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Dönüşüm
Yıl bin dokuz yüz altmış. Aylardan Eylül. Son günü Eylül’ün; otuzu. Tam elli yıl öncesi. Kargo uçağının kapısındaki değerli bir 
“konuk” hizmet vereceği yere götürülmek üzere alınıyor. Çok özenli bir çalışmanın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 
kullanılmaya başlayan Türkiye’nin ilk bilgisayarı IBM 650, sanayi toplumundan bilişim toplumuna dönüşümün ilk simgesi 
olarak tarihteki yerini alıyor. 

Ülkemize ilk bilgisayarın gelişinin üzerinden tam elli yıl geçti. Günümüzde bilişim mesleği olarak 
adlandırdığımız ve yaklaşık 800 bin kişinin çalıştığı, toplam cirosu 27 milyar Amerikan Dolarını 
aşmış bir sektörün, bilişim sektörünün, doğum günüdür 30 Eylül 1960.

İ. İlker Tabak*
ilker.tabak@bilisim.com.tr

Birinci kuşak radyo lambalı bir sistem 
olan ilk bilgisayar, her biri 10 karakter 
ve 1 işaretten oluşan 2000 sözcüklük 
tambur bellek kullanmaktaydı. Delikli 
kartlarla veri işleyen bu bilgisayarda 
programlar, kartlarla okutularak sis-
teme girilmekte ve işleme tabi tutula-
bilmekteydi. Okuyucu ve yazıcı birim-
ler için hazırlanan, pano üzerinde 
bulunan ve değişik fonksiyonları olan 
yuvaların kablolarla bağlandığı “Kon-
trol paneller” vasıtasıyla programla-
ma gerçekleştirilmekteydi. Sistemden 
alınan raporlar  bir satırda 100 karak-
ter yazabilen ve 100 satır/dk. hızındaki 
yazıcı ile sağlanmaktaydı.
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İşin şekline ve 
ihtiyacına göre bilgi-
lerin birleştirilmesi, 
ayrılması, tasnifi ve 
teksiri için de “Sorter”, 
”Collator”, ”Repro-
ducer” gibi kendine 
özgü kontrol panelleri 
ile çalışan elektrome-
kanik makinelerden 
yararlanılmaktaydı1.

TBD Yönetim Kurulu’nda Bilişim’2010 Etkinliği’nin ana temasını “Sosyal Dönüşüm” olarak 
belirlemiş; yaşamımızın her alanında yararlandığımız teknolojideki dönüşümü sosyal boyutuyla 
ele almaya karar vermiştik. 22-25 Eylül 2010 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirdiğimiz 
Etkinlik’te kamu, özel sektör ve üniversiteden yerli ve yabancı katılımcılar, spordan  sanata, özür-
lülerden eğitime, basından sosyal medyaya, yerel yönetimlerden siyasete değin geniş bir içerik 
ile dönüşümü tartıştılar. 

Bilişim’2010 sırasında dönüşümün tetikleyicisi ilk bilgisayar IBM 650 de, Karayolları Genel 
Müdürlüğü Müzesi’nden kalkıp konuk olarak yerini aldı. 

“Kontrol Panel”indeki kabloların takılıp çıkarılmasıyla yapılan program örnekleri de izleyicilerin 
ilgisini çekti. Bu programların kopyasının çıkarılamayışının yanı sıra bu programlara üzerindeki 
tarihin tozlarından başka virüs bulaşamamamış olması da dikkat çekiciydi.

Bu sistemin kullandığı diskin kapasitesi 1.7 
KiloByte (KB) olup yaklaşık 2 milyon 400 bin 
adedi cebimizdeki 4 GigaByte (GB) kapasite-
li bir “Flash Disk”e sığmaktadır. Teknolo-
jideki baş döndürücü gelişmeler, 50 yılda 
yaşanan dönüşümün somut  göstergesi olarak 
karşımızda, hatta cebimizde durmaktadır. 

Birkaç gram ağırlığı ve yüksek kapasitesi ile 
bugün cebimizde taşıdığımız “flash disk”lerdeki 
bilgiyi 40-50 yıl önce taşıyabilmek için gerek-
sinim duyulan büyük güç ve boyut bize, kapa-
sitesi artarken boyutu küçülen teknolojinin 
aslında insanlığın büyüklüğünün bir göstergesi 
olduğunu anımsatmıyor mu?

Sivas, 30.09.2010

1 - Kaynak:Anı ve Fotoğraflarla 
Bilişim Tarihimiz - Akdoğan Özkan 

(*) Bs. Müh., Bilişim Ltd. Paz. ve 
Satış Md.
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