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Bilişim ve Spor 
Futbol veya basketbol maçlarına gitttiğimde izleyicileri izlemek karşılaşmayı izlemek kadar bana keyif 
verir. Çünkü ayrı karektere sahip binlerce insanın bir kaç saat için bile olsa bir araya gelip aynı duygu 
yoğunluğuna sahip olarak tezahürat yapması, bağırması, kızması, sevinmesi; gol olunca ya da önemli 
bir basket sayısı  atılınca lahana sarmaları gibi kucak kucağa sıraların üstüne devrilmesi insan ruhu ve 
beyni hakkında pek çok ipucu veriyor. Ama bu yüzden sık sık atılan golü veya basket sayısını kaçırıyorum. 
Bazen kaçırmasam bile karambolde kimin nasıl topa nasıl vurduğunu görmek de çok kolay olmuyor. 
Hoş, golü görsem bile tekrarını izleyemediğim için hep bir eksiklik hissediyorum. Takımımızın attığı golü 
on kere bile olsa tekrar tekrar izlemek, tüm oyuncuların o sırada ne yaptığını tespit etmek gerçekten 
insanın hem gönlünü hem de analiz anlamında zihnini tatmin eden bir süreç. 

Mehmet Okur’la başlayan NBA ligine ilgimle birlikte oyuncunun attığı sayıdan, yaptığı bloka, asiste veya sahanın en çok 
hangi bölgelerinden iki sayılık, üç sayılık atış yaptığına kadar pek çok bilginin izlenen oyunu kavramak açısından ne kadar 
önemli olduğunu farkettim.   Daha sonra kapalı spor sahalarında elektronik sayı tahtalarının yanına gelen ekranlarla 
kaçırdığımız bir sayıyı yeniden izleme şansı yakladık.     

Aslında, hem bahis hem de spor olması açısından At Yarışları, bilişimin sporun içinde kullanıldığı ilk alanlardan biri. Altılı 
Ganyan’ı  tahmin eden yazlımlar, atların soyu sopundan, hızlarına, koşacakları mesafeye, jokeylerin kilosuna kadar pek 
çok değişkeni 1980’lerin sonundan bu yana kullanıyorlar. 

Bu sayımızda dosya konumuz “Spor ve Bilişim”. Sporda Bilgisayar Bilimleri Derneği başkanı Doç.Dr. Hayri Ertan,  
dosyamız için spor bilişiminin tarihini, gelişimini ve bugününü anlatan bir yazı kalem  aldı. Veri tabanları; veri toplama ve 
işleme; bilgisayar-video sistemleri; bilgisayar, destekli maç ve yarışma analizi; modelleme ve simulasyon; e-öğrenme, 
multimedya ve sporda sonuç sistemleri, sporla ilgilenen herkesin ilgisini çekecek Ertan’ın yazısının ara başlıkları. Hayri 
Ertan aynı zamanda Uluslararası Sporda Bilgisayar Bilmleri Derneği’nin (IACSS) de başkanı...  Hacettepe Üniversitesi Spor 
Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ‘ndan Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan da bilişim teknolojileri ve bilişim teknolojileri ile 
ilişkili teknoloji ürünlerinin spor eğitiminde nasıl kullanacağını yazdığı makalesiyle dosyamıza katkı verdi. 

Dosyamızdaki üçüncü yazı İnnova Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Atalay ile yaptığımız söyleşi. 2011’in başında 
düzenlenen Erzurum Üniversiteler arası Kış Oyunları ve Trabzon Avrupa Gençlik Oyunları’nın bilişim altyapısını kuran ve 
başarıyla işleten  İnnova’nın deneyimleri ni konuştuğumuz bu söyleşide  Atalay,  spor organizasyonu yazılımlarının ve 
hizmetlerinin de ihracat kalemlerinden biri olabileceğinin sinyalini verdi.   

TRT programcısı ve spikeri Zafer Akyol, neredeyse 30 yıldır işin mutfağında ve vitrininde çalışıyor; kendisi değişimin en 
yakın tanıklarından biri.  Akyol bizimle konuyla ilgili görüşlerini paylaştı...Üç büyük kulübümüzden Beşiktaş da çok yoğun 
bir biçimde bilişim teknolojisi kullanıyor. Kulüpten gelen yazıda bilişim teknolojilerinin nasıl kullanıldığı anlatılıyor.   

