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Papatya Yayıncılık Eğitim AŞ, Post-Edu Institute 

Özet. Bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve kısacası bilişim bilimine dayalı tüm 

disiplinlerin en temel konusu bilişim matematiğidir. Eğer, “matematik tüm bilimlerin kraliçesi” ise “bilişim uy-

gulamaları da katkısından dolayı tüm bilimlerin kralıdır”, denilebilir. Bilişim matematiği bir açıdan da “uygula-

malı ayrık matematik” gibi düşünülebilir; ancak ayrık matematik hem konular açısından hem de ele alınan örnek-

ler açısından günümüz bilişim uygulamalarını tam olarak kapsayamaması özel olarak bilişim matematiğini gün-

deme getirmiştir. Bilişim matematiği genel olarak ayrık matematik konularını, veri yapıları ve algoritma konula-

rını, graf teorisini, ağaçlar tanımını, otomata kuramını, kriptografi konusunu ve olasılık teorisini kapsamaktadır. 

Bilgisayar olimpiyat soruları incelendiğinde, soruların büyük bir kısmının bilişim matematiği kapsamında oldu-

ğu ve bilişim matematiği ile çözülebileceği görülür. Bu çalışmada bilişimin kuramsal temellerinin neler olabile-

ceği konusu hem bilimciler hem de sektör çalışanları geribildirimlerine göre tartışılmış, konuları belirlenmiş ve 

hazırlanan örnek belgelerin metodolojisi ele alınmıştır. Bilişimin kuramsal temellerine gerektiği gibi vakıf olmak 

hem yazılan kodların verimliliğine hem de bilişim projelerinin kalitesine olumlu yansıyacaktır. Ayrıca uluslara-

rası bilgisayar olimpiyatlarında, ülkemizden daha fazla katılım olmasına katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Sözcükler: kuramsal bilişim, bilişim matematiği, sayılar teorisi, kümeler teorisi, ağaçlar, graf teorisi, 

stokastik süreçler, arama makinaları modellenmesi 

1. Giriş 

Bilişimin kuramsal temellerini bilmek bilgisayar 

bilimcisine, bilgisayar mühendisine, yazılım mühen-

disine ve bilişim sistemi tasarımcısına büyük katma 

değer kazandırır; üstelik bazı problemler vardır ki, 

bilişim matematiği konuları bilinmeden gerçekleşti-

rildiğinde gerçek çözümden uzak olur; fazladan dön-

güler, fazladan bellek alanı kullanıldığı gibi elde 

edilen sonuçlara da pek güvenilmez; yani böcekleri 

bol olur. Bilişim matematiği, ayrıca, donanım tasa-

rımcıları için bile, özellikle gömülü sistemlerin tasa-

rımcıları için gerekli bir konudur. İş yaşamında veya 

günlük yaşamda karşılaşılan problemleri modellemek 

ve onlara ait çözümleri evrensel düzeyde algoritmik 

olarak tasarlayabilmek için bilişim matematiği mutla-

ka bilinmelidir; önce çözüm için en uygun model 

belirlenmeli, daha sonra alt bileşenleri ortaya konula-

rak problem, önce matematiksel olarak çözülmelidir. 

Bilişim matematiği genel olarak ayrık matematik 

konularını, veri yapıları ve algoritma konularını, graf 

teorisini, ağaçlar tanımını, otomata kuramını, kriptog-

rafi konusunu ve olasılık teorisini kapsamaktadır. 

Bilgisayar olimpiyat soruları incelendiğinde, sorula-

rın büyük bir kısmının bilişim matematiği kapsamın-

da olduğu ve bilişim matematiği ile çözülebileceği 

görülür. [1] 

Bu çalışmamızda bilişim matematiğinin çerçevesi 

yapılan anketlerle hem bilim dünyasından hem de 

bilişim sektöründen alınan geri bildirimler ışığında 

çizilerek belirlenmiştir. Daha sonra o konular kapsa-

yan bir çalışma yapılmıştır. 

