarak, ortak de¤erlere sahip insanlarla konuflmak, benzer ilgilerde-
ki insanlarla konuflmak, e¤lenceli oldu¤unu düflünmek ve toplulu¤a bir fley-
ler yollamaktan keyif al›nd›¤› için kullan›l›r.
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SOSYAL MEDYA

Sosyal Medyan›n Önemini ve Kullan›m›n›
De¤erlendirebilmek
‹letiflim ve biliflim teknolojilerinin h›zl› geliflimi yenilikçi bir medyan›n (ortam›n ve
etkileflimin) do¤mas›n› sa¤lad›. Bu biliflim ve haberleflmenin yeni ortamlar› ancak
flu süreçler ile sa¤lanabildi:

• Dijitallefltirme, tafl›nan bilginin s›k›flt›r›lmas› ve hatalar›n giderilme yetisi ile
daha iyi ve verimli iletim sa¤layan dijitallefltirme yeni olanaklar ve bak›fl aç›-
lar› sa¤lad›. 

• Haberleflme, bilgisayar ve yay›n birleflti. Yukar›da bahsedilen yeni medya-
n›n ortaya ç›kmas› habercili¤in uygulamalar› ad›na da yeni bir itici güç ol-
mufltur. A¤lar›n artmas› sebebiyle mesafeler aras› ve birbirinden kopmufl
uzamlar aras› ba¤lant› olas› hâle gelmifl ve haberleflmenin yeni fleklinin ba-
k›fl aç›s› genifllemifltir. Bütün flebekelerin flebekesi olarak isimlendirilen ‹n-
ternet, medyan›n çevresinde ald›¤› büyüyen rolü aç›s›ndan yo¤un tart›flma-
lar› harekete geçirmifltir. ‹nternet’in sa¤lad›¤› yarat›c› olanaklar ve getirdi¤i
devrimsel yenilikler coflkulu, ani umutlara ve beklentilere yol açt›ysa da be-
raberinde düflündürücü ve olumsuz görüflleri de getirmifltir. Anlafl›laca¤› gi-
bi ‹nternet metin, ses, foto¤raf, resim ve görüntü gibi formlar› kullan›r ve bu
formlar› dijital multimedia ortam›na tafl›yarak içerik paylafl›m›na iliflkin uy-
gulamalar› zenginlefltirir. 

Çok aç›kt›r ki, içeri¤in do¤as› ‹nter-
netin ortaya ç›k›fl›yla de¤iflmeye
bafllam›flt›r ve bundan etkilenmesi
kaç›n›lmazd›r. Yeni iletiflim ve bili-
flim teknolojilerinin dinamikleri
paylafl›lanlara-içeri¤e iliflkin temel
ve önemli de¤ifliklikler getirmifltir.

Yeni etkileflim yollar› ile insan
davran›fl› ve kültürüne yön verecek
olan yeni nesil yaz›l›mlar›, ortamla-
r› ve iliflkili di¤er ögeleri ifade ede-
bilmek için Stove Boyd (Boyd,
2008) sosyal araçlar ifadesini kul-
lanm›flt›r. Bugün s›kça duydu¤u-
muz ve kulland›¤›m›z bloglar, wiki-
ler ve sosyal medya sitelerini de bu
bafll›k alt›nda de¤erlendirmifltir.

Bir baflka tan›mda ise sosyal
medya kullan›c›lar›na etkileflim, ile-
tiflim ve paylafl›m olana¤› veren di-
jital medya olarak tan›mlan›rken bir
baflka görüflte ise sosyal medya kul-
lan›c› kaynakl› içeriklerin paylafl›l-
d›¤› YouTube, Flickr ve Digg gibi

siteler olarak de¤erlendirilmektedir. Buna paralel olarak da önceden ifade etti¤i-
miz sosyal a¤lar da insanlar›n di¤er insanlar ile ba¤lant› kurduklar› ve topluluklar
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oluflturduklar› Facebook, MySpace ve Windows Live Space gibi a¤lardan oluflan si-
teleri ifade etmektedir.

