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Bilgisayar Yazılımı

• Bilgisayarda kullanılan her türlü programa yazılım (software) denir.

• Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayara kurulurlar.

• Elle tutulmazlar. 

• Genel olarak iki kısma ayrılır:
1. Sistem Yazılımı
2. Uygulama Yazılımı

èBilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler
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Bilgisayar Yazılımı
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Kullanıcı

Uygulama Yazılımı

Sistem Yazılımı

Donanım

Bilgisayar yazılımları kullanıcı 
ile bilgisayar arasındaki iletişimi 
sağlar.

Donanım ve kullanıcı 
uygulamaları arasındaki ara 
birimdir.
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SİSTEM YAZILIMI
§ Sistem yazılımları bilgisayar sistemini oluşturan 

donanım parçalarının yönetimini ve iletişimini sağlar.

§ Sistem yazılımları:
§ İşletim sistemi
§ BIOS
§ Aygıt Sürücüleri

§ Sistem yazılımının en önemli örneği işletim 
sistemleridir. 

Sistem Yazılımı



6

İşletim Sistemi (Operating System - OS): Kullanıcı ile 
bilgisayar arasında iletişimi sağlayan programlardır. 

Bir yazı dosyasını diskete kopyalamak, yazıcıdan 
çıktısını almak, … gibi işler işletim sisteminin görevidir. 
Kullanıcının çeşitli komutlar vermesini ve programları 
çalıştırmasını sağlar.

İşletim Sistemi

Bilgisayarın kullandığı dil insanların kullandığı dilden farklıdır è



7

İşletim Sisteminin temel görevi sistemde bulunan donanım 
kaynaklarını ve diğer tüm programları yönetmektir.

§ Program işletimi: Uygulama programları ve diğer sistem 
programlarının işletimini denetlerler 

§ Hata denetimi: İşletim sırasında programlarda ve 
donanımlarda ortaya çıkacak hata durumlarını denetler ve 
gerekirse kullanıcıyı uyarırlar 

§ Giriş/Çıkış denetimi: Programların donanımdan istedikleri 
okuma ve yazma isteklerini denetlerler

§ Dosya yönetimi: Depolama aygıtlarında dosyaların 
oluşturulması, silinmesi, kopyalanması, taşınması vb. işlevleri 
yerine getirirler 

§ Muhasebe: Bilgisayar donanımının kim tarafından ne kadar 
süre ile kullanıldığına ilişkin istatistiksel bilgileri tutarlar

§ Paylaşım: Bilgisayarların verimli bir şekilde kullanılabilmesi 
için, olabildiğince çok kişi tarafından ortak olarak 
kullanılabilmesini sağlarlar 

§ Koruma: Bilgisayarda kayıtlı olan dosyalar ve çalışmakta olan 
programların, başka kullanıcılar tarafından bilinçli ya da 
bilinçsiz olarak bozulmasını engellerler. 

İşletim Sistemi
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§ Çok işlemcililik (multiprocessing): Bazı bilgisayarlarda birden fazla işlem 
donanımı bulunabilir. Bu terim, işletim sisteminin birden fazla işlemciyi 
destekleyebildiğini belirtir.

§ Çok kullanıcılılık (multiprogramming): Ana belleğe aynı anda birden çok 
kullanıcıya ait programların yüklenebilmesi, ve birlikte çalıştırılabilmesi 
demektir. 

§ Çok görevlilik (multitasking): Aynı kullanıcının birden fazla programı ya da 
program parçasını aynı anda çalıştırabilmesi demektir

İşletim Sistemi Terimleri
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İşletim Sistemi
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En popüler ve en fazla kullanılan 
işletim sistemleri: 

§ Microsoft Windows
§ Apple Mac OS X
§ Linux

§ Ve son yıllarda Türkiye’de Pardus
yaygınlaşmaya başlamıştır

İşletim Sistemi
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§ Pardus: 
§ İlk yerli işletim sistemidir.
§ Açık kaynak kodludur.
§ Türkçe’dir.
§ Güvenlidir, virüs bulaşması çok zordur.
§ Hızlıdır.
§ Ücretsizdir.
§ TÜBİTAK desteklemektedir. 

Pardus



12

• İstanbul Pendik Belediyesi, TÜBİTAK tarafından
geliştirilmeye devam edilen milli işletim
sistemi Pardus kullanma kararı almıştı. Yapılan
değişim hareketinin ardından belediyenin Pardus ile
birlikte 12 milyon liralık tasarruf yaptığı açıklandı.

