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BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) 
 
BİT Nedir: Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin 
oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı 
araçlardır. 
 
BİT’in Önemi: 
 

 Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmayı sağlar. 

 Maliyeti azaltır ve verimliliği arttırır. 

 Zaman tasarrufu sağlar. 

 Kâğıt tüketimini azaltarak doğanın korunmasına katkıda 
bulunur. 

 Anlık iletişimi kolaylaştırır. 

 İletişim ve hızlı haberleşmeyi sağlar. 

 Bilginin kolay ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. 

 Veri girişini kolaylaştırır. 

 Hayatı kolaylaştırır. 
 

Bilgisayar Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

 Dik oturmalıyız. 

 Kollar dirseklerden 90 derece kırılmalı. 

 Bilekler klavye kullanırken desteklenmeli. 

 Ekran göz hizasına gelmeli. 

 Ayaklar yerle temas etmeli, yer ile temas etmediği durumda 

ayaklar desteklenmeli. 

 Koltuk yüksekliği ayarlanabilir olmalı. 

 Ekrana yakından bakılmamalı (50 – 70 cm). 

 Her bir saatlik çalışma süresi sonunda 5-15 dakikalık aralar 

verilmeli. 

 Ara verildiği sırada gözler dinlendirilmeli (Kitap okumak ya da 

televizyon izlemek gibi aktivitelerden kaçınılmalı.) 

 Ara verildiği sırada hareketli egzersiz yapılmalı. (Bisiklet 

sürme, yürüyüş, paten kaymak gibi) 

TEKNOLOJİNİN ETKİLERİ NELERDİR? 
 
Nomofobi: Kişinin cep telefonundan uzaklaşma kaygısı. 
 
Fomo: Gelişmeleri takip edememe kaygısı. 
 
Ego Sörfü: Sürekli olarak kendi ismini internette aratarak hakkında 
yazılanları öğrenmek. 
 
Google Takibi: Sürekli olarak etrafındaki insanları internette aratmak. 
 
Siberkondri: Hastalığını anlamak için doktora başvurmak yerine 
internetten araştırarak çözmeye çalışmak. 
 
Photolurking: Sosyal hesaplarda sürekli fotoğraflara bakarak zaman 
geçirmek, paylaşımlarını kimlerin takip ettiğini kontrol etmek. 
 
Cheesepodding: Sürekli mp3 indirme hastalığı. 
 
İnternet Siniri: Cihazlardaki performans düşüklüğünün kişide sinire 
neden olması. 
 
Phubbing: Akıllı telefon bağımlılığı olarak bilinmektedir (Akıllı 
telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar karşısındakinin 
söylediklerine odaklanmak yerine telefon ekranlarına dikkatlice 
bakmakta ve karşısındaki kişiyi önemsememektedir. Bu durum 
phubbing hastalığı olarak ifade edilmektedir.). 
 

Elektronik Uykusuzluk: Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı 
telefonuyla, tabletiyle, bilgisayarıyla uğraşan kullanıcılar bu hastalığa 
yakalanmış demektir. Elektronik uykusuzluk sağlık açısından da büyük 
sorunları beraberinde getirmekte, sindirim sorunları, kronik yorgunluk 
ve büyük ağrılara neden olmaktadır. 
 
Hayalet Titreşim: Telefonlarının çalmadığı zamanlarda bile sürekli 
titrediğini hisseden kullanıcılar bu hastalığa yakalanmış demektirler. 
 
Facebook Depresyonu: Pek çok konuda olumsuz olayların tekrar tekrar 
paylaşıldığı sosyal platformda insanların depresyona sürüklenmesi 
olayıdır. 
 
Selfie Hastalığı (Selfitis): Kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada 
takıntılı bir biçimde paylaşma durumudur. 
 
Borderline Selfitis: Kişinin kendi resmini en az günde üç kez çekmesi 
ama sosyal medyada paylaşmamasıdır. 
 
İŞLETİM SİSTEMİ NEDİR? 
 
Bilgisayarı ve cihazları yöneten, kullanmamızı sağlayan ana 
programlardır. 
Bir bilgisayarda işletim sistemi olmadan diğer programları ve 
uygulamaları kullanamayız. 
 
İşletim Sisteminin Görevleri Nelerdir? 
 

 Bellek Yönetimi 

 Dosya ve Klasör Yönetimi 

 Uygulama Yönetimi 
 
İşletim Sistemi Çeşitleri? 
 
