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• Bilgi Teknolojileri ve Temel 
Kavramlar 

• Bilgisayar Kuşakları ve 
Sınıflandırılması 

• Bilgisayar Kullanmada Etken Olan 
Faktörler 

• Bilgisayarda Yapılan Temel İşlemler 

• Bilgisayarların Sınıflandırılması 

• Bilgisayarda Verilerin Kodlanması 

• Bilgisayar Kodlama Sistemleri 

• Saklamada ve İletimde Kullanılan 
Ölçü Birimleri 

H
ED

EF
LE

R
  

•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  

•Bilgi teknolojilerindeki tarihi 
gelişim evrelerini ifade 
edebilecek, 

•Bilgisayarları sınıflandırabilecek, 

•Bilgi teknolojileri ile ilgili temel 
kavramları tanımlayabilecek, 

•Bilgisayar kuşaklarını ve 
özelliklerini açıklayabilecek, 

•Veri kodlama yapılarını 
tanımlayabileceksiniz. 

 

 

  

BÖLÜM 

1 

3 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ 

TEMEL BİLGİ 
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Bilişimde veri; olgu, 

kavram veya 

komutların iletişim, 

yorum ve işlem için 

elverişli biçimde 

gösterimidir. 

 

GİRİŞ 

Bilgi teknolojileri günümüzde hemen her alanda insanlara hizmet 

etmektedir. Günlük yaşantımızda kullandığımız bir mutfak gerecinden uzaydaki bir 

uyduya kadar çok geniş bir yelpazede bilgi teknolojilerinin yansımalarını görmek 

mümkündür. Birbirinden çok farklı algılama ve karmaşık olarak adlandırılan bu 

teknolojilerin ortak bir temeli bulunmaktadır. Zaman içerisinde her bir teknoloji 

diğerini destekleyerek gelişmektedir.  

Bu kitap bilgi teknolojilerinin temel bileşenleri ve çeşitli bilgisayar 

yazılımlarının tanıtımını kapsamaktadır. Bu bölümde temel bilgi teknolojilerinin 

terminolojisi, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar kuşkları ve veri kodlama 

teknolojilerine yer verilmiştir. 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR  

Veri, Bilgi ve Enformasyon 

Veri; sayılar, rakamlar, sözcükler, metinler, resimler, olaylar vb. biçiminde 

temsil edilen ham gerçekliklerdir. Verinin belli bir amacı, hızı, sıklığı, türü, maliyeti, 

yoğunluğu, vb. özellikleri vardır. Sözlük anlamıyla veri; bir araştırmanın, bir 

tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öğe, muta, donedir. Bilişimde veri; 

olgu, kavram veya komutların iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimde 

gösterimidir. 

Kuramları ve olguları ancak doğru kavramlar kullanarak açıkladığımız zaman 

işin gereğini layıkıyla yapmış oluruz ve başkaları tarafından da doğru anlaşılmalarını 

sağlayabiliriz. Örneğin, “Bilgisayar Oyunu” dendiğinde pek çok kişi tarafından 

“Atari” 'den söz edildiği sanılır. Halbuki Atari sadece bilgisayar oyunları oynamaya 

yarayan bir ticari marka adıdır. Benzer bir şekilde birçok kişi hala “tıraş bıçağı” 

yerine “jilet” kullandığını söyler. Jilet, aslında Derby, Permatik gibi bir tıraş bıçağı 

markasıdır. Atari-jilet örneklerinde olduğu gibi çok önemli bir sözcük olan “BİLGİ” yi 

de maalesef ciddi bir yanlış yaparak “ENFORMASYON” sözcüğüyle eşanlamda 

kullanıyoruz. Atari, jilet gibi sözcükleri yanlış kullanmak, bizim dikkatsizliğimizi ve 

kullanılan dile karşı saygı ve becerimizi sergiler. Ancak çağımızın en önemli 

kavramlarından olan “bilgi” ve “enformasyon” sözcüklerini yanlış kullanmanın 

maliyeti farklıdır. Çünkü buradaki yanlış kullanım insanlık tarihinin en temel ve 

önemli unsuru olan “bilgiyi” yanlış anlayıp, değerlendirmemize, dolayısıyla da 

sosyoekonomik olayları, olguları ve kuramları yanlış anlamamıza ve 
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yorumlamamıza neden olabilir. Bu nedenle bilginin, önemini iyi anlayabilmek için 

işe bu kavramlara açıklık kazandırmakla başlamakta yarar vardır.  

Bilgi (knowledge) kavramı, ne yazık ki yukarıda da belirtildiği üzere birçok kişi 

tarafından yanlış bir şekilde enformasyon (information) kelimesinin eş anlamlısı 

gibi kullanılmaktadır. 

Enformasyon veya eskilerin deyimiyle malumat, herhangi bir konu ile ilgili bir 

bilinmeyeni (belirsizliği) giderme konusunda yardımcı olan betimleyici ifadelerdir. 

Örneğin, bir sinemada hangi filmin gösterildiği, havanın nasıl olacağı veya 

aradığımız bir kitabın hangi kütüphanede veya kitapçıda olduğu, bilgi değil, 

enformasyon sahibi olmaktır. Gerçi dilbilgisi açısından enformasyon sözcüğünün 

bilmek eylemiyle bir ilişkisi vardır, ama bilmek (knowledge) çok daha farklı anlam 

içeren bir kavramdır. Bu nedenle mutlaka bilgi sözcüğüyle bağlantılı kullanılacaksa 

enformasyona açıklayıcı niteliği olmayan ve sadece anlamayı veya farkında olmayı 

sergileyen “sıradan bilgi” de diyebiliriz. Malumat veya haber sözcükleri de “bilgi” 

sözcüğü yerine tercih edilebilecek, enformasyona daha yakın kavramlardır. 

Enformasyon sözcüğünün eşanlamlısı olarak “bilgi” sözcüğünün kullanımında ısrar 

etmek, özellikle İngilizce'den yapılacak çevirilerin yanlış anlaşılmasına ve 

yorumlanmasına neden olacaktır, hatta olmaktadır. 

Bilgi, olguları ve olayları tanıma, anlama ve özellikle açıklamaya yönelik, 

eğitim, gözlem, araştırma veya deneyim yoluyla elde edilen ve bütün bunların 

insanın zihinsel değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan olgular veya fikirlerdir. 

Bilgiye, bir çeşit işlenmiş enformasyon da diyebiliriz. Örneğin, kredi kartlarının 

sağladığı “veriler/enformasyon” kullanılarak, kredi kart sahiplerinin hakkında 

cinsiyet, yaş ve gelir durumlarına göre harcama alışkanlıkları konusunda bilgi sahibi 

olabiliriz. Gazeteler, reklamlar, bilgisayarlar, büro araç-gereçleri “enformasyon 

sektörü” ürünleridir, “bilgi sektörü değil”. Görüldüğü gibi enformasyon ve bilgi 

sözcükleri arasında belirgin bir anlam farkı vardır.  

Örneğin, bir kullanıcının Excel'de yazdığı kod “bilgi”sidir. O kodun işlediği 

rakamlar “data”dır. O rakamlardan Excel'in türettiği ve kullanıcının karar vermek 

için kullandığı “rakamlar” “information”dır. 

Veriler günümüzde en hızlı, doğru ve kolay olarak bilgisayarlar yoluyla 

işlenmektedirler. Tarihi süreç içerisinde çeşitli şekillerde veri işleme metotları 

kullanılmıştır. 

Veri işlemenin evreleri 

Tarihi süreç incelendiğinde veri işlemenin dört evre geçirdiği görülmektedir. 

Bunlar; el yordamıyla veri işleme, mekanik veri işleme, elektromekanik veri işleme 
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Tarihsel olarak en eski 

hesaplama aracı Çin’de 

kullanılmaya başlanan 

ve basit aritmetiksel 

işlemleri yapmakta 

kullanılan Abaküs’tür. 

 

İlk mekanik hesaplama 

cihazı 1642 yılında 

Fransız bilim adamı 

Blaise Pascal tarafından 

geliştirilmiştir. 

ve son olarak elektronik veri işleme evreleridir. Bu evreler, kesin tarihler verilerek 

ayrılamamakta, ancak ortaya konulan araç ve yöntemlere göre yorumlanmaktadır. 

El Yordamıyla Veri İşleme 

Dünyadaki en eski kanunlardan olarak bilinen Babil hükümdarı 

Hammurabi’nin adını taşıyan Hammurabi kanunlarında, sayılar ile ifade edilen ceza 

ve ölçü ifadelerine rastlanması, o zamanlarda da bile basit anlamda da olsa bir veri 

işleme yapıldığını göstermektedir. Ayrıca Mısırlıların papirüs ve parşömen 

(parchment)  adı verilen sayfalara ve Babil’li tüccarların tablet üzerlerine kayıtlarını 

yazmaları ilkel anlamda veri saklama metodu olarak düşünülebilir.  Ancak tarihsel 

olarak en eski hesaplama aracı Çin’de kullanılmaya başlanan ve basit aritmetiksel 

işlemleri yapmakta kullanılan Abaküs’tür. 2000 yıldan fazla süredir bilinmekte ve 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Teller üzerine dizili boncuklardan oluşan çağdaş 

şekli, günümüz okul öncesi ve ilköğretim başlangıç sınıflarında temel sayı sayma 

aracı olarak kullanılmaktadır.  

