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Bilişim Teknolojileri



Bilişim Nedir?

Bilişim, “teknoloji ve bilgi kullanılarak üretilen sonuçlar” olarak 
tanımlanabilir.
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Bilgi İletişim Bilişim+ =



Bilişim

40 yıl önce, çeşitli hesaplamalar, veri işleme ve süreç kontrolü 
sağlayan bir teknoloji iken; günümüzde, süreçleri, sistemleri ve 
bunların dünya ile etkileşimini oluşturma ve tasarlama 
amacıyla kullanılmaktadır. 
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Teknoloji Nedir?

Grekçe’de teknik (techne) kelimesi 
açığa çıkarmak anlamına gelmektedir.

Teknoloji ise, sanat ve zanaata 
sistematik yaklaşımı ifade eden 
“technologia” kelimesinden türemiştir.
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Teknoloji Nedir?

Teknoloji, belli amaçlara ulaşmada, belli sorunları çözmede, 
gözleme dayalı ve kanıtlanmış bilgilerin uygulanmasıdır 
(Demirel, 1993).

Teknoloji, pratik uygulamaların yapılmasını sağlayan organize 
olmuş bilgilerin ya da bilimsel bilgilerin sistemli uygulamalarıdır 
(Galbraith, 1967).
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Bilişim Teknolojileri

Bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her 
türlü görsel, işitsel araçlara bilişim teknolojileri denir.
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• Bilginin elde edilmesinde, 

• Saklanmasında, 

• Üzerinde işlem yapılmasında, 

• Ağlar aracılığıyla bir yerden başka bir yere 
iletilmesinde kullanılan bilgisayar ve iletişim 
teknolojilerinin tümüdür. 



Bilişim Teknolojileri

8

Yapılan işe göre

Tek bir iş yapan 
bilişim 

teknolojileri

Birden fazla iş 
yapan bilişim 
teknolojileri

Taşınabilme 
durumlarına göre

Taşınamayan 
bilişim 

teknolojileri

Taşınabilir 
bilişim 

teknolojileri

Kullanım amacına 
göre

İyi niyetli 
kullanım

Kötü niyetli 
kullanım

Kullanıcı sayısına 
göre

Kişisel kullanım

Birden fazla 
kişinin kullanımı



Bilgi Nedir?

Bilgi: Bir şeyin ya da bir olayın belirli bir özelliğini tanımlar.
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• Herhangi bir konuda elinizde 
hiçbir bilgi bulunmadan karar 
vermek olası değildir.

• Bilginin önemi, önemli bir yargıda 
bulunmak ve karar vermek için 
gerekli olmasından kaynaklanır. 



Bilgi İşlem Süreci

Bilgi bir karar vermekte anlam taşıyan, karar vericiye gerektiği 
zamanda ve gereken biçimde ulaştırılan ve doğru olan işlenmiş 
verilerdir.

• Bilgi işlem sürecinin hammaddesi veridir. 

• Veri çeşitli işlem adımlarından geçer ve ürün elde edilir. 

• Bilgi işlem sonucunda elde edilen bu ürün bilgidir.
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Bilgi-İşlemsel Düşünme
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Bilgi-İşlemsel Düşünme

Mantık kullanma

Karar verme

Algoritmik düşünme

Eleştirel düşünme

Problem çözme



Bilgi-İşlemsel Düşünme

• Mantıklı bir şekilde verileri düzenleme 
ve çözümleme

• Problemleri bilgisayar veya başka 
araçlar yardımı ile çözebilmek için 
formülleştirme

• Algoritmik düşünme çerçevesinde 
çözümleri otomatikleştirme
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Bilgi-İşlemsel Düşünme

• Modeller, simülasyonlar aracılığı ile 
verileri sunma

• Kaynakları etkin ve etkili bir şekilde 
kullanarak en optimum çözümleri 
tanımlama ve uygulama 

• Bulunan çözümü farklı problemlere 
transfer etme ve genelleştirme
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Bilgi-İşlemsel Düşünmenin Önemi

• Bilgisayar biliminin temelini oluşturur. 

• Günümüz öğrencilerinin sahip olması gereken becerileri arasında 
yer almaktadır. 

• Mantık kullanma, karar verme, algoritmik düşünme, eleştirel 
düşünme ve problem çözme becerilerini kapsar. 

• Öğrenciler bilgisayarlar ile çözümlerini otomatik hale getirip 
problemleri daha etkili çözebilir. 

• Öğrenciler değişen teknolojik hayata ve iş yaşamına daha iyi 
hazırlanabilecektir. 
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