
 

 

Temel bilgi teknolojileri 2 ders notları 

VİZE 

Şunlar, iletişim ve bilişim teknolojisinin gelişmesi ile ilgili süreçlerdir: 

- Dijitalleşme 

- Bilginin sıkıştırılabilmesi 

- Haberleşme 

- Bilgisayar ve yayının birleşmesi 

Blossom’a göre yayımcılık; düzenli olarak e-posta atmak, sosyal medyada gönderilere yorum yapmak 

ya da cep telefonlarına mesaj atmak şeklinde kendini gösteren bir özelliktir. 

Şunlar IDE veya SATA sabit disklerle ilgili terimlerdir: 

- Devir sayısı 

- Silindir 

- Sektör 

- Okuma yazma kafası 

Şunlar video çözücülere örnektir: 

- MPEG-4 Asp 

- DİVX 

- X VİD 

Şunlar bilgisayara zarar veren durumlardır: 

- İşlemci fanının tozlanması 

- Güç kaynağı fanının çalışmaması 

- Anakart üzerinde statik elektrik varken, anakarta kart takılması 

- Aniden elektrik kesintisi sonucu bilgisayarın kapanması 

İnternette bir varlığın sahibini öğrenmek için sorulması gereken sorular şunlardır: 

- Websitesini kim hazırladı? 

- Siteyi kimler destekliyor? 

- Telif haklarının sahibi kim? 

- Kurumun hedeflerinin tanımı belli mi? 

İçerik sağlayıcı; internette kullanıcılara sunulan her türlü bilgi ya da belgeyi üreten, sağlayan ya da 

değiştiren tüzel ya da gerçek kişilere denir. 

ISO Pdf’yi 01/07/2008’de onaylamıştır. 

Anakartın görevi, bilgisayar birimleri arasında iletişimi sağlamaktır. 

HTML, web tasarımı yapmaya yarayan bir işaretleme dilidir. 

Hiper metin ve link kullanımı, bilginin ötesine erişmeyi mümkün kılmıştır. 

EndNote, online kaynaklarda aramaya imkan sağlar. 

Çoklu ortam; metin, grafik, animasyon ya da sesten oluşan ve saklanabilen bilgisayar destekli 

bilgilerdir. 

https://adaletokuyorum.com/


 

 

Sinema eserleri üzerindeki haklar, fikri haklar kapsamına girer. 

Bilgisayar programı; bir bilgisayar sisteminin bir işlem ya da görevi yapmasını sağlayacak şekilde 

düzene konulmuş emir dizgesini ve bu emir dizgesinin gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını ifade 

eder. 

Kişilik hakları, kişinin malvarlığı DEĞİLDİR. 

Toplu kullanım sağlayıcı; kişilere belli bir yerde ve zamanda internet kullanımı sağlayan gerçek ya da 

tüzel kişidir. 

CARR, içerik oluşturanların ellerindeki YENİ araçlardan birisidir. 

RAM bellek’in, bilgisayar kasası dışında bir giriş çıkışı BULUNMAZ. 

Malzeme kaynak planlaması, bilgi yönetim sistemlerinden birisidir. 

Fikri haklar; film yapımcıları, sanatçılar ve marka/patent tasarımına ilişkin hakların genel adıdır. 

AVI ve MP4 taşıyıcı formatlardandır. 

Yeni iletişim teknolojileri ve sisteminin yeni örgütlenme biçiminin temel özellikleri şunlardır: 

- Daha fazla katılım 

- Harekete geçirme 

- Daha fazla etkileşim 

- Katılım ve sanal katılım 

Rom Belleğin görevleri şunlardır: 

- Bilgisayar ilk açılırken tüm komutları göndermek 

- BİOS’u açmak 

- BİOS komutlarını yerine getirmek 

- İşletim sistemini açmaya yarayan komutları yerine getirmek 

Şunlar USB ile doğrudan bilgisayara bağlanabilir: 

- Fare 

- Yazıcı 

- Hoparlör 

- Web Cam 

Bilişim sistemine girmede suçun oluşması için şunlardan birinin TEMEL olarak gerçekleşmesi gerekir: 

- Sisteme izinsiz girilmesi 

- Tüm sistemin ele geçirilmesi 

Çekme içerikli haber araçlarına en iyi örnek, online arşivlerdir. 