 

2. Neden Bilişim Matematiği? 

Matematik hemen her disiplinde olduğu gibi bilgisa-

yar biliminde veya daha genel anlamda bilişim bili-

minde de en önemli unsurdur; en önemli araçtır. Ya-

zılım olsun, donanım olsun verimli, güçlü ve sağlıklı 

bilişim uygulamaları yapılabilmesi için, herşeyden 

önce, uygulamanın bileşenleri en uygun matematiksel 

modele dayalı olmalıdır. Problemler deneme yanılma 

yoluyla değil de matematiksel ifadesi kanıtlanmış 

kuramlar ile çözülmelidir. Bilgisayar biliminde; 

 Tamsayılar arasındaki ilişkiler; sayıların 

bellekte tutulma ve saklanma şekilleri 

 Kümelere ait veriler üzerine çıkarımlar 

yapmak veya ilişkiler kurmak 

 Çok karmaşık gibi görünen problemlerin 

graf teorisi ile modellenip çözülmesi 

 Veritabanı sorgulamalarında optimum 

sorgulama ifadeleri yazılması 

 Daha az büyüklüğü olması için verinin 

sıkıştırılıp geri elde edilmesi 

 Verinin şifrelenip geri elde edilmesi 

 En temelde donanımsal ifadelerin elde 

edilmesi ve indirgenmesi 

 Arama makinaları ve sıralama arama iş-

lemlerinin optimum şekilde yapılması  

 Geçmişte oluşan sıklığına bakılarak ye-

niden oluşma olasılığının öngörülmesi 

 Sistemlerin davranışının modellenmesi 
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 Sayılar üzerinde matematiksel işlemlerin 

performanslı olarak yapılabilmesi 

 Şekilsel yazılım modellemede sayılar ve 

özel simgelerle ilişkilerin gösterilmesi  

gibi birçok gereksinim olur. Bilişim matematiği 

konuları bunların bilinçli bir şekilde yapılması 

için matematiksel altyapı sağlar. [1] [2] 

3. Bilişimde Kuramsal Eksikliğine En 

Açık Göstergesi 

Üniversitelerden ve bilişim sektöründen 110 civarın-

da “bilişim profesyoneline” şöyle bir soru yöneltil-

miştir: “’1den n’ye kadar sayıların toplamını hesapla-

yan bir program yazınız; algoritmik ifadesi de yeterli 

olabilir.” Olması gereken cevap aşağıdaki gibi olma-

malı idi. 

Cevap n çevrimlik bir döngü oluşturmak, döngü içeri-

sinde de döngünün sayacını üst üste toplamak şeklin-

de olmamalı idi. Yani şöyle bir kaba kod olmaması 

gerekirdi (Her ne kadar öğrenci iken derste böyle 

gösterildi, denilse de okul bitmişti, artık) . 

  Toplam = 0 

              Dön: Sayaç = 1’den n’ye kadar 

                        Toplam = Toplam + Sayaç 

Ancak, 110 geribildirimden 97’si maalesef yukarıdaki 

gibi cevap vermiştir; 13’ü de aşağıdaki gibi yanıtla-

mıştı. Verilmesi gereken yanıtı vererek başlayalım; 

problem 1’den n’ye kadar sayıların toplamı idi; bu-

nun matematiksel karşılığı aşağıdaki gibidir: 

     Toplam = 
( 1)

2

n n 
  

Yani, bu problemin çözümü için doğrudan bir mate-

matiksel bağıntı vardır ve hiçbir döngü kurulmadan 

bu matematiksel ifadeyle hesaplanabilir. Böylesi 

örneklerin derslerde gösterildiği iddia edilmektedir; o 

zaman hocalarımızın daha iyi ve yanlışa yönlendir-

meyecek örnek seçmeleri gerekecektir. 

Verilen çözümlerde ilki üç satır, ikincisi bir satır gibi 

görünse de, yani kazanç üç satırı bir satıra indirgen-

miş görünse de, asıl kazanç çok daha farklı olur. 

