
 
GİZLİLİK VE GÜVENLİK 

 Bilgisayarımızdaki veriler birçok şekilde zarar 
görebilmektedir. 

 Kimi zaman kullanıcı hatalarına bağlı olarak 
silinebilir, kaybolabilir veya üzerine yazılabilir. 

 Kimi zaman siber saldırılar sonucunda veriler 
başkaları tarafından ele geçirilip değiştirilebilir. 

 Kimi zaman yangın, sel gibi beklenmedik 
felaketlerle bilgisayarımız zarar görebilir. Kimi 
zaman ise donanım hataları yüzünden verilerimize 
ulaşamayabiliriz. 

 Bilgi güvenliği konusunu uzmanlar üç başlık 
altında toplamayı uygun görmüşlerdir. 

 Bunlar: Gizlilik, Erişilebilirlik, Bütünlük 
Gizlilik 

 Önemli bilgilerin yetkisiz kişilerin eline 
geçmemesi bilgi güvenliğini ifade eder. 

 Örneğin, bir şirketin veya bir kurumun bazı 

belgelerine sadece yetkili kişiler erişebilir. Bu tür 
erişim kısıtlamaları bilgi gizliliği açısından 
önemlidir. 
Erişilebilirlik 

 Bilginin ihtiyaç duyulduğu zaman erişilebilir 
olmasıdır. 

 Gerekli olan her durumda bilginin erişilebilir 
olmasıdır. Örneğin; yüksek katlı bir apartmanda 
asansörün çalışmaması oldukça zor bir durumdur. 
Bütünlük 

 Verinin yetkisiz kişiler tarafından 
değiştirilememesini kapsayan bir özelliktir 

 Veriler bazen donanımların özelliklerinden, bazen 
kullanıcı hatalarından bazen de zararlı 
yazılımlardan veya kişilerden zarar görebilir. 

 Verilerin bozulması veri bütünlüğünü bozar. 

 Verinin bozulmasını engellemek ya da verinin 
bozulduğunu fark etmek önemlidir. 

ÖRNEKLER 
• Okula izinsiz girişlerin engellenmesi. (Gizlilik) 
• Okul notlarınızın öğretmenlerden başkası 
tarafından değiştirilmemesi. (Bütünlük) 
• Özel araç park alanlarına girişler. (Gizlilik) 
• Okul kameralarının internetten takibi. 
(Erişilebilirlik) 

• Okul güvenlik kameralarının başkaları tarafından 
internetten izlenmesinin engellenmesi. (Gizlilik) 
• Defterden sayfa eksilip eksilmediğini anlamak. 
(Bütünlük) 
• İstendiğinde elektronik postalara erişim. 
(Erişebilirlik)



ZARARLI YAZILIMLAR 
Bilgisayar sistemlerimize zarar veren, farklı türde 
birçok yazılım bulunmaktadır. 
Zararlı yazılımlar, bilgisayarların bazı programları 
yavaş çalıştırmasına veya hiç çalıştırmamasına 
neden olur. Zararlı yazılımlar sadece virüsler 
değildir. Birçok çeşidi vardır. Haydi zararlı 
yazılımlardan ünlü olanlarına bir göz atalım. 
Tüm dünyayı etkileyen virüslerden bazıları: 
 
 
 

 1971 yılında Creeper isimli ilk bilgisayar 
virüsü ortaya çıkmış ve ARPANET’deki 
bilgisayarlara bulaşmıştır. 

 1998 yılında ise Çernobil virüsü ortaya 
çıkmıştır. 

 1999 yılında ortaya çıkan Melissa virüsü 
ise elektronik posta yolu ile bulaşmıştır. 

