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1. Bilgisayar Tarihi 



Bilgisayar - Tanım  

■ Bilgisayar, en basit bakış 

açısıyla bir matematiksel 

işlemci, yani hesap aracıdır.  

■ Aldıkları veriler üzerinde 

aritmetiksel ve mantıksal 

işlemler yapabilen, donanım 

ve yazılımdan oluşan 

elektronik bir makinedir. 

■ Aygıtın yaptığı işlem; bilgileri 

saymak değil, işlemektir. 

■ Tüm veriler makine diline 

(ikilik sistem) çevrilerek 

işlenir. 



Bilgisayar - Tanım  

■ Çok hızlı işlem yapabilirler. 

■ Güvenilir ve hatasız çalışırlar. 

■ Çok büyük ölçüde bilgiyi az bir 
alanda depolayabilirler. 

■ Depoladıkları bilgilere çok hızlı 
ulaşabilirler. 

■ Uygun donanımla pek çok 
aygıtın yerini alabilirler.  

 Örneğin : Müzik seti, DVD-CD 
çalar, TV, Daktilo, Fotokopi, 
Fotoğraf makinesi, Kitap-
Ansiklopedi, Hesap makinesi, 
Telefon-faks vs. 



İlk bilgisayar  

■ Bazı kaynaklarda basit hesap makinesi olan 

boncuk dizini (abaküs), ilk bilgisayar olarak 

tanımlanmaktadır.  

■ Geçmişi yaklaşık 2000 yıl öncesine 

dayanmaktadır 



İlk bilgisayar  

■ 1624 yılında Wilhelm 

Schickard ilk kez dört işlemi 

bir arada yapabilen hesap 

makinesini Almanya’daki 

Heidelberg Üniversitesinde 

geliştirmiştir. 

■ Geliştirmiş olduğu cihaz 

oldukça karmaşık ve 

herkesin kolaylıkla 

kullanamayacağı bir çalışma 

sistemine sahipti. 

 



Hesap Makinesi 

■ Hesap makinesi sayılabilecek ilk 

ciddi icat Fransız matematikçi 

Blaise Pascal tarafından 

geliştirilmiştir.  

■ Babası vergi dairesinde memur 

olarak çalışan Pascal on altı 

yaşında iken 1642 yılında 

Pascalline adli hesap makinesini 

icat etmiştir.  

 ■ Değişik sayıda dişleri olan çarklardan meydana gelen 

bu makinede kaba tuşlarla sayı girişi yapılarak toplama 

ve çıkarma dışında bir işlem yapılamıyordu. 



Leibniz Çarkı  

Alman matematikçisi olan 
Gottfried Wilhelm Leibniz, 
Pascal ‘ın 1642 yılında 
hazırladığı hesaplayıcının 
fonksiyonlarını daha da 
arttırarak 1671 yılında 
Leibniz Çarkı adlı aygıtı 
icat etti.  

Bu aygıt; toplama ve 
çıkarma işlemlerinin yanı 
sıra bölme, çarpma ve 
karekök alma işlemlerini de 
yapabiliyordu.  
 



Elektiriğin icadı 

1780 yılında Benjamin Franklin elektriği 
bularak elektronik alanında çok önemli 
bir gelişime neden olmuştur. 

1805’te Fransız bir tekstil sanayicisi olan 
Joseph – Marie Jacquard ilk kez bir 
makineyi kendi kendine çalışabilecek 
konuma getirmiştir. 

Bu işlemi delikli kartlar (Punched cards) 
kullanarak gerçekleştirmiştir. 

Bu kartlar ikili sisteme göre 
hazırlanmış, üzerlerinde belirli aralıklarla 
delikler olan ve her delik ve delikler arası 
boşluğa göre sayı değerleri alan en eski 
bilgisayar programlama araçlarıdır. 
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Fark Makinesi 

Babbage(İngiliz matematikçi), matematiksel 
işlemlerin yani sıra birçok işlemleri de yapabilen bir 
makine yapmayı planlıyordu. 

İngiliz hükümetinin parasal desteğini de alan Babbage 
uzun süren çalışmalar sonunda Fark Makinesi’ni 
1830 yılında icat etti. 

 

Londra Müzesi’ndeki Fark Makinesi 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/BabbageDifferenceEngine.jpg
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Analitik Makinesi 

Babbage daha sonra Analitik Makine adi verdiği 
proje üzerine çalışmaya başladı.  

Babbage analitik makine da mantıksal işlem birimi, 
veri depolama birimi, giriş çıkış üniteleri kullanmayı 
planlıyordu.  

Bu mantık günümüzdeki bilgisayar temel prensibi 
olmuştur.  

Bu sebepten dolayı Babbage ‘ye bilgisayarın 
babası denilmiştir.  

Analitik Makinenin , hazırlanacak programlar ile 
insanlar tarafından çözümü bilinen problemlerin 
kolaylıkla çözülebileceğini anlatmıştır.  

 



Z1 

1931 yılında Alman bilim adamı Konrad Zuse 
elektrik enerjisi ile çalışan ilk hesaplama 
araçlarından biri olan Z1’i tasarladı.  

Zuse’nin geliştirmiş olduğu bu araç, 
programlanabilen ilk bilgisayar olarak ele 
alınmaktadır.  

Z1 bilgisayara klavye ile girilen verileri okuyarak 
ne yapması gerektiğini belleğinde tutabilme 
yeteneğine sahipti.  