Adı bile güzel: “Yaratıcı Fikirler Enstitüsü” . Pablo Picasso’nun “Her çocuk sanatçıdır, asıl olan büyüyünce de sanatçı 
olarak kalabilmesidir” sözünden hareketle bireylerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilmesi için Bahçeşehir Üniversitesi 
bünyesinde kurulmuş İstanbul merkezli bir sanat ağı Yaratıcı Fikirler Enstitüsü... Bugüne kadar pek çok etkinlik 
yapmışlar...  Yapılan etkinlikleri ve etkilerini  ileriki sayfalarımızda okuyabilirsiniz...  

Saygı ve Sevgilerimle 
Koray Özer

Koray Özer

koray.ozer@tbd.org.tr
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Daha hoşgörülü, özgür ve demokratik bir dünya için, 

“Bilişim 2011” 
TBD, 40. yılında,“daha hoşgörülü, özgür ve demokratik bir dünya için”  
bilişimcileri Ankara’da bir araya getiriyor.  29 Ekim’de son bulacak olan in-
san odaklı “Bilişim 2011”  etkinliğinde,  4 gün boyunca yine pek çok alanda 
farkındalık oluşturulacak.

Bilişim sektörünün ülke gelişimine sağlayacağı katma değer ve güce inanarak tam 40 yıldır uğraş 
veren Türkiye Bilişim Derneği (TBD), her yıl düzenlediği ve gelenekselleşen etkinliklerinden birini 
daha gerçekleştiriyor. Türkiye bilişim sektörünün en büyük ve en kapsamlı organizasyonlarından 
olan “Bilişim 2011”, 26-29 Ekim 2011 tarihlerinde JW Marriott Hotel Ankara’da yapılacak. 
İnsana yatırımın dünyaya yatırım olduğuna inanan TBD, sektörün tüm aktörlerinin katkı ve 
sahiplenmesiyle markalaşan, sektörün zirvesi ve şenliği haline gelen, bilişime taraf tüm 
kesimlerin yer aldığı etkinliği, bu yıl derneğin 40. yılı nedeniyle 29 Ekim 2011’de tamamlayacak. 
Cumhurbaşkanı tarafından açılması beklenen “Bilişim 2011”  etkinliği, daha hoşgörülü, özgür ve 
demokratik bir dünya için insanı odak noktasına alarak “Hukuk”, “Enerji”, “Sosyal Hareketler”, 
“Eğitim”, “Teknoloji”, “Sağlık” ve “İletişim Teknolojileri” gibi pek çok alanda farkındalık 
oluşturmaya çalışacak.
TBD’nin düzenlediği, her biri Türk bilişim sektörü tarihinde birer kilometre taşı olan, sektöre 
büyük açılım ve vizyon sağlayan “Ulusal Bilişim Kurultayı”, bu yıl 28. kez toplanacak.  Kurultayın 
yanı sıra, 14. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE), özürlüler ve spor konularını da kapsayan 
Bilişim 2011, Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 
destekleniyor. Etkinlik, bu yıl  Dijital Türkiye Platformu katılımcıları olan TBV, TUBİSAD, TESİD ve 
ECİD’in işbirliği ve ortak sinerjisiyle gerçekleştirilecek. 
“Bilişim 2011” etkinliğindeki toplantılarda, çağrılı konuşmacı ve yabancı konuklardan oluşan 
katılımcılar, 4 gün boyunca uzmanlık alanlarına ilişkin bilgi verecek. Etkinliğe katılacak kamu 
ve özel sektördeki karar verici, yetkili, üst düzey bürokrat ve yöneticiler, kamuoyu önderleri, 
akademisyenler, basın kuruluşları ve özellikle de gençler ve teknolojiyi yoğun kullananlar, 
gerçekleştirilecek oturum, panel ve sunuma katkı sağlayıp pek çok konuyu derinlemesine 
tartışacak.  Etkinlik kapsamındaki tüm programlara; kurultay, kongre, seminerler, çalışma 
grupları, sunumlar, Liderler Formu, Konuşanlar Platformu–Açık Kürsü gibi etkinliklere önceden 
kayıt yaptırarak katılım ücretsiz olacak.

