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Konu Başlıkları

§ Donanım Bileşenleri

§ Harici Donanım

§ Dahili Donanım
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Bilgisayarın fiziksel kısımlarına donanım (hardware) denir.

• Kasa ve güç kaynağı
• Ekran (monitör)
• Klavye
• Fare (mouse)
• Bellek
• İşlemci
• Tarayıcı
• …..

Donanım Bileşenleri
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§ Harici (Dış) Donanım: Kasanın dışında yer alan donanımlardır. 2 farklı 
türde harici donanım vardır:
• Giriş aygıtları: klavye, fare, mikrofon, tarayıcı, …
• Çıkış aygıtları: ekran, yazıcı, hoparlör, çizici, …
• Giriş-Çıkış aygıtları: Harddisk, flash bellek, CD, ..

§ Dahili (İç) Donanım: Bilgisayar kasasının içinde bulunan 
donanımlardır.
• Anakart, mikroişlemci, bellek, sabit disk, …

Donanım Bileşenleri
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Kasa ve Güç Kaynağı
§ Kasa, bilgisayarda içerisine ana kart ve ana kart üzerine 

doğrudan takılan donanımlar ile disket sürücü, sabit disk vb
sürücülerin yerleştirildiği metal veya metal-plastikten yapılmış 
kutulardır.

§ Güç kaynağı, kasa içerisinde bulunan ve bilgisayarın diğer 
donanımlarına gereken elektrik enerjisini gönderen cihazlardır.

§ 220 V  gerilimi 5V - 12V gerilim değerine dönüştürür.
§ Kasa içerisinde güç kaynağının ısınması nedeniyle güç kaynağının 

arkasında soğutucu fan bulunur.

Harici Donanım
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Bilgisayar Kasası
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Bilgisayar Kasası
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VGA Kablosu: Analog görüntü taşır ancak ses taşımaz.

DVI Kablosu: Dijital görüntü taşır ancak ses taşımaz.

HDMI Kablosu: Dijital görüntü ve ses taşır.

VGA – DVI - HDMI



9

― Seri port (COM1,COM2) à Modem, klavye, fare
― Paralel port (LPT1,LPT2) à Yazıcı 
― USB à Taşınabilir bellekler, web kameralar
― Ethernet àRJ-45
― HDMI

Bağlantı Noktaları
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― Monitör; Ekran kartından gelen görüntü bilgisini 
ekrandan yansıtmakla görevlidirler.

― Klavye; Bilgi giriş yapılan en yaygın girdi aygıtıdır. 
Tuşların sıralanışına göre:
• F klavye: Türkçe doküman yazanlar için uygundur. 
• Q klavye: Dünyada en çok kullanılan klavye türüdür.

― Fare; Klavyeden sonra bilgisayarda kullanılan en yaygın 
girdi aygıtıdır.

Harici Donanım
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§ Yazıcı (printer); Bilgisayardaki bilgilerin 
basılı bir kopyasını almamızı sağlar.

§ Tarayıcı (scanner); Kağıt üzerinde bulunan 
bilgilerin bilgisayara aktarılmasını sağlar.

§ Çizici (plotter); Ekranda olan çizim ve 
grafikleri basmada kullanılan çıktı aygıtıdır. 
Genellikle mühendislik ve mimarlıkta 
kullanılır.

Harici Donanım
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§ Sunum (projeksion) cihazı; Ekrandaki 
bilgilerin bir zemine yansıtılması. 
Ekran kartı çıkışına takılır.

§ Optik Okuyucu; Basılı bir kâğıt 
üzerinde önceden belirlenmiş 
konumlardaki işaretli kutucukları 
okuyarak bilgiyi bilgisayara aktarır.

§ Modem; Analog telefon sinyallerini 
sayısal verilere çevirir veya bunun tam 
tersini yaparlar.

Harici Donanım
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§ Taşınabilir bellekler
§ Kablosuz USB Cihazı
§ Barkod okuyucu
§ Web kamera
§ Hoparlör, kulaklık, mikrofon
§ Joystic

Harici Donanım
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― Donanım parçalarını ve bu parçalar arasındaki iletişimi 
sağlayan yolları üzerinde barındıran devre kartıdır.

Anakart
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§ İşlemci, bilgisayarların verileri işleyen ve yazılım komutlarını 
gerçekleştiren bölümüdür.