Şunlar ekran kartının yapısında yer alır: 

- VGA çıkışı 

- İşlemci 

- DVI çıkışı 

- HDMI çıkışı 

Sanal gerçekliğin en önemli uygulama alanı, bilgisayar destekli tasarımdır. 



 

 

PDF, bir tür taşınabilir metin formatıdır. 

Kürese köy kavramı, iletişim araçlarına bağlı teknolojik devrimi ifade eder. 

İnternet ortamındaki bilginin gerçekliğini kontrol etmek için şu ölçütlerden yararlanılabilir: 

- Doğruluk 

- Sahiplik 

- Güncellik 

- Yönelim 

Sabit disk üzerindeki bilgilerin yazılması, mıknatıslanma ile gerçekleştirilir. 

Şunlar işlemcinin temel ögeleridir: 

- Ön bellek 

- Çekirdek 

- Kontrol birimi 

- Veri yolları 

Türkçe dil yapısına en uygun klavye, F klavyedir. 

Sanal gerçeklik; bilgisayarlar tarafından 3 boyutlu olarak benzetilen ortamları ifade eder. 

Web hosting; web sitesinin adını tescil ettirdikten sonra, sitenin 7/24 yayınlanacağı bir sunucuya 

yüklenmesidir. 

Microsoft Frontpage, html kodlarıyla uğraşmadan web tasarımı yapmak için kullanılan bir programdır. 

Çözücü, büyük çoklu ortam dosyalarını önce sıkıştırıp sonra bilgisayarda oynatma için tekrar çözen 

programlara verilen addır. 

Şunlar, internet aracılığıyla kişilik hakkı ihlal türleridir: 

- Alan adı açısından 

- Spam yapma 

- Kişisel verilerin korunması 

- E-ticarette reklamlar vasıtasıyla kişilik haklarına tecavüz 

Bilişim suçu işleyen birisinin yargılanacağı mahkeme, asliye ceza mahkemesi olacaktır. 

WIPO, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün kısaltmasıdır. 

İstemci bilgisayar, sunucu bilgisayardan veri alış verişi yapan bilgisayarı ifade eder. 

Verilerin kalıcı olarak saklandığı birim, sabit disktir. 

Şunlar bilgisayarın giriş birimleridir: 

- Mikrofon 

- Klavye 

- Joystick 

- Tarayıcı 

DVD-ROM için en çok kullanılan kapasite ölçüsü 4,7 GB’dır. 

PDF dosya formatının ilk sürümü 1993’te çıkarılmıştır. 



 

 

EndNote özel bir veri tabanı yazılımıdır ve kişisel veri tabanları oluşturur. 5000’in üzerinde farklı 

bibliyografya stili vardır ve bu şekilde bibliyografik bilgileri saklamaya ve paylaşmaya yarar. 

Yer sağlayıcı; içerik ve hizmet barındıran siteleri sağlayan veya işleten kişileri ifade eder. 

Şu durumlarda bir internet servisi için erişimin engellenmesi kararı verilebilir: 

- İntihara yönlendirme 

- Müstehcenlik 

- Fuhuş 

- Kumar 

Açık kaynak kodlu yazılım; kullanıcıya yazılımı değiştirme özgürlüğü saplayan, ücretsiz olan ve yeni 

yazılım üretme fırsatı sağlayan bir yazılım türüdür. 

Sunucu; bir ağ üzerinde bir programı ya da herhangi bir bilgiyi aynı anda birden çok kullanıcıya 

paylaştıran ve dağıtan donanıma denir. 

Masaüstü; bilgisayardaki programların çalıştırdığı, kısa yolların bulunduğu, klasörleri içeren ortama 

denir. 

Kişisel güvenlik duvarı; internetten gelen verileri denetleyen, bilgisayara sızmaya çalışan kötü amaçlı 

yazılımları engelleyen, kullanıcının izin verdiği verilerin geçmesini sağlayan bir yazılımdır. 