Masaüstü İşletim Sistemleri 

 Windows 

 MacOS 

 Pardus 
 

Mobil İşletim Sistemleri 

 Android 

 iOS 

 Windows Phone 
 
Hangi İşletim Sistemini Seçmeliyim? 
 
 İşletim sistemi kategorileri cihaza göre değişir. Örneğin bazı 

cihazlara uygun sadece bir işletim sistemi mevcuttur. 
 Kullanmak istediğimiz yazılıma göre değişir. Bazı yazılımları her 

işletim sistemine yükleyemezsiniz ya da bazı işletim sisteminin her 
versiyonu o yazılımı yüklemeye uygun olmayabilir. Sistem 
gereksinimleri gibi açıklama başlıkları altında bunları bulmak 
mümkündür. 

 Aynı işletim sisteminin farklı sürümleri vardır. Kullanıcıların 
amaçlarına göre değişir. Ev ya da iş yeri kullanımına göre aynı 
işletim sisteminin farklı versiyonları olabilir. 

 Fiyatına göre değişir. bazıları açık kaynak kodlu bazıları ise 
lisanslıdır. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri genelde ücretsizdir. 

 Arayüz kullanım kolaylığına göre değişir. Mesela komut arayüzü 
kullanan ya da grafik arayüzü kullananlar gibi. 

 Güvenlik ihtiyacına göre değişir. Bazı işletim sistemlerinde daha 
fazla güvenlik açığı olduğu için zararlı yazılımlardan daha çok 
etkilenebilir. 

 Donanım uyumuna göre değişir. Eğer kullanacağımız donanım belli 
ise işletim sisteminin o donanımı kullanmaya izin vermesi ve yeni 
ekleyeceğimiz donanımı hemen tanıması işletim sistemi seçiminde 
önemlidir. 
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 Kullanacağımız programlar işletim sistemi seçiminde önemlidir. 
Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi için bazı uygulamalar 
olmayabilir. 

 
Kullanıcı Arayüzü Nedir? 
 
Arayüz, kullandığımız elektronik cihazın kullanıcıya sunduğu ekrandır. 
İşletim sistemleri kullanıcı arayüzüne sahiptir. 
Kullanıcı arayüzü cihaza ve kullanılan işletim sistemine göre değişebilir.  
Örneğin; Komut Arayüzü, Grafik Arayüzü 
 
DOSYA NEDİR? 
 
Dijital ortamlarda bilgi ve komutları kaydetmek için kullanılan birimlere 
dosya denir. 
Dosya içerisindeki bilgiler; resim, metin, çizim, ses ve video gibi içerikler 
olabilir. 
 
Dosya Yapısı 
 

 
 
Dosya Adı 
 
Dosyaları, içerisindeki bilgileri göz önünde bulundurarak isimlendirirsek 
dosyayı açmadan da içerisinde ne olduğunu anlayabiliriz. Aynı zamanda 
dosya uzantısı da bize belge türünün ne olduğunu da göstermektedir. 
Örneğin, txt uzantısı ödev belgesinin bir metin dosyası olduğunu 
gösterir. 
 

 
 
Dosya Uzantıları 
 

 
 

Dosya Dönüştürme 
 
Bilgisayarda bulunan dosyalar yapı ve içeriklerine göre yardımcı 
programlar kullanılarak birbirine dönüştürülebilir. 
Örneğin metin dosyası docx yine metin dosyası olan txt uzantısına 
dönüştürülebilir. 
Ses dosyası olan mp3 resim dosyası olan png ye dönüştürülemez. 
 
KLASÖR NEDİR? 
 
Birden fazla dosyanın bir arada tutulduğu birimlere klasör denir. 
Klasörleri günlük hayatımızda kullandığımız dosya klasörlerine 
benzetebiliriz. 
 
Alt Klasör Nedir? 
 

 
 
UNUTMA! 
 

 Çalışmalarınızı kaydederken hangi dosya biçiminde 
kaydettiğinize dikkat edin. 

 Aynı klasörün içinde aynı isimli ve aynı uzantılı iki farklı dosya 
olamaz. Bilgisayar sistemleri, karışıklığa neden olabilecek bu 
işlemi gerçekleştiremeyecek şekilde programlanmışlardır. 

 Aynı klasör içinde aynı isimli, ama farklı uzantılı dosya olabilir. 
Çünkü bilgisayar uzantısı farklı olduğu için hangi dosyayı 
istediğimizi karıştırmıyor ve onu açıyor. 