§ Diğer aygıtlardan gelen verileri aritmetik ve mantıksal işlemler 
yardımı ile işler, sonuca ulaşır ve sonucu gerekli yerlere 
gönderir.

§ CPU’lar çok fazla ısı ürettiğinden serin tutulması için fan ve/veya 
soğutma sistemleri ile çevrelenmiş durumdadır.

İşlemci veya Merkezi İşlem Birimi
CPU –Central Processing Unit
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§ Üreticileri; Intel ve AMD
§ Intel Modelleri; Celeron, Pentium, Core 2, Core i7
§ AMD modelleri; Phenom, Sempron, Athlon, FX

§ Sınırlı bir bütçe ve normal bir sistem à AMD
§ Yüksek performans ve sağlam bütçe à İntel

İşlemci veya Merkezi İşlem Birimi
CPU –Central Processing Unit
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― Kaydediciler; verinin geçici olarak tutulmasında görevlidirler.
― Aritmetik ve Mantık Birimi; mikroişlemcinin işlem yapan 
birimidir.
― Zamanlama ve Kontrol Birimi; zamanda bellekten okunan 
kodların çözümünü yapar, işlemlerin sırasını belirler ve gerekli 
kontrol sinyallerini üretir. 

İşlemci veya Merkezi İşlem Birimi
CPU –Central Processing Unit
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Temel Giriş-Çıkış Sistemi
(BIOS- Basic Input-Output System)
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§ BIOS, bilgisayarın sabit hafızasıdır. 

§ Bilgisayar ilk açıldığında ne yapılacağı bilgisi bulunur.

§ Bilgisayar açıldığı anda işlemciye tüm diğer donanımları 
sırasıyla tanıtır. 

§ Açılışın hangi donanım üzerinden yapılacağı gibi ayarlar 
buradan yapılır.

Temel Giriş-Çıkış Sistemi
(BIOS- Basic Input-Output System)
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Rasgele Erişimli Bellek (RAM - Random Access Memory)

§ Geçici bellek türüdür. Bilgisayar açık oluğu sürece veri ve 
komutları saklar, bilgisayar kapatıldığında silinirler.

§ EDO-RAM, RD-RAM, SD-RAM (DDR2-RAM, DDR3-RAM)

Bellek Türleri
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Salt Okunur Bellek (ROM - Read Only Memory)
§ Bilgisayarın nasıl çalışacağını söyleyen programların

kaydını tutar. Bu kayıtlar, bilgisayar kapatıldığında 
silinmezler.

§ Sadece okunabilirler, değiştirilemezler veya 
değiştirilmeleri için özel işlemler gerekmektedir.

§ ROM, PROM, EPROM, EEPROM

Bellek Türleri



22

Sabit disk (Harddisk)
• Kalıcı bir depolama ortamıdır. Kullanıcının 

belgelerini, dosyalarını saklayabilmesini sağlar. 
• Hızı: Rpm (Round Per Minute) (7200-10000) Dönüş 

hızı arttıkça bilgi okuma yazma hızları da artar.
• SATA, IDE, EIDE, 

CD-ROM/DVD-ROM

Bellek Türleri
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§ Ekran kartı, görüntüyü bilgisayar ekranına aktarmak için 
kullanılır.

§ Bilgisayarın görüntü kalitesini etkileyen en önemli 
donanım parçası ekran kartıdır. 

§ AMD ve Nvidia iki temel ekran kartı üreticisidir.

Ekran Kartı
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§ Ses kartı ise uygulamalardaki sesleri hoparlöre vermek, 
mikrofondan veya başka bir aygıttan ses almak gibi işler 
için kullanılırlar.

§ Analog ses sinyali ses kartı girişinden dijitale çevrilir, 
dijital ses sinyalleri de ses kartı çıkışından analog ses 
sinyallerine çevrilir.

Ses Kartı
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§ Ethernet kartı sayesinde sunucular, kişisel bilgisayarlar 
yerel yada internet üzerinden birbirleriyle haberleşerek 
veri alışverişinde bulunabilirler

§ Her ethernet kartının kendine özgü bir "MAC" adresi 
bulunmaktadır bu adres değişmemektedir.

Ethernet Ağ Kartı
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