Çöp E-posta, kullanıcının isteği olmadığı halde gönderilen ve çoğunlukla reklam içerikli olan e-

postalara denir. 

Sosyal medyaya üye olurken, tüm kişisel bilgiler PAYLAŞILMAMALIDIR. 

Bilişim suçu; sanal ortamda kişilere ya da kurumlara maddi veya manevi zarar verilmesidir. 

Açık eğitsel kaynak; açık bir lisans altında eğitim ve araştırma gibi etkinliklerde ücretsiz olarak 

kullanılabilen dijital eğitsel kaynaklardır. 

Meta etik; eleştirel etik olarak da bilinir ve etik söylemlerinde kullanılan dilin analiz edilmesine 

odaklanır ve bunları inceler. 

Sosyal bulunuşluk algısı; bireyler arası iletişimde, bir kişinin gerçek insan olarak algılanma derecesidir. 

İletişim; karşılıklı ileti alışverişi olarak gerçekleşen ve anlamlarda ortaklaşmayı sağlayan süreçtir. 

Google Hangout, anlık sohbet araçlarından birisidir. 

TUBİTAK’ın hazrlayıp geliştirdiği LİNUX temelli ilk ulusal işletim sistemi PARDUS’tur. 

Windows gezgini, bilgisayardaki programları ve dosyaları görüntülemek ve değiştirmek için kullanılan 

bir araçtır. 

Normatif yaklaşım; bilişim dünyasındaki eylemlerin çerçevesini ve standartlarını inceleyen etik 

yaklaşımıdır. 

Makro yazılım; daha çok kelime işlemcili programların içinde yer alan bir virüs türüdür. 

Antivirüs yazılımı ve kişisel güvenlik duvarı aynı şey değildir. 

Transistörler, üçüncü nesil işletim sistemlerinde kullanılmıştır. 

Mükemmel suç; internette kaynak gösterilerek yapılan intihal türüne denir. 



 

 

Türkiye Bilişim Vakfı; internette iletişim ve etik kurallarını ortaya koyan kurumdur. 

İleti; belli bir kanal üzerinden gelen ve karşıya iletilmesi amaçlanan fikri açıklayan ses, yazı ya d açizim 

gibi türleri ifade eder. 

Teoloji kuramı; bir eylemi iyi ya da kötü yapan şeyin, eylemin sonucu olduğunu söyleyen etik 

kuramıdır. 

Casus yazılım; kullanıcının internette gezindiği yerleri belirler, bu adresleri bir merkezle paylaşır ve 

kişiye gereksiz reklam ile e-posta gönderilmesine neden olur. 

Donanım; bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların genel adıdır. 

Uygulama programları; bilgisayarın çalışması ve istenilen işleri yapabilmesi için geliştirilmiş 

programlara denir. 

İşletim sisteminin görünen yüzüne, kullanıcı ara birimi denir. 

Giriş çıkış birimleri; bilgisayara veri yüklenebilmesini ve bilgisayarda dışarı veri aktarılmasını sağlar. 

Birinci nesi dönem; 1624 ila 1940 yılları arasını ifade eden elektromekanik bilgisayar dönemidir. 

Bilişim güvenliğinin temel ilkeleri şunlardır: 

- Gizlilik 

- Bütünlük 

- Erişebilirlik 

Bütünlük; sistemi ve veriyi olması gerektiği gibi muhafaza etmektir. 

Web komut dosyası virüsleri; internetteki web sitelerinin kaynak kodları arasında bulunan ve bu web 

sayfaları ile bulaşan virüslerdir. 

Truva atları; çalıştırıldığında, sisteme dışarıdan gelebilecek etkiler için bir kapı (port) açan kötü amaçlı 

yazılımlardır. 

Hayalet yazar; internette kaynak gösterilmeden yapılan intihale denir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

UADM, ulusal açık ders malzemeleri projesi TÜBA (Türkiye bilimler akademisi) tarafından 

başlatılmıştır. 

Geribildirim; kaynaktan alıcıya giden mesaja, alıcının verdiği tepkidir. 