Daha sonra John von Neumann(Bulgar Amerikan 
matematikçi) bu özelliği geliştirmiş ve 
yaygınlaştırmıştır.  

Zuse daha sonra Z2, Z3 ve Z4 adlı bilgisayarları da 
geliştirmiştir. 

 



Harward 
Üniversitesinden 
Howard H. Aiken 
tasarladığı ASCC 
projesi ile IBM firmasına 
gitti. Bu projeyi biraz 
daha genişletilerek 1944 
yılında  MARK–1 
üretildi.  

MARK-1 

Mark-1 saniyede 5 işlem yapabiliyordu.  

18 m uzunluğunda ve 2,5 m yüksekliğinde idi.  

Mark-1 insan müdahalesi olmadan sürekli olarak, 
hazırlanan programı yürüten ilk bilgisayar idi. 

 Bununla birlikte Mark-1 elektronik bir bilgisayar 
değildi.  
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Mark-1den kısa bir süre sonra Pensilvanya 
Üniversite’sinde John Mauchly ile ENIAC(Elektronik 
Sayısal Hesaplayıcı ve Doğrulayıcı ) isimli sayısal 
elektronik bilgisayarı 1946 yılında tamamladı.  

Yapımında 18,000 adet elektronik tüp kullanılan 
ENIAC; 150 kwatt gücünde idi ve 50 ton ağırlığıyla 
167 m2 yer kaplıyordu.  

Saniyede 5000 toplama işlemi yapabiliyordu.  

Mark-1 ‘den 1000 kat daha hızlıydı.  

Belleği 20 byte idi. 

Eniac askeri amaçla(2. Dünya savaşında) üretildi ve 
top mermilerinin menzillerini hesaplamak için 
kullanıldı.  

ENIAC 



ENIAC 



EDVAC 

1946 yıllarında 
matematikçi John Von 
Neumenin görüşleri 
doğrultusunda EDVAC 
(Elektronik Soyut 
Değişken Otomatik 
Bilgisayar) adlı yeni bir 
bilgisayar ürettiler 

Bu bilgisayar ENIAC ‘dan on kez daha küçük ve yüz 
defa daha hızlı çalışabiliyordu. Edvac, komutların 
diğer veriler gibi bilgisayara dışarıdan girilmesini 
sağlıyordu. Bu özellik programcılıkta büyük kolaylıklar 
sağlamıştır.  



UNIVAC 

Seri olarak üretilen ilk bilgisayardır 

Belleği1000 byte 

İşlem kapasitesi 

 0,5 milisaniyede 1 toplama 

 2,5 milisaniyede 1 çarpma 



Diğerleri… 

IBM 700 SERİSİ (vakum tüpler) 

 

 

PHILCO TRANSAC S-200 IBM 1401 
(transistörler) 

 

 

IBM 360 (entegre devreler) 

 

INTEL 4004 MIKRO ISLEMCISI 
(çipler) 
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APPLE  

1977 yılında piyasaya çıkan Apple, iki üniversite 

öğrencisi tarafından bir evin garajında üretilmiştir.  

İlk Apple’da klavye ve monitör bulunmuyordu. 

Bu dönemden sonra artık kişisel bilgisayar dönemi 

başlamıştır.  



IBM PC 

Günümüzde de söz sahibi olan IBM firması ilk kişisel 
bilgisayarını 1981 yılında piyasaya sürdü.  

Kısa bir zaman diliminde standart haline gelen IBM 
PC ‘lerin 4 yıl sonunda bir milyoncusu satıldı.  

Artık dünyanın her tarafında IBM uyumlu bilgisayarlar 
üretilmeye başlandı.  

Üretimi Uzak Doğu ülkelerinde daha yaygın olarak 
yapıldı. Yazılımlar da IBM PC uyumlu olarak 
yazılmaya başlandı.  
 



Sonrası… 

Bu dönemden günümüze kadar 

bilgisayar teknolojisi akıl almaz bir 

hızla ilerledi.  

İlk üretilen bilgisayarların kullanımı 

zordu.  

Fakat bilgisayarların donanımındaki 

gelişmeye paralel olarak yazılım 

alanındaki gelişmeler bilgisayarları 

bütün insanların kullanabileceği 

seviyeye gelmesine sebep oldu.  

Artık bilgisayar insan hayatını ayrılmaz 

ve vazgeçilmez bir parçası oldu.  



Bugün… 



Bugün… 



Bugün… 



Genel sınıflama 

1. Kuşak Bilgisayarlar: Radyo lambalarıyla çalışan çok 

ısı yayan ve büyük hacimli bilgisayarlardır. 

ENIAC’ın yapımıyla başlar. 

2. Kuşak Bilgisayarlar: 1952 yılında transistörün 

bulunmasıyla ortaya çıkan, daha küçük hacimli, 

hesaplama hızları farklı olan bilgisayarlardır. 

3. Kuşak Bilgisayarlar: 1958 yılında entegre 

devrelerin gelişmesiyle ortaya çıkan bilgisayarlardır. 

Bu bilgisayarlarda çoklu iş düzeni, uzaktan erişim 

gibi kavramlar doğmuştur. 

4. Kuşak Bilgisayarlar: 1965 yılında karmaşık entegre 

devrenin bulunmasıyla başlayıp günümüzde de 

kullanılan bilgisayarlardır.  


