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1.ÜNİTE Temel Kavramlar
GİRİŞ:

Dünyanın en değerli markaları arasında ilk iki sırayı bilgi teknoloji firmaları Apple ve Google paylaş-
maktadır. Ağır sanayi, petrol ya da gıda sektörü firmalarının önüne geçen bu firmalar, bizlere dünyada
nasıl bir süreç yasşndığına dair ipuçları vermektedir. Bilgi teknolojisi firmalarının bu denli değerli ol-
ması “bilgi”nin günümüzde ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı olarak düşünülebilir. Gücünü sana-
yiden alan sanayitoplumundan sonra temel üretim ve güç faktörü “bilgi” olmuş ve “bilgi toplumu”
olabilmek büyük önem kazanmıştır.

TEMEL KAVRAMLAR:

Bilginin önemi yeni ortaya çıkmış değildir. Kendi yaşantımızı göz önüne getirdiğimizde aslında hayatı-
mızın her aşamasında bilgiye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu fark edebiliriz. Öncelikle adımızı ve
yasadıgımız yeri biliriz. Yürümek, konuşmak ve diger günlük aktivilterimizi nasıl yapacağımızı biliriz.
Aynı şekilde, bir yabancı dil, coğrafya, bilgisayar ya da fizik bilebiliriz. Yabancı dil bilgimiz o dili ana dili
olarak kullanan bir kişi kadar olmayabilir fakat uzmanlık alanımız o dili ögretmek ya da o alanda araş-
tırma yapmak ise o dili ana dili olarak konuşan kişiden daha fazla biliyor olabiliriz.

Malumat kelimesinin karşılığı olarak enformasyon kelimesi de kullanılmaktadır. Enformasyon kelimesi
Ingilizce “Information” kelimesinden Türkçelestirilmiştir. Bilgi teknolojileri ise “Information
Technologies”in karşılığı olarak kullanılmaktadır.

Bir Zettabayt Ne Kadar Büyük?

• Bit Tek ikili değer 1 ya da 0

• Bayt (8 Bit)

• Bir Bayt: Bir karakter, örneğin“a”, “1”, “/”, “é”.

• 10 Bayt: Bir kelime
• Kilobayt (1024 Bayt)

• Bir Kilobayt: Çok kısa bir hikâye

• İki Kilobayt: Daktilo ile yazılmış bir sayfa

• 100 Kilobayt: Düşük çözünürlüklü bir fotoğraf• MegaBayt (1024 Kilobayt)

• Bir Megabayt: Küçük bir roman

• Beş Megabayt: 30 saniye TV kalitesinde video

• 100 Megabayt: 1 metrelik kütüphane rafındaki kitaplar• Gigabayt (1024 Megabayt)

• Bir Gigabayt: Bir kamyonet dolusu kâğıt

• İki Gigabayt: 20 metrelik bir kitaplık rafındaki kitaplar• Terabayt (1024 Gigabayt)

• BirTerabayt: Kâğıda dönüştürülmüş ve yazılmış 50.000 ağaç

• 10 Terabayt: Amerikan Kongre Kütüphanesindeki bütün yazılı koleksiyon• Petabayt (1024 Terabayt)

• Exabayt (1024 Petabayt

• Zettabayt (1024 Exabayt)
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Bahsedilen kavramlar arasında sınırlar çok belirgin olmamasına karşın genel olarak bir hiyerarsi oldu-
ğu düşünülebilir. Veri, enformasyon (malumat), bilgi ve bilgelik (irfan) kavramlarını bir piramit şeklin-
de ifade ettiğimizde en altta veri yer alacaktır, sonra sırasıyla enformasyon, bilgi ve bilgelik gelir. Bu
hiyerarşide yer alan aşamalar temelden tepeye doğru:

• Veri: “Gerçek”

• Enformasyon: “Ne olduğunu bilme”

• Bilgi: “Nasılı bilme”

• Bilgelik: “Nedenini bilme” şeklinde sıralanmıştır.