• 9 ilçe belediyesi TÜBİTAK ile protokol
imzalayarak PARDUS işletim sisteminikullanmaya
başladı. Anadolu yakasında bulunan Pendik, Beykoz, 
Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, 
Ümraniye ve Üsküdar Belediyesi olmak üzere 9 ilçe
belediyesi yerli işletim sistemi olan PARDUS'u
kullanma kararı aldı.

Pardus

https://twitter.com/Pendik_Belediye/status/1029348535471357957/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1029348535471357957&ref_url=https%3A%
2F%2Fwww.tamindir.com%2Fhaber%2Fpardus-pendik-belediyesine-12-milyon-tasarruf-ettirdi_39141%2F
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§ Mobil işletim sistemleri laptop ve 
masaüstü bilgisayarlarda kullanılan 
işletim sistemlerinden faklıdır.

§ Özellikle mobil araçlarda kullanılmak 
için dizayn edilmiştir.

• Apple iOS
• Google Android

Mobil İşletim Sistemleri
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• Bilgisayar sisteminin açılmasını sağlar.

• Kendisine daha önceden yapılmış olan ayarlar 
doğrultusunda bilgisayarın donanımlarını testten 
geçirir.

• Önyükleme (booting) işlemini  (işletim sisteminin 
bilgisayar belleğine kopyalanmasını) gerçekleştirir.

• İşletim sistemi ile sabit disk, ekran, klavye, fare ve yazıcı 
gibi bilgisayara bağlı diğer aygıtlar arasındaki veri akışını 
yönetir.

BIOS
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§ Çevre birimlerinin çalışması için bilgisayara yüklenen 
programlarlardır.

§ Donanımların kendilerini işletim sistemine tanıtmak için 
kullandıkları kimliklerdir.

§ Sürücü programı, işletim sisteminin daha giriş / çıkış 
talimatlarını, aygıt türünün anlayabileceği iletilere 
çevirir.

Aygıt Sürücüler
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UYGULAMA YAZILIMI
§ Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere herhangi bir 

programla dili ile üretilmiş yazılımlardır. 

Uygulama Yazılımı
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§ Kullanıcının amacına göre bilgisayara yüklenen ve 
işletim sistemi tarafından çalıştırılan yazılımlardır:

1. Genel amaçlı uygulama yazılımları
2. Özel amaçlı uygulama yazılımları

Uygulama Yazılımı



― İnternet Programları
― Ofis Programları
― Multimedya Yazılımları

― Eğitim Yazılımları
― Güvenlik Yazılımları
― Muhasebe Yazılımları
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Genel Amaçlı Uygulama Yazılımları
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Genel Amaçlı Uygulama Yazılımları
İnternet tarayıcı uygulamaları: İnternet Explorer, Chrome, Firefox ve 
Safari…
Ofis Uygulamaları : Microsoft Office (word, powerpoint, excel), Libre 
Office…
Medya oynatma uygulamaları: Windows Media Player, VLC Media Player, 
GOM Player, QuickTime Player, Real Player ve Winamp…
Metin işleme uygulamaları: Notepad…
Grafik Yazılımları: Adobe Photoshop…
İletişim Yazılımları: Gmail, Skype…
Güvenlik Yazılımları: Avast, Kasperky…
Eğitim ve Başvuru Yazılımları: Bilgisayar Destekli Eğitim yazılımları, benzetim 
(simulasyon) yazılımları…
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§ Bilgisayarlarda bazı özel işlemlerin yapılabilmesi için 
geliştirilen ve belirli sınırlar dâhilinde kullanılabilen 
uygulamalardır.

§ Bilgisayar oyunları, ekran koruyucular, programlama 
dilleri derleyicileri, …

§ Özel amaçlı yazılımlar analiz ve karar verme, planlama, 
programlama, koordinasyon ve organizasyon 
aşamalarında yardımcı olacak şekilde 
kullanılabilmektedir.

§ Okul yönetim sistemi programları, Hastane 
otomasyon sistemleri, akıllı binalar, …

Özel Amaçlı Uygulama Yazılımları
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Bilgisayar yazılımlarını 
oluştururken kullanılan kod 
bütününe kaynak kodu denir.

Kaynak Kodlarına göre İşletim Sistemleri
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Kaynak Kodu : Bilgisayar yazılımlarını 
oluştururken kullanılan kod 
bütününe denir.

İki tür kaynak kod vardır: 
§ Açık Kaynak Kod
§ Kapalı Kaynak Kod

Kaynak kodlarına göre yazılımlar

Kaynak 
Kod

Kapalı 
kaynak

Microsoft 
Windows

Mac OS

Açık 
Kaynak

Linux

Pardus
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Kaynak kodu isteyen herkese açık olan yazılımlardır. 
Kullanıcıya yazılımı görme ve değiştirme özgürlüğü 
sağlar.