Mekanik Veri İşleme 

Veri işleme konusunda 16. yüzyıl başlarına kadar mekanik bir araç ortaya 

konulamamış, bu iş ilkel metotlarla yapıla gelmiştir. 1614 yılında İskoçyalı Jhon 

Napier adlı düşünür, Napier Kemikleri (Napier Bones) adını verdiği, logaritma 

prensiplerine göre çalışan bir araç geliştirmiştir. Kayıt tutma teknikleri, Yunanlılar 

tarafından yapılan kayıt denetimleri ve Romalılar tarafından yapılan bütçeler gibi 

yeniliklerle yüzyıllar boyunca gelişmeye devam etmiştir. İlk mekanik hesaplama 

cihazı 1642 yılında Fransız bilim adamı Blaise Pascal tarafından geliştirilmiştir. 

Bilgisayar teknolojisine katkısından dolayı daha sonra modern bir programlama 

diline onun ismi verilmiştir. Yaklaşık 30 yıl sonra, bir Alman matematikçisi Gottfried 

von Leibniz, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapabilen bir cihaz geliştirerek 

Pascal’ ın icadını daha da ileriye götürmüştür. 

Charles Xavier Thomas, dört işlem yapabilen ilk ticari mekanik hesap 

makinesini 1820’ de geliştirmiştir. Charles Babbage “Fark Makinesi” adını verdiği 

otomatik mekanik hesap makinesinin küçük bir modelini 1822’de tasarlamış ve bu 

modelin sabit talimat programıyla kumanda edilen ve buharla çalışan tam 

otomatik modelini 1823’de yapmıştır.  

Elektromekanik Veri İşleme 

1880’li yıllarda bile Amerika Birleşik Devletleri’nde bilgi işlem geleneksel 

yöntemlerle yapılıyordu. Bu dönemde kayıt hacmi hızla genişliyor ve el ile yapılan 

işlemler bilginin eksik olmasına ve yapılan işin zamanında yetiştirilememesine 

sebep oluyordu. Örneğin, 1880 nüfus sayımı 1890 sayım zamanı geldiğinde henüz 
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Howard Hathaway 

Aiken’in yönettiği bir 

ekip 1937 yılında 

“Mark-1” adı verilen ilk 

otomatik dijital 

bilgisayarı yapmayı 

başarmıştır. 

bitirilememişti. Tam bu sıralarda elektromanyetik delikli kart teçhizatı keşfedildi. 

Aslında delikli kartların tarihi, Joseph Marie Jacquard isimli bir Fransız 

dokumacının, mekanik dokuma tezgahlarını kontrol etmek için bu kartları icat ettiği 

1801 yılına kadar uzanır. Amerikan nüfus idaresi bir istatistikçi olan Herman 

Hollerith’i bu sayım problemine çare bulmak üzere görevlendirdi. 1887 yılında 

Hollerith, makine tarafından okunabilir kart kavramını geliştirdi ve “nüfus sayımı 

makinesi” diye adlandırılan bir cihaz tasarladı. Hollerith’in metoduyla, nüfus sayımı 

için gerekli zaman sekizde bire düştü ve böylece bu tekniklerin 1890 sayımında 

kullanılması benimsendi. 1880’den sonraki on yıllık dönemde, nüfus 50 milyondan 

63 milyona çıkmış olmasına rağmen, 1890 nüfus sayımı 3 yıldan daha az bir 

zamanda tamamlandı. 1890 sayımından sonra, Hollerith bu teçhizatı ticari 

kullanıma sundu. 1896’da bu icadını satmak için bir şirket kurdu. Bu şirket daha 

sonra diğer bazı firmalarla birleşti ve IBM (International Business Machines) adını 

aldı.  

Delikli kart işlemi, giriş verilerinin kartlarda delik açmak suretiyle kodlanmış 

bir şekilde kaydedilmesi şeklindeki basit bir fikre dayalı idi. Daha sonra bu kartlar, 

işlem adımlarını icra eden elektromanyetik makinelerle besleniyordu. Delikli 

kartlarla bilgi işleme metodunun el ile icra edilen metotlardan çok daha hızlı ve 

elde edilen sonuçların daha iyi olmasına rağmen, bu makinelerin çalıştırılması, 

beslenmesi ve durdurulması için insan gücü gerekiyordu. 

Howard Hathaway Aiken’in yönettiği bir ekip 1937 yılında “Mark-1” adı 

verilen ilk otomatik dijital bilgisayarı yapmayı başardı. Elektromekanik rölelerle 

çalışan bu bilgisayarın, dört işlemin yanı sıra logaritmik ve trigonometrik 

fonksiyonları çözen özel programları da vardı. Bu bilgisayar da delikli kart 

sistemiyle çalışıyordu. Yavaştı; bir çarpma işlemi 3-5 saniyede yapılabiliyordu. Buna 

rağmen otomatikti ve uzun işlemleri tamamlayabiliyordu. Mark-1, Aiken’in 

yönetiminde tasarlanan ve yapılan bilgisayar dizilerinin ilki oldu. Bu bilgisayarla 

bugünkü anlamda bilgisayar dönemi başlamış sayılır.  

Elektronik Veri İşleme 

İlk prototip elektronik bilgisayar, Iowa State College’da matematik ve fizik 

profesörü olan Dr. John Vincent Atanasoff tarafından 1937-38 kışında tasarlandı. 

Mevcut hesaplama cihazlarının hiçbirisi onun ihtiyaçlarını karşılamadığı için 

Atanasoff kendi bilgisayarını yapmaya karar verdi. Kafasında şekillenen tasarım 

kavramlarını kullanarak asistanı Clifford Berry ile ilk elektronik bilgisayarı inşa 

etmeye başladılar. Bu bilgisayar, kaydetme ve aritmetik-mantık fonksiyonları için 

vakum tüplerini kullanmaktaydı. İnşa edilen bu bilgisayara da Atanasoff-Berry 

Computer ya da kısaca “ABC” ismi verildi. 1940’lı yılların başlarında Atanasoff ve 

Berry, Pennsylvania Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde çalışan John W. 
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Tipik olarak elektronik 

bileşenler, “açık” veya 

“kapalı” olmak üzere iki 

durumdan birisinde 

bulunurlar. Bu yaklaşım 

donanım tasarımını 

kolaylaştırmıştır. 

 

Bilgi-işlem ve kayıt 

tutma amacıyla üretilen 

ilk bilgisayar bir başka 

UNIVAC-1 dir. 

Mauchly ile tanışarak kendi çalışmalarını gösterdiler. Bunun üzerine Mauchly genel 

amaçlı bir bilgisayarın nasıl inşa edilebileceği yönünde kendi fikirlerini formüle 

etmeye başladı. Çünkü ABC, simültane eşitlik sistemlerini çözmek amacıyla 

geliştirilmiş özel amaçlı bir bilgisayardı. Mauchly, lisansüstü mühendislik eğitimi 

yapan J.Presper Eckert ile birlikte 1940’lı yılların başlarında ENIAC isimli bilgisayarın 

inşasını organize etmeye başladı. 

ENIAC genel amaçlı ilk elektronik bilgisayardı. A.B.D. ordusu tarafından 

finanse edilen ENIAC gizli bir savaş projesi olarak yapıldı. 18000 vakum tüpünün 

kullanıldığı ENIAC’ın ağırlığı 30 tondu ve yaklaşık 140m2’lik bir alan işgal ediyordu. 

Bütün bu kaba yapısına rağmen saniyede 300 çarpma işlemi yapabilen ENIAC, o 

günkü şartlar göz önünde bulundurulduğunda, mevcut herhangi bir bilgisayardan 

300 kez daha hızlı idi.  

1940’lı yılların ortalarında matematik alanında bir dahi olan John Von 

Neuman, H. H. Goldstine ve A. W. Burks ile işbirliği içinde çalışarak; (1) 

bilgisayarların inşasında ikili sayı sisteminin kullanılabileceği, (2) hem bilgisayar 

programlarının hem de verilerin bilgisayarda dahili olarak saklanabileceği 

konusunda bir makale yayınladı. Bu fikirlerden birincisi Atanasoff’un ABC’sinde 

daha önce kullanılmıştı fakat bu makaleyle ikili sayı sistemi kavramı herkese ilan 

edilmiş oldu. Bilindiği gibi ikili sayı sistemi sadece 0 ve 1 rakamlarıyla temsil edilir. 

Tipik olarak elektronik bileşenler, “açık” veya “kapalı” olmak üzere iki durumdan 

birisinde bulunurlar. Bu yaklaşım donanım tasarımını kolaylaştırmıştır. İkinci fikir 

bir diğer dönüm noktasıydı. Çünkü bu, programların veriler gibi kaydedilebileceği 

anlamına gelmekteydi. Artık her yeni uygulamanın çalıştırılmasından önce sayısız 

düğmeler ve tellerle uğraşmaya ihtiyaç kalmıyordu. Programların kaydedilmesi 

fikrinin orijini konusu hala tartışmalı olsa da bu, bilgisayar tasarımı felsefesinin 

temel bir parçası olmuştur. Bugün çoğu modern bilgisayar, bu ilk tasarım 

kavramlarını kullandığı için Von Neumann makineleri olarak bilinir. 

