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Dersinin içeriği

ì Bilgisayar	nedir?	Dünü,	bugünü	ve	yarını?

ì Veri	ve	bilgi	kavramları

ì İnternet	kullanımı

ì Dosya,	klasör,	disk	kavramları

ì Bilgisayarda	kullanılan	sayı	sistemleri

ì Bilgisayar	donanımı	ve	yazılımı

ì PC	ve	mobil	işletim	sistemleri

ì Windows	işletim	sisteminde	temel	kavramlar	ve	işlemler

ì Word,	Excel,	Powerpoint yazılımlarına	giriş,	temel	fonksiyonlar

ì Access	ile	veri	tabanı	hazırlama



Bilgisayar nedir?

ì Bilgisayar,	kullanıcıdan	aldığı	verilerle	mantıksal	ve	aritmetiksel	
işlemleri	yapan;	yaptığı	işlemlerin	sonucunu	saklayabilen;	
sakladığı	bilgilere	istenildiğinde	ulaşılabilen	elektronik	bir	
makinedir.	

ì Önceden	belleğine	yüklenmiş	bir	yazılım	ile	kendisine	verilen	
komutlara	göre,	verilen	verileri	işleyerek	sonuçlar	üretir.	

ì Bu	işlemleri	insandan	daha	hızlı	yapabildiği	için	bilgisayar	
kullanımı	hızla	yaygınlaşmıştır.

ì Günümüz	bilgisayarları,	milyarlarca	karmaşık	işlemi	saniyeler	
içinde	yapabilecek	kadar	hızlıdır.



Bilgisayarın tarihçesi

ì Bilgisayarın	gelişiminin,	günümüzden	5000	yıl	önce	abaküsün	
bulunması	ile	başladığı	söylenebilir.	İnsanoğlu	ilk	defa	abaküs	
kullanarak	bir	araç	yardımı	ile	sayıları	saymaya	başlamıştır.

ì 1642	yılında	Blaise Pascal,	vergi	
toplayıcısı	olan	babasına	yardım	
edebilmek	için	ilk	basit	hesap	
makinesini	icat	etmiştir.	Üzerinde	
sayılar	olan	bu	basit	makine,	
hesap	makinelerinin	atası	sayılır.	
Pascal’	ın geliştirdiği	bu	hesap	
makinesinin	adı	Pascaline’	dır. ì Pascaline



Bilgisayarın tarihçesi

ì 1673	yılına	gelindiğinde	Alman	Gottfried
Wilhelm	von Leibniz,	Pascaline’	ı	
geliştirerek	çarpma	işlemi	de	yapabilen	
bir	makine	haline	getirmiştir	

ì 1820	yılında	Fransız	Charles	Xavier Thomas	de	Colmar,	dört	
işlem	yapabilen	bir	hesap	makinesi	icat	etmiştir.	Colmar’	ın icat	
ettiği	makinenin	üzerinde	çalışılarak	‘Arithometer’	adı	verilen	
mekanik	hesap	makineleri	kullanılmaya	başlanmıştır.

ì Leibniz



Bilgisayarın tarihçesi

ì Günümüzde	anladığımız	işleviyle	bilgisayar	
mantığının	temelini	ilk	olarak	İngiliz	matematik	
profesörü	Charles	Babbage ortaya	atmıştır.	
1832	yılında	Babbage,	DifferenceEngine’	adını	
verdiği	diferansiyel	denklem	çözümü	yapabilen	
makineyi	geliştirmeyi	düşünmüştür.	Lokomotif	
büyüklüğünde	ve	buharla	çalışan	bu	makineyi,	
programları	saklayabileceği	ve	hesaplamaları	
yapıp	çıktı	alabileceği	bir	düzenekte	çalıştırmayı	
tasarlamıştır.	10	yıl	süren	çalışmaların	sonunda	
bu	ülküsüne	ulaşamamıştır,	ancak	o	zaman	
düşündüğü	yapı	bugün	bizim	kullandığımız	
bilgisayarların	işlevine	tıpatıp	benzemektedir.