§ Geliştirilebilir.
§ Değiştirilebilir.
§ Uyarlanabilir.

Almanya, İspanya, Meksika, Brezilya, Çin, Kore, Hindistan gibi 
birçok ülke, kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımlarının 
kullanımını benimsemiş ve bilgi toplumu stratejilerin bir parçası 
yapmışlardır. Avrupa Birliği, UNESCO, Dünya Bankası gibi 
kuruluşlar güvenlik ve tasarruf gibi gerekçelerle açık kaynak 
yazılımlarını önermektedir.

Açık kaynak kod



Avantajları
§ Ücretsizdir.
§ Uyarlanabilir, sağlam, hızlı ve 

güvenlidir.
§ Bilgisayarınızın bütün donanımları 

otomatik olarak tanınır. Kurulum 
yaptıktan sonra sürücü yükleme ile 
uğraşmazsınız.

§ Anti-virüs programına gerek kalmaz.

Dezavantajları
§ Kapalı kaynak kodlu işletim 

sistemi gibi tek bir exe dosyası 
kurulum için yeterli değildir. 
İndirilen dosyanın bağımlı olduğu 
paketlerinde kurulması gerekir.

§ Yazılım kurmak için internete bağlı 
olunması gerekir.

§ Açık kaynak işletim sistemlerinin 
kurulumu çoğu zaman normal 
kullanıcılar için zor olabilir.
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Açık kaynak kod
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Kapalı Kaynak Kod: Programcılar eğer bu kodu
paylaşmak istemezlerse kodu saklarlar. Bu tür
yazılımlara kapalı kaynak kodlu yazılımlar
denir.

Değiştirilemezler.
Geliştirilemezler.

Kapalı kaynak kod



Avantajları
§ Ayrıntılı kullanım kılavuzları 

bulunduğu için kullanımı ve 
kurulumu kolaylaştırır.

§ Kapsamlı destek verilir.

Dezavantajları
§ Ücretlidir.
§ Kaynak kodunu görüntülemek 

ve değiştirmek için izin vermez.
§ Güvenli değildir.
§ Bazı temel yazılımlar kurulumda 

yoktur, yüklemeniz gerekir.
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Kapalı kaynak kod



Açık Kaynak Kod
§Linux
§Pardus
§Android

Kapalı Kaynak Kod
§Microsoft Windows
§Apple Mac OS X
§Apple iOS
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Açık - Kapalı kaynak kodlu işletim sistemleri
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§ Yazılım lisansı üreticisinin ve kullanıcısının 
yazılımın kullanımı ve dağıtımı ile ilgili 
haklarını belirten hukuki bir anlaşmadır. 

§ Bir yazılımın telif haklarının hukuken 
kesinleştirilmiş halidir.

Yazılım Lisansı nedir?
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§ Lisanslı Yazılım
§ Kamuya açık yazılım
§ Paylaşılabilir yazılım
§ Ücretsiz Yazılım
§ Özgür Yazılım

Yazılım Kullanım Hakları
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Lisanslı Yazılım

§ Kullanabilmek için lisans hakkının satın 
alınması gereken programlardır.

§ Telif hakkı alınmış, patentli vb yazılımlardır. 
Örnek: Office Programları

Yazılım Kullanım Hakları
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Kamuya açık (Public domain) Yazılım

§ Kullanımı herkese açık olan yazılımlardır.
§ Programı yazan kişi telif hakkı, patent vb

almadan herkesin kullanımına açmıştır.

Örn: SQLite

Yazılım Kullanım Hakları
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Paylaşılabilir (Shareware) Yazılımlar

Lisanslı yazılımlardır. Yalnız belirli bir süre (15 gün, 1 ay, 2 ay gibi) deneme 
amaçlı olarak kullanılabilir.  

§ Sürekli kullanım hakkı için belirli bir miktar parayı kayıt ücreti olarak 
ödemek gerekir.

§ Shareware ile çok benzer olan, ancak kaydetme gibi yaşamsal 
özellikleri kısıtlanmış programlara demo adı verilmektedir. 

Yazılım Kullanım Hakları
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Ücretsiz (Freeware) Yazılımlar

Bazı programcılar ya da yazılım şirketleri tarafından tüm kullanıcılara 
sunulan ücretsiz programlardır.

§ İsteyen istediği kadar kullanabilir.  

§ İstediği kadar kopyalayıp dağıtabilir.

§ Açık kaynak kodlu değildirler.

Yazılım Kullanım Hakları
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Özgür Yazılımlar

Özgür yazılım, herkese 

§ kullanma, çoğaltma ve/veya dağıtma izinlerini 
verir,

§ bire-bir aynısı veya değişiklikler ile  kullanılabilir,
§ bedava veya bir ücret karşılığında gelen 

yazılımdır. 