Messenger, eş zamanlı iletişim araçlarından birisidir. 

İşletim sisteminin en önemli görevi; donanım, yazılım ve kullanıcı arasında aracılık yapmaktır. 

Silinen dosyalar geçici olarak, geri dönüşüm kutusunda depolanır. 

Sistem yazılımı; bilgisayarın genel işlerinden sorumlu olan yazılımdır. 

Şunlar işletim sistemlerine örnektir: 

- Windows 

- Mac Os 

- Pardus 



 

 

- Linux 

Medya oynatma programlarının ait olduğu yazılım türü, uygulama yazımlarıdır. 

Yazılım bombaları; belli bir zaman diliminde ya da belirlenen şartlar oluştuğunda etkin hale gelip 

sistemdeki dosyaları silen kötü amaçlı yazılımlardır. 

Virüs; kullanıcın izni olmadan sistemin işleyişini değiştiren ve kendisini diğer programların ya da 

dosyaların içinde gizleyen bir programdır. 

Malware; Truva atı, çöp e-posta gibi yazılımların uluslararası alandaki ortak adıdır. 

Deontoloji kuralı; internette “sana nasıl davranılmasın istiyorsan, sen de öyle davran” şeklinde 

özetlenebilecek bir görgü kuralı türüdür. 

Kanal; kaynaktan gelen mesajı alıcıya ileten birimdir. 

İletişimde, mesaj için kullanılan diğer bir isim de “ileti”dir. 

Şunlar masaüstü bileşenleridir: 

- Masaüstü simgeleri 

- Görev çubuğu 

- Başlat menüsü 

Windows’ta stabdart bir masaüstünde şu ögeler bulunur: 

- Ağ bağlantı durumu 

- Geri dönüşüm kutusu 

- Program kısayolları 

- Klasörler 

Sosyal ağlar; kişilerin internette sanal bir toplum içinde kendilerini tanımlamasına, diğer insanlarla 

etkileşime geçmesine ve paylaşım yapmasında imkan veren ağlardır. 

Altyapı ve zamanı verimli kullanma; iletişim kurarken anlamsız ve gereksiz iletiler göndermemeyi 

ifade eden bir internet etiğidir. 

Özgür telif; telif haklarının bazı bölümlerinden yazarı tarafından, belirli koşullar altında feragat edildiği 

çalışmalardaki telif türüdür. 

Biçimsel özen; açık kimliğin geçerli bir neden olmadıkça GİZLENMEMESİ gerektiğini söyleyen bir 

internet etik kuralıdır. 

İnkar edilememe; şu soruya cevap arayan bir bilişim güvenliği ilkesidir: Bilgi ve veri paylaşanlar 

kimliklerini doğrulayabiliyor mu? 

Bir web konferansında, başka kullanıcıları davet etmek için “invite others” butonu kullanılır. 

Şunlar bilgisayarın temel bileşenleridir: 

- Kullanıcı 

- Sistem yazılımı 

- Donanım 

- Uygulama yazılımları 



 

 

Linux; gönüllü kişilerin ve firmaların ortak geliştirdiği açık kaynak kodlu, ücretsiz bir özgür işletim 

sistemidir. 

Açık kaynak kodlu yazılımlar para ile SATILMAZ. 

İşletim sistemi, tarihsel bir süreç olarak 6 dönemden oluşmaktadır. 

Bilişim güvenliği ilkelerinden olan gizlilik ilkesi 2 alt başlık halinde incelenir: 

- Veri gizliliği 

- Kullanıcı gizliliği 

Bilişim güvenliği ilkelerinden olan bütünlük ilkesi iki alt başlık halinde incelenir: 

- Veri bütünlüğü 

- Sistem bütünlüğü 

Görev çubuğu üzerinde şunlar bulunur: 

- Hızlı başlat menüsü 

- Çalışan programların simgeleri 

- Başlat menüsü 

- Bildirim alanı 

CTRL + ESC kısayolu başlat menüsünü açar. 

Uygulamalara hızlı erişim menüsü (Dock), Mac Os iletişim sisteminde bulunur. 