“Bilişim Hizmet Ödülleri”nin verileceği etkinlik kapsamında Erişebilirlilik Şampiyonları da belli 
olacak. 
Gelişen ve değişen dünyada, insanı anlamak ve insan etkileşiminin farkında olmak dileğiyle…

Aslıhan Bozkurt
aslihanbozkurt@tbd.org.tr
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Kotları, insan 
yerine teknoloji 
“ t a ş l ı y o r ”
VAV Teknoloji, 5 milyonluk kaynakla kot taşlamada 
kullanılan bir robot sistemi geliştirdi. Düşük 
maliyetli sistemle, kot işçilerinin hayatı kurtulacak.

20 yıllık kot imalatçısı ve VAV Teknoloji’nin 
ortağı olan Temel Akçay, 5 milyon liralık kaynak 
kullanarak, Alman ve Japon teknolojilerinin 
de yardımıyla 5 yıllık bir Ar-Ge çalışmasıyla 
geliştirilen sisteme, “bir insan gibi adeta 
resim tablosu yapması” nedeniyle ünlü 
ressam Picasso’nun isminin verildiğini 
bildirdi. Robotların, işlemi insan elinin 
doğallığında yapmasının teknolojinin “en 
can alıcı noktası” olduğuna dikkat çeken 
Akçay, sözlerine şöyle devam etti: 

“Taşlama sırasındaki geçişleri, efektleri, 
değişik izleri yapmak insan eli dışında 
mümkün olmuyordu. Kot imalatçılarının 
böyle bir talebi olduğunun bilincinde 
olarak robotların insan elini taklit etmesini 
sağladık. Böylece, işçinin kimyasal madde 
koyduğu sprey tabancasıyla yaptığı işlemin 
robotlar aracılığıyla, insan elinden çıkmış 
gibi yapılmasını sağladık. Yerli teknolojimizin 
patentini geçen yıl aldık. 
Şu anda dünyadaki tek robot kot taşlama 
sistemi. Bu, bizi sektörde teknolojik açıdan 
üst seviyeye getiriyor. Bir işçinin 2-3 günde 
yaptığı taşlamayı, iki kolu bulunan robotlarla 
1 günden daha az zamanda yapabilirsiniz. 

Hem daha 
kısa sürede 
daha fazla iş 
yapıyorsunuz, 
hem de 
çalışan, 
kimyasal 
maddeye içinde 
çalışmıyor, 
sağlığını 
kaybetmiyor.

Sektörün lider ülkelerinden İtalya böyle 
bir çalışmayı denedi, ama başaramamıştı. 
Robotları 150 bin Avro ile 200 bin Avro 
arasında değişen fiyatlarla başta İtalya 
ve Hindistan olmak üzere birçok ülkeye 
ihraç ediyoruz. Bir yılda 10 milyon Avro 
civarında ihracat yaptık. Robot sayesinde 
işçiler artık kimyasal maddelere maruz 

kalmayacak.” 

“Binlerce kişinin hayatı kurtulacak”
Geliştirdikleri sistemle “sektörde bir devrin 
kapandığını” belirten robot sisteminin 
fikir sahiplerinden Fuat Güzaçan, taşlama 
sürecinde insan sağlığına zarar verecek tüm 
risklerin süreç dışında bırakıldığını vurguladı. 
Robot sistemin insanlık adına önemli bir 
çalışma olduğuna işaret eden Güzaçan, 
şunları söyledi:
 
“Permanganatla bir insanın 10 sene içinde 
sağlığı yok olur. Türkiye’de bu sektörde 
çalışan binlerce çalışan var. Bu teknolojiyle 
binlerce insanın hayatı kurtulacak. Özellikle 
Uzakdoğu’da çok kötü şartlarda çalışan 
insanlar var. Sadece Türkiye’deki değil, diğer 
ülkelerdeki çalışanları da düşündüğümüzde, 
çok önemli bir iş yapıldığını düşünüyorum. ” 