Veri, Enformasyon (Malumat), Bilgi ve Bilgelik (İrfan)

Lütfen öncelikle asağıda verilen cümleyi dikkatli bir şekilde okuyunuz:

Bu oukgudunuz clmüe alsnıda alnmaısz diegl. Oukamya dveam eçtikte dhaa kaoly. Okudugunuz cüm-
le ilk bakışta anlamsız harf dizileri olarak düşünülebilir. İlk okuduğunuzda karışık gelse de ikinci ya da
üçüncü okuyuşunuzda doğru anlamış olma ihtimaliniz çok yüksektir. Harier doğru sıralandığında “Bu
okuduğunuz cümle aslında anlamsız değil. Okumaya devam ettikçe daha kolay.” şeklinde olacaktır.
Kelimenin ilk ve son harflerinin yerleri doğru olduğu sürece geri kalan harflerin yerleri karıştırıldığın-
da, genellikle okuyup bir anlam çıkarabiliyoruz. Kelimelerin anlamını büyük oranda doğru tahmin
edebiliyoruz. Eğer kelimelerin harflerinin tamamını karıştırmış olsaydık bir anlam ve cümle bütünlü-
ğüne ulaşmamanız oldukça zor olurdu.

Veri ne kadar somut ise bilgelik o kadar soyut bir boyutta yer alır. Yani veriden bilgeliğe gidildikçe
kavramlar daha soyut bir hâl alır. Örnegin yukarıda karışık olarak verdiğimiz “cümle” kelimesini oluş-
turan her bir harf c/ü/m/l/e tamamen somuttur ve bir sesi göstermektedir. Tek başlarına bir anlam
ifade etmeyecektir. Fakat bu harfler bir araya geldiğinde “cümle” kelimesi oluşur ve artık bizim için
faklı anlamlara sahiptir.

Veri:

50 mevcutlu bir sınıftaki öğrencilerin boylarının alt alta yazıldığı bir liste düşünelim. Bu listede yer
alan her öğrencinin boyu bir konu ile ilişkilendirilmediğinde kendi basına bir anlam ifade etmemekte-
dir. Bu listede yer alan veri islenmemiştir. Bir romanda yer alan bütün kelimelerin bir kaba doldurul-
duğunu ve karıştırıldığını düşünün. Hiçbir düzen, noktalama işareti sıra ve sayfa bilgisi yok. Kabın için-
deki kelimeler arasında bizim anlam çıkarmamıza yardımcı olacak bir düzen, noktalama işareti ya da
sayfa olmadığı için bir anlam ifade etmeyecektir.

Enformasyon (Malumat):

Enformasyon verinin ilişkili bağlantılar sonucunda anlam kazanmış hâlidir denilebilir. Daha önce bah-
settiğimiz 50 kişilik sınıfta bir boy grafiği yaptığımızı ve öğrencilerin boylarını bu grafiğe yerleştirdiği-
mizi varsayalım. Artık alt alta yazdığımız sayılar bizim için bir anlam kazanmıştır.

Bilgi:

Bilgi bilen tarafından içsellestirildiği, tecrübe ve algıları tarafından şekillendirildigi için genellikle kişisel
ve özneldir. Bu nedenle veri ve enformasyondan oldukça farklıdır. Bilgi örtülü ve açık bilgi olmak üze-
re iki grupta incelenebilir. Örtülü bilgi kişiseldir; içeriğe bağımlıdır ve biçimlendirmesi zordur. Açık bilgi
ise tamamen diğer uçta yer alır. Açık bilgi kodlanabilir ve sözle ifade edilebilir ve aktarılabilir. Kişinin
bir dili konuşabilmesi örtülü bir bilgidir. Türkçeyi nasıl konuştuğumuzu, nasıl öğrendiğimizi aktarmanız
oldukça zordur. Konuşurken taklit edilmesi zor, kendimize ait bir üsluba sahibizdir. Kolaylıkla sembol-
ler yoluyla paylasabildiğimiz bilgi açık bilgi olarak adlandırılır. Açık bilgi kelimeler, semboller, formüller
vb. yoluyla ifade edilebilir.
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Bilgelik (İrfan):

Şu ana kadar üzerinde durduğumuz veri, enformasyon ve bilgi tamamlanmış süreçler sonunda
ulastıgımız durumlar olarak degerlendirilebilir. Dolayısıyla örnek verdiğimiz harfleri karıştırılmış cüm-
lelerde kelimeleri, harfleri biliyoruz; cümleleri okuyabiliyoruz ve harfleri karışık kelimeleri nasıl
üretebilecegimizi biliyoruz. Bilgelik ise ileriyi görebilme, sağlıklı değerlendirme ve karar verme konu-
sunda bilginin nasıl kullanacağımıza ilişkin anlayış kazanma durumu olarak tanımlanabilir.

