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lktisadi ve ldari Bilimler Faliiilresi

qagmzda bilgisayar kullanrmr birgok alanda bnyiik bir hzla yaygn-
lagmaktadr. Bu gahgmanrn amacr. bilgisayar kullanlmmn nedenlerini genel
hatlanyla agftlamak ve ayn zamanda bilgisayann ozelliklerini, kapasitele-
rini, yani k6aca yapabildiklerini incelemektir.

Bilgisayar ve Bilgi igtem(')

Bilgisaya ann tanmr genel tammryla, toplanan veriyi (data) igleyip
bilgi (information) haline getirmede insana yardrmcr olan elektro mekanit
cihazlardr.

Bu aqamada veri ile bilgi arasrndalii farla belirfiek ge.ekir. Veri, gok
genel olarak, iqlenmemiq ham bilgi olarak tanrmlanabilir. Veri, Ti.irkge de,
Ingilizce'deki data kelimesinin karqrlllr olarak kullanrlmalitadrr. Data kel!
mesi ise datum kelimesinin qogul halidir. Dolayrsryla, bu kelimeyi veriler-
den $eklinde kullanmamak gerekir. lnsanlar; gerck il hayahnda gerekse giin-
liik yapmda, iizerinde gal$Eklan veya tesadtifen de olsa kar$rlaqnklan geqit-

li durum ve konularda binalnm kararlar vermek zorundadrlar. Onemli ka-
rarlann verilnesinde, bilimsel metodam day"[ olamk hareket etmek, verilen
karann uygulamasrnda ve ahnan sonucun tatminkar olmasrnda dnemli rol
oynayacaktu. I$e, kililerin karsrla$trklan belirli konulardaki gergeklerin
ifadesi, kiqilerin o konularda elde ettikleri veridir. Fakat veri tekbayna bir
anlam ifade etnez. Verinin kullanqh, deler ifade eden bir foma getirilmesi
gercklidir. Bilgi ise, birim zamanda elde edilen verinin kullancrya sagladgr
toplam deger ya da bir bad€ ifade ile toplam faydafu. Kar$la$]an heftangi
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bb karar verme durumunda kamnn dogru olabilmesi igin, karan verirken ya-

rarlandrlrmrz bilginin de dogru ve gihcel olrnasr, diler bir ifade ile giivenilir

olmasr gerekir. Bu durumda da. b6yle Ozelliklere sahiP bilginin belirli bir
maliyetinin olmasr kagnrlmazdll.

Bilgi iflem kavraml bu a$mada devreye gircr. Bilgi iqlem. veriden

karar vermek igin gerckli bilgileri iiretme faaliyeti olarak ifade edilebilir.

Bilgi iqlem faaliyetlerinde geniq olgiide bilgisayarlar kullanllmalita-

dr. Bunda en biiyiik etke[ de, bilgisayarlann bttakrm ozelliklerinden yarar-

lanrlmasrdr.

Bu ozellikleri 09 grupta toplayabiliriz:

't. Verinin girdi olarali kaydedilmesi ile ilgili Ozellikler.

2. Veri diizenlenmesi ile ilgili Ozellikler.

3. Qrktt sonuglalnrtl diizenlenmesi ile ilgili 0zellikler.

Sekil L Veriden bilgi elde edilmesi

I . Verinin girdi olorak kuytledilntei ile ilgili dzelliHer:

Veri kaydedilmesi alamasl bilgisayar kullanlmlnn ba$langlq a$ama-

srdr. Bilgisayarda en az emek katlisr ile en yogun $ekilde veri. iqlenmek iize-

re kaydeditebilir. Bu srada yap ar hatalar kolayca duzeltilebilir. Optik oku-
yucu ve oplik ka.raftter tanlyrcl gibi amglar kullanllabilir' Bu sayede' insan'

dan kayraklanan hatalar en alt di.izeye indidlmb olur. Bttylece birim zaman-

da daha fazla veri bilgisayara girilebilir.

2.Veri dii.:enlenmesi ile ilgili d:ellikler:

a. Srmflama yapabilme dzelligi: Srnflama, benzer elemanlan gruplar

$eklinde diizenlemektir. Gnegin. bir telefon rehberindeki isimler. adresler

ve telefon numaralan ii$ ayn grup olu$turur. Rehberdeki veriyi bu baqlfilar
altrnda srnrtlayrp diizenleyebiliriz.