ì Difference Engine	

ì (Babbage)



Bilgisayarın tarihçesi

ì 1801	yılında	Joseph-Marie	Jacquard,	delikli	
tahtayı	(punch board)	tasarlayarak	eldeki	
verilerin	bu	tahtaya	basılıp	saklanması	
fikrini	ortaya	atmıştır.	Bu	fikirden	
yararlanarak	Babbage,	‘Analitik	Makine’	adı	
verilen	genel	amaçlı	kullanımı	olabilecek	bir	
makine	geliştirmiştir.

ì 1890	yılında,	Amerikalı	mucit	Herman
Hollerith,	Jacquard’ın delikli	tahta	buluşunu	
daha	hızlı	baskı	yapabilen	bir	makinede	
geliştirip	kullanmıştır	

ì Tabulator (Hollerith)



Bilgisayarın tarihçesi

ì Tabulator’	denen	bu	makine	ile	ilk	iş	olarak	
Amerika	Birleşik	Devletleri’nde	nüfus	sayımı	
yapmayı	planlamıştır.	Eski	yöntemlere	göre	
nüfus	sayımı	10	yılda	tamamlanırken,	
Hollerith’in buluşu	ile	sayım	6	haftada	
bitmiştir.	

ì Hollerith,	önce	‘TabulateMachine	
Company’,	daha	sonra	1924	yılında	
‘International	Business	Machines’	(IBM)	adı	
altında	bir	firma	kurarak	kendi	delikli	kart	
okuyucusunu	iş	dünyasıyla	da	tanıştırmıştır.	

ì Tabulator (Hollerith)



1. nesil bilgisayarlar (1945 - 1956)

ì Bu	dönem	1945-1956	yılları	arasını	kapsar.	Birinci	nesil	
bilgisayarları	diğer	dönemlerden	ayıran	özellikler,	vakum	
tüplerinin	bulunması	ile	vana	ve	tel	devrelerden	oluşmasıdır.	Bu	
dönemin	bilgisayarlarında	elektrik	akımı,	vakum	tüpleri	
aracılığıyla	denetlenmektedir,	verileri	saklayabilmek	için	de	
manyetik	davullar	bulunmaktadır.	

ì Bu	bilgisayarlar	özel	işlemler	yapmaları	için	üretildiklerinden,	
kullanım	alanları	da	sadece	bu	özel	işlemlerin	yapılmasıyla	sınırlı	
kalmıştır	ve	çalışmaları	çok	yavaştır.



2. nesil bilgisayarlar (1956 - 1964)

ì 948	yılında	transistörün icadı	ile	bilgisayar	dünyasında	
ilerlemeler	müthiş	bir	ivme	kazanmıştır.	Transistörler,	ilk	defa	
1956	yılında	bilgisayarlarda	kullanılmaya	başlanmıştır.	Bu	
dönemin	en	belirgin	buluşu,	transistörlerin vakum	tüplerinin	
yerini	alarak	makine	boyutlarının	küçülmesini,	birinci	nesil	
makinelere	göre	daha	hızlı	çalışmasını	sağlaması	ve	makine	
dilinin	yerine	programlama	dillerine	geçilmiş	olmasıdır.	Makine	
dilinde	kullanılan	‘Assembly’	yerine,	uzun	ve	zor	olan	ikili	
(binary)	kodları	ikinci	nesil	bilgisayarlarla	birlikte	programlama	
diline	dönüştürülmüştür.	Böylece	birinci	nesildekiler	gibi	her	
amaç	için	makine	üretmek	yerine,	her	amaç	için	program	
yazılmaya	başlanmıştır.	‘COBOL’	ve	‘Fortran’	dilleri	bu	dönemde	
geliştirilmiştir.



2. nesil bilgisayarlar (1956 - 1964)

ì 1948	yılında	transistörün icadı	ile	bilgisayar	dünyasında	ilerlemeler	
müthiş	bir	ivme	kazanmıştır.	Transistörler,	ilk	defa	1956	yılında	
bilgisayarlarda	kullanılmaya	başlanmıştır.	Bu	dönemin	en	belirgin	
buluşu,	transistörlerinvakum	tüplerinin	yerini	alarak	makine	
boyutlarının	küçülmesini,	birinci	nesil	makinelere	göre	daha	hızlı	
çalışmasını	sağlaması	ve	makine	dilinin	yerine	programlama	dillerine	
geçilmiş	olmasıdır.	