 I love you (2000)      Code Red (2001) 

 Bagle (2004)              Sasser (2004) 

 CryptoLocker (2013) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BİLGİSAYAR AĞLARI 

İki ya da daha fazla bilgisayarın birbiriyle oluşturduğu bağlantıya bilgisayar ağı denir. Bilgisayar ağları kurmanın amaçlarından bazıları 
şunlardır: •Dosya paylaşmak. •Yazıcı gibi donanımları paylaşmak. •Uzaktan bilgisayar kontrolü sağlamak. •Karşılıklı veya birlikte 
oyun gibi uygulama yazılımlarını kullanmak. •İletişim kurmak. 
Bilgisayar ağları büyüklüklerine göre üçe ayrılır: Yerel Alan Ağı, Metropol Alan Ağı, Geniş Alan Ağı. İnternet, geniş alan ağına önektir 
ve en büyük bilgisayar ağıdır. İnternet’e bağlanmak için şu yazılım ve donanımlara sahip olmamız gerekir:  Bilgisayar, İşletim 
sistemi, Tarayıcı yazılımı, Modem, Kablolar, Telefon hattı, İnternet servis sağlayıcı. 
Bilgisayar ağında kullanılabilecek diğer ağ donanımları: Dağıtıcı (switch), Kablosuz erişim noktası (Access point), Kablosuz ağ 
adaptörü 
İnternet Bağlantı Çeşitleri: 1. Bakır kablolu internet(Adsl-Vdsl), 2. Kablo İnternet 3. Fiber internet(Işık hızında internet) 4. Kablosuz 
internet (wi-fi) 5. Mobil internet 6. Uydu İnternet. 

ARAMA MOTORLARI VE DOĞRU VERİYE ULAŞMA 

Arama Motoru: Arama motorları, internette belirli anahtar kelimeler ya da belirli belgeleri kullanarak arama yaptığımızda bize ilgili 

sonuçlar sunmaya çalışan web siteleridir. Google, Yandex, Yahoo, Bing arama motorlarına örnektir.  

•Arama motorlarında arama yapmak basit bir iş gibi görünebilir. Ancak doğru arama yöntemleri bize zaman kazandırdığı gibi güncel 

olmayan bilgileri elemeyi de sağlar. Arama motorları, aramalarınızı özelleştirmenizi de sağlar. Görsel, harita, video, kitap, haber gibi 

içeriklerle aramamızı filtreleyebiliriz. Bu kategoriler arama sonuçlarımızı sınırlandırarak gereksiz bilgilere ulaşmamızı engeller. 

•Aradığımız anahtar kelimelerle ilgili çıkan sonuçları dile, ülkeye, tarihe, göre sıralatabiliriz. 

•Arama motorunda görselleri aratırken çıkan sonuçları görsellerin rengine, boyutuna, tarihe,  lisans türüne göre sıralatabiliriz. 

•Arama motorunda arattığımız videoları süresine, tarihine, video kalitesine, altyazılı olup olmamasına göre sıralatabiliriz. 

 

“Her sonuç aradığımız sonucu içermez, her sonuçta yazan bilgiler doğru değildir. 

Bu sebeple arama sonuçlarımızı değerlendirirken şu ölçütlere bakmalıyız.” 

EBA ARAMA MOTORU ADRESİ NEDİR? 
A.) eba.gov.tr b.) eğitim.gov.tr 

 
 
 



BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ KİRLİLİĞİ 

İnternet gerçekten çok fazla bilgi sunmakta, fakat bu her 
zaman işlerimizi kolaylaştırmamaktadır. Bu bilgiler her 
zaman kullanıma uygun değildir. Gereksiz, tekrar eden, 
doğruluğu kanıtlanmamış ya da yanlış birçok bilgi de 
internette bulunuyor. Bu da bilgi kirliliği olarak 
adlandırılır ve bizi bazı zararlara uğratır. 
İnternette arama yaparken karşılaşılan bazı bilgi kirliliği 
problemleri şunlardır; 
•Aynı içeriğin, kopyala-yapıştır şeklinde bir çok sayfada 
yer alması.  
•Önemli olayların anahtar kelimelerinin konu ile ilgisi 
olmayan sayfalarda kullanılması. 
•Bir konu hakkında uzman olmayan kişilerin kendilerini 
internet ortamında uzman olarak tanıtması. 