Bilgl i 91em Bilgi
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b. Srralama dzelligi: Mant ift bir sraya gore dizenlendiginde. o veri
iizerinde qalumali kolay olur. Bi.r dersin srnav sonug listesi. Olrenci numara
srasrna gdrc dlizenlenip ilan edildiginde, listeden aranrlan isim ve notun bu-
lunmasl qok daha kolay olacalilr.

c. Hesaplama iizelligi: Bilgisayadar illi ortaya q itftlanndan beri hrztr
hesap yapan makiueler olaftrli bitinir. Giiniimiizde artrli evlere bite girmig
olan kiEisel bitgisayarlar (PC-Personal Computer). saniyede 66 milyon illem
yapabilecek hrzdalii. 3 milyon transistdliin bir araya gelmesiyle olu$turul-
muq mikroiElemci denilen kontrol birimlerine sahiptir. bitgisayann yapabil-
digi hesaplama iflemleri. dort iflem dcdigimiz toplama, g iarma. garpma.
bttlme ve biiytiktiir. ktigiiktiir, etittir gibi karsrlaltrma i$lemlerini igerir. Bu
fonksiyonlar bilgisayann devrelerine kay( edilmi$tir. daha karmErk bir ig-
lem yapmasr gerektilinde. Omelin, 25 saylsrnn 30. kuwetini hesaplarkeD
toplama ve garpma iflemlerini yapmakadr. Hatta bazl bilgisayarlarda, ucuz
olmasr aqsrndan sadcce Ioplama yapacak $ckilde diizeDlenmiE devreler var-
drr. Qarpma yapmak gefr:ktilindc. Ornelin 2 ile 3 garpmali gerektiginde. bil-
gisayar sonucu 3 lane 2 sayrsrnr toplayarali bulmalitadr.

d. Ozelleme dzelligi: Veri yrgrnlsnnr daha kesin ve kullrnrgh bir lbr-
ma getime i$lemine 0zetleme denir. Bilgisayardan allnan Ozet rapor. ylgm
iginden. sadece aranarr Ozelliklerin segilip glktr olarak sunulmasr amacrnr ta-

;u. Bdylece gerekiz veri ile ulragrlmamrq, sadece gerckli olanlff tespit edil-
mil olur.

3. Q*tt sottuglaururt diizenlannesi ile ilgili dzellikler:

a. Depolamr ve Qalrma: Verinin ileride tekmr kullanrlmak iizerc
saklanmasl i$lemiDe depolama denir. Bu iElem bilgisayann en belirgiu 6zel-
liklerinden biridir. Bilgisayarda kullamlan Oleu btuimleri ile ifadc edildilin-
dc, bir karaliter (harf, rakam ya da iizel iqaret) bilgisayafll halizasmda I byte
kadar yer kaplar. Bilgisayann depolama birimlerile (disk ve tcyp birimleri
gibi) milyonlarca kuaiiter kaydedilcbilir. Bu kadar biiytik miktardalii veri,
ba$ka bir depolama birimi (ka$rt, mikotitm vb.) ile karyrla;trrldrgrnda, bil-
gisayarda daha az yer tutar. Omegin 200 milyon karaliter atabilecek kapasi-
tede bir bilgisayar depolama birimi. bir sigara paketi liadar ki.igiik olabilir.
Boylece, iki tiirlii kolayl* ya da fayda sallanu. llk olarak, yer tasarrufu sag-
taldr-Eurdan, daha fazla veri depolanabilh. liinci olarali da. bir bilgisayar or-
taml kullarxldlgr iein, yo$un veri iginden amnllan dzelliklere sahip verinirr
bulunmasr daha kolay olur- Bunun iqin bilgisayarda indeksleme denilen Qe-
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litli slmflama ve sralama yontemleri kullamlmaktadf.