 
DOSYA VE KLASÖR ARAMA 
 
Bilgisayarda dosya ve klasörlerimizin yerini unuttuğumuz zaman arama 
yapabiliriz. Arama işlemini dosya adı ile yapabileceğimiz gibi, dosya 
uzantısı, oluşturulma tarihi gibi kriterlere göre de yapabiliriz. 
 

ARAMA METNİ SONUÇ 

.MP3 Uzantısı mp3 olan tüm dosyaları bulur. 

Ta*.mp3 Dosya adı Ta ile başlayan tüm mp3 uzantılı 
dosyaları bulur. Ör: Tarkan.mp3 

?kul.txt Baş harfi bilinmeyen ve son 3 harfi ‘kul’ olan 
tüm txt uzantılı dosyaları bulur. Ör: Okul.txt 

 

? Bilinmeyen Karakter    
* Bilinmeyen bir veya daha fazla karakter 
 
DOSYALAR NEREDE SAKLARIZ? 
 
Sabit Disk 
 

 Bilgisayardaki bilgilerin saklandığı kasa içerisinde sabit tutulan 
donanım birimidir. 

 İşletim sistemi, kullandığımız programlar ve dosyalarımız sabit 
disk içerisinde tutulur. 

 
Harici Diskler 
 

ANA KLASÖR 

ALT KLASÖRLER 
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 Bilgisayardan bağımsız, verileri depolayabildiğimiz, taşınabilir 
disklerdir. 

 Flash bellekler, hafıza kartları, CD/DVD ve taşınabilir sabit 
diskler 

 
Bulut Depolama 
 

 Bulut depolama, internet üzerinde bize verilen bir alanda 
dosyalarımızı saklamamıza verilen isimdir. Bu depolama 
hizmeti sayesinde dosya ve klasörlerimize internetin olduğu 
her yerden her zaman erişebilmekteyiz. 

 Birçok şirket, kullanıcılara dosyalarını internet üzerinde 
depolayabilmesi için hizmet vermektedir. 

 
Bulut Depolama Hizmetleri 
 

 Google Drive 

 Dropbox 

 One Drive 

 Yandex.Disk 

 iCloud 
Bulut Depolamanın Sağladığı Kolaylıklar 
 

 Dosyaların her yerden ve her zaman ulaşılabilir olması 

 Buluta yüklenen dosyaların bilgisayarda yer kaplamaması, 

 Birçok hizmetin ücretsiz olması, 

 Bilgisayarın bozulması, çökmesi durumunda dosyaların zarar 
görmemesi gibi kolaylıklar sağlamaktadır. 

 
ETİK DEĞERLER 
 
Etik: Etik; doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil 
olmayanı ayırt etmek, bunun sonucunda da doğru, haklı, iyi ve adil 
olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır. 
 
İnternet Etiği: İnternet üzerinde iletişimde bulunurken doğru ve ahlaki 
olan davranışlarla, yanlış ve ahlaki olmayan davranışları belirleyen 
kurallar bütünüdür. 
 
İnternet etiği, gerçek hayatta insanlara gösterdiğiniz saygı ve nezaketin 
İnternet ortamında da gösterilmesidir. 
 
Bu tanımlara göre, İnternet Etiği ile ilgili, aşağıdaki gibi örnek 
davranışlara dikkat edilmelidir; 
 
1. İnterneti, insanlara zarar vermek için kullanmamalıyız. 
2. Başkalarının internette yaptığı çalışmalara engel olmamalıyız. 
3. Başkalarının gizli ve kişisel dosyalarını internet yoluyla çalmamalıyız. 
4. Parasını ödemediğimiz yazılımları kopyalayıp kendi malımız gibi 
kullanmamalıyız. 
5. Başkalarının elektronik iletişim kaynaklarını izinsiz kullanmamalıyız. 
6. Tasarladığımız programların doğuracağı sonuçları önceden 
düşünmeliyiz. 
7. Elektronik iletişim ortamını başkalarının haklarına saygı göstererek 
kullanmalıyız. 
 
Siber Zorbalık Nedir? 
 
Bir kişi ya da grubun ilgi ve iletişim teknolojilerini, diğer kişi ya da 
gruplara; 
Zarar vermek amacıyla, 
Kötü niyetli olarak, 
Tekrarlayan biçimde kullanmasıdır. 
 
Siber Zorbalık Olan Durumlar 

Yalan Söylemek  Şantaj Yapmak 
Tehdit Etmek   Aşağılamak 

Dışlamak  Hakaret Etmek 
Kandırmak  İftira Atmak 

 
Siber Zorbalığa Karşı Alınabilecek Önlemler 

 Öncelikle sakin olun ve asla karşılık vermeyin. Genellikle siber 
zorbaların amacı karşılık vermenizi sağlamaya çalışmaktır. 

