
Bilişim bilgi ve teknolojinin bir araya gelerek üretilen sonuçlar 

bütünü olarak tanımlanabilir. Bilişimin bir çok alt dalları vardır. 

Bunlar bilgisayar donanımı , yazılımı , ağ vb. bunlar sadece bazılarıdır. 

Bilişimin kapsadığı bilgi çerçevesi gerçekten muazzamdır. Hepsine 

hakim olmamız neredeyse imkansızdır. Ve hayatımızdan 

soyutlamakta bir o kadar imkansızdır. Çünkü bilişim hayatımızın her 

yerindedir. Bilgisayar , tablet ve akıllı telefonlarımızla hayat artık 

daha da kolaylaşmıştır. Bilişim yazılımları toplumun gereksinimlerine 

göre düzenlenmektedir.  İnternetten alışveriş yapabilir , 

faturalarımızı saatlerce sıra beklemeden ödeyebilir, yine en çok sıra 

olan ve insanların ciddi şekilde vaktini alan devlet işlerinizi e-

devletten halledebilir, piyasayı takip edebilir, fiyat araştırması 

yapabilir,  insanların tecrübelerini forum siteleri aracılığı ile 

öğrenebilirsiniz  ve bilgi paylaşımı yapabilirsiniz. Son teknolojileri bir 

tıklamayla gözlerinizin önüne getirmek mümkündür.  

Bu yazıda bilgisayar ve teknoloji üzerine haber yapan magazin 

ve web sitelerinin küçük bir tanıtımını yapacağım. Hepimizin de 

bildiği üzere teknoloji oldukça hızlı ilerlemektedir. Bu da toplumun 

gereksinimlerini bu yöne çekmiştir. Teknolojinin günlük hayatımızda 

yeri önemlidir. Ve bu da beraberinde teknolojiyle yaşadığımız 

sorunları getirmektedir.  Herkesin her şeyi bilmesine imkan yoktur ve 

bilenlerin bilmeyenlere anlattığı herkesin sorunlarına cevap 

bulabildiği bir ortam niteliğinde olan forum siteleri bulunmaktadır. 

 Teknolojinin hayatımıza getirdiği bir başka gereksinim ise 

piyasada bulunan teknolojik aletleri evimizde otururken ulaşabilmek. 

Almak istediğimiz herhangi bir telefon , bilgisayar, tablet vb. aletlerin 

istediğimiz marka ve model de özelliklerini görebilmek , onları başka 

marka ve modellerle karşılaştırabilme fırsatı  ve fiyat araştırması 

yapabilme fırsatı sunmasıdır. Bu sayede herhangi bir şey alacağımızda 



evimizde otururken teknolojiye dair soru ve  sorunlarımızın 

cevaplarına erişebiliriz. Yine toplumun gereksinimleri göz önünde 

bulundurularak teknoloji ve bilgisayar haberlerinin derlenip bize 

sunulduğu web siteleri ve aylık yada haftalık yayınlanan dergiler de 

bunun için hizmetimizdedir. Peki hangileridir bunlar ?? 

Bilişim üzerine belirli işlerle insanların beğenisini kazanmış ve bu 

listeye girebilme hakkına sahip olmuş bilişim  web siteleri  şu 

sıradadır. Güncel haberler, editör günlükleri ürün incelemeleri , 

forum içeren web siteleridir. 

 

 

 



 

“Donanımhaber, Türkiye'nin bilgisayar 
teknolojisi üzerine kurulan ilk web 
sitelerindendir. Yayın 
hayatına 1999 yılında teknoloji 
haberleri sitesi olarak başlamıştır. 2001 
yılında yayına başlayan Forum bölümü, 
Türkiye'de hala en çok tıklanan 
sitelerden biridir. Sitenin sloganı 'Sık sık 
güncellenen haber sitesi'dir. “ 

(çevrimiçi , wikipedia,  
http://tr.wikipedia.org/wiki/Donan%C
4%B1mhaber) 

 

“1999 yılında Gün Oksay isimli bir web tasarımcısı tarafından 

kuruldu. İlk başlarda yalnızca haber sitesi olarak gönüllü editörler 

yardımıyla yayın yaptı. 2001 yılında Donanımhaber forumu kuruldu. 

Kısa bir süre sonra İstanbul Kozyatağı'nda Donanımhaber ofisi 

kuruldu. Burada forumun yönetimi görev yapmaktadır. Forumun 

kurulmasıyla aktif katılımcılar arasında bilgi aktarımı başladı. 

Donanımhaber sitesinde teknoloji dışında, Otomobil dünyası, ikinci el 

eşya satışı, müzik, elektronik gibi her türlü konuda forumlar 

bulunmaktadır. Forumun Konu Dışı adı verilen bölümünde her yaştan 

kullanıcı her türlü konu hakkında tartışabilmektedir. Konu dışı 

yapılanması Twitter denemeleri gibi değişik etkinlikler yapmakta 

olup bazı sitelerin ünlü olmasına katkı sağlamıştır.” 
 