Bu fikirler her ne kadar ENIAC’da tam olarak hayata geçirilemese de, 

Mauchly, Eckert ve diğer bilim adamlarının programların kaydedilebildiği yeni bir 

makine inşa etmeye başlamalarına ön ayak oldu. Üzerinde çalışılmaya başlanan 

EDVAC isimli bu makinenin bitirilmesi de yıllar aldı. EDVAC’taki gecikmenin bir 

sebebi, Eckert ve Mauchly’nin 1946 yılında kendi şirketlerini kurmaları ve UNIVAC 

üzerinde çalışmalara başlamalarıydı. 1951 yılı başlarında ilk UNIVAC-1 nüfus 

idaresinde kullanılmaya başlandı. UNIVAC-1’in nüfus idaresinde IBM’in delikli 

kartlarının yerini almasından sonra IBM’in kurucusunun oğlu olan Thomas J. 

Watson, IBM’i hızla bilgisayar çağının içine taşımaya karar verdi. Bilgi-işlem ve kayıt 

tutma amacıyla üretilen ilk bilgisayar bir başka UNIVAC-1 idi. Bu bilgisayar 1954 

yılında General Electric tarafından yapıldı. Bu arada 1954 yılının sonlarında IBM 
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Lambaların (vakumlu 

tüpler) kullanıldığı ilk 

bilgisayarlardır. Elektrik, 

elektronik alanındaki 

hızlı gelişmeler 

bilgisayar alanındaki 

çalışmaları ve 

gelişmeleri inanılmaz 

ölçüde artırmıştır. 

650 hizmete sunuldu. Nispeten daha az pahalı olan IBM 650 çok büyük bir kabul 

gördü. IBM’in 1955 yılında bilgisayar imalatında liderliği ele geçirmesinin en büyük 

sebebi de bu IBM 650’ler olmuştur denilebilir. 

BİLGİSAYAR KUŞAKLARI VE SINIFLANDIRILMASI 

Günümüze Kadar Bilgisayar Kuşakları 

Bilgisayar miladı olarak kabul edilen 1940’lı yıllardan bu yana, sayısal 

bilgisayarlar başka hiçbir teknolojide görülmeyen hızlı bir gelişim gösterdi. 

Bilgisayar teknolojisinin 40’lı yıllardan günümüze kadarki gelişimi, 4 ana dönemde 

incelenebilir. Yani dört farklı “Bilgisayar Kuşağından” söz edilebilir. 

Kuşaklara ayırmada verilen tarihler, farklı kaynaklarda 1-2 yıl farklılık 

gösterebilmektedir. Bunun nedeni ise bazı yazarların kuşak değişmesine neden 

olan teknolojinin icat edilmesini esas almaları, bazılarının ise teknolojinin 

bilgisayarlarda kullanıldığı tarihini kabul etmeleridir. Tarihlerin farklı olabilmesine 

karşın ortak olan nokta, bilgisayarların 4 kuşaktan oluştuğudur. 

Birinci kuşak bilgisayarlar (1950-58) 

Yapımında, lambaların (vakumlu tüpler) kullanıldığı ilk bilgisayarlardır. 

Kullanılan bu kısa ömürlü lambalar çok yer kaplıyor, çok enerji tüketiyor ve etrafa 

oldukça fazla ısı yayıyorlardı. Her modelinden bir adet üretilebilen bu 

bilgisayarların yapımı çok zor ve pahalıydı. Bu tür bilgisayarlar devlet kurumları için, 

özellikle de askeri amaçlar için kullanılmak üzere yapılmışlardı. Bu makineler, 

düşman deniz altılarının kullandığı şifreleri çözmekte ve uçaktan atılacak 

bombaların yörüngelerini hesaplamakta kullanıldılar.  

Birinci kuşak bilgisayarlar sürekli bakım gerektiriyorlar, çalıştıklarında çok 

fazla ısındıkları için pahalı soğutma sistemlerine ihtiyaç duyuyorlardı. Ayrıca bu 

bilgisayarları, sadece makinenin yapısını ve işleyişini çok iyi bilen uzmanlar 

kullanabiliyordu. Bu tür bilgisayarların kullandığı programlar ve programlama dilleri 

de makineye özel idi. Başka bir makine de çalıştırılamıyordu. Programlanmaları çok 

güç ve karmaşık bir işti, tümüyle makine dilleri ile yapılıyordu ve bazen tüm 

sistemin kablo bağlantılarını değiştirmeyi gerektiriyordu. Ticari amaçlı ilk bilgisayar 

aynı teknolojiyle, UNIVAC-1 adıyla 1952 yılında piyasaya sürüldü. Elektrik, 

elektronik alanındaki hızlı gelişmeler ve bilgisayarların ticari amaçla kullanılmaya 

başlanması, bilgisayar alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri inanılmaz ölçüde 

artırarak günümüze kadar getirmiştir. Yüksek maliyet ve karmaşık işlemlerinden 
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Temel saklama işlemi 

için “Çekirdek Bellek” 

adı verilen manyetik 

ortamlar, yardımcı 

bellek için de manyetik 

teypler geliştirilmiştir. 

 

Minibilgisayar olarak 

tabir edilen ilk 

makineler 1965 yılında 

Digital Equipment 

Corporation (DEC) 

tarafından geliştirildi ve 

piyasaya sunulmuştur. 

dolayı 1958’e kadar bilgisayarların kullanımı kamu kurumları ve üniversiteler ile 

sınırlı kaldı.  

Bu birinci kuşak makineler her ne kadar fen bilimleri alanında kullanım için 

tasarlanmışsa da 1954-1959 döneminde çok sayıda işletme, bilgi-işlem amacıyla bu 

bilgisayarları kullanmaya başladı. Fen bilimleriyle uğraşmayanlar, makineyi bir 

muhasebe aracı olarak gördüler ve dolayısıyla ilk işletme uygulamaları bordro gibi 

rutin işleri yapmak için hazırlandı. Bu dönemde genelde bilgisayarların potansiyeli 

küçük görülüyordu. Bununla birlikte, çok sayıda işletme bilgisayarları prestij 

kazanmak amacıyla satın alıyorlardı.  

İkinci kuşak (1958-64) 

Yeni bir teknoloji olarak yarı iletken maddelerin bulunması ile vakumlu 

lambaların yaptığı işleri yapabilen, ısı problemi oluşturmayan, hacim olarak oldukça 

az yer tutan Transistör’ün bulunuşu ve yaygınlaşmasıyla, lambalı bilgisayarlardan 

çok daha hızlı ve güvenilir bilgisayarlar yapmak mümkün oldu. Temel saklama 

işlemi için “Çekirdek Bellek” adı verilen manyetik ortamlar, yardımcı bellek için de 

manyetik teypler geliştirildi. Sonraları, daha kullanışlı bir ortam olduğu için 

manyetik diskler tercih edildi.  

1959 yılında ortaya çıkmaya başlayan ikinci kuşak bilgisayarlar daha küçük ve 

hızlı, ayrıca daha kapasiteli idi. Makine dilinde program yazma pratiği yüksek 

seviyeli programlama dillerinin kullanımı yolunu açtı. İkinci kuşak bilgisayarların 

gelişimine paralel olarak, transistor ve diğer bileşenleri, küçük silikon yongalar 

(chip) üzerine yerleştirebilen devreler içerisine entegre etme fikri etrafında inşa 

edilen yeni bir endüstri ortaya çıktı.  

İkinci kuşak sistemlerde nispeten uzmanlaşılmıştı. Bu sistemler hem fen 

bilimleri hem de diğer alanlardaki uygulamaları çalıştırabilecek şekilde tasarlanmış 

ancak her iki çevrede de istenilen düzeye gelinmemişti. Bu durum, 1964 yılında 

IBM tarafından üçüncü kuşak bilgisayar donanımının çıkarılmasıyla değişti. Yeni 

sistem, System/360 ana bilgisayar (mainframe) ailesiydi. Bu bilgisayar sistemleri 

hem fen bilimleri alanında hem de diğer alanlarda etkin bir şekilde kullanıldı. Bu 

yıldan sonra çok sayıda kaliteli işlemci aileleri ortaya çıktı.  

1960’lı yılların ilk yarısında inşa edilen bilgisayarlar ana bilgisayar 

(mainframe) olarak tabir edilir. Ana bilgisayarlar, bir organizasyon tarafından 

ihtiyaç duyulan tüm işlem gücünün merkezi bir bilgisayarda toplandığı bilgisayar 

sistemleriydi. Bu yaklaşım bazı organizasyonların ihtiyacını karşılamaya yetiyordu. 

Fakat bir kısım organizasyonların bu büyük sistemleri elde etmeye gücü 

yetmiyordu veya bu organizasyonlar büyük merkezi sistemlerde etkin bir şekilde 
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Üçüncü kuşağın, 

transistörlerin yerine 

yüzlerce transistörün 

işlevini yerine 

getirebilen Entegre 

devrelerin 

kullanılmasıyla başladığı 

kabul edilir. 

işlenemeyecek özel uygulamalara sahiptiler. Açıkçası ana bilgisayarların bırakmış 

olduğu boşlukları dolduracak düşük maliyetli daha küçük bilgisayarlar için bir 

ihtiyaç doğmuştu. Çok sayıda yenilikçi kurum ya da kişiler bu ihtiyacı görerek 

1960’lı yıllarda yeni firmalar kurdular. Minibilgisayar olarak tabir edilen ilk 

makineler 1965 yılında Digital Equipment Corporation (DEC) tarafından geliştirildi 

ve piyasaya sunuldu.  