Cagma illemi, depolanan verinin veya bilginin tekrar kullamma ha-

zr hale getirilmesi, istenildigi anda ula$labilmesidir' Aranan bilgi' eler bil-
gisayada ise bu bilginin kullanrlmak iizere bilgimyann ekranma qagnlnasl

bir kaq saniye iginde gergekleqebilir. Burada, bilginin mesafe olarak ne kadar

uzakta oldugu Onemlidir fakat bilgiye ulagrlmasrm engellemez. Eger ara&gl-

nu bilginin bulundugu yere bilgisayar kulanarak baglanabiliyorsanu, yani

sizin bilgisayanmz ve ulaFak istediginiz bilginin bulundulu bilgisayar, ge-

rekli alryapr olan bilgisayar a$ ile birbirine baglanm4.ise' sizin o- bilgiye

ulaqmanzigin gegec& siire saniyeler ile dlgiilmektedir. Ornegin. YOK mer-

kezinin Ankara'daki dokiimantasyon meftezinde bulunan. genel olarak veri

trabam olarak isinlendircbilecegimiz, tez, siircli yaym ve kitap ite ilgili bilgi-

lere ulagmak, benim de diigiim yoneticisi (NAD-Node Administrator) oldu-

lum ISKAR merkezinin sorumlulugundaki ana gah (mainframe) bilgisayar

ile birkag saniye iginde momkiin olmaktadr.

b. Iletigim (communication) ve gogalha ozellili: lletiqim. verinin bir
yer&n baqka bir yere, hrllan mak ya da iizerinde tekar iglem yapmak ama-

clyla aktar masl (transfening) iglemidir. Bu iglem, bilginin kullanrgh bir
fornda son kullamcrya ulaqmasrna kadar sii{€r. Bu a$amada, son kullaructya

utaqmasr igin verinin gogalt masl gerekir.

Bilisim Sistemleri ve Yonetim Bil$im Sistemleri

Bilgi i$lem faaliyetlerini, bu Ozellikler agrsrndan, iki gruba ayrabilinz:

- Biligim Sistemleri
- Yonetim Bililim Sistemleri

Biligim sistemleri, bir orgiitte onceden belirlenmiq ve planlanmry ve

hatta ballangrgta bilgisayar lullan madan da yap an, fakat illerin yoEunlu-

gunun artmaslyla baga g*rtamayacak duruma gelmiq faaliyetleri kapsar' Bu

tiir sistemlerde, belirli bir konuda, hangi verinin, hangi formlara ne sltl*la
kaydedileceli, nasrl smflandrnlacalr, nasl raporlar elde edileceli gibi faali-

yetl'er onceden belirlenmi$ ve bunlann gal{ma yapl$ olu$urulmu$tur. Br
gatrgma yaprlan algoritma olaxak adlandrrlr. Bilgisayar kullan arak yapt-

lacak tiim faaliyetlerin atgorittnalannn, yani iqleyiq yaptlannm belidenmesi

gerckir. Bunun en einemli faydasl airgiitiin o alandaki faaliyetinin diizenli ve

sistemli bir |ekle sokulrnasrdu. Bu sayede, orgutte, kaynak kayplan miim-
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kiin oldugunca azalt mrg ve performans aft$l saglanml! olur. Omefin, bir
i;leunede, muhasebe itlemleri bilgisayar ile yaprkhlrnda, hem fitura ve se-
netlerin tatibi kolay olul ve kagalitar onlenir, hem de illemler kolayla$ca-
gmdan daha az elemal Qabtmlarak kaynali kaybr onlenir ve verimlilik anu-
nlabilir. Bilgi iglem faaliyetlerinin yiiriitulebilecegi a.lanlara 6rnek olarali,
stoklann ilenmesi, muhasebe, pazarlama, bordro, personel, ttgrcnci i$leri
verilebilir. Bu tip alanlarda bilgisayar kullanrlmasrmn ortrk temel amacl, ig-
lemleri otomasyona gegirerek konuyla ilgili ihtiyaq duyulabilecek raporlan
iiretmektir.

Yonetim bili$im sistemlerinde ise temel amae, Orgiitte iist yonetim ka-
demelerinin, karar verme siireglerinde ihtiyag duydulu bilgilerin saglanma-
sdr. Bunu geryeklestirmek igin de birden fazla biligim si$eminden yararla-
n abilir. Daha da onemlisi, verilen karadann bilimsel olmasr, dolaylslyla
doFu olabilmesi igin kantitatif karar verme teknikleri kullan abilir. y6ne-
tim biligim sistemlerinin verimli olabilmesi igin, bu faaliyetlerin, karar ver-
me durumundaki kiqiler olan iist yonetim tarafindan da desteklenmesi gere-
kir.