İzlenebilirlik; sistemde gerçekleşen tüm olayların, daha sonra incelenecek şekilde kayıt altına 

alınmasıdır. 

Dosya sistem virüsleri, sabit diskteki verilerin silinmesine neden olan virüslerdir. 

SSL (Secure sockets layer) e-ticarette güvenliği sağlamak için kullanılan bir teknolojidir. 

Şunlar, intihal denetleme yazılımlarıdır: 

- Anti-plagiarism 

- Glatt plagiarism 

- Plag scan 

- Viper 

Çoklu protokol, birden fazla anlık sohbet hesabı olanların seçmesi gereken sohbet istemcisidir. 

Çoklu protokol istemci; farklı anlık sohbet isteklerini tek uygulamada bir araya getiren istemcilerdir. 

Anlık sohbetler sırasında büyük harfle yazmak, karşı tarafa bağırmak ya da kızmak anlamına gelir. 

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından yayımlanan internet konusunda uyulması gereken etik kurallar 

şunlardır: 

- İçerik le ilgili özen 

- Altyapı ve zamanı verimli kullanma 

- Başkalarına saygı 

- Biçimsel özen 

Yanlış bilgilendirme, kaynak gösterilerek yapılan intihal türüne bir örnektir. 



 

 

Eş zamanlı iletişim; kaynak ve alıcının aynı zaman diliminde bulunduğu iletişim türüdür. 

Anonim bilgi; internette belirsiz kaynak tarafından paylaşılan ve belirli bir kaynağı olmayan bilgidir. 

İletişim sürecinin temel bileşenleri şunlardır: 

- Mesaj 

- Kodlama 

- Kod açma 

- Geri bildirim 

FİNAL NOTLARI 

Google Maps, Platform bulut servislerine (PaaS) bir örnektir. 

Kişisel öğrenme ortamı; kişinin kendi öğrenme amacını belirlediği ve eğitsel içeriği yönettiği, 

başkalarıyla iletişim kurduğu sistemlere denir. 

Kitle iletişim teknolojilerine dayalı dönemde, kapalı devre televizyon yayınlarına ağırlık verilmiştir. 

Kötü niyetli yazılımlar şunlardır: 

- Virüs 

- Bilgisayar kurdu 

- Truva atı 

- Casus yazılım 

On going basis: Sürmekte olan temelli 

On demand basis: Talep edilen temelli 

Hazırlanan bir e-öğrenme içeriğinin sistemlere yüklenebilmesi ve çalıştırılabilmesi için SCORM’a 

uygun olması gerekir. 

Windows Media Player, microsoftun çoklu ortam oynatıcısıdır. 

Şunlar iletişim teknolojileridir: 

- Çevirmeli ağ bağlantısı 

- ADSL 

- EDGE 

- WAP 

Mobil öğrenme dönemi; bulut ortamlarda saklama hizmetinin en çok önem kazandığı dönemdir. 

Şunlar, Türkiye’nin ilk e-devlet girişimleridir: 

- Türkiye bilişim ve ekonomik modernizasyon projesi 

- Ulusal enformasyon altyapısı ana planı (TUEN) 

- Ulusal akademik ağ ve bilgi merkezi (ULAKBİM) 

- Elektronik ticaret ağının kurulması 

Akıllı bilişimin gelişmesinde en önemli rolü, algılayıcı (sensör) teknolojileri oynamıştır. 

Noncommercial (N), bir eserin kopyalanabileceğini, dağıtılabileceğini ama ticari amaçlarla 

kullanılamayacağını ifade eden bir işarettir. 



 

 

Kültürün hızsal yaygınlaşmasının nedeni, dijitalleşmedir. 

Bilişim sistemi; verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunların otomatik işlemlere tabi tutulmasını 

sağlayan manyetik sisteme denir. 

Şunlar değerlendirme türleridir: 

- E-portfolyo 

- Grup çalışması 

- E-ödev 

- Tartışmalara katılım 

Web 2.0 araç kümesi şunlardan oluşur: 

- Twitter 

- Facebook 

- Linkedin 

- Google+ 

Hadoop; büyük verinin (Big Data) işlenmesinde kullanılan bir yaklaşımdır. 