İkinci kuşak bilgisayarların en önemli yeniliği, programlamaya getirdikleri 

yeni olanaklardı. Önceleri, bilgisayarda yapılan her şey makinenin yapısına bağımlı 

iken, ikinci kuşak bilgisayarlarla birlikte makinenin donanımından bağımsız 

kavramsal programlama dilleri ortaya çıktı. Programcının, makinenin yapısını 

bilmek zorunda kalmadan program yapabilmesine imkan sağlayan ve bir ölçüde 

İngilizce’ye benzeyen üst düzey programlama dilleri ve donanımlar arasında 

iletişim sağlayan “İşletim Sistemi” bu dönemde geliştirildi. 

Üçüncü kuşak (1965-71) 

Bilgisayarlarda üçüncü kuşağın, transistörlerin yerine yüzlerce transistörün 

işlevini yerine getirebilen Entegre devrelerin kullanılmasıyla başladığı kabul edilir. 

Önceleri programcılar kendi veri ve programlarını hazırlar ve işlem için bilgisayar 

merkezine teslim ederlerdi. Bilgisayar merkezi bu işleri bir araya getirir ve daha 

önceden planlanmış aralıklarla yığınlar halinde bilgisayara verirlerdi. Bu yığın işlem 

yaklaşımından ortaya çıkan kaçınılmaz gecikme kullanıcılar için rahatsızlık verici bir 

durumdu. Bu duruma çare bulmak için, Dartmouth College’da profesör olarak 

görev yapan John Kemeny ve Thomas Kurtz isimli araştırmacılar zaman paylaşımı 

(timesharing) kavramı üzerinde çalışmaya başladılar.  

Zaman paylaşımı, bir sistemin nispeten düşük hızlı da olsa on-line, 

birbirinden bağımsız ve aynı anda kullanılabilen istasyonlarla işletimini ifade etmek 

için kullanılan bir terimdir. Bu tür sistemlerde her bir istasyon, kullanıcıların 

merkezi işlemciye doğrudan erişimini sağlar. Kemeny ve Kurtz, işlemci desteğinin 

bir kullanıcının istasyonundan diğerininkine değişmesine ve tüm işlem 

tamamlanıncaya kadar belirlenmiş bir zaman aralığı içinde her bir işin bir kısmının 

yapılmasına imkan veren özel programlar geliştirdiler. Üzerinde çalıştıkları 

etkileşimli bilgisayar çevresini daha iyi bir hale getirebilmek için, tüm bilim 

dallarındaki öğrencilerin kolay öğrenebilecekleri bir programlama dili geliştirdiler. 

Bu dil BASIC (Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code) programlama 

diliydi. 

1960’lı yılların ikinci yarısının sonlarına kadar bilgisayar imalatçıları bilgisayar 

donanımını ya satıyor ya da kiraya veriyorlardı. Ancak yazılımlar için para 

almıyorlardı. Bilgisayar imalatçılarının ürettiği yazılımlardan daha iyi ve etkin 
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Mikroişlemcilerin 

üretilmesiyle birlikte 

başlayan kuşaktır. 

 

Mikroişlemciye dayalı 

ilk kişisel bilgisayar 

(Personal Computer-

PC) reklamı QST 

dergisinin Mart 1974 

sayısında çıkmıştır. 

Microsoft firması 

tarafından PC’lerde 

kullanılmak üzere 

“DOS” (Disk Operating 

System) isimli bir 

işletim sistemi 

geliştirilmiştir. 

yazılımlar üretebilen çok az sayıda bağımsız yazılım üreticisi firma vardı. Fakat 1969 

yılında bu durum değişti ve IBM donanım ve yazılım fiyatlarını ayrı ayrı belirlemeye 

başladı. Bu durum, kullanıcıları piyasadaki en iyi yazılımları araştırmaya teşvik etti. 

Böylece çok sayıda yeni yazılım şirketi ortaya çıkarak daha kaliteli ve ileri seviyeli 

yazılımlar üretmeye başladı. 

Dördüncü kuşak (1971 ve sonrası) 

Dördüncü kuşak, mikroişlemcilerin üretilmesiyle birlikte başlayan kuşaktır. 

Mikroişlemcilerin geçmişi 1960’lı yılların ikinci yarısının sonlarına dayanır. O 

zamanlar Datapoint şirketinde elektronik mühendisi olarak çalışan Victor Poor özel 

amaçlı bilgisayarlar geliştiriyordu. Her siparişte, Poor ve diğer mühendisler tasarım 

çalışmasına baştan başlamak zorunda kalıyorlardı. Bu durum Poor’a çok büyük bir 

zaman kaybı olarak görünüyordu. Poor, aritmetik-mantık ve kontrol birimlerinin 

tek bir silikon yonga üzerine yerleştirilmesi durumunda yonganın yığın üretimine 

geçilebileceğini ve özel işleri icra etmek için farklı şekillerde programlanabileceğini 

düşünüyordu. Bu düşünceyle, Poor ve Harry Pyle bir mikroişlemci modeli 

geliştirdiler. Datapoint şirketi elektronik parçalar üretmediği için Poor, “yonga 

işlemci” modelini, Datapoint şirketi için üretebilecekleri umuduyla Texas 

Instruments ve Intel şirketlerine götürdü. Her ne kadar yapılan görüşmelerden bu 

mikroişlemcinin üretilebileceği konusunda bir karar çıkmadıysa da, söz konusu 

şirketler mikroişlemci yonga kavramını kullanmak konusunda serbest bırakıldılar. 

Tabii ki bu şirketler boş durmayarak bu tasarım çalışmasını daha ileriye götürdüler.  

1969 yılının sonlarında Intel’de çalışan Marcian Ted Hoff isimli mühendis, bir 

Japon şirketinden gelen temsilcilere mikroişlemci yonga konusunda kendi 

tasarımını anlattı. O zamanlar hesap makineleri sadece tek bir fonksiyon gören özel 

yongalardan üretiliyordu. Fakat Hoff’un yeni yongası değişik hesap makinesi 

fonksiyonları icra etmek üzere programlanabilir nitelikteydi. Japon şirketi Hoff’un 

fikirlerini mantıklı görerek yonga üzerinde fiili çalışma başlattı. “The Intel 4004” 

isimli ilk mikroişlemci yalnızca bir kaç işlemi icra edebiliyor ve aynı anda çok az 

miktarda veriyi işleyebiliyordu. Fakat bu bir başlangıç oldu ve TI ile Intel ardı ardına 

çok daha güçlü işlemciler üretmeye başladılar.  

Mikroişlemciye dayalı ilk kişisel bilgisayar (Personal Computer-PC) reklamı 

QST dergisinin Mart 1974 sayısında çıktı. Reklam edilen ürün Scelbi-8H idi. Bu ürün 

sadece 200 adet satabildi. Scelbi’nin ardından Altair 8800 geldi. Bir Intel 

işlemcisiyle tasarlanan Altair, bu makine ile ilgili olarak Popular Electronics isimli 

magazinin Ocak 1975 sayısında yayınlanan bir makaleyle tanıtıldı. Bu yayın PC 

patlamasının başlangıcı oldu.  
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1970’li yılların son 

dönemlerinde PC’ler 

evlerde, okullarda ve 

işyerlerinde 

kullanılmaya 

başlanmıştır. 

O sıralarda Microsoft firması tarafından PC’lerde kullanılmak üzere “DOS” 

(Disk Operating System) isimli bir işletim sistemi geliştirildi. MS-DOS işletim sistemi 

de denen bu sistem PC’lerde standart hale geldi. DOS ile başlayan büyümesiyle 

Microsoft bugün dünyanın en büyük yazılım üretici firması konumuna gelmiştir. 

Bugün PC endüstrisinde birbirleriyle rekabet eden ve çok iyi donanımlı geliştirme 

laboratuarları olan çok sayıda şirket vardır. Fakat PC’lerdeki gelişmenin gerçek 

öncüleri bu işi hobi olarak yapan, kendi kendilerini eğitmiş mühendislerdi. Onlar 

prototip sistemler yaparak, magazinler vasıtasıyla bilgisayar endüstrisini keşifleri 

konusunda bilgilendirdiler. Aldıkları siparişlerden elde ettikleri paraları yeni keşifler 

için kullandılar. Bu anlamda çok sayıda şirket kuruldu. Bu öncü şirketlerden çok azı 

bugün hayatta kalsa da yaptıkları şey dünyayı değiştirmeye yetti.  

Artık PC çağı başlamıştı. 1976 yılında genç bir Hewlett-Packard teknisyeni 

olan Steve Wozniak, Apple-I isimli bir bilgisayar yaptı. Bunu Apple-II takip etti ve bir 

anda bilgisayar endüstrisinde önemli bir yer elde etti. 1977 yılı sonuna kadar 

piyasada baskın olan makineler Apple-II ve TRS-80 idi. Bu dönemde çoğu uygulama 

programı bu bilgisayarlar için hazırlandı. Örneğin 1978 yılının sonbaharında VisiCalc 

isimli önemli bir yazılım piyasaya çıktı. “İşlem tablosu” yazılımlarının ilki olan 

VisiCalc satırlar ve sütunlar halinde organize edilen verileri işlemek ve analiz etmek 

için geliştirilmiş bir yazılımdı. VisiCalc’ın Apple-II için yazılmış versiyonuyla Apple 

binlerce bilgisayar sattı. VisiCalc’ın başarısıyla birlikte yeni yazılımlarda da bir 

patlama başladı. 