Özellikle n’nin büyük değerleri için kazanç çok ama 

çok büyük olur.  Bu problemi doğrudan matematiksel 

bağıntı ile çözmek yerine, gereksiz bir şekilde döngü 

kurarak çözmek hatalı bir yaklaşımdır. Şimdi, basit 

bir örnek gibi görünse de bu iki çözüm arasındaki 

değerlendirmeyi yapalım ve yanlış çözümün olumsuz 

yanını açıkça görelim. 

Çözümlerin Analizi:  

. yaklaşım: Bu yaklaşımda, ayrıntıda, sonuca 

ulaşmak için birisi toplama ve diğeri çarpma bölme 

olan 3 adet aritmetik işlem ve 1 adet atama işlemi 

vardır; yani toplamda 3 adet aritmetik işlemle hesap-

lanabilmektedir. 

 Toplam = ( 1) 2n n   

Sonucu hesaplamak için gerekli olan bu maliyet n’nin 

alacağı değerden bağımsız olup her zaman 3 aritmetik 

işlem olur. 

. yaklaşım: Bu yaklaşım için gerekli tanımsal (ka-

ba) kod aşağıdaki gibidir. Bu kodun 2. yaklaşımdaki 

gibi işlem maliyetini hesaplamalıyız; ayrıntıda, şöyle 

bir hesap yapılır: 

 

Kod Yerine getirmek 

için işlem sayısı 

Toplam işlem 

Toplam = 0 1 adet atama işlemi 1 

Dön: Sayaç = 

1’den n’ye 

kadar 

1 atama, (n+1) 

karşılaştırma, N 

arttırma işlemi 

2n+2 

         Toplam 

= Toplam + 

Sayaç 

N adet toplama, n 

adet atama işlemi 

2n 

 4n+3 

 

Yukarıda verilen hesabın sonucunda görüleceği gibi 

döngü kurarak çözme maliyeti bir bağıntı gibi çıkmış-

tır; işlem sayısı = 4n+3 olarak belirlenmiştir. 

Eğer n = 1.000 ise işlem sayısı 4n+3’ten  (4 

1000)+3 = 4003 işlem  

Eğer n= 10.000 ise işlem sayısı 4n+3’ten  (4 

10.000)+3 = 40.003 işlem 

Eğer n= 1 ise işlem sayısı 4n+3’ten  (4  1)+3 = 7 

işlem 

gerekir. Bu sonuçlardan görüleceği gibi problem 

doğrudan matematiksel bağıntısı ile çözülürse işlem 

maliyeti n’den bağımsızdır ve 3’tür. Ancak döngü 

kurularak çözülürse toplam işlem maliyeti n’ye ba-

ğımlıdır ve n=1.000 ise toplam işlem maliyeti 4003 

adettir! n=10.000 ise toplam işlem maliyeti 40.003 

adettir!  Öyle ki, n=1 olsa bile döngü ile yapılan çö-

zümün işlem maliyeti 7’dir. 

Bilişim uygulamalarında, matematiksel modeli düşü-

nülmeden buna benzer birçok yanlış çözüm yapıla-

bilmektedir.  

İkinci sorumuzda, 110 kişiye liseler için bilgisayar 

olimpiyatlarında çıkmış ve rastgele seçilmiş üç soru 
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yöneltilmiştir ve içerisinden birisinin çözümünün 

nasıl olacağı sorulmuştur. Soruların yöneltildiği kişi-

ler “üniversite mezunu olup bilişim sektöründe veya 

bilişim öğretiminde çalışan kişilerdir”. Alınan geri 

bildirimle tam çözümü olmasa bile 21 geribildirim 

doğru kabul edilebilecek şekilde olmuştur. Üniversi-

telerde bazı öğretim elemanları bilgisayar olimpiyat 

sorularının çok zor olduğu iddia etmektedirler; dola-

yısıyla lise öğrencileri için bilgisayar sorularının 

üniversite mezunu bilişim profesyonelleri için fikir 

dahi yürütemeyecek kadar zor olması gerçekçi değil-

dir. Bu eksikliği gidermenin ilk adımı “bilişim mate-

matiğine” gerekli duyarlılığı göstermek ve ister mes-

lek lisesi, isterse üniversite eğitimi olsun gerekli ku-

ramlar mutlaka öğrenciler kazandırılmalıdır. Ayrıca 

bilişim matematiği konusunda var olan eksiklikler 

öğretim elemanları tarafından verilenen program 

örneklerine olumsuz yansımakta, verilen yanlış örne-

ğin nelere yol açacağı düşünülmektedir.   