Bilgi kirliliği ne gibi sorunlara yol açar? 

 Zaman kaybına sebep olabilir. 

 Gereksiz emek kaybı oluşturabilir. 

 Para kaybına sebep olabilir. 

 Depolama sorunlarına yol açabilir. 

 Doğru karar vermeyi engelleyebilir. 

Bilgi yönetimi denilen hangi bilgiyi nasıl alacağımızla 

ilgili adımlara dikkat etmeliyiz.  

•Her bilgi doğru olmadığına göre her bilgiyi kaydetmek 

ya da herkes tarafından bilinen bilgileri kaydetmek de 

çok doğru değildir.  

•Bilgi değişkendir. O sebeple bilgi toplama süreci devam 

eder, yeni bilgilerle bilgi değişir ve tekrar paylaşılır. O 

zaman paylaşma işleminden sonra bilgi alma işine tekrar 

dönülür. İşte bu şekilde bir döngü oluşur. 

EBA, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her geçen gün 

sayısı artan içerik sunan eğitim ağıdır. EBA, 

bize birçok kategoride, akademik olarak önemli 

güvenilir içerikler sunar. Her zaman güvenle 

kullanabileceğimiz, 

ayrıca içeriklere katkıda bulunabileceğimiz bir ağdır.

İLETİŞİM NEDİR? 

Bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır.

Görsel Bilgi ve İletişim araçları 

Bilgiyi veya mesajı ifade etmek ya da iletişim kurmak 

amacıyla göze hitap eden iletişim araçlarıdır. 

Örnek: Televizyon, dergi, bilgisayar, gazete, kitap,resim. 

İşitsel Bilgi ve İletişim araçları 

Bilgiyi veya mesajı ifade etmek ya da iletişim kurmak 

amacıyla kulağa hitap eden iletişim araçlarıdır. 

Örnek: Telefon, MP3 çalar, ses kayıt cihazı, radyo. 

Yazılı ve Basılı Bilgi ve İletişim araçları 

Yazılı ve basılı bir bilgiyi veya mesajı ifade etmek ya da 

iletişim kurmak amacıyla kullanılan iletişim araçlarıdır. 

Örnek: Gazete, dergi, kitap, poster, broşür vs. 

Gelişen teknoloji birbirleriyle etkileşime 

yeni araçları da meydana getirmektedir. 

• Görsel-İşitsel Araçlar 

• İşitsel ve Yazılı-Basılı Araçlar 

• Görsel- İşitsel ve Yazılı-Basılı Araçlar 

Eş Zamanlı (Senkron) İletişim Araçları: 

Kullanıcıların aynı zamanda, ama farklı 

mekanlarda olduğu durumlarda kullanılan iletişim 

araçlarıdır. Görüntülü konuşma, canlı yayın vs. 

Farklı Zamanlı (Asenkron) İletişim 

Araçları: 

Kullanıcıların farklı zamanlarda, aynı veya farklı 

mekânlarda olduğu durumlarda kullanılan iletişim 

araçlarıdır. Eba ders videoları, cd-dvd vs. 

 

Forum 

Kullanıcıların belirli konularda fikir alışverişinde 

bulunduğu, çeşitli paylaşımlar yaptığı bir alanıdır. 

Üye olmadan bazı mesajları okuyamaz, resimleri 

göremez ya da dosya indiremezsiniz. 

- Forumda bir konu hakkında başlık açılır ve kullanıcılar 

bu başlık altına mesaj yazarak fikirlerini belirtirler. 

- Forumlar sadece bir tartışma alanı değil, aynı zamanda 

bilgi ve deneyim öğrenme alanlarıdır. 

- Forumlara üye olan herkes mesaj yazabilir. 

- Bu yüzden gereksiz mesajların 

çoğalmaması için forumda yöneticiler bulunur. 