Şu giriş çıkış uçları anakarta bağlıdır: 

- Usb girişi 

- Klavye girişi 

- Fare girişi 

- Ethernet girişi 

- Ses giriş ve çıkış yuvaları 

Bilgisayarda casus yazılım bulan ve bunları kaldıran güvenlik yazılımlarına Antispyware denir. 

Router; kablosuz bağlantı üzerinden gönderilen IP ağ trafiğini, telefon hattı ya da kablodan gönderilen 

hızlı sinyallere dönüştüren araçtır. 

Gizlilik; bilgilere, sadece o bilgiye erişim hakkına sahip olan kişilerce sahip olunması anlamına gelir. 

RSS beslenmesi, internet üzerinde takip edilmek istenen yüzlerce siteyi düzenli olarak tarayan ve yeni 

eklenen içerikleri kullanıcının bilgisayarına getiren bir belge türüdür. 

Akıllı telefon güvenliğine ilişkin alınması gereken ilk ve en önemli güvenlik tedbiri, PİN kodu 

kullanmaktır. 

Virüslerin yayılma yöntemleri arasında en fazla bilineni, E-postalardır. 

İnternette telif haklarına aykırılık durumunda uygulanacak mevzuat, Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunudur. 

Özgür yazılım; halkın kısıtlama olmadan düzenleyebileceği, kullanabileceği ve dağıtabileceği yazılım 

türüdür. 

Öğrenme yönetim sistemi; öğrenmenin planlanması, geliştirilmesi, denetlenmesi gibi faaliyetleri 

bütünleşik olarak ele alan web tabanlı yazılım sistemidir. 

Virüs taraması konusunda, dosya taraması için genelde tercih edilen tarama sıklığı 1 hafta’dır. 



 

 

Yükleme içerikli haber aracı; isteğe göre ayarlanabilen ve abone olunduğunda bilgisayara gönderilen 

bir haber aracı türüdür. 

E-öğrenme; öğrenme ve öğretme süreçlerinde elektronik teknolojilerin kullanılmasıdır. 

Bulut bilişim sistemleri kullanıcılarına şu faydaları sağlar: 

- Maliyet düşüşü 

- Esneklik 

- Taşınabilirlik 

- Üstün devamlılık ve güvenlik 

TUENA, ulusal enformasyon altyapısı ana planıdır. 

Ram bilgisayar; verilerin bilgisayar açık olduğu sürece tutulduğu bellek birimidir. 

Tipik bir robotta şu özellikler bulunur: 

- Yapay olarak üretilmişlerdir. 

- Programlanabilir. 

- Verilmiş komutları yerine getirir. 

- Öğrenebilir. 

- İnsan yardımı olmadan hareket edebilir. 

WIPO (dünya fikri mülkiyet örgütü) BM (Birleşmiş Milletler) bünyesinde faaliyet gösterir. 

İnternetin halka açıldığı yıl, 1993’dür. 

Prezi, kişisel öğrenme sürecinde belge oluşturmak için kullanılan bir araçtır. 

E-devlet kapısı, 2008’de faaliyete girmiştir. 

Vatandaş odaklılık; sunulan hizmetin temelde vatandaş ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yönelik 

olarak gerçekleştirilmesidir. 

Bilgisayar kurdu; programlara sızmak, verileri değiştirmek ya da yok etmek için hazırlanmış kötü 

niyetli yazılım türüdür. 

Talep edilen temelindeki tarama; arka planda çalışan ve bir virüs bulaşma ihtimaline karşın sistemi 

sürekli kontrol eden bir tarama terimidir. 

Türkiye’de ilk GSM konuşması 1994’de yapılmıştır. 

Creative Commons; telif hakkı bulunan bir eserin, ücretsiz olarak dağıtılmasını sağlayan bir kamu 

lisanslama çeşididir. 

Wikipedia; binlerce kullanıcının katılımıyla oluşan ve çevrim içi ücretsiz ansiklopedi olarak faaliyet 

gösteren bir internet oluşumudur. 