(çevrimiçi, wikipedia,  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Donan%C4%B1mhaber) 
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Donanımhaber’de teknolojiye dair tüm soru ve sorunlarınızın 

çözümüne yanıt arayabilirsiniz . Donanımhaber forum da  küfür ve 

hakaret içermeyecek şekilde sorularımızı sorabilir yada daha 

önceden bu sorunları yaşamış ve bu sitede çözüm yollarını bulup 

yazılalarını paylaşan insanlarımızın tecrübelerinden 

yararlanabilirsiniz. 
 

 



 

Popüler Haberler 

Donanımhaber’de siteye 
girdiğimizde bir çok 
etkileşimli buton ve resimler 
bulunmaktadır. Bunlardan 
biriside popüler haberler 
sitesidir. En yeni haberleri ve 
yeni çıkan teknolojik aletleri  
buradan takip edebiliriz. 

 

 

 

 



Chip online  teknolojiye dair bize yol gösterebilecek yardımcı 

olabilecek  TR’de bilinen en iyi bilişim web sitelerinden birisidir. 

Teknolojideki  son gelişmeler. Yeni çıkan teknolojiler. Tüm marka ve 

modeller. Ve bütün gelişmeleri bu siteden takip edebilirsiniz. 

Chip tv ‘ den okurlarımızın merak ettikleri  en yeni çıkan teknolojileri 

uzman kişilerin incelemesi ve yorumlarıyla izleyebileceğiniz videolar 

mevcuttur. Bütün videolar hd kalitededir. Bu videolar ticaret amaçlı 

tanıtımlar değil kullanıcıya en iyisini tanıtma yönündedir. 
 

 

 

 

 

 

 



Uzmanına Sorun  kısmından  foruma üye girişi şartı bulunmadan soru 
ve sorunlarınızı yazıya dökebilirsiniz. Bunu yapmak çok kolay. 
Konunuzla ilgili bir başlık ve sorunuzu yazarak bu işlemi çok kısa bir 
sürede tamamlayabilirsiniz. 
 
 

 
 



 

“CHIP, bilgisayar ve iletişim dergisidir. 
Yayımcı şirket CHIP Holding tarafından 
basılan dergi Avrupa ve Asya'da 15 ülkede 
yayınlanmaktadır.[1] CHIP dergisinin ilk 
baskısı Almanya'da Eylül 1978'de yapıldı. 
CHIP Almanya'nın en eski ve en büyük 
bilgisayar dergisidir. 2008'in 4. çeyreğinde 
her ay 418.019 kopya sattı. Ayrıca her gün 
düzenli haberler yayınlayan, web sitesine 
sahiptir.”(wikipedia, 
http://tr.wikipedia.org/wiki/CHIP_(dergi)
) 
 

 
 

 

 

 

Bilgisayar ve iletişim dergisi olan Chip 
Dergi ayda bir çıkmaktadır.7,90 Tl gibi bir 
fiyatı vardır. Dergiyi gazete bayilerinde, 
dergi satan büfelerde, marketlerde ve 
D&R mağazalarında bulabilirsiniz. 
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İnternet ve bilgisayar haberleri içerikli bir web sitesidir.  

 

Teknolojinin hızlı gelişmesiyle paralel olarak kullanıcı dostu bilişim 

temalı web siteleri ve dergiler de gelişmektedir. Bunlardan birisi de 

hepinizin en az bir kere girmiş olabileceği pc nettir. Yeni ürünler , 

yazılım haberleri, mobil uygulamaları, makaleleri ve forum  sayfası da 

bulunmaktadır.  
 



 

 

“PCnet bilgisayar ve internet 
dünyasını birlikte yansıtan, son 
kullanıcılara yönelik 
aylık bilgisayar ve internet dergisidir. 
Doğan Burda Dergi 
Yayıncılık tarafından 1997 yılından 
beri yayımlanmaktadır.Derginin 
içeriği 2012 yılına kadar Türkiye'de, 
Türk yazarlar tarafından oluşturuldu. 
2012 yılında Birleşik Krallık merkezli 
Future plc'ye bağlı Future Publishing 
Limited ile lisans anlaşması yapıldı ve 
Future plc tarafından yayımlanan 
teknoloji dergilerinin içeriği de 
yerelleştirerek Türk okuyucusuna 
sunuldu. Dergi, Mart 2014 sayısından 
itibaren yeniden tamamen Türkiye'de 
hazırlanmaya başlandı.Dergi, her ay 
okurlarına çift katmanlı DVD hediye 
etmektedir.” (wikipedia, 
http://tr.wikipedia.org/wiki/PCnet) 
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Her ne kadar teknolojinin 
getirdiği kolaylıklar ile elimizin 
altında ki bilgisayarımız, 
tabletimiz ve ceplerimizde ki cep 
telefonlarına kadar erişim imkanı 
sağlansa da kitap ,gazete ve dergi 
okumanın keyfi bir başkadır 
diyenlerdenseniz Pc Net dergi 
tam size göre. Bu dergi de aylık 
yayınlanmaktadır. Dergiyi gazete 
bayilerinde, dergi satan 
büfelerde, marketlerde ve D&R 
mağazalarında bulabilirsiniz. 

 
 

Yazımızın başında da dediğimiz gibi çağa ayak uydurmak zorundayız. 

İnternet ve bilgisayar çağında bizim yol haritamız olan bilişim temalı 

magazin ve web sitelerini ele aldım. Şimdi  seçim sizin. 
 

 

 