BİLGİ İŞLEME MODELİ VE BİLGİ İŞLEME SÜREÇLERİ:

Dikkat ederseniz günlük yasantımızda farkına varmadan süreki olarak elimizdeki bilgileri/verileri
degerlendirir ve karar(lar) veririz. Veri, enformasyon ve bilgi toplamanın bütün amacı bilge kararlar
verebilmektir (Ahsan & Shah, 2006). Sürekli yeni seyler ögrenir, ögrend

iklerimizi gelistirir, günceller ya da degistiririz. Yeni bilgiyi dısardan nasıl aldıgımız, nasıl isledigimiz,
nasıl depoladıgımız ve geri getirip kullandıgımız gibi sorular bilgi isleme ile ilgilidir. Insanlarda bilgi
isleme sistemi zihinsel yapılar ve bilissel süreçler olmak üzere iki temel ögeden olusmaktadır. Zihinsel
yapılar algısal bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek olmak üzere üç temel bilesene sahiptir.
Bilgilerin bir bellekten diğerine aktarılmasını sağlayan zihinsel etkinlikler olan dikkat, algı, kodlama ve
depolama, tekrar, geri çağırma ve hatırlama ise temel bilişsel süreçleridir.

Algısal Bellek (Duyusal/Anlık Bellek):

Algılsal bellek duyusal bilginin çok kısa sürelerde islendiği bellektir. Algısal belleğe gelen bilgiler çok
kısa zamanda işlendiği ve silindiği için “anlık bellek” olarak da adlandırılabilir. Duyu organlarımızdan
gelen uyarıcılar duyusal kayıt sistemine aktarılır. Bu durumda bilgi orijinal uyarıcıyı temsil eden yapı-
dadır yani uyarıcının tam yansımasıdır. Algılsal belleğin kapasitesi sınırsız olmasına karsın bilginin bu
alanda kalış süresi sınırlıdır ve islenmezse kaybolur.

Kısa Süreli Bellek (İşler/Çalışan Bellek):

Uyarıcılar algısal bellege alındıktan sonra kısa süreli bellege (isler/çalısan bellek) aktarılırlar, aktarıl-
mazsa silinirler. Kısa süreli bellek aynı zamanda uzun süreli bellekten çağrılan bilgileri islemek için
kullanılır. Kısa süreli bellekte bilgiler belirli bir süre için sınırlı bir sekilde tutulur. Düsünün ki yıllar son-
ra bir arkadasınızla karsılastınız, hâl hatır sorup konuşurken arkadasınız gelen acil bir telefonla ayrıl-
mak zorunda kaldı. Giderken size telefon numarasını söyledi. Telefon numarasını bir yere kaydedene
kadar sürekli tekrarlamaya baslarsınız. Neden böyle yapıyoruz? Bunun nedeni kısa süreli bellegimizin
is basında olmasıdır. Kısa süreli bellegimizin bu kıstını asmak için tekrar ediyoruz. Kısa süreli
bellegimiz süre sınırlı karalama tahtasına benzetilebilir.

Uzun Süreli Bellek:

Algısal ve kısa süreli bellegin aksine uzun süreli bellegin kapasite ya da süre sınırlaması yoktur. Bu
bellegin, milyonlarca bilgi parçasını neredeyse sonsuza dek saklayabildiği düsünülmektedir. Hatta bir
görüse göre unutmuyoruz sadece bilgilere ulasmakta ve çağırmakta zorlanıyoruz. Kısa süreli bellekte-
ki anılar tekrar ve anlamlı iliskilendirmeler kullanılarak (kodlanarak) uzun süreli bellege aktarılır. Uzun
süreli bellegimizde bilgi anlamsal baglantılar hâlinde tutulur. Bu nedenle uzun süreli bellege transfer
edilirken kuvvetli isikiler, baglantılar kurdugumuz yeni bilgiler daha kolay geri çagrılabilir, hatırlanabi-
lir. Örnegin, yeni tanıstıgımız birinin adını daha önceden aynı isimde tanıdıgımız baska biri ile
iliskilendirdigimizde daha kolay hatırlayabiliriz. Uzun süreli bellekte bilgiler bir sistem dâhilinde
depolandıgı için hatırlama süreci kısa süreli bellekten farklıdır. Eger bilgiler iyi bir sekilde örgütlenmis
ise çabuk hatırlanabilirken iyi iliskilendirilmemis bilgiler o kadar çabuk hatırlanamayabilir.