Sosyal medyan›n da geliflimini sürdürmesi ile birlikte kendi içinde farkl› özel-
liklere ve hedeflere uygun olarak çeflitlendi¤ine tan›kl›k ediyoruz. Son dönem ge-
liflmeleri de gözlemleyerek sosyal medyan›n üç temel ortamda geliflme kaydetti¤i-
ni ifade edebiliriz. Bunlar flu flekilde s›ralanabilir:

• ‹letiflim merkezli sosyal medya
• ‹fl birli¤i ve bilgi paylafl›m› merkezli sosyal medya
• Zengin medya içeri¤inin paylafl›m›n› hedef alan sosyal medya

‹letiflim merkezli sosyal medyada flu temel uygulamalar› görmekteyiz:
- Web günlükleri
- Mikrobloglar
- Sosyal a¤ siteleri ve gruplar›
Web günlükleri temelde kiflisel web sayfalar› olarak da ifade edilebilir. Kiflinin

istedi¤i gibi günlük deneyimlerini, düflüncelerini veya aktarmak istediklerini paylafl-
t›¤›; görüfl al›flverifline de olanak sa¤layabildi¤i webe yüklenmifl içerik ortamlar›d›r.

Mikroblog ise bir a¤ grubu üzerinde yer alan üyelerin birbirlerine k›sa mesajlar
yollayabildi¤i uygulamay› ifade etmektedir. Bugün dikkati çeken en yayg›n uygu-
lama 140 karakteri geçmeyen paylafl›mlar ile Twitter’d›r.

Sosyal a¤ siteleri ve gruplar› ise farkl› paylafl›mlarda bulunmam›za yard›mc›
olan, foto¤raflar›m›zdan mesajlar›m›za ve özel mesajlaflmaya kadar birçok uygula-
mada bulunmam›za olanak sa¤layan Facebook, MySpace ve YouTube gibi sosyal
a¤ ortamlar›d›r.

‹fl birli¤i ve bilgi paylafl›m› merkezli sosyal medyada flu temel uygulamalar› gör-
mekteyiz:

- Wiki siteleri
- Sosyal iflaretleme siteleri
Wiki siteleri bir anlamda okunabilir ve yaz›labilir web siteleri olarak da de¤er-

lendirilebilir. ‹çeri¤in oluflturulmas›na ve yayg›nlaflmas›na olanak veren kitlesel
kaynak özellikleri de kazanabilecek ortamlar› ve uygulamalar› iflaret etmektedir.
Günümüzde en dikkati çeken uygulamalardan biri Wikipedia’d›r.

Sosyal iflaretleme siteleri ise bir kullan›c›n›n be¤endi¤i bir sayfay› di¤er kullan›-
c›lar ile paylaflmas› amac›yla ‹nternet ortam›nda kaydetmesine denmektedir. Gü-
nümüzde en dikkati çeken uygulamalardan biri del.icio.us’tur.

Zengin medya içeri¤inin paylafl›m›n› hedef alan sosyal medyada flu temel uy-
gulamalar› görmekteyiz:
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- Foto¤raf ve benzeri di¤er çal›flmalar›n paylafl›ld›¤› siteler
- Video, müzik ve ses dosyalar›n›n paylafl›ld›¤› siteler
- Canl› yay›n siteleri
- Haz›r sunum paylafl›m siteleri
- Sanal gerçeklik siteleri
Foto¤raf ve benzeri di¤er çal›flmalar›n paylafl›ld›¤› sitelere üye olan kullan›c›lar

kendi çal›flmalar›n› ortak içeri¤in parças› olarak di¤er grup üyeleri ile paylaflmak-
tad›rlar. Günümüzde dikkati çeken en yayg›n örnekler içerisinde DevianArt ve
Flickr gelmektedir.

Video, müzik ve ses dosyalar›n›n paylafl›ld›¤› sitelerde en temel aktivite üreti-
len içeri¤in veya be¤enilen içeri¤in paylafl›lmas›d›r. Örne¤in, YouTube adl› sitede
a¤›rl›kl› olarak ses içeren görüntüler, çeflitli videolar paylafl›lmaktad›r.