Bu	dönemde	bilgisayarlar	iş	dünyasına	da	
girmiştir.	Mali	bilgilerin	işlendiği	bilgisayarlar	
ve	programlar	üretilmiştir.	Bu	dönemde	
Heath firması	elektronik	analogbilgisayarı,	
IBM	ise	‘IBM	1401’	adıyla	ilk	endüstriyel	
bilgisayarı	üretmiştir. Analog Bilgisayar	(Heath)



3. nesil bilgisayarlar (1964 - 1970)

ì Vakum	tüplerinin	yerini	alan	transistörler,	bilgisayar	tarihinde	
çok	önemli	bir	buluş	olmuştur.	Ancak	bilgisayarlar	elektronik	
devrelerindeki	çabuk	ısınmadan	dolayı	uzun	süre	
çalıştırılamamaktadır.	1958	yılında,	Texas Instruments
mühendislerinden	JackKilby,	bütünleşmiş	devre	(IC	–
Integrated Circuit)	buluşuyla	ısınma	sorununu	çözümlemiştir.	IC,	
üç	elektronik	parçanın	küçük	silikon	disklerde	birleştirilmesiyle	
oluşan	bir	devredir.	Bilim	adamları	tek	bir	yonganın	üzerine	çok	
daha	fazla	transistör ekleyerek	yarı	iletkenleri	(semi-conductor)	
icat	ederler.	Sonuçta	yongaların	içerisine	ne	kadar	çok	transistör
eklenirse,	bilgisayarların	boyutu	da	o	kadar	küçülmektedir.	Bu	
döneme	damgasını	vuran	ikinci	gelişme	de,	bilgisayarlar	için	
‘işletim	sistemi’	geliştirilerek	çok	sayıda,	farklı	programlar	
çalıştırılabilmesidir.



4. nesil bilgisayarlar (1970 - günümüz)

ì Dördüncü	nesil	bilgisayarları	diğer	dönemlerden	ayıran	
özellik,	milyonlarca	transistörün tek	bir	bütünleşik	
devre	yongası	(Integrated CircuitChip)	üzerinde	
toplanarak,	mikro	işlemcilerin	bulunması	ve	karmaşık	
programlama	dillerine	geçilmesidir.	IBM,	1981	yılında,	
insanları	ilk	defa	kişisel	bilgisayarlar	(PC	– Personal
Computer)	ile	tanıştırmıştır.	Bu	tarihten	itibaren	
bilgisayarlar	büyük	endüstriyel	ve	askeri	amaçlı	
çalışmaların	dışında;	evlere,	okullara	ve	işyerlerine	
girmiştir.	Bilgisayarların	bu	gelişimi,	sonraki	yıllarda	
masaüstü	ve	dizüstü	bilgisayarlar	olarak	gündelik	
hayatımızın	ayrılmaz	bir	parçası	olmalarını	sağlamıştır.

ì PC	(IBM)



5. nesil bilgisayarlar (günümüz - gelecek)

ì Beşinci	nesil	bilgisayarların	günümüze	damgasını	vuran	
gelişmeleri,	paralel	işleme	(parallel-processing)	ve	büyük	ölçekli	
bütünleşmiş	devrelerin	bulunmasıdır.	Bu	gelişme	ile	milyonlarca	
transistör tek	bir	yongada	toplanıp,	milyarlarca	işlemi	salise	ile	
ifade	edilebilecek	zaman	dilimlerinde	gerçekleştirebilmektedir.	
İnsanoğlunun	hayal	gücüne	paralel	buluşlar	gerçekleştirmesinin	
sonu	olmadığından,	bu	dönemin	sonu	belirtilememektedir.