1970’li yılların son dönemlerinde PC’ler evlerde, okullarda ve işyerlerinde 

kullanılmaya başlandı. 1980’li yıllar başladığında evlerde kullanım için Atari ve 

Commodore şirketleri tarafından düşük maliyetli sistemler üretildi. IBM şirketi, 

IBM-PC ailesi bilgisayarlarla piyasaya girdi ve büyük bir başarı elde etti. 1980’li 

yıllarda birçok uygulamayı tek bir paket içerisinde birleştiren yeni ürünler ortaya 

çıktı. Özellikle Windows işletim sisteminin, geliştirilmesiyle birlikte bilgisayarlar 

hem grafik ara yüzüne kavuştu hem de kullanımı çok daha kolay bir hale geldi. 

Günümüzde, bilgisayar yazılım ve donanımındaki gelişmeler çok büyük bir 

hızla devam etmektedir. Bilgisayar donanımının maliyetleri gittikçe düşme eğilimi 

gösterirken, her geçen gün daha kabiliyetli bir hal alıp büyüyen yazılımların 

maliyetleri ise artmaktadır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler o denli hızlı 

gerçekleşmektedir ki hem yeni yazılımları hem de donanımları takip etmek günden 

güne güçleşmektedir. 
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Bilgisayar kullanılarak, 

büyük miktarlarda ses, 

görüntü ve metin 

saklamak mümkündür. 

 

Bilgisayarlar, İnternet 

veya elektronik posta 

gibi imkanlar ile hızlı bir 

iletişim sağlar. 

BİLGİSAYAR KULLANMADA ETKEN OLAN FAKTÖRLER 

Bilgisayar kullanımını etkileyen birçok bileşen bulunmaktadır. Bu bileşenler 

hız, güvenilirlik, bilgi saklama kabiliyeti, iletişim aracı özelliği, eğitim aracı özelliği 

ve oyun-eğlence aracı özelliği olmak üzere 6 temel yapıda ortaya koyulmuştur.  

 Hız: Bilgisayarın en önemli özelliklerinden biri, işlemleri hızlı bir şekilde 

icra etmesidir. Bugün bilgisayarların toplama, çıkarma gibi temel işlemleri icra 

etmesi için gereken zaman mikro saniyelerden (saniyenin milyonda biri) nano 

saniyelere (saniyenin milyarda biri) hata pico saniyelere (saniyenin trilyonda biri) 

kadar inmiştir. Bilgisayar işlemcisinin tamamen elektronik aksamdan oluşması veri 

akışının devreler üzerinde ışık hızına yakın bir hızda gerçekleştiği anlamına gelir.  

 Güvenilirlik: Bilgisayarların yaptıkları işlemlerin kesinlikle doğru olduğu 

ve yüzlerce kez yinelense bile işlemin her seferinde aynı sonucu verdiği gerçeği onu 

kullanmada etken olan diğer bir faktördür. Kullanılan programın hatasız oluşu ve 

girilen verilerde sorun olmaması durumunda elde edilen sonuç asla yanlış 

olmamaktadır. El yordamıyla yapılması günler belki aylar süren ve sonucu her türlü 

hataya açık bir problemin çözümü için, işlem hızı, güvenilirlik faktörü ile birlikte 

düşünüldüğünde, bilgisayar yardımıyla çözümlenmesi günümüzde tek yol olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 Bilgi Saklama Kabiliyeti: Yığın bilgi depolayabilme imkanı, bilgisayar 

kullanımını etkileyen diğer bir faktördür. Çok küçük alanlar ve materyaller üzerinde 

akıl almayacak kadar büyük miktarlarda ses, görüntü ve metin saklamak mümkün 

olmaktadır. Bu bilgilere ulaşmak da birinci faktör olarak belirtilen hız ile bağlantılı 

olarak oldukça kolay olmaktadır. Kullanılan saklama üniteleri ve yardımcı saklama 

üniteleri ve bunların saklama kapasiteleri ilerleyen konularda açıklanacaktır. 

 İletişim Aracı Olması: Başka bir bilgisayara veya bir ağa bağlanarak 

fiziksel uzaklıkları ortadan kaldıran bilgisayarlar, İnternet veya elektronik posta gibi 

imkanlar ile hızlı bir iletişim sağlamaktadır. Günümüzde e-devlet, e-ticaret gibi 

elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerin yaygınlaşması bilgisayarların bir iletişim 

aracı olarak etkin kullanımını doğurmuştur. Bu faktör günümüz şartlarında diğer 

faktörlerden daha popüler olduğu için bilgisayarlar bazı kimselerce sadece bir 

iletişim aracı gibi görülmektedir.  

 Eğitim Aracı Olması: Çeşitli düzeylerdeki ders ve anlatımların sesli ve 

görsel olarak hazırlanan materyalleri bilgisayarlar aracılığıyla işletilmekte, bu 

şekilde bir sınıf ve eğitmen benzeri ortam oluşturarak daha kalıcı eğitim 

verilmesine imkan sağlamaktadır. Gerçek ortamda yapılması riskli ve pahalı olan bir 

takım olayların sanal olarak benzeştirilmesi, örneğin, uçuş eğitimi simülasyonları, 
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Bilgisayar çeşitli giriş ve 

çıkış cihazları vasıtasıyla 

toplanan verileri alma, 

işleme ve farklı 

formlarda sunma 

kabiliyetine sahiptir. 

araç kaza simülasyonları, bilgisayar yardımıyla kolay bir şekilde yapılmaktadır. Bu 

şekilde eğitim, bilgisayarların kullanıma etken olan bir faktör olarak sayılabilir. 

 Oyun-Eğlence Aracı Olması: Oldukça öne çıkan bir faktördür. Özellikle 

çocuklar ve gençler arasında oyun oynamak ve müzik dinlemek amacıyla bilgisayar 

kullanılması yaygındır. Donanım üreticileri, özellikle grafik ve ses kartı üreticileri, 

oyun ve müzik severlerin istekleri doğrultusunda geliştirme çalışmaları yapmakta, 

üç boyutlu hızlandırıcıya sahip yüksek hızda veri aktarımına sahip grafik kartlar ve 

yüksek ses kalitesine sahip 5 ve 6 kanal çıkışlı ses kartları ile dijital ses çıkışı 

sağlayan kartlar tasarlayıp piyasaya sürmektedirler. 

BİLGİSAYARDA YAPILAN TEMEL İŞLEMLER 

Bir bilgisayarla yapılan işlemler üç temel faaliyetten ibarettir: Giriş/çıkış 

işlemleri, veriler üzerinde yapılan işlemler ile veri ya da bilgilerin saklanması ve 

nakli işlemleri.  

1- Giriş/çıkış işlemleri: Bir bilgisayar çeşitli giriş ve çıkış cihazları vasıtasıyla 

toplanan verileri alma ve işlenen verileri de sunma kabiliyetine sahiptir. Klavye, 

fare ve yazıcı gibi yaygın giriş/çıkış cihazları insan/makine iletişimini mümkün kılar. 

2- Veriler üzerinde yapılan işlemler: Aşağıdaki işlemler bilgisayar tarafından 

veriler üzerinde icra edilebilir. 

 Sınıflandırma: Benzer birimlerin gruplara veya sınıflara bölünmesi 

sınıflandırma olarak isimlendirilir. Sınıflandırma genellikle veriler için 

önceden tespit edilmiş kısaltma veya kodlar vasıtasıyla yapılır. Kod türleri 

nümerik (111, 112, 113 gibi), alfabetik (A,B,C gibi) ya da alfanümerik (A1, B1, 

C1 gibi rakam ve harflerin karışımı şeklinde) olabilir. 

 Aritmetik ve mantıksal işlemler: Aritmetik işlemler verilerin 

toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi işlemlere tabi tutulmasıdır. 

Bilgisayar ayrıca mantıksal karşılaştırmalar yapma kabiliyetine de sahiptir. 

Örneğin, A ve B şeklinde ifade edilen iki veri birimi karşılaştırıldığında sadece 

üç muhtemel sonuç söz konusudur. (1) A, B’ den küçüktür (A<B); (2) A, B’ ye 

eşittir (A=B); (3) A, B’ den büyüktür (A>B). Bu karşılaştırma kabiliyeti 

bilgisayarın önemli bir özelliğidir. Çünkü çoğu karmaşık problemler 

karşılaştırmalar yapmak suretiyle çözülebilir.   

 Sıralama: Veriler mantıksal bir sıra içerisinde düzenlenmişse 

bunlarla çalışmak ve analiz etmek daha kolay olur. Mesela nümerik veriler 

küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe, alfanümerik veriler ise A’dan Z’ye 
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Dijital bilgisayarlar özel 

amaçlı (Ör: Otomatik 

park sistemi) ve genel 

amaçlı (Ör: PC) olmak 

üzere iki gruba ayrılır. 