 Kanıtları (ekran görüntüsü, mesaj vb.) saklayın. 
 Size siber zorbalık yapanı, zorbalığı yaptığı sosyal ağ vb. ilgili 

platformdan engelleyin ve ihbar edin. 
 Aileniz, öğretmeniniz veya size yardım edebilecek bir 

akrabanıza durumu anlatın. 
 

TELİF HAKLARI 
 
Telif hakları kendi emeğimiz ile oluşturduğumuz ürünler için sahip 
olduğumuz haklardır. 
 
Eserleri Doğru Kullanmak 
 

 Eserin kime ait olduğuna bakmalısın 

 Eseri sahibinin izin verdiği şekilde kullanmalısın 

 Eseri kullanmak için en azından e-posta ile eserin sahibine 
ulaşıp izin almalısın 

 Eseri kullandığında sahibine atıf yapmalısın 

 Eğer gerekli ise eserin kullanım bedelini ödemelisin 
 
Atıf Yapmak 
 
Atıf yapmak, bir eseri yada eserin bir bölümünü kullanırken eser 
sahibini ve eserin yer aldığı ortamı bildirmektir. 
 
Açık Erişim 
 
Eserin izin alınmadan kullanılabileceği durumları adil kullanım belirler. 
 
Yaratıcı Birliktelik 
 
Ücretsiz ve açık erişim sağlanan kaynaklardır. Kullanıcılar materyal 
üzerinde değişiklik yapabilir. 
 

 
 
LİSANS TÜRLERİ 
 
ÜCRETSİZ YAZILIM (Freeware): Ücretsiz kullanılabilen yazılımlar. 
 
LİSANSLI YAZILIM: Belirli bir ücret karşılığında kullanılabilen yazılımlar. 
 
GELİŞTİRME AŞAMASI (BETA): Yeni geliştirilen bir yazılımın denenip 
fikir verilmesi amacıyla oluşturulması. 
 
GEÇİCİ KULLANIM (TRIAL): Ücretli bir yazılımın deneme amaçlı 15 gün 
kullanılması 
 
DEMO YAZILIM: Yazılım ücretli olmasına rağmen bazı özelliklerinin 
kullanılabileceği kısıtlı bir sürümünün ücretsiz kullanılması. 
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BİLİŞİM SUÇLARI 
 
Teknoloji kullanarak dijital ortamda kişi veya kurumlara maddi veya 
manevi olarak zarar vermek” bilişim suçları olarak tanımlanabilir. 
 
Bilişim Suçları Nelerdir? 
 
1 -Bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim. 
2-Bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya 
değiştirme. 
3-Kanunla korunmuş bir yazılımın izinsiz kullanılması. 
4- Yasa dışı yayınlar yapmak. 
5-Bilişim yolu ile dolandırıcılık. 
6-Bilişim yoluyla hakaret ve şantaj. 
 
Bilişim Suçlarından Korunmak İçin; 
 

 Telefonda polis, banka görevlisi, hakim, savcı, müşteri 
hizmetleri personeli gibi arayan kişilere kişisel bilgilerini 
verme! 

 Haberlere hemen inanma! 

 Güvenlik yazılımı kullan! 

 Tanımadığın kişilerle iletişime geçme! 

 Karşındaki kişinin tanıdığın bir kişinin hesabını izinsiz 
kullanabileceğini unutma! 

 Mümkünse önemli bilgilerin olduğu bilgisayar ile internete 
bağlanma! 

 İnternette emin olmadığın bilgileri paylaşma! 

 Elektronik posta eklerini açarken dikkatli o!l 
 
GÜVENLİK VE GİZLİLİK 
 
Günümüz koşullarında kişilerin ve kurumların en önemli değerlerinden 
birisi bilgidir. Önceden basılı ortamlarda veya hafızada saklanan bilgi, 
bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte artık elektronik ortamlarda 
saklanmaktadır. Bilgi güvenliği demek, sadece bilginin gizli tutulması 
anlamına gelmemektedir. Bilgi güvenliği 3 temel unsurdan meydana 
gelir; 

1. Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi durumudur. 
2. Bütünlük: Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi 

veya silinmesine karşı korunmasıdır. 
3. Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kişilerce ihtiyaç duyulduğunda 

ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olmasıdır. 
 