Kot imalathanelerinde kot taşlama işlemini artık işçiler yapmayacak. Kot taşlama, 
bu işlemi yapan işçilerin sıklıkla maruz kaldığı silikozis hastalığı nedeniyle uzun 
yıllardır tartışılıyor. Taşlama işleminde, tozun ciğerlerine yapışması sonucu 
hastalanan çok sayıda işçi hayatını kaybediyor. Kot taşlamada kullanılan potasyum 

permanganat yöntemi işçinin kimyevi maddelere maruz kalması dolayısıyla sağlık açısından 
risk taşıyor, zımpara yöntemi uzun sürmesi nedeniyle kullanılmazken lazer yöntemi de 
maliyeti fazla olduğu ve el emeği kadar doğallık vermediği için pek tercih edilmiyor. Ve kot 
taşlamada, işçiyi kimyasal maddelerden tamamen koruyan yeni bir yöntem geliştirildi.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İzmir’de faaliyet gösteren VAV Teknoloji, bu işlemi işçilerin 
yerine yapan “Picasso’ adlı robot tasarladı. “Picasso”, kot taşlamayı işçiler yerine yapıyor. 
Uygun maliyetiyle de dikkat çeken robot sisteminin kısa sürede yaygınlaşması ve gizli saklı 
yapılan kot taşlamanın da önüne geçmesi bekleniyor.
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Türklerden 
“kişiselleştirilmiş 
kemoterapi” 

yazılımı

Türk bilim adamlarınca  “kemoterapinin yan etkilerini 
elemek” amacıyla “kişiselleştirilmiş kemoterapi” 

tedavi için bir yazılım geliştirildi.

G azi ve Hacettepe üniversitelerinin 
ortak yürüttüğü çalışma ile, kanser 
tedavisinde, kişisel kemoterapi 
dönemi başlıyor. Türk bilim 
adamları, Avrupa ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nde uygulanan “kişiselleştirilmiş 
kemoterapi” tedavisi için yazılım geliştirdi. 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Emin 
Ersoy ve Prof. Dr. Ekmel Tezel ile Hacettepe 
Üniversitesi’nden Biyolog Dr. Alper Doğan, 
dünyada ilk kez ABD’li bilim adamı Larry 
Weisanthal tarafından geliştirilen, halen 
ABD’nin bazı eyaletleri 
ve Avrupa’da uygulanan 
kişiselleştirilmiş 
kemoterapi 
uygulamasına yeni bir 
boyut kattı. Kanser 
tedavisinde kullanılan 
kemoterapötik ilaçlarda 
hasta için en etkili 
ajanın seçilmesini 
sağlamak üzere 
Hacettepe Üniversitesi 
teknoparkında kurulan 
şirket aracılığıyla bir 
yazılım geliştirildi. 
Hacettepe ve Gazi 
üniversitelerinde 
klinikte uygulanmaya 
başlanan proje, Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı’nca (KOSGEB) da desteklenerek, 
kredilendirildi. Bir yıl içinde bitirilmesi 
planlanan projede, meme kanseri, baş-boyun 
ve yumurtalık tümörü bulunan 90 hastanın 
tedavisinde hangi kemoterapötik ajanların 
etkili olduğu tespit edilecek ve hastaya uygun 
tedavi yöntemleri izlenecek.
2. Minimal İnvaziv Cerrahisi Kongresi’ne 
katılan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, 
Türkiye Laparoskopik ve Endoskopik 
Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ersoy, 
yaptığı açıklamada, günümüzde kanser 
tedavisinde cerrahi, kemoterapi, radyoterapi 
ve hormonoterapi gibi tedavilerin başarıyla 
uygulandığını söyledi. Kişiselleştirilmiş 
kemoterapi programını Hacettepe ve Gazi 
üniversitelerinde kliniğe aktardıklarını anlatan 
Ersoy, hastanın kendisine ait kanserli dokudan 
alınan örneğin, laboratuvar şartlarında 

çoğaltıldığını kaydetti. Çoğaltılan kanserli 
dokuların üzerine, etkin olması düşünülen 
kemoterapötik ajanların konulduğunu belirten 
Ersoy, bu testle, hasta üzerinde hangi ajanın 
daha etkin olduğunun belirlendiğini ifade etti. 