Bilgisayar ile ll€ti$im

lleti$m, tizellikle son birkag y da kiqisel bilgisayarlann imkanlanmn
artrnasl, bir balka deyiqle kigisel olmaktan glhnalan ile oldukga Onem ka-
zanmrstr. Orgiitler, dolru ve hrzh kararlar vermek igin ellerindeki bilgileri
paylagma ihtiyacr hissetrnektedirler. Aflrk giiniimiizde bilgi saklamali bir
sug olarak goriilmektedir. lnsanlar ve orgiitler mumkiin oldugu kadar gok
bilgiye ulaqmali istemektedirler. Bu amagla, klllandrklan bilgisayarlan bir-
birine baglayarak "bilgisayar allan" (computer networks) denilen yaprlan
oluqturmaktadlrlar. Bilgisayar a$lan, birbirlerinin verilerini paylagmak
amaclyla iki bilgisayann olusturdugu bir yaplda da olabilir, on binlerce bilgi-
sayann bir araya gelmesiyle olugan I|ITERNET gibi bir a! da olabitir. Boyle
bir a!da, ne kadar gok bilgi kaynalrna ularylabilecegini kestimek zor degil-
dir.

Genel olarali, bilgisayar allanm, yerel aglar (LAN-Local fuea Net-
work) ve genig alan allan (WAN-Wide Area Netwo*) olarak delerlendire-
biliriz. Yerel aglar, kablo ile dogrudan birbirine balh bilgimyarlar ve denet-
leyici bilgisayardan (server) olu$ur. Geniq a.lan allan ise, modem (saynal
sinyalleri ses sinyallerine, ses sinyallerini de say$al sinyallere gevirebilen
donanm birimleri) arac lgt ile telefon hatlan veya ozel hazflanmrq hatlar
(leased line) yoluyla birbirine bagh denetleyici bilgisayarlar ve r€rminal bil-
gisayarlardan olugur.
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Giiniimiizde yerel aglar. kilisel bilgisayar teknolojisinin geligip po-

piiler olmasrna paralel olamli genil kullanrm alanl bulmuritur. Buradalii te-

mcl diiqiince. insanlann genellikle yalluz gatrEmadr!r. gruplar ieklinde onak

gahqmatar yaptrgrdr. Yaprlan bir iq. tizerinde birliag kiqinin qalqmas sonu-

cu olu;turulur ve birkag kiginin onayrndan geger. Bdyle bir durumda. insan-

lann tek bafrla gal$an bir bilgisayu kullanmalan' onlann iE verimini olum-

suz etliiler. Bu problemin optimum qoziimii de' iletilim aglan ile fa*h bilgi-

sayarlan birtririne baglamali olacatitr. Bu aqrdan bilgisayar. insanlann koo-

peratif gall$masrru kolaylaqtrracalitu. omegin. bir Orgtitte. ahnan bir bilgisa-

yu ile bilgi iglem faaliyetlerile baglanrldgmda' qok hsa bir siire sonra' bu

bilgisayann ycterli olmadr!r. binadalii diger departmarlann da bilgisayara

ihtiyag duydugu ve hatla dcpartmanlann iirettikleri bilgilerin aralannda pay-

laylmasl gerektigi anla5rlabilir. Bu durumda, departmanlara yeni bilgisayar-

lar almak ve mevcut bitgisayadan. birbideri ile veri paylaqabilccek (iletigim

krnabilecek) hale gefimek gerekir. Bu yapddrgmda' bina iginde bir bilgisa-

yar agr (LAN) olulturulmuq olur. Eler bu binadalii bilgisayarlan bagka bir

lehir veya iilkedeki bir fubenin bilgisay lan ile ilctiEim kurabilir hale getir-

mek gerekfuse, modcmler ve telefbn hatlan lizerinden bu baglann sa[lanabi-

lir. Bu durumda. oluguulan bilgisayar a$ bir WAN olacali vc agn kapla&gl

ve hizmet suDdugu alar geniqleyccektir. Bu olay diinya olgiisiinde dii$iiniil-
diiliinde. on binlerce bilgisayann ve milyonlarca kullarucrrrrlr bir araya gel-

mesiyle olugan dev bir bilgi kaynalr ortaya g iar.