İşlemsel bellek ise bisiklet sürmek, bir müzik aleti çalmak gibi yaparken her bir aşamasını tek tek
düsünmedigimiz bir sekilde bilinçsizce yaptıgımız yeteneklerimizin depolandığı bellektir. Bu bellekte
genellikle tekrar ve pratik yaparak artık bir sekilde otomat iklesen davranıslarımız yer alır.
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BİLGİSAYARLARIN BİLEŞENLERİ:

Günlük yasantımızda farklı yapılarda bilgisayarlar kullanıyoruz. Bazıları geleneksel olarak
düsündügümüz ekran, fare, bilgisayar kasası gibi parçalara sahip oldugu için gayet göze görünür olsa
da daha büyük bir çogunlugu arabalarda, telefonlarda, çamasır makinalarında ya da televizyonlarda
da bilgisayarlar bulunmaktadır. Genel amaçlı bilgisayarlar farklı yazılımları çalıstırabilen, farklı amaç-
larla kullanılabilen bilgisayarlardır. Yazılım bilgisayarların istenen islemleri yerine getirmesini saglayan
komutlar bütünü olarak ifade edilebilir. Aynı genel amaçlı bilgisayar farklı yazılımlar yüklenerek oyun
oynamak, ödev hazırlamak, program yazmak, ya da web tasarımı için kullanılabilir.

İşletim sistemi bilgisayarı oluşturan parçaların (bellek, disk, ekran kartı vb.) uyumlu ve dogru bir
sekilde çalısmasını saglar. Bilgisayarlar donanımları zaman içinde çok ilerleme ve degisim
göstermistir. Bilgisayarları sunucu, masaüstü ve taşınabilir olmak üzere üç kısımda inceleyebiliriz.
Tasınabilir bilgisayarlara dizüstü bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı cep telefonları örnek olarak
verilebilir. Sunucu bilgisayarlar yüksek islem gücüne sahip güçlü bilgisayarlardır.

Bilgisayar kasasında yer alan bütün donanım anakart üzerinden iletisim kurar. Islemci yuvası, RAM
bellegin takılacagı yuva, ses, ekran ve video kartları için gerekli slotlar sayesinde bu donanımlar
dogrudan anakarta takılabilirler. Bilgisayarlarda verinin çogunun islendigi donanım islemcidir. Islemci
bilgisayarın beyni olarak düsünülebilir.

RAM (Random Access Memory/Rasgele Erisimli Bellek), elektrik akımı oldugu sürece veriyi üzerinde
tutan bellek birimidir. ROM (Read Only Memory/Sadece Okunabilir Bellek) ise, bilgisayar ilk
açıldıgında, bilgisayarın çalışması için gerekli bilgileri üzerinde barındıran bellektir. ROM bilgisayar ilk
açılırken donanımı test etmek, bütün komutları kontrol etmek ve isletim sistemini başlatmak olarak
özetlenebilir.

Bilgisayardaki yazılımlar genellikle sabit diske (harddisk) kurulur. Bilgisayara veri girilmesi için kullanı-
lan bütün donanımlara girdi birimi adı verilir.

BİLGİ İŞLEME VE TEKNOLOJİ:

Bilginin toplanmasında, islenmesinde, depolanmasında, bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcı-
ların hizmetine sunulmasında yararlanılan bütün teknolojiler, bilgi islemek için kullandıgımız bütün
maddi cihazlar ve kavramsal araçlar bilgi teknolojileri olarak adlandırılabilir. Bilgi sistemleri ise bilgi
teknolojilerinden daha genis bir kapsamda yer alır. Bilgi sistemleri kullanıcının ihtiyacını karsılamak
üzere birlikte çalısan bütün donanım, yazılım, personel, veri ve süreçleri kapsar.

Bilgi sistemleri altında yer alan bilgi isleme süreçlerini yedi baslık altında inceleyebiliriz(“Tools for
Information Processes,” 2014):

1. Toplama (Collecting)

2. Düzenleme (Organising)

3. Analiz (Analysing)

4. Kaydetme ve Geri Çagırma (Storing and Retrieving)

5. Isleme (Processing)

6. Aktarma ve Alma (Transmitting and Receiving)

7. Gösterim (Displaying).

Toplama: Bilgi isleme sürecinin ilk basamagı islenecek bilginin toplanmasıdır. Bu süreç hangi veriye
ihtiyaç duyuldugu, nereden alınacagı ve nasıl alınacagını içerir. Bir markette ürünlerin barkodlarının
okutulması bu sürece bir örnek olabilir. Toplama süreci için farklı donanımlar kullanılabilir. Bu dona-
nımlara tarayıcı ve dijital kameralar, mikrofon ve sayaçlar örnek verilebilir.