Kısacası bilişim sektörü ve öğretiminde çalışan mes-

lektaşlarımızın  %19’u liseler için sorulan bilgisayar 

olimpiyatı sorularına bir yaklaşım sunabilmiştir. Peki 

lise öğrencileri için sorulan bilgisayar olimpiyat soru 

neler idi, onlar da incelemeye değerdir. Bilişim pro-

fesyonellerine yönelttiğimiz sorular, belki de olimpi-

yat soruları arasında en kolay fikir yürütülebilecek 

birisi graf teorisi, birisi ağaçlar ve birisi de RSA algo-

ritmasında da kullanılan sayılar teorisinden idi.  

Sorulan tam çözümü istenmiş olsa idi, bu oran ne 

olurdu, onu öğrenmek isterdik. 

4. Bilişimin Kuramsal Temelinde 

   Hangi Konular veya Teoriler Olmalı 

Bilgisayar bilimini referans alan bölümler denildiğin-

de, doğal olarak, akla önce bilgisayar mühendisliği 

gelir. Ancak yazılım mühendisliği, matematik-

bilgisayar, kontrol sistemleri mühendisliği, yönetim 

bilişim sistemleri ve bilişim teknolojileri gibi disiplin-

ler de doğrudan bilgisayar biliminin temel kuram ve 

yöntemlerine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca sosyal bilimle-

rin sayısal konulara dayalı bölümlerde de bilgisayar 

biliminin temel kuram ve tanımlarına ihtiyaç duy-

maktadır. Üniversitelerin bilgisayar bilimine dayalı 

bölümleri için hazırlanan “program çıktıları”nda 

herşeyden önce şöyle maddeler vardır: [1] 

 Temel matematik, fen bilimleri ve disipline 

yönelik matematik bilgilerine hâkim olmalı 

ve bu bilgileri mühendislik problemlerini mo-

dellemek için kullanma becerisine sahip olur. 

 Alanla ilgili karmaşık problemleri tanımlama, 

modelleme ve çözme becerisine ve bu amaçla 

uygun analiz yöntemlerini seçebilir ve uygu-

layabilir.  

 Bilgisayar bilimleri uygulamalarını da içere-

cek şekilde ayrık matematik, olasılık ve ista-

tistik,  türev ve integral hesapları, çok değiş-

kenli matematik, doğrusal cebir, türevsel 

denklemler konularını içeren matematik bilgi-

lerine sahip olur.  

 Bilgisayarların yapısını ve işleyişini çözümle-

yebilir, bilgisayar mimarisi, işletim sistemleri 

ve veritabanı sistemleri bilgilerine sahip olur-

lar.  

 Karmaşık yazılım sistemlerinin ve donanım 

ve yazılım içeren sistemlerin analizi ve tasa-

rımı için gerekli bilgisayar bilimleri, algorit-

ma ve veri yapıları, yazılım mühendisliği ve 

bilgisayar uygulamaları bilgilerine sahip olur-

lar. 

Yukarıda sıralanan program çıktılarından da anlaşıla-

cağı üzere bilgisayar biliminde konuya özgü matema-

tik konuları ve matematiksel modelleme oldukça 

önemlidir. Bir bilgisayar bilimcisi, herşeyden önce 

karşılaştığı yeni bir problemi uygun matematiksel 

ifade ve yazılım donanım araçlarıyla modelleyebil-

melidir. 