5. nesil bilgisayarlar (günümüz - gelecek)

CPU Yıl Transistör sayısı
Intel	4004 1971	 2,300

Intel	8086 1978 29,000

Intel	80386 1985 275,000

Intel	Pentium 1993 3,100,000

Intel Pentium	III 1999 9,500,000

Intel	Core 2	Duo 2006 291,000,000

AMD	K10	Quad Core 2007 463,000,000

Intel	Core i7 2008 731,000,000

Intel Xeon 8	Core NehalemEX 2010 2,300,000,000

Apple A10	 2016 3,300,000,000



5. nesil bilgisayarlar (günümüz - gelecek)

ì Transistörler şu	hali	ile	bir	virüs’ün	1000’de	1	boyutunda	ve	biraz	
daha	küçültülülürer ise	elektronu	durduramazlar.	Dolayısıyla	
bit’leri	üretemez	ve	veri	işleyemezler.	Artık	bilgisayarların	
değişmesi	gerekli.

ì Bu	nedenle	2012	yılında	Quantummekaniği	ile	çalışan	ilk	
bilgisayar	üretildi.	İlk	başta	devasa	olan	bu	bilgisayarlar,	
günümüzde	yavaş	yavaş	küçültülmeye	başladı.	0	ve	1	dediğimiz	
bitler	yerine,	Qubitlerle çalışan	Quantumbilgisayarları,	şimdilik	
sadece	şifre	çözme	işlemleri	için	kullanılıyor.	Geliştirilmesi	
normal	bilgisayarlara	göre	çok	daha	zor	olan	bu	bilgisayarların,		
2015	yılında	Delft Üniversitesi’	nde yapılan	bir	çalışma	ile	ışık	
hızından	daha	hızlı	işlem	yapabildiği	ispatlandı.	



İnsan ve bilgisayarın değişimi



Bilişim sistemlerinin  etkileri

Olumlu	Etkiler Olumsuz	Etkiler
İşletme	 içi	işlemlerin	 ve	kağıt	tabanlı	
süreçlerin	 çok	daha	hızlı	gerçekleşmesi

Önceden	 insanların	 yaptığı	işleri	 devralarak	
çalışanlarında	 yerini	almak

Müşterilerin	 tüketim	alışkanlıklarını	
belirlemede	 ve	firmaları	yönlendirmede	
yardımcı	olmak

Kişisel	 veriler	 ile	ilgili	mahremiyet	sorunları

İnternet	tabanlı	çözümler,	kiosklar,	mobil	
işlemler	 gibi	hayatı	müşteriler	 için	
kolaylaştıran	çözümler

Birçok	sürecin	tümü	ile	bilişim	 sistemlerine	
bağlı	hale	gelmesi	 sonucu	kesinti	
durumunda	hayatın	da	durması

Cerrahi,	radyoloji,genetik	vb.	konularda	
sağlanan	 ilerlemeler

Bilişim	 sistemlerinin	 yoğun	kullanımı	 kaynaklı	
sağlık	sorunları

Kablolu	ve	kablosuz	ağlar	ile	verinin	
milyonlarca	 insan	 ile	paylaşımı

İstenmeyen	 içeriklerin	veya	kötü	yazılımların	
yine	bu	ağlar	ile	dağıtımı



Dünyada internet kullanımı

ì 2000	yılında	dünya	nüfusunun	%6,8’	i	(414	milyon	kişi)	internete	
erişim	sağlayabilirken,	2016	yılında	dünya	nüfusnun%46’	sı (3,5	milyar	
kişi)	internete	bağlanabilmektedir.

ì 2016	yılında,	dünya	internet	kullanıcılarının	%75’	i,	en	gelişmiş	20	
ülkede	bulunan	kullanıcılardır.

ì Dünyanın	en	fazla	internet	kullanıcısına	sahip	ülkesi,	2016	yılında	721	
milyon	kullanıcı	ile	Çin	Halk	Cumhuriyeti’	dir.	Çin’	i	sırasıyla	Amerika	
Birleşik	Devletleri	ve	Hindistan	takip	etmektedir.	

ì İzlanda,	nüfusunun	tamamının	internete	erişim	sağladığı	tek	dünya	
ülkesidir.

ì Ülkemiz,	46	milyon	kullanıcı	ile	2016	verilerine	göre	nüfusunun	%58’	
ine	internet	erişimi	sağlamaktadır.	



Dünyada internet kullanımı

Kullanıcı	sayısı



Dünyada internet kullanımı