Forum; eş zamansız bir iletişim aracı olup; adminler ve moderatörler aracılığıyla yönetilir. 

Bir e-postanın gönderildiği adresten başka bir adrese de, bilgi vermek amacıyla gönderilmesi için 

Karbon Kopya yani CC bölümü kullanılır. 

Bulut bilişim; internet üzerinde sanallaştırılmış bir hizmet olup ölçeklendirilebilir kaynakları ifade 

eder. 



 

 

Şunlar, bulut bilişim yayılım türleridir: 

- Topluluk bulutu 

- Kamu bulutu 

- Özel bulut 

- Melez bulut 

Yaşam günlüğü; bireyin deneyimlerine ait seslerin, görüntülerin ya da konumların giyilebilir 

algılayıcılar vasıtasıyla yakalanmasını ve daha sonra bunlara erişilmesini sağlayan sistemlerdir. 

API; bir yazılımın diğer bir uygulamadaki yazılım ile iletişi kurmasını sağlayan protokole denir. 

Zihin yükleme; bireyin zihinsel içeriğinin beyinden okunması ve bir bilgisayara yüklenmesini içeren 

kurumsal süreçtir. 

Teknolojik yakınsama; farklı teknolojik sistemlerin, benzer görevleri yapacak şekilde gelişmesi 

eğilimidir. 

Şunlar birer bulut depolama hizmetidir: 

- Dropbox 

- One drive 

- İcloud 

- Yandex.disk 

Hipervizör kavramı, sanallaştırma yazılımlarıyla ilgili bir kavramdır. 

Veri merkezi; içinde çok sayıda sunucu barındıran, verilerin devamlılığını sağlamak için elektrik, 

iklimlendirme ve iletişim alt yapısı bulunan tesislere denir. 

Rogers’a göre şunlar, teknolojinin yayılması aşamasında teknolojiyi kullananlardır: 

- Yenilikçiler 

- İlk benimseyenler 

- Erken çoğunluk 

- Geride kalanlar 

Kısmen insan; yapay zeka ile insan zekası karşılaştırıldığında ortaya çıkan bir performans grubudur. 

Teknolojik tekillik; yapay zekanın insan zekasıyla aynı güce kavuştuğu noktayı ifade eder. 

Teknolojinin gelişmesi sonucu, 1980’li yıllarda boyutu ve fiyatları düşerek yaygın şekilde kullanılmaya 

başlanan bilgisayar türü, kişisel bilgisayar (PC)’dir. 

Dağıtımlı bilişim sistemleri; 2000’li yıllarda ortaya çıkmıştır ve farklı donanımların bir araya getirilip bir 

sistem gibi davranmasını sağlar. Böylece bilişim sistemlerinin verimliliğini artırır. 

Yenilik; toplumda var olanlara göre daha etkili süreçleri, hizmetleri, ürünleri ve fikirleri ifade eder. 

E-posta; internet teknolojisiyle beraber, basılı posta iletişiminin elektronik ortama aktarılmasıyla 

ortaya çıkmış bir eş zamansız iletişim aracıdır. 

E-posta gönderirken başka adreslere de bilgi verilecekse; ancak diğerlerinin bu adresleri görmesi 

istenmiyorsa BCC sekmesi kullanılır. 



 

 

Rastlantıya bağlı gelişim; bireyin iş yaşamında ya da iş dışı yaşamında ortaya çıkan ve planlanmamış 

olan öğrenmesini ifade eder. 

Geleneksel öğrenmede teme bilgi kaynağı öğretmendir. 

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımının odaklandığı konu, bireysel yeteneklerin gelişimidir. 

Bulu bilişimi mimarisinde; kullanıcı denince, akla “her gün kullanılan bilgisayarlar” gelmelidir. 

İstenildiğine ve kendi kendine hizmet; tüketicinin ihtiyacı olan bilişim hizmetini dilediğinde ve her 

hangi bir bireye ihtiyaç duymadan otomatik olarak alabildiği bir hizmet türüdür. 

Moore yasası; bir mikroişlemci içine yerleştirilen transistör sayısının, her iki yılda bir ikiye 

katlanacağını ifade eden bir kavramdır. 