Yani açık kaynak kodludur.

Yazılım Kullanım Hakları
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Özgür yazılım (İngilizcesi free software), kullanıcısına
çalıştırma, kopyalama, dağıtma, inceleme, değiştirme
ve geliştirme özgürlükleri tanıyan yazılım türüdür. 

Özgür yazılım ile kastedilen özgürlük, yazılımın
kullanım hakları ile ilgilidir, ekonomik boyutu ile değil. 
Özgür yazılımlar çoğunlukla ücretsiz olsalar da 
ücretsiz olmak zorunda değildirler. 

İngilizce sözlükler “free” kelimesi için yirmiye yakın
anlam sıralar. Bunlardan sadece bir tanesi “bedava” 
iken geri kalanları özgürlük ve sınırlamaların
olmaması (freedom) kavramlarına atıfta bulunur.

Her açık kaynak özgür yazılım mıdır?
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Bir yazılımın açık kaynaklı yazılım olması, 
özgür yazılım olması veya özgür
lisanslanmış olması anlamına gelmez

Özgür Yazılım Vakfı (Free Software 
Foundation) tanımına göre özgür yazılım, 
aşağıdaki dört özgürlüğü sağlayan
yazılımdır:

Her açık kaynak özgür yazılım mıdır?
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Özgürlük 0:  Hangi amaç için olursa olsun, programı çalıştırma 
özgürlüğü

Özgürlük 1: Kendi ihtiyaçlarınıza uyarlamak için programın nasıl 
çalıştığını öğrenme özgürlüğü (Kaynak koduna erişim bunun için bir 
önkoşuldur)

Özgürlük 2: İhtiyacı olanlara yardım edebilmeniz için 
programın kopyalarını dağıtma özgürlüğü

Özgürlük 3: Bütün toplumun faydalanabilmesi için programı 
iyileştirme ve yaptıklarınızı halka açma özgürlüğü (Kaynak koduna 
erişim bunun için bir önkoşuldur)

Özgür Yazılım Kriterleri
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• Bir işi bilgisayara yaptırmak ancak belirli kodların belirli 
bir sıra doğrultusunda kullanılması ile olanaklıdır. 
Kullanılan bu koda programlama dili denilir. 

• Yazılan kaynak kod program, derleyici veya yorumlayıcı 
tarafından bilgisayar diline çevrilir. 

Programlama Dilleri
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Programlama dillerini 4 farklı kategoride 
inceleyebiliriz.

1. Makine Dili
2. Çevirici (Assembly) Dili 
3. Yüksek Seviyeli Diller
4. Çok Yüksek Seviyeli Diller

Programlama Dilleri
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Makine dili
ØMakine dili (Machine 
Language): Yazılan tüm komutlar 0 ve
1’lerden oluşur. Bütün talimatlar ayrıntılı
bir biçimde tanımlanır ve iki tabanlı sayı
sistemi kullanılarak kodlama yapılır.

ØBu program ekrana "Hello world" 
yazısını yazar.



41

Çevirici (Assembly) Dili

Çevirici dili (Assembly) Dili 
: Assembly dili komutları daha kolay
bir biçimde anlaşılabilecek ve
anımsanabilecek olan simgelerle ifade
edilir. 

ØBu program ekrana "Hello World" yazısını yazar.
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Yüksek Seviyeli Diller

§ Yüksek seviyeli diller: Öğrenilmesi
daha kolay, program yazılması
daha az zaman alan, daha iyi
sonuçlar sağlayan programlama
dilleridir.

§ Cobol, Fortran.
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Çok Yüksek Seviyeli Diller

ØÇok Yüksek Seviyeli Diller: Bu 
dillerdeki temel özellik, kullanıcıların
bilgisayara bir şeyin nasıl yapılacağını
değil, ne yapılacağını ifade
edebilmelerine imkân vermesidir. 

§ Java, Delphi, C++,Python, Ruby



DONANIM	- YAZILIMKaynaklar

1. Nesibe Yalçın, Temel Bilgi Teknolojileri Ders Notları
2. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Temel Bilgi Teknolojileri-1 Kitabı
3. Murat Yazıcı, Temel Bilgi Teknolojileri Ders Notları, 

https://www.muratyazici.com/ders-notlari/temel-bilgi-teknolojileri

Bu	ders notları yukarıda belirtilen çoğunlukla yukarıda belirtilen kaynaklar kullanılarak ve diğer kaynaklardan (internet,	kitap,	makale vb.)		esinlenerek derlenmiştir.	Emeği
geçen herkese teşekkür ederim. 44