 

veya Z’den A’ya şeklinde düzenlenebilir. Bilgisayarın mantıksal 

karşılaştırmalar yapmak suretiyle gerçekleştirdiği bu düzenlemeye sıralama 

denir.  

 Özetleme: Veri yığınlarının daha kısa ve kullanılabilir şekle 

indirgenmesine özetleme adı verilir. Bilgisayarın çeşitli grafik programları 

yardımıyla verilerden pasta veya sütun grafikler çıkarması özetlemeye bir 

örnek oluşturur.  

3. Saklama ve nakletme işlemleri: Saklama, veri ve bilgilerin daha sonraki 

kullanımlar için CD, DVD, USB bellek, harici hard disk vb. gibi harici bir cihazda 

saklanmasıdır. İstenildiğinde bu veri ve bilgilere çabucak ulaşılabilir ve kullanılabilir. 

Ayrıca, bilgisayarlar veri ve bilgileri bir yerden başka bir yere transfer etme 

kabiliyetine sahiptir. İletişim, herhangi bir elektronik iletişim aracı ile yapılabilir. 

BİLGİSAYARLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Amaçlarına Göre Bilgisayarlar 

Amaçlarına göre bilgisayarlar Dijital, Analog ve Hibrit bilgisayarlar olarak üç 

başlık altında incelenebilir:  

Dijital (Sayısal) bilgisayarlar  

Dijital bilgisayarlar iki tabanlı sayı sistemine göre yani, 0 ve 1 dijitleriyle işlem 

yapan ve sonuçları rakamlar, harfler ve diğer sembollerle gösteren bilgisayarlardır. 

Dijital bilgisayarlar da özel amaçlı ve genel amaçlı olmak üzere iki gruba ayrılabilir.  

 Özel amaçlı dijital bilgisayarlar: Özel amaçlı dijital bilgisayarlar yalnızca 

spesifik bir fonksiyonu icra etmek için tasarlanırlar. Bir özel amaçlı dijital 

bilgisayarda talimatlar makinede kalıcı bir şekilde kaydedilir. Otomobillerdeki yakıt, 

ateşleme ve fren sistemini kontrol etmek üzere kullanılan işlemciler bu tür 

bilgisayarlara bir örnek teşkil eder.  

 Genel amaçlı dijital bilgisayarlar: Genel amaçlı dijital bilgisayarlar, farklı 

programları saklayabilen ve böylece sayısız uygulamada kullanılabilen 

bilgisayarlardır. Böyle bir bilgisayar, bir kaç saniyede büyük bir ücret bordrosunu 

hesaplayabilir, güzel görünümlü grafikler çizebilir veya çok karmaşık matematik 

hesaplamalar yapabilir. Bundan sonraki bölümlerde kullanacağımız bilgisayar 

terimiyle genel amaçlı dijital bilgisayarlar kastedilecektir.  
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Hibrid bilgisayarlar 

analog ve dijital 

bilgisayarların 

özelliklerinin bir araya 

getirildiği 

bilgisayarlardır. 

 

Akıllı terminaller kendi 

başlarına bazı işlemleri 

gerçekleştirebilecekleri 

işlemcilere sahiptir. 

Analog (Örneksel) bilgisayarlar  

Analog bilgisayarlar fiziksel değerleri ölçen bilgisayarlardır.  Örneğin, bir 

benzin istasyonundaki benzin pompası benzin akışını miktar ve fiyat cinsinden 

değerlere dönüştüren bir analog işlemci ihtiva eder. Ya da bir postanede 

gönderilecek paketleri tartarak bu paketlerin ağırlıklarını ve gönderme ücretini 

hesaplayan cihazlar bir başka analog bilgisayar örneğidir.  

Hibrid (Melez) bilgisayarlar  

Hibrid bilgisayarlar analog ve dijital bilgisayarların özelliklerinin bir araya 

getirildiği bilgisayarlardır. Örneğin, bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde analog 

cihazlarla bir hastanın kalp atışı, ateşi veya tansiyonu gibi hayati fonksiyonları 

ölçülerek, bu değerler daha sonra rakamlara dönüştürülür ve dijital bir cihazda 

görüntülenir. 

Hacimlerine Göre Bilgisayarlar  

Hacimlerine göre bilgisayarlar üç kategoriye ayrılabilir: büyük-sistemler 

(merkezi bilgisayarlar), müstakil mikrobilgisayarlar ve ağ (network) sistemleri.  

Merkezi bilgisayar sistemleri  

Bu sistemlerde yapılması gereken işlemler tek bir merkezi bilgisayarla 

gerçekleştirilir. Merkezi bilgisayar çoğu kez bir ana bilgisayar (mainframe) veya bir 

mini bilgisayardır. 1950’li yıllar ve 1960’ların başlarında bu sistemler, veri girişi ve 

kaydı için delikli kartları ve manyetik bantları kullanarak yığın işletim modunda 

faaliyet gösterirlerdi. Daha sonra çok sayıda kullanıcının aynı anda terminaller 

vasıtasıyla faaliyetlerini icra etmelerini mümkün kılan on-line işlem mümkün hale 

geldi. Bu, bütün girdilerin terminaller aracılığıyla işlenmek üzere direkt olarak 

merkezi bilgisayara iletilmesi ve girdiler işlendikten sonra elde edilen çıktıların 

merkezi bilgisayardan kullanıcıya dönmesi anlamına gelir. Merkezi sistemlerde 

kullanılan terminallerin çoğu akılsız (dumb) terminallerdir. Bu terminaller sadece 

görüntü amacıyla kullanılır ve herhangi bir işlem icra edemezler.  

Zamanla, büyük merkezi sistemler ve destek donanımı daha etkin ve 

kabiliyetli bir hale geldi. Akılsız terminallerin yerini akıllı (intelligent) terminaller 

almaya başladı. Akılsız terminallerin aksine, akıllı terminaller kendi başlarına bazı 

işlemleri gerçekleştirebilecekleri işlemcilere sahiptir. Merkezi sistemlerin bir 

kusuru tek bir bilgisayar üzerinden kullanıcılara hizmet verilmesidir. Merkezdeki 

bilgisayarda veya bilgisayarı terminallere bağlayan hatlarda meydana gelebilecek 
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Bilgisayar ağı en az bir 

sunucu bilgisayar ve 

işlemci, buna bağlı 

istemci bilgisayarlar, 

anahtarlama cihazı veya 

router, iletişim 

protokolü ve benzeri 

iletişim araçlarını 

bünyesinde 

bulundurmaktadır. 

 

WAN, çok büyük bir 

coğrafi alanı içine 

alabileceği gibi küçük 

bir alanı kapsayacak 

şekilde de kurulabilir. 

bir hasar ya da uyumsuzluk durumunda işlemler icra edilemez veya çok sayıda 

kullanıcı aynı anda sisteme bağlandığında sistem çok yavaş çalışabilir.  

Mikrobilgisayar sistemleri 

Mikrobilgisayar sistemleri, ilk olarak 1970’li yıllarda üretilmiş, fakat kullanımı 

1980’li yıllarda yaygınlaşmıştır. Mikrobilgisayarların ardındaki felsefe, bir kimsenin 

işini istediği anda icra etmesine yardım etmek üzere bir bilgisayarın hazır 

bulundurulmasıdır. Örneğin, bir yazının yazılması, grafikler hazırlanması, 

hesaplamalar yapılması ve kişisel takvimler tutulması gibi birçok iş, yapıları 

itibariyle bireyseldir. Bugün, yüksek kaliteli yazılımlar sebebiyle, 

mikrobilgisayarlarla yapılan işler inanılmaz ölçüde artmıştır. Bir kısım işletmeler 

muhasebe, envanter ve müşteri veri tabanı gibi işler için sadece mikrobilgisayarları 

kullanmaktadır. Mikrobilgisayarlar, kendi başlarına kullanılabilecekleri gibi, 

birbirlerine bağlanarak bir ağ teşekkül ettirilebilir veya daha büyük bilgisayar 

sistemlerine bağlanabilirler.  

Ağ sistemleri  

Bir bilgisayar ağı, iki veya daha fazla bilgisayarın veya yazıcı, router vb. 

aygıtların bir iletişim aracı üzerinden birbirlerine bağlanmasıyla oluşur. Bilgisayar 

ağı en az bir sunucu bilgisayar ve işlemci, buna bağlı istemci bilgisayarlar, 

anahtarlama cihazı veya router, iletişim protokolü ve benzeri iletişim araçlarını 

bünyesinde bulundurur. Böyle bir ortamda kullanıcılar birçok yazılım ve donanımı 

paylaşabilirler.  

Yerel alan ağı (Local Area Network-LAN) tüm bileşenlerinin birkaç 

kilometrelik alana yayıldığı, genellikle saniyede bir milyon bit veya daha fazla bilgi 

nakletme hızını gerçekleştirebilen bir iletişim ağıdır. Tanımdan da anlaşılacağı gibi 

yerel alan ağları küçük bir coğrafik alanla sınırlıdır. Sınırlı bir mesafe içerisindeki 

yüksek hız, yerel alan ağlarının bir bina veya bir bina kompleksi içerisinde 

kurulmasını mümkün kılar. Genellikle, yerel alan ağları 10 Mbps veya daha hızlıdır. 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan hız 10/100/1000 Mbps düzeyindedir. 