Diinya'da ve Tiirkiye'de bilgisayar ile il€tilimin durumu

Bilgisayar ile iletilimin sagladlgr avanlajlardan yararlanmak iqin son

yrllarda. bilgi otobanlan olarak isimlendirilen bilgisayat allan yaygrnlal-

mat(tadr. Teknolojik geliqmeler sayesinde bugiin. fiber optik kablolar ile

aynl tel iizerinden, ay anda 32 adet ayn veri ahl verifi yaprlabilmektedir.

hrsanlar binlerce fariih konu tizerinde bfubirleri ile bilgi alqveriginde buluna-

bilmektedirler.

Dinya iizerinde gegitli amaglara hizmet etmek igin pek gok bilgisayar

agl kudmugur. Bunlardan biri olan ve iiniversitemizin de bir dugiim 0nde)
olarak 1990 yrhndan itibarcn aktif olarak ba$h oldulu BITNET agr gibi. sa-

dece aliademik amagh aglar yanlnda, hem akademit. hem ticad. hem de dev-

let kurulu;lannrn. hatla eylerinde bitgisayar bulunan kiqilerin bile ballana-
bildigi INTERNET olarak adlandr an qok geni$ amaqh bir ag vardr. Bu ag,

Amerikan Ulusal Bitim Vakfr NSF (National Science Foundation) trrafin-
dan frnanse edilmektedir. Brnun yarxnda, yedi binden fazla konunul, ba[h
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kullanlcllar tarafindan tartrqrhp gttNiq att$veri$inin yaprldlgr USENET is-
mindeki ag da oldukga tuemlidir. Bu egar iizerinde, Llttlanrc ar birbiderine
elekfonik posta (E-Mail) denilen yontcrn ile mesaj gonderirler. Aynr pkil-
de. diinyarln ge$itli yerlerirde hulunan, oelirli bir diizende saklanan bilgi
alanlanna (veri tabanlan) ulasabilirlcr. Ken<Lilerine gerekli olan bilgileri ko-
layca elde edebilirler. Omegin bu aglar iiz.erifite, A.B.D. ba$krnrnrn adresi
"present@whilchousc.Eov" dur. A! iizerindeki herhangi bir kili. bf rdrese
istedili mesajr gdndcrebilir. Aynr $ekilde. ag iizerinoe bulunan fazl udver-
sitelerin kutiiDhanclcrine ulayhp bilgi aramasr yaprlabi tir...

Tiidiiye BITNET aErna hagldr. Elinde yeterli donaluml bulunan riim
tiniversitelcrimiz de BITNEAin bL pargasr olan EARN @uropean Acade-
mic and Research Nelwod() aglna bogldr. Marmara Universitesi de 1990
yrhndan bcri bu ala baEldr. Tiidiiye. son olarak 1993 yrlmda INTERNET
agna ba!lanmgrr. Bu tullantr gimdilili (Ocat 19% itibanyla) sadece OD-
TU. Egc l.hivcnite\l, lTU. Biltent Universitesi ve lUBlTAK-Ankara rara-
frndan sallanmulit;rdrr. Dilcr iiniversileler de kademeli olaraft bu aga bagla-
ofcalilardrr. Aynr zamandn. BITNET iizerinden de INTERNETe ballanir
sallatffakadrr. Aynca. PTT 1989 yrlmda, TURPAK adlnda bir bilgiedayar

ag kurmuirur. Bu ag, yeni bir teknolojiye sahiptir (X.25 protokol,'r). TUR-
PAK, bilgisayan ve mfrgi olan fqhangi bir kullanlcnm dfnIz. iizerindeki
diler allua ballanmasrna imian hmektedir.

Sonug olarak, teknolojinin getirdigi imkanlardan faydalanarak, geqit-

li kararlann verilmesinde yardmcr olan bilgiye ula5manm hem kolayla$trg,
kooperatif gahEmaya imkan tan dl$, hem de ucuzladr& goriiLlnektedir. Bu
da. bilimin ilerleyiS hlzrnrn aflmasrnr saglayacaktr.
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kullamlmal(adr. Bu yazlda, bilgi iglem ile data processing kavramt
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