Bilişim Matematiğinin Tetiklediği Konular 

Bilgisayar bilimleri temel olarak kuramsal temeller, 

yazılım ve donanım olmak üzere üç temel anabilim 

dalına sahiptir. Kuramsal temeller, aslında hem yazı-

lım hem de donanım çözümleri için temel matematik-

sel modelleri, disipline ait problemlerin çözümleri 

üzerine kuram ve tanımları ifade etmekle uğraşır.  Bu 

amaçla bilimin diğer dallarına ait teoremleri, aksi-

yomları ve tanımları kendi alanına çekerek kullanılır. 

Örneğin sayılar teorisi, olasılık teorisi, Boole Cebri, 

kümeler teorisi gibi birçok bilim dalına ait tüm ifade-

leri temel işlem gibi kullanır; ayrıca karşılaştığı prob-

lemleri polinom zamanlı yöntemlerle çözebilmek için 

graf teorisi, ağaç yapıları ve otomatlar gibi konuları 

da kendi bilim dalına özelleştirmiştir. [3] [4] [5] 

Bilgisayar bilimi matematiktir; bilgisayar mühendis-

liği, yazılım mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, 

bilişim teknolojileri de bu bilim dalının kazandırdık-

larını kendi alanlarına özgü yaklaşımlarla kullanıp 

problemlerini çözerler. Dolayısıyla bir çeşit uygula-

malı ayrık matematik olan bilişim matematiği konula-

rı çizelgede listelendiği gibi diğer birçok konuya alt 

yapı oluşturur. 

Sonuçta bilişim matematiği bilgisayar biliminde bir-

çok problemin matematiksel çözümü ve modellenme-
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si için gerekli bir konudur. Örneğin Boole Cebri ile 

donanım tasarımları gerçekleştirilir; ayrıca veritabanı 

sorgulama ifadelerinde de optimum sorguluma ifade-

leri yazılabilir. [1] 

 

a b dc

f

a b c 

a b c 

b c d 

b c d 
b

 

 

Sonlu durum makinası veya otomata ile kendi kendi-

ne çalışan sistemler ve biçimsel dilbilgisi çözümleme 

yapılabilir; ayrıca Markof zinciri de her adımı olasılı-

ğa dayanan bir durum makinasıdır. [2] [6] 

 

d0

50

d25 d100d50 d75

25 25 25 25

50
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Sayılar teorisinin asal sayılar, kalandaşlık ve modülo 

bölme işlemleriyle de şifreleme algoritmalarındaki 

açık ve gizli anahtarların bulunması işlemleri algo-

ritmik olarak yapılır; RSA algoritmasında sayılar 

teorisinin katkısı açıkça görülebilir. [1] [3] 

Graf teorisi de, Graf teorisi bilişim matematiği ve 

uygulamalı ayrık matematiğinin çok önemli bir konu-

sudur; onunla ilgili çok fazla tanım, önerme, algorit-

ma geliştirilmiş olup bilinmesi ilgili problemlerin 

kolayca çözülmesini sağlar. [4]  

Bilgisayar olimpiyat sorularının da birçoğu graf teori-

sine dayalı sorulardır. Çünkü geniş bir alana çözüm 

sunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge. Bilişim matematiğini temel alan konular 

Alan Bilişim Matematiği Konusu 

Veritabanı 

Tasarımı  

 

 

Kümeler Teorisi 

Bağıntılar ve Fonksiyonlar 

Boole Cebri 

Ağaçlar 

Veri Yapıları 

ve Algoritmalar 

Kümeler Teorisi 

Sayılar Teorisi ve Sayılar 

Algoritmalar 

Matris İşlemleri 

Mantıksal  

Devre Tasarımı 

Kümeler Teorisi 

Bağıntılar ve Fonksiyonlar 

Boole Cebri 

İşletim  

Sistemleri 

Kümeler Teorisi 

Ağaç Yapıları 

Bağıntılar ve Fonksiyonlar 

Olasılık Teorisi 

Algoritma 

Çözümleme 

Algoritmalar 

Algoritma Analizi 

Olasılık Teorisi 

Bilgisayar 

Ağları 

Graf Teorisi 

Sayılar Teorisi 

Ağaç Yapıları 

Veri 

Madenciliği 

Sayılar Teorisi 

Kümeler Teorisi 

Olasılık Teorisi 

Graf Teorisi 

Ağaç Yapıları 

Mikroişlemciler Boole Cebri 

Sayılar Teorisi ve Sayılar 

Derleyiciler Kümeler Teorisi 

Sonlu Durum Makinaları  

ve Otomata Teorisi 

 