Geniş alan ağları (Wide Area Networks-WAN) coğrafik olarak daha geniş bir 

alana hizmet eden ve telefon hatlarını, uyduları veya bu iletişim kanallarının bir 

kombinasyonunu kullanan büyük ağlardır. Bir WAN’i LAN’den ayıran temel fark 

mesafedir. WAN, çok büyük bir coğrafi alanı içine alabileceği gibi küçük bir alanı 

kapsayacak şekilde de kurulabilir. Diğer ayırıcı özellikler hız, kullanılan donanım ve 

mimaridir. İkisi arasındaki farkta anahtar nokta, WAN’in aynı teknolojileri 

kullanarak uzak mesafeleri içine alacak şekilde kolaylıkla genişleyebilmesi, LAN’in 

ise buna imkan vermemesidir. Metropol alanını kapsayan  WAN’ler bazen ayrı bir 



 

Bilgi Teknolojilerine Giriş 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  17 

 

Her bilgisayar, sayıları 

harfleri ve diğer özel 

karakterleri kodlanmış 

bir şekilde saklar. 

kategoriye konulur ve Metropol alan ağları (Metropolitan Area Networks- MAN) 

diye isimlendirilir. 

BİLGİSAYARDA VERİLERİN KODLANMASI 

Bilgi depolama kapasiteleri bilgisayardan bilgisayara göre değişiklik arz 

etmesine rağmen her bilgisayar, sayıları harfleri ve diğer özel karakterleri 

kodlanmış bir şekilde işler ve saklar. Bu saklama işleminde her karakter 0’lar ve 

1’lerden oluşan kodlarla temsil edilir.  

İki Tabanlı Sayı Sistemi 

Sayı sistemlerini ifade eden sembollerin adedi, sayı sisteminin adını 

oluşturur. Onlu sayı sisteminde 0 dan 9’a kadar 10 farklı sembol, sekizli sayı 

sisteminde 0 dan 7’ye kadar sekiz sembol, on altılı sayı sisteminde de 0 dan 9’a 

kadar 10 sembol ve A (10), B (11), C (12), D (13), E (14)ve F (15) sembolleri olmak 

üzere on altı sembol kullanılmaktadır. İkili sayı sistemi de bilindiği gibi 0 ve 1 

sembollerinden oluşmaktadır. 

Tüm sayı sistemlerinin onlu sisteme çevrilmesinin temel mantığı şu 

şekildedir.  

 

             Şekil 1. Tüm Sayı Sistemlerinin Onluk Sayı Sistemine Dönüştürülmesi 
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Onlu sayı sisteminin çevrilmesine birer örnek; sayı (25613)10 

 

İkili sayı sisteminin çevrilmesine birer örnek; sayı (10101)2 

Sayı sistemlerinin kesirli olması durumunda kesir işaretinden sağa doğru 

taban, –1’den başlayarak negatif üs alarak devam eder. 

Onluk sistemdeki bir sayının, ikili sisteme çevrilmesi ise, sayının sürekli ikiye 

bölünmesinde kalan sayıların sondan başa doğru yazılmasıyla yapılır.  

 

     Şekil 2. Onluk Sayı Sistemindeki Bir Sayın İkilik Sayı Sistemine Dönüştürülmesi 

Daha pratik bir yol, ikili sayı sisteminin düzenli yapısından hareketle, onlu 

sayıyı elde edecek sayı kombinasyonunu, toplama işlemi yaparak sağlamaktır. 

Kullanılan sayılara 1, kullanılmayanlara 0 verilerek, büyük sayıdan küçük sayıya 

doğru sıralanmalarıyla elde edilir. Bu  yol ile, onluk sistemdeki 117 (10) sayısının ikili 

sayıya çevrilmesi aşağıda belirtildiği gibidir. 

2 x 104 + 5 x 103 + 6 x 102 + 1 x 101 + 3 x 100 

20000  +  5000   +   600   +    10     +    3  =25613 (10) 

 1 x 24 + 0 x 23 + 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 

    16   +    0      +     4    +     0     +    1      = 21 (10) 
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İki tabanlı bir sayının 

her dört basamağı 

onaltı tabanlı tek bir 

basamağa 

yerleştirilebilir. 

 

 

   Şekil 3. Onluk Sayı Sistemindeki Bir Sayın İkilik Sayı Sistemine Dönüştürülmesi 

On altı Tabanlı Sayı Sistemi 

İki tabanlı sayıları daha kolay ifade edebilmek için yaygın olarak kullanılan 

diğer bir sayı sistemi onaltı tabanlı (hexadecimal) sayı sistemidir. Bu sistemde 

sıfırdan onbeşe kadar farklı sembol kullanılır. On tabanlı sistemde bulunanlara ilave 

olarak onaltı tabanlı sistemde aşağıdaki semboller kullanılır.  

10 → A 11 → B 12 → C 13 → D 14 → E 15 → F 

Örnek:  (A3F.2C)16 sayısının on tabanlı sistemdeki karşılığı aşağıdaki gibi 

hesaplanır. 

 

Şekil 4. Onaltılık Sayı Sistemindeki Bir Sayının Onluk Sayı Sistemine Dönüştürülmesi 

Sıfırdan onbeşe kadar rakamlar dört basamaklı iki tabanlı sayı olarak 

aşağıdaki tablodaki gibi sıralanırsa iki tabanlı sayılarla onaltı tabanlı sayılar arasında 

dönüşüm için pratik bir yol elde edilmiş olur. Böylece iki tabanlı bir sayının her dört 

basamağı onaltı tabanlı tek bir basamağa yerleştirilebilir.  
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Bilgisayarlar, tüm 

sayısal ve sayısal 

olmayan karakterleri 

ikili sayı sistemine göre 

kodlanmış bir şekilde 

kullanırlar. 

Tablo 1. Onluk Tabandaki Sayılıların İkilik ve Onaltılık Tabandaki Karşılıkları 

Sayı İkili Karşılığı Onaltılı Karşılığı 

0 0000 0 

1 0001 1 

2 0010 2 

3 0011 3 

4 0100 4 

5 0101 5 

6 0110 6 

7 0111 7 

8 1000 8 

9 1001 9 

10 1010 A 

11 1011 B 

12 1100 C 

13 1101 D 

14 1110 E 

15 1111 F 

BİLGİSAYAR KODLAMA SİSTEMLERİ 

Bilgisayarlar, tüm sayısal ve sayısal olmayan karakterleri ikili sayı sistemine 

göre kodlanmış bir şekilde kullanırlar. BCD, EBCDIC ve ASCII yaygın olarak kullanılan 

bilgisayar kodlama sistemleridir. Diğer bir kodlama sistemi olan UNICODE artık 

bütün dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. 

İnsanoğlunun bilgiyi belirtmede (temsilde) kullandığı sembollerin 

bilgisayarda da ifade edilmesi gerekir. Bilgisayarın 0 ve 1’e karşılık gelen iki fiziksel 

durumu algılayabildiği göz önüne alınırsa tüm sembollerin 0 ve 1 

kombinasyonlarından oluşan karşılıklarına ihtiyaç vardır.  Örneğin alfabedeki 29 

harfi temsil edecek olan bir koda ihtiyaç duyulduğunu farz edelim. Bunun için dört 

bit kullanılırsa 16 (24) değişik karakter temsil edilebilir. Fakat bu, alfabedeki tüm 

karakterleri temsil etmek için yeterli değildir. Beş bit kullanıldığında ise 32 (25) 

değişik karakter temsil edilebilir ki, bu sayı alfabedeki karakterler için yeterli olsa 

da rakamlar ve diğer özel karakterler için yeterli değildir. Birçok ülkenin 

alfabelerinin değişik türlerde karakterler de ihtiva ettiği göz önünde 
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ASCII (American 

Standart Code for 

Information 

Interchange) en yaygın 

olarak kullanılan 

kodlama şemasıdır. 

 

Kod şemaları Japonca 

ve Çince gibi dillerde 

bulunan binlerce harf 

ve sembolü 

desteklememektedir. 

 

bulundurulduğunda altı, yedi, sekiz ve hatta on altı bitlik kodlama sistemlerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

ASCII Kodlama Sistemi 

ASCII (American Standart Code for Information Interchange) en yaygın 

olarak kullanılan kodlama şemasıdır. ASCII kodlama şemasının 7 ve 8 bitlik iki 

versiyonu bulunmaktadır. Bugün yaygın olarak kullanılan kodlama şeması ASCII-8 

dir.  Sekiz bit ASCII’de toplam 256 (28) değişik karakter temsil edilebilir. ASCII 

kodlama tablosu kitabın sonunda ek olarak verilmiştir. 

EBCDIC Kodlama Sistemi 

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) IBM’in kendi 

ürettiği ana bilgisayarlarında kullanılmak üzere geliştirmiş olduğu bir kodlama 

sistemidir. EBCDIC, ASCII ile aynı kodlama sistemini kullanmaz. Örneğin EBCDIC’de 

“a” harfi 10000001 ile gösterilirken ASCII’de 01100001 ile gösterilir. 