Canl› yay›n sitelerinde ise ‹nternet’te gerçekleflen veya ‹nternet’in d›fl›nda ger-
çekleflip ‹nternet’e tafl›nan ses-görüntü içeren farkl› içerikler paylafl›lmaktad›r. Bu
flekilde kullan›m canl› yay›nlar› da içermekle birlikte, canl› paylafl›mlar› da kapsa-
maktad›r.

Haz›r sunum paylafl›m sitelerinde farkl› konularda farkl› kifliler taraf›ndan haz›r-
lanm›fl çeflitli sunumlar›n paylafl›m› mümkün olmaktad›r. Günümüzde SlideShare
ve Scribd adl› sitelerde bu uygulaman›n örneklerini görmekteyiz.

Sanal gerçeklik siteleri ise farkl› yaflam deneyimlerinin benzerlerinin üretildi¤i
ve bir oyun-tekrar yaklafl›m› içerisinde kullan›c›lara aktar›ld›¤› uygulamalar› ifade
etmektedir. Günümüzde en dikkati çeken örneklerden biri Second Life uygulama-
s›d›r. Araç ve insan aras›ndaki etkileflim ile gerçek deneyimlerimize benzer dene-
yimler ortaya konulmaya çal›fl›lmaktad›r.

Yukar›da yer alan tan›mlamalar do¤rultusunda sosyal medyan›n oluflumuna ne-
den olan, sosyal medyay› saran ve birbirleri ile de etkileflim içerisinde olan bir ör-
güden bahsetmemiz gerekiyor. Bu örgü içerisinde sosyal medyay› merkeze koydu-
¤umuzda çevresini saran, sosyal medyay› do¤uran ve birbiri ile etkileflim içerisin-
de olabilen ögeleri flu flekilde ifade edebiliriz:

• Günlükler
• Mikro günlükler
• Hareketli görüntü paylafl›mlar›
• Foto¤raf paylafl›mlar›
• ‹nternet tabanl› say›sal yay›nlar
• Zengin ortam özetleri
• Grafik bileflenler
• Sosyal a¤lar
• Sohbet odalar›
• Tart›flma ortamlar›
• Mesaj panolar› 
Sonuç olarak, sosyal a¤lar ve sosyal medyan›n günümüz alanlar› ve zamanlar›

içerisinde bu derecede yer almas› flu düflünceyi akla getirmektedir. Teknolojiye
ba¤l› böylesi bir etkileflim art›k “her an”, “her yerde” ve “herhangi bir araç ile” ger-
çekleflebilir hâle gelmektedir.

Sosyal medyan›n böylesi çok ortam› ve etkileflimi üretmesine iliflkin tan›mlar›
paylafl›rken ortaya koydu¤u somut avantajlar› da vurgulamakta fayda vard›r. Sos-
yal medyaya iliflkin avantajlar flu flekilde vurgulanabilir:

- Sosyal medya genifl ölçekte ve eriflilebilir teknolojileri kullanmakta ve yer
vermektedir.
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- Sosyal medya insanlar›n di¤er gruplar ve insan topluluklar› ile iletiflim kura-
bilmesini sa¤lamaktad›r.

- Sosyal medya belli konularda etki sa¤lanabilmesini sa¤lar.

Kendinizi sosyal medyada içerik yay›mlayan biri olarak düflündü¤ünüzde ne tür farkl› uy-
gulamalarda ve yaklafl›mlarda bulunabilece¤inizi düflünüyorsunuz? Tart›fl›n›z.