Joseph Schumpeter tarafından, teknolojik değişimi açıklamak için önerilen üçlü yapı şunlardan oluşur: 

- Buluş 

- Yenilik 

- Yayılma 

Keşif; doğanın gözlenmesi ve deneyler ya da akıl yürütme yoluyla, doğanın süreçlerinin 

açıklanmasıdır. 

Buluş; benzersiz, yeni bir cihazı, yöntemi, birleşimi veya süreci ifade eder. 

FriendsAbroad, içerik bakımından yabancı dil öğrenme amacı taşıyan bir sosyal ağdır. 

Office 365, bir tür yazılım hizmeti (SaaS) uygulamasıdır. 

Blog; mesajların hiyerarşik olarak sıralandığı hem yazıların hem de yorumların zamana göre sıralı 

olarak verildiği eş zamansız bir iletişim aracıdır. 

Exocorte; beynin yüksek düzey bilişsel süreçlerini destekleyen, kurumsal bir yapay dış enformasyon 

işleme sistemidir. 

Tekli protokol; sadece kendisine üye olanlarla iletişim kurmaya yarayan bir sohbet istemcisidir. 

Eş zamansız iletişim; kaynaktan çıkan mesajın farklı zamanda alıcıya ulaştığı, alıcıdan dönecek 

geribildirimin de daha başka bir zaman diliminde kaynağa geri döndüğü bir iletişim türüdür. 

Yaşamboyu öğrenme; bireyin doğumundan başlayan ve hayat boyunca devam eden bir öğrenme 

türüdür. 

Planlı eğitim; kişinin yaşamı boyunca aldığı diplomaları, formal dersleri, lisans eğitimini vb. kapsar. 

Melez bulut; özel ve kamu bulut karmasından oluşan bir bulut sistemidir. 

Bulut bilişim; en az yönetimsel çabayla hızlıca sağlanabilen bilişim kaynaklarından oluşan ve sahip 

olduğu bilgi havuzuna istenildiği zaman ağ erişimi sağlayan bilişim elemanını ifade eder. 

Walkman ya da kasetçalar artık geleneksel teknoloji olarak adlandırılmaktadır. 

İnce istemciler; bulut bilişimi sayesinde, kullanıcılara düşük donanım maliyeti sağlayan kullanıcı 

bilgisayarlarıdır. 

Bilgisayarlarda kullanılan disket sürücüleri de geleneksel teknoloji olarak kabul edilir. 



 

 

CD ROM tablet bilgisayarlarda bulunmaz. 

Küresel köy ifadesini kullanan kişi, Marshall McLuhan’dır. 

James Rosenau’ya göre; küreselleşme tartışmaları içinde birincil role sahip olan, teknoloji’dir. 

Itunes, Apple firmasına ait bir çoklu ortam oynatıcısıdır. 

Test yazılımları; bilgisayar destekli eğitim uygulamalarına bir örnektir. 

Sanal makine tanımını yapan ilk bilim insanları Popek ve Goldberg’dir. 

MAC Os işletim sisteminde, Apple menüde yer alan temel fonksiyonlar şunlardır: 

- Sistem tercihleri 

- Sistemi kapat 

- Uyut 

- Yeniden başlat 

Bilgisayar; eldeki verileri matematiksel işlemler kullanarak işleyen, sonuç çıkaran ve bu bilgileri geri 

getirebilen elektronik cihazdır. 

E-ticaret; mal ve hizmetlerin bilgisayar teknolojisi, e-iletişim kanalları ve diğer benzeri teknolojiler 

vasıtasıyla satılması ve alınmasıdır. 

Daire içinde yer alan F harfi; telif serbestisini ifade eder. (F=Free) 

Halka açık bilgisayarların kullanıldığı durumlarda tercih edilmesi gereken istemci, web tabanlı istemci 

olmalıdır. 

Bilgisayarla görü; gerçek görüntülerin bilgisayarca yakalanması, işlenmesi, çözümlenmesi 

yöntemlerini içeren araştırma alanıdır. 

 