5. Polinom Zamanlı Problem Çözebilme 

Bir problemin bilgisayar biliminde çözülebilmesi için 

onun ayrık işlemlerle algoritmik olarak ifade edilmesi 

gerekir. Ayrıca algoritmik olarak ifade edilen prob-

lem kabul edilebilir bir zaman diliminde veya sonsu-

za gitmeyecek bir çevrim içerisinde çözülmesi gere-

kir. Dolayısıyla problemi çözmek için yapılması 

gereken işlem sayısı veri kümesinin bir polinomu 

olarak tanımlanabilmelidir. Böylesi polinom zamanlı 

çözülebilen problemlerin algoritmik ifadesine iyi 

algoritmalar veya verimli algoritmalar denilir. 

Bir problemin polinom zamanlı algoritmik bir yön-

temle çözülebilmesi için, herşeyden önce, onun he-

saplanabilir olması gerekir. Çünkü bazı problemler 

1
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vardır ki algoritmik olarak veya matematiksel olarak 

hesaplanabilir değildir! Dolayısıyla böylesi problem-

ler kısıtları arttırılarak sezgisel olarak çözülmektedir-

ler. 

Problemler, polinom zamanlı çözülüp çözülmemesine 

göre P ve NP sınıflarına ayrılmaktadır. Ayrıca NP’nin 

NP-tam ve NP-zor gibi türevleri de vardır. Kabul 

edilebilir zamanda çözülebilen verimli algoritmalar P 

sınıfına girerler. 

Bilişim problemlerinin polinom zamanlı çözülebilme-

si istenir. [1] [7] 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Bilişim matematiği konularını bilmek bilgisayar bi-

limcisine, bilgisayar mühendisine, yazılım mühendi-

sine ve bilişim sistemi tasarımcısına büyük katma 

değer kazandırır; üstelik bazı problemler vardır ki, 

bilişim matematiği konuları bilinmeden gerçekleşti-

rildiğinde gerçek çözümden uzak olur; fazladan dön-

güler, fazladan bellek alanı kullanıldığı gibi elde 

edilen sonuçlara da pek güvenilmez; yani böcekleri 

bol olur. Bilişim matematiği, ayrıca, donanım tasa-

rımcıları için bile, özellikle gömülü sistemlerin tasa-

rımcıları için gerekli bir konudur. İş yaşamında veya 

günlük yaşamda karşılaşılan problemleri modellemek 

ve onlara ait çözümleri evrensel düzeyde algoritmik 

olarak tasarlayabilmek için bilişim matematiği mutla-

ka bilinmelidir; önce çözüm için en uygun model 

belirlenmeli, daha sonra alt bileşenleri ortaya konula-

rak problem, önce matematiksel olarak çözülmelidir. 

Bilişim matematiği genel olarak ayrık matematik 

konularını, veri yapıları ve algoritma konularını, graf 

teorisini, ağaçlar tanımını, otomata kuramını, kriptog-

rafi konusunu ve olasılık teorisini kapsamaktadır. 

Sonuç olarak bilişimin kuramsal temeline ait konular 

düzey 1 veya düzey 2 olarak belirlenmeli ve onlara it 

kaynaklar üretilmelidir. Düzey 1’e ait konular belir-

lenmiş v”e Bilişim Matematiği” adı altında yayın-

lanmıştır. Düzey 2 için de konular belirlenip kaynak 

belgeler üretilmedir.  

Bilişimin kuramsal temellerine gerektiği gibi vakıf 

olmak hem yazılan kodların verimliliğine hem de 

bilişim projelerinin kalitesine olumlu yansıyacaktır. 

Ayrıca uluslararası bilgisayar olimpiyatlarında, ülke-

mizden daha fazla katılım olmasına katkı sağlayacak-

tır. 
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