En baflta da belirtildi¤i gibi herkes bir yay›mc› hâline gelmifltir. Sosyal medya
sayesinde her bir birey de yay›mc› hâline gelmifltir. Sosyal medya arac›l›¤› ile yer
bulabilecek yay›mc›l›k yaklafl›mlar› ve biçimleri flu flekilde s›ralanabilir:

a. Kiflisel yay›mc›l›k:
Yukar›da da belirtildi¤i gibi kiflisel günlüklerin yay›mlanmas›, baflka insan-
lar ile paylaflmak istedi¤imiz içeriklerin bu yolla ortaya ç›kmas›n› sa¤layabi-
liriz.

b. ‹flbirli¤i içinde yay›mc›l›k:
Yukar›da da belirtildi¤i gibi wikilerin oluflturulmas› bir grup insan›n farkl›
içerikleri yay›mlamada ifl birli¤i yapmas› anlam›na gelmektedir.

c. Sosyal a¤ yay›mc›l›¤›:
Sosyal a¤ yay›mc›l›¤› insanlara di¤er insanlar ile birlikte sosyal a¤lar üzerin-
den iliflkiler kurabilmelerini ve bunlar› kullanabilmelerine yard›mc› olur.
MySpace, Facebook, LinkedIn, Orkut ve Hi5 gibi a¤lar bunun en güzel ör-
nekleridir.

d. Geri bildirim ve tart›flmalar:
Farkl› birçok yay›m hizmeti ve ortam› insanlara-kullan›c›lara farkl› biçimler-
de geri bildirimde bulunmalar› ve tart›flmalara kat›lma flans›n› üretmektedir.

e. Bir araya getirme ve s›n›rland›rma:
Sosyal medya farkl› yay›mc›lardan gelen çok say›da içeri¤in belli gruplama-
lar içinde kullan›c›lara ulaflmas›na ve istedikleri içeriklerin de iflaretlenerek
belli tercihler do¤rultusunda s›n›rland›r›larak ulaflmas›n› sa¤lar.

f. Toplay›c›lar ve da¤›t›c›lar:
Farkl› programlar sayesinde farkl› kaynaklardan belirli içerikleri bir araya
getirerek baflka birinin sosyal medya ürünü içerisindeki web sayfas›na da¤›-
t›p ekleyebiliriz. Tercihte bulundu¤umuz sitelerin k›sayollar›n›n haz›rlan›p
yay›lmas› da bu anlay›fl içerisinde olmaktad›r.

g. Kiflisel pazarlar ve pazarlama:
Sosyal medyan›n en önemli özelliklerinden birisi de kullan›c›lar›n de¤erli
gördükleri bir içeri¤in baflka insanlar-kullanc›lar için de¤er ifade etti¤ini
anlamas› üzerine sunabilmesi, paylaflabilmesi ve pazarlama da bulunabil-
mesidir. eBay, Craiglist ve gittigidiyor.com gibi siteler bunun en iyi örnek-
lerindendir.