Farklı kodlama sistemleri kullanan bilgisayarlar arasında yapılan iletişim 

problemli olabilir. ASCII sistemini kullanan bir bilgisayarda bir doküman oluşturarak 

bunu IBM ana bilgisayarına gönderdiğimizi farz edelim. Bizim oluşturduğumuz 

doküman ASCII formatında kaydedilmiş fakat ana bilgisayar ise EBCDIC formatına 

göre çalışmaktadır. Örneğin “k” harfi ASCII formatında 01101011 ile gösterilirken, 

bunun EBCDIC’deki karşılığı virgül (,) sembolüne karşılık gelmektedir. Bu durumda 

iki bilgisayar arasında uyumsuzluk olacaktır. Bu problemi ortadan kaldırmak için 

gönderici veya alıcı bilgisayardaki bir yazılım vasıtasıyla veriler ASCII’den EBCDIC’e 

veya EBCDIC’den ASCII’ye dönüştürülür.  

UNICODE Kodlama Sistemi 

Bilgisayarlar ve yazılımlar günden güne geliştikçe kullanılan mevcut kod 

şemaları ihtiyaçlara cevap veremeyecek duruma gelmektedir. Örneğin İbranice, 

Arapça ve Slav kökenli diller mevcut kodlama şemalarıyla temsil edilememektedir. 

Buna ilaveten, bu kod şemaları Japonca ve Çince gibi dillerde bulunan binlerce harf 

ve sembolü desteklememektedir.  

Unicode, 65536 (216) değişik karakteri temsil eden on altı bitlik bir kodlama 

şemasıdır. Teorik olarak, Unicode bugün kullanılan tüm dillerdeki tüm karakterleri 

hatta artık kullanımda olmayan dillerdeki karakterleri bile temsil edebilir. Böyle bir 

kod, bir dokümanın Türkçe, Japonca, İngilizce veya Arapça metinleri ihtiva etmesi 

gerekli olduğu uluslararası iletişimlerde faydalı olabilir. Ayrıca yazılım üreticisi 
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Bilgisayarlar veriler 

üzerinde işlem 

yaparken verilerin 

büyüklüklerini ikinin 

katları şeklinde 

hesaplarlar. 

 

İletilen verilerin 

ölçümünde en küçük 

birim olarak bit 

kullanılır. İletişim hızı 

ise saniyede aktarılan 

bilgi miktarı cinsinden 

ölçülür. 

firmalar, ürettikleri yazılımlar için her ülkenin dilinde menüler, yardımlar veya hata 

mesajları hazırlayabilirler.   

SAKLAMADA VE İLETİMDE KULLANILAN ÖLÇÜ 

BİRİMLERİ 

Bilgisayarlar ikili sayı sistemini kullandıkları için veriler üzerinde işlem 

yaparken verilerin büyüklüklerini de ikinin katları şeklinde hesaplamaktadırlar. 

Bilgisayarda kullanılan en küçük veri birimi bit denilen ve 0 veya 1 değeri alabilen 

işarettir. Ancak bir veri biriminin anlamlı olabilmesi için bir bitten fazlası 

gerekmektedir. Bunun için anlamlı en küçük veri saklama birimi olarak sekiz bitten 

oluşan byte kullanılır. Verilerin büyüklükleri de 1 byte’ın katları olarak ifade edilir. 

Ancak katlar alınırken diğer ölçü birimlerinden farklı olarak 1000 yerine 210=1024 

kullanılmaktadır. 

 

8 bit = 1 byte (B) 

1024 byte (B) = 1 Kilobyte (KB),  

1024 Kilobyte (KB) = 1 Megabyte (MB),  

1024 Megabyte (MB) = 1 Gigabyte (GB),  

1024 Gigabyte (GB) = 1 Terabyte (TB),  

1024 Terabyte ise (TB) = 1 Petabyte (PB)  

Soru: 5GB büyüklüğündeki bir dosya her biri 700MB kapasiteli CD’lere ½ 

oranında sıkıştırılarak yedeklenmek isteniyor. Bunun için kaç adet CD 

kullanılmalıdır? 

Cevap: 5GB= 5*1024MB= 5120MB 

5120MB/700MB= 7,314  

7,314/2= 3,65≅ 4 CD gereklidir. 
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Veriler bir yerden bir yere iletilirken anlamlılık şartı olmadığından, sekizin 

katları olma zorunluluğu da yoktur. Bu nedenle iletilen verilerin ölçümünde en 

küçük birim olarak bit kullanılır. İletişim hızı ise saniyede aktarılan bilgi miktarı 

cinsinden ölçülür ve Kbps (Kilobit per second-bir saniyede kilo bit) veya Mbps 

(Megabit per second-bir saniyede mega bit) şeklinde ifade edilir. Eğer “b” yerine 

“B” kullanılırsa bu Byte anlamına gelir. 

1024 bit (b) = 1 Kilo bit (Kb),  

1024 Kilobit (Kb) 1 Megabit (Mb),  

1024 Megabit (Mb) = 1 Gigabit (Gb) 

Soru: 1,2GB büyüklüğündeki bir dosyayı Internet’ten 512Kbps hızındaki bir 

ADSL bağlantıyla kaç dakikada indirebiliriz? 

Cevap: 512Kbps/8=64KBps 

1.2GB= 1.2*1024*1024= 1258291,2KB 

1258291,2KB/64KBps= 19660,8sn 

19660,8sn/60=327,68dk. 

Günümüzde saklama ünitelerinin kapasiteleri aşağıdaki gibidir. 

Hard disk  : 40 GB (Gigabyte), 80 GB, 120 GB, 200 GB, 400 GB+ 

CD-ROM   : 650 MB, 700 MB 

CD-R  : 650 MB, 700 MB 

CD-RW     : 650 MB, 700 MB 

DVD-ROM : 4.7 GB, 8.5 GB, 9.4 GB, 17.0 GB 

DVD-R       : 4.7 GB, 8.5 GB, 9.4 GB, 17.0 GB 

DVD-RW   : 4.7 GB, 8.5 GB, 9.4 GB, 17.0 GB 

Multimedya Kart: 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1GB+ 

Flash Bellek : 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1GB+ 

Blue-Ray Disk : 25 GB, 50 GB 
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Ö
ze

t •Bilgi teknolojileri geçmişten günümüze kadar çeşitli evreler geçirmiştir. 
Kullanılan veriler birçok amaca hizmet etmekte ve işlenerek istenilen 
formlara sokulabilmektedir. Bu noktada geçmişten günümüze kadar 
çeşitli yöntemler izlenmiştir (El yordamı, Mekanik, Elektromekanik, 
Elektronik). Verinin işlenme türleri ile bilgisayarların gelişim evreleri 
paralellik göstermektedir. Günümüze kadar bilgisayarlar 4 farklı kuşakta 
gelişimlerini devam ettirmişlerdir. 

 

•Hız, güvenilirlik, bilgi saklama kabiliyeti vb. unsurlar kişilerin bilgisayar 
tercihlerini etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Ayrıca 
bilgisayarlar amaçlarına ve hacimlerine göre sınıflandırılmakta ve hedef 
kitlelerine hizmet vermektedirler. Veriler, çeşitli sayı sistemlerine göre 
organize edilmekte (İkilik, Onluk, Onaltılık v.b) ve bilgisayarlarda çeşitli 
kodlama sistemlerine göre kodlanmaktadır (ASCII, EBCDIC, UNICODE v.b). 
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Değerlendirme 

sorularını sistemde 

ilgili ünite başlığı 

altında yer alan 

“bölüm sonu testi” 

bölümünde 

etkileşimli olarak 

cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

I. Veri: sayılar, rakamlar, sözcükler, metinler, resimler, olaylar vb. biçiminde 
temsil edilen ham gerçekliklerdir. 

II. Veri (Data) ve Bilgi (Knowledge) eş anlamlı kavramlardır. 

III. Analog bilgisayarlar fiziksel değerleri ölçen bilgisayarlardır. 

a) Yalnız I 

b) Yalnız II 

c) Yalnız III 

d) I ve III 

e) I, II ve III 

 

2.  “Coğrafik olarak daha geniş bir alana hizmet eden ve telefon hatlarını, uyduları 
veya bu iletişim kanallarının bir kombinasyonunu kullanan ağlara …………………..  
denir.”  cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken ifade aşağıdakilerden 
hangisidir?  

a) WAN 

b) LAN 

c) Intranet 

d) Workgroup 

e) Ethernet 

 

3. ASCII kodlama tablosunda 38. sırada yer alan karakterin bilgisayar dilindeki 
karşılığı hangisidir? 

a)  (00110010)  

b)  (01001100)  

c)  (00100110) 

d)  (00100111) 

e) (00111001) 

 

4. 700 MB büyüklüğündeki 10 adet CD’ye ¼ oranında sıkıştırılarak yedeklenmiş 
olan bir bilginin açılmış hali kaç TB’dir. (Hesaplamalarınızda 1000 kullanınız.)  

a)  0.028  

b)  0.28  

c)  28  

d)  280  

e) 2.8 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Low/Content.IE5/VO17RISU/alistirmavetest/test_cs4.h
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5. Aşağıdakilerden hangisi amaçlarına göre bilgisayarların sınıflandırılması 
kategorisinde yer almaz? 

a) Özel amaçlı dijital bilgisayarlar 

b) Genel amaçlı dijital bilgisayarlar 

c) Analog (Örneksel) bilgisayarlar 

d) Hibrid (Melez) bilgisayarlar 

e) Ağ sistemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

 1.D, 2.A, 3.C, 4.A, 5.E 