- Yöneticiler forum kurallarına başlıkları ve mesajları 

silebilir ya da değiştirebilir. 

Forumun Sağladığı Kolaylıklar 

- Foruma açtığınız bir konuyu birçok kişi ile 

tartışabilirsiniz. 

- Yardıma ihtiyacınız olduğu bir konuda bilgili veya 

deneyimli kullanıcılara ulaşarak sorununuzu hızlıca 

çözebilir ya da siz de diğer üyelerin çözüm bulmasına 

yardımcı olabilirsiniz. 

- Forumda yer alan konuları okuyarak çeşitli konularda 

bilgi sahibi olabilir 

Sesli ve görüntülü iletişim araçları nelerdir? 

• Televizyon • Bilgisayar • Tablet • Telefon • Sinema 

Çevrimiçi Sohbet Nedir? 

İki veya daha fazla kişinin aynı zaman içerisinde 

internet üzerinden iletişim sağlayabilmesidir.



TABLOLAMA PROGRAMLARI 

 Kısaca tablolama programları; kolay şekilde, formüllerle ve grafiklerle hesap yapma programlarıdır. 
 Tablolama programı ile verilerle ilgili grafikler çizebilir, kolay ve hızlı bir şekilde raporlar, özetler 
hazırlayabilir, istenilen verilere ulaşabilir, sıralayabilir, verileri sorgulayabilirsiniz. 
 Tablolama programları, her türlü veriyi özellikle de sayısal verileri tablolar hâlinde tutarak istenildiği 
zaman bu verilerle ihtiyaç duyulan tüm hesaplamaları ve analizleri yapma imkânı sunan bir uygulama 

programıdır. 
 Bir elektronik tablolama yazılımını açtığınızda göreceğiniz şey, kutularla dolu bir pencere olacaktır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Satırlar ve sütunların kesişmesiyle oluşan bu kutulara hücre adı verilir. 
 Hücreleri oluşturan satırlar sayılarla sütunlar ise harflerle isimlendirilir. 
 Bir hücreyi oluşturan sütunun harfi ile satırın numarası, o hücrenin adresini belirler. 
 Birçok tablolama programı vardır. 
 Genel olarak hepsinin benzer özellikleri vardır. 
 En çok kullanılan tablolama programları;  
Google E-tablolar, Microsoft Excel, Libre Office, Open Office’tir. 
 Elektronik tablolama programında, birden fazla çalışma sayfası bulunur. 
 Çalışma sayfalarının bir araya gelerek oluşturduğu elektronik tablolama dosyasına ise kitap adı verilir. 

 
 
 
 

 
           

        EXCEL 
 Başlık çubuğu: Kullanımda olan elektronik tablolama kitabının adını içerir. 
 Sekmeler: Araç çubuklarını içinde barındıra ve bütün işlemlerin (biçimlendirme, çizim, formül vb.) 

yapıldığı bölümdür. 
 Formül çubuğu: Varsa hücre içindeki formülü yoksa hücre içindeki veriyi gösterir. 
 Kaydırma çubukları: Sayfayı yukarı, aşağı, sağa ve sola kaydırmak için kullanılır. 
 Kılavuz çizgileri: Hücreleri birbirinden ayıran çizgilerdir. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Topla Fonksiyonu 
Belirli bir aralıktaki sayıların toplamını almaya yarar. 

= TOPLA(A1:A10) 
 

Ortalama Fonksiyonu 
Belirli bir aralıktaki sayıların ortalamasını almayayarar. 

=ORTALAMA(A1:A10) 
 

Maksimum Fonksiyonu 
Belirli bir aralıktaki sayılardan maksimum 

değeri bulur. 
=MAK(A1:A10) 

 
Minimum Fonksiyonu 

Belirli bir aralıktaki sayılardan minimum değeri bulur. 
=MİN(A1:A10) 

Başlık Çubuğu 

Formül Çubuğu 

Kılavuz çizgileri 

Kaydırma 

çubukları 