Görülece¤i üzere sosyal a¤lar›n oluflumu ve sosyal medyan›n geliflimi ile birlik-
te en yerel olan bir içerik bile küresel bir paylafl›m›n parças› olabilmekte, küresel
olan bir içerik ise yerel anlamda daha özel bir kullan›m bulabilmektedir. ‹nsanla-
r›n gerçek zaman ve mekanda f›rsat bulamad›klar› birliktelikleri üretebilmekte ve
bunun belirtildi¤i gibi neredeyse onlar›n istedi¤i zaman, istedi¤i biçim ve istedik-
leri araç-ortam üzerinden yapabilmelerine olanak sa¤lamaktad›r. Güncel örnekler-
de de gördü¤ümüz gibi sosyal medyan›n harekete geçirici özelli¤i de günümüz
toplumlar› için dikkati çeker bir öneme sahip olmufltur. 
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Son y›llarda s›kl›kla duydu¤umuz küreselleflme kavra-
m› içerisinde de¤erlendirilen kitlesel bilgi teknolojileri-
nin üretimi ve kullan›m› ile karfl›m›za ç›kan bir baflka
önemli ifade bilgi toplumudur. Bilgi toplumunun olu-
flumunda tart›flman›n temelinde yatan içeri¤e iliflkin ko-
nular oldu¤u kadar teknoloji ve iletiflime iliflkin konu-
larda tart›flman›n bir parças› olarak geliflmektedir. 
‹letiflim teknolojileri sayesinde dünyan›n “küresel bir
köy” oldu¤u görüflü, 1960’l› y›llarda McLuhan taraf›n-
dan ortaya at›lm›flt›r. ‹letiflim alan›ndaki teknolojik araç-
lar›n ortaya ç›kmas›, iletiflimin yayg›nlaflarak daha çok
paylafl›labilir hâle gelmesi bir tür teknolojik devrim ola-
rak de¤erlendirilmifltir. Böylesi bir teknolojik devrimin,
toplumsal bir devrim yaratt›¤›, toplumlar ad›na de¤i-
flimlere neden oldu¤u ve bireyler ad›na daha farkl› so-
nuçlar ortaya koydu¤u da tart›fl›lmaktad›r. Bu tart›flma-
lar içerisinde de en a¤›rl›kla demokratikleflme, iletiflim
özgürlü¤ü, kat›l›m ve etkileflim kavramlar› merkezde
yer almaktad›r.
Yeni iletiflim teknolojilerinin ortaya ç›kmas› ve bu tek-
nolojilerin kullan›lmas› ile sosyal a¤lar›n oluflmas› her
zamankine göre çok daha farkl› bir iletiflim sürecini de
ortaya ç›kartm›flt›r. Sosyal a¤lar›n oluflumu, yeni medya
ortamlar›n›n geliflmesi ile iletiflim süreçlerine kat›l›m ve
etkileflim de yeni tan›mlar, özellikler kazanm›flt›r.
1900’lerin sonundan itibaren duydu¤umuz “dijital” keli-
mesi, ‹nternet ile yepyeni iletiflim kurma ve paylaflma
ortamlar› olan Facebook, Twitter, YouTube isimleri ve
daha birço¤u çok yak›n bir geçmifle sahiptir. 
Yeni iletiflim teknolojilerinin böylesine dikkat çeken “et-
kileflim” ve “kat›l›m” sa¤layan sonuçlar do¤urmas› top-
lumsal yaflam aç›s›ndan çok daha genifl bir etkiyi de or-
taya ç›kartm›flt›r. Toplumsal etkileri bak›m›ndan yeni ile-
tiflim teknolojilerini ve iletiflimin yeni örgütlenme biçimi-
ni inceledi¤imizde daha fazla kat›l›m›n gerçekleflmesini,
daha fazla etkileflimi, demokrasinin güçlendirilmesini,
kat›l›m ve sanal kat›l›m›, demokrasinin yayg›nlaflmas› ve
yayg›nlaflt›r›lmas›n› ve harekete geçirmeyi görüyoruz. 
Sosyal a¤lar arac›l›¤› ile online topluluklar oluflturabili-
yoruz, bu topluluklar›n üyeleri aras›nda etkileflimi ve
kullan›c› kaynakl› içerik etkileflimi üretebilmifl oluyo-
ruz. Sosyal a¤lar›n geliflimi ve yayg›nlaflabilmesi ile bir-
likte sosyal medyan›n kullan›m›na uzanan bir süreçten
geçti¤imizi görüyoruz. Sosyal a¤lar arac›l›¤› ile iletiflim
içerisinde ve belli bir ba¤lant› içerisinde olan bireyler
ve topluluklar art›k somut ortamlar üzerinde bu payla-
fl›mlar›n› sürdürür hâle gelmifltir.

Sosyal a¤lar›n oluflumu ve sosyal medyan›n geliflimi ile
birlikte en yerel olan bir içerik bile küresel bir paylafl›-
m›n parças› olabilmekte küresel olan bir içerik ise yerel
anlamda daha özel bir kullan›m bulabilmektedir. ‹nsan-
lar›n gerçek zaman ve mekânda f›rsat bulamad›klar› bir-
liktelikleri üretebilmekte ve bunun belirtildi¤i gibi nere-
deyse onlar›n istedi¤i zaman, istedi¤i biçim ve istedik-
leri araç, ortam üzerinden yapabilmelerine olanak sa¤-
lamaktad›r.

Özet