Organize Etme: Bu aşama diğer bilgi isleme süreçlerine hazırlık asamasıdır. Veri üzerinde herhangi bir
değisiklik yapılmaz sadece verinin nasıl tanzim edileceği ve gösterileceği belirlenir.
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Analiz: Orijinal verinin degistirilmeden kullanılabilir veri hâline getirildigi asamadır. Bu asama verinin
seçilmesi, sıralanması ve karsılastırılması gibi süreçleri içerir.

Kaydetme ve Geri Çagırma: Veri farklı formatlarda Internet üzerinden ya da kayıtlı bir ortamda inter-
net’e bağlanmadan kaydedilebilir ya da kayıttan geri alınabilir. Kayıt ortamları geçici ya da kalıcı olabi-
lir.

çektiginizde çektiginiz tutar hesabınızdan düsülerek güncellenir.

Aktarma ve Alma: Aktarma ve alma süreci veri ve bilginin bilgi sistemi içinde ve bilgi sistemleri ara-
sında aktarılmasıdır. Bütün süreç üç ana bölümden olusur. Bunlar gönderici, ortam ve alıcıdır. Bu sü-
reçle ilgili en temel örneklerden biri iki kisi arasındaki konusmadır. Konuşan kişi (gönderici) ses dalga-
ları yoluyla kodladığı mesajı hava (ortam) yoluyla dinleyen kişiye (alıcı) aktarır.

Gösterim: Gösterim bilgi sisteminden bilginin çıktısının alınması süreci olarak düsünülebilir. Gösterim
süreci, bilginin nasıl sunulacağına iliskin bazı kararlar alınmasını gerektirir. Bu kararlara çıktıdaki met-
nin nasıl biçimlendirileceği, görselin çözünürlüğünün ne kadar olacağı örnek verilebilir.

SOSYAL HAYATTA TEKNOLOJİ

Insanların teknolojiyi kullanmaları dogal kaynakları basit araçlara dönüstürmeleriyle başlamıştır diye-
biliriz. Atesin kontrol edilmesi, tekerlegin icadı ya da paranın kullanılması toplumların yasantılarının
her asamasını etkilemistir. Bilgi toplumu öncesi toplumlarda zenginliğin kaynağı kisisel yetenek, top-
rak, enerji kaynakları ve sanayi olurken bilgi toplumlarında zenginligin kaynagı bilgidir. Bilgi islemek
için kullanılan teknolojiler daha önce islenemeyen boyutta verinin islenmesini mümkün kılmıstır. Be-
lirli bir yapıda bulunmayan veri artık analiz edilebiliyor.
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Aktarma ve Alma: Aktarma ve alma süreci veri ve bilginin bilgi sistemi içinde ve bilgi sistemleri ara-
sında aktarılmasıdır. Bütün süreç üç ana bölümden olusur. Bunlar gönderici, ortam ve alıcıdır. Bu sü-
reçle ilgili en temel örneklerden biri iki kisi arasındaki konusmadır. Konuşan kişi (gönderici) ses dalga-
ları yoluyla kodladığı mesajı hava (ortam) yoluyla dinleyen kişiye (alıcı) aktarır.

Gösterim: Gösterim bilgi sisteminden bilginin çıktısının alınması süreci olarak düsünülebilir. Gösterim
süreci, bilginin nasıl sunulacağına iliskin bazı kararlar alınmasını gerektirir. Bu kararlara çıktıdaki met-
nin nasıl biçimlendirileceği, görselin çözünürlüğünün ne kadar olacağı örnek verilebilir.

SOSYAL HAYATTA TEKNOLOJİ

Insanların teknolojiyi kullanmaları dogal kaynakları basit araçlara dönüstürmeleriyle başlamıştır diye-
biliriz. Atesin kontrol edilmesi, tekerlegin icadı ya da paranın kullanılması toplumların yasantılarının
her asamasını etkilemistir. Bilgi toplumu öncesi toplumlarda zenginliğin kaynağı kisisel yetenek, top-
rak, enerji kaynakları ve sanayi olurken bilgi toplumlarında zenginligin kaynagı bilgidir. Bilgi islemek
için kullanılan teknolojiler daha önce islenemeyen boyutta verinin islenmesini mümkün kılmıstır. Be-
lirli bir yapıda bulunmayan veri artık analiz edilebiliyor.

İşleme: Bu   asamada   öncekBu   asamada   öncekBu   asamada   öncekiii verververiii güncellenerek   deggüncellenerek   deggüncellenerek   degiiişşştttiiirrriiillliiir.   Örnegr.   Örnegr.   Örnegiiin,   banka   hesabınızdan   paran,   banka   hesabınızdan   paran,   banka   hesabınızdan   para
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