ZARARLI YAZILIMLAR 
 
Zararlı programlar; bilgisayarınıza zarar verebilen, bilgisayarınızı etkili 
bir şekilde kullanmanızı önleyen yazılımlardır. 
 
Zararlı Programlar Neler Yapabilir?  
 

 Bilgisayarınızdaki bilgileri çalabilir ve başkalarına 
gönderebilirler. Eposta hesaplarınız, Banka şifreleriniz, ve 
diğer kişisel bilgileriniz gibi. 

 İşletim sisteminizin veya diğer programlarınızın 
çalışmamasına, hatalı çalışmasına neden olabilirler. 

 Bilgisayarınızdaki dosya / klasörleri silebilir, kopyalayabilir, 
yerlerini değiştirebilir veya yeni dosyalar ekleyebilirler. 

 Yaptığınız her şeyi kaydedebilirler. Klavyede yazdığınız herşey 
Fare ile yaptığınız herşey gibi.  

 Zararlı Programlar Neler Yapabilir?  
 Ekranda can sıkıcı veya kötü amaçlı web sitelerine 

yönlendiren açılır pencereler oluşturabilirler. 
 Tüm verisiyle diski silebilir, hatta biçimlendirebilirler. 
 Saldırganların kullanması için güvenlik açıklıkları 

oluşturabilirler. 
 Başka zararlı programların bulaşmasını sağlayabilirler. 

 Bilgisayarınız üzerinden başkalarına saldırabilirler. 
 Bilgisayarınızın ya da internetin kaynaklarını kullanır, 

yavaşlamalara neden olabilirler. 
 
Virüs  
 

 Bilgisayara izinsiz girip dosya ve programlara zarar verirler. 
 Virüsler işletim sistemini bozabilir, dosyalara zarar verebilir ya 

da silebilirler.  
 Özellikle uzantısı exe, scr, zip, rar olan dosyalarda virüs 

bulunma ihtimali fazladır. 
 
Solucan (Warm)  
 

 Kopyalanmak, yayılmak veya çalışmak için kullanıcıya ihtiyaç 
duymazlar. 

 Ağ üzerinden bilgisayarınıza bulaşan ve kendini sürekli 
kopyalayarak çoğaltan zararlı bir yazılımdır. 

 Kendini sürekli çoğalttığı için bilgisayarı yavaşlatır.  
 İnternette çıkan “1.000.000 uncu kişisiniz”, “ödül kazandınız”, 

veya “Amerika’ya gitme şansı” gibi dikkat çeken ekranlara 
tıklanması ile bilgisayarımıza yüklenebilirler. 

 
Truva Atı (Trojen)  
 

 Truva atı bilgisayar için yararlı gibi gözüken ve kullanıcının 
çalıştırması ile aktif olan zararlı yazılımlardır. 

 Bilgisayarda güvenlik açığı oluşturur. Böylece bilgisayara 
istenmeyen kişiler izinsiz müdahale edebilirler.  

 
Tuş Kaydedici (Keylogger)  
 

 Bilgisayarınızda yazdığınız her şeyi kaydedip saldırgan şahsa 
gönderen program ya da donanımlardır. 

 Genel olarak şifrelerinizi ele geçirmek için kullanılırlar. 
 
Casus Yazılım (Spyware)  
 

 Kullanıcıya ait bilgileri ele geçirmek amacı ile yazılan 
programlardır. 

 Bilgisayardaki bilgileri toplayıp uzaktaki bir kullanıcıya bilgimiz 
olmadan gönderen yazılımlardır.  

 
Reklam Yazılımı (Adware)  
 

 Herhangi bir program kullanırken ya da internette gezinirken 
kendiliğinden reklam açan zararlı bir yazılımdır.  

 
KORUYUCU YAZILIMLAR  
 
Güvenlik Duvarı  
 

 Güvenlik duvarı bilgisayarımızın veri trafiğini kontrol eden bir 
yazılım ya da donanımdır. 

 Bazı işletim sistemlerinde güvenlik duvarı uygulaması işletim 
sistemi ile gelmektedir. 

 Bu yazılımlar, yetkisiz kullanıcıların ve solucanların bilgisayara 
girişini engelleyip istenmeyen trafiği engelleyerek 
bilgisayarları korur.  

 
Antivirüs Programları  
 

 Antivirüs programları bilgisayarınızı zararlı yazılımlara karşı 
korur ve mevcut zararlı yazılımları tespit eder. Mümkünse 
siler, silemezse de karantinaya alır. 

 Virüslerin dosyalarınıza bulaşmasını engeller. 
 