Ersoy, “Olay tıpkı bir mikroorganizmaya etkin 
olan antibiyotiğin bulunması gibidir. Yani bir 
çeşit antibiyogramdır. Laboratuvar şartlarınde 
etkinliği saptanan ajanlar, tedaviyi yapacak 
onkoloğa sunulmakta ve onkolog da uygun 
olan protokolü bir yol gösterici olan bu teste 
göre seçebilmektedir. Bu test, bir yönteme 

ya da tedaviye alternatif 
değildir, yol gösterici 
ve yardım edicidir” 
açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Tezel ise 
hastaların kemoterapinin 
yan etkilerinden korunması 
için medikal onkologlara 
yardımcı olmak 
istediklerini belirterek, 
“Hastanın etkisiz ajanları 
almaması, kemoterapinin 
yan etkilerden korunmasını 
sağlayacaktır” dedi.

Weishental’ın klinik 
destekçileri olduklarını 

belirten Tezel, bununla birlikte klinikte 
uygulanan ve geliştirme çalışmaları süren 
kişiselleştirilmiş kemoterapinin daha etkin 
olması amacıyla dünyada uygulanandan farklı 
olarak, yazılım geliştirdiklerine dikkat çekti. 
Prof. Dr. Tezel, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Weishental, test sonuçlarını mikroskop 
altında tecrübelerine dayanarak yorumluyor. 
Bunun yarı subjektif bir tarafı var. Biz 
ise Biyolog Alper Doğan’ın geliştirdiği 
programla değerlendirmeyi göz yerine 
bilgisayarla yapıyoruz. Bu sayede daha hızlı 
ve etkili olmaya çalışıyoruz. Program klinikte 
uygulanıyor. Toplam 3 hastalık grubunda 
30’ar hastada etkili ajanı tespit edeceğiz 
ve tedavi buna göre yapılacak. Başarılı 
sonuçlar elde edersek, etkisiz kemoterapötik 
ajanların yarattığı toksik etkilerden hastaları 
koruyacağız ve aynı zamanda ülkelerin 
sağlık harcamalarında etkin şekilde tasarruf 
sağlanacak.”
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600 engelli, “e-ticaret uzmanı” olarak yetiştirilecek
Türkiye Beyazay Derneği, başlattığı “ee-Ticaret Projesi” ile, 10 ayda e-ticaret 
eğitimi alacak 600 engelliyi, sektöre kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye’ de en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan 
elektronik ticaret (e-ticaret) sektörü için engelli e-ticaret 
uzmanları geliyor. Sektördeki eleman açığı nedeniyle 
dernek engelliler için bir e-ticaret eğitim projesi 
hazırlandı. Türkiye Beyazay Derneği tarafından yürütülen 
“ee-Ticaret (engelsiz e-ticaret) Projesi” ile görme, işitme 
ve bedensel engelli 600 engellinin e-ticaret eğitimi 
alarak sektöre kazandırılması hedefleniyor. 

İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı 
tarafından desteklenen proje, hızla büyüyen bu pazarda 

yüzü teknolojiye ve ekonomiye dönük engelli grubunun da yer almasını sağlamayı amaçlıyor. 
Proje, ofis programlarından ticaret yapmanın temel bilgilerine kadar tüm konuları içine alan 
sertifikalı bir uzman yetiştirme programı. 
Projeden 10 ayda 600 engellinin yararlanması planlanıyor. Engelli gruplarına çok önemli bir 
fırsat olarak sunulacak bu programa Ekimde başlandı. Uygulamalı olarak verilecek toplam 
33.600 saatlik eğitim sonunda katılımcılar ofis programları, satış, pazarlama, glokal (lokal ve 
global) ve sektörel iş birliği alanında donanımlı birer e-ticaret uzmanı olarak sertifika almaya 
hak kazanacaklar. Proje, e-ticaret ile ilgili tüm süreçlerin eğitimini ve e-ticaret uygulamasının 
tüm ayrıntılarını kapsıyor. Programa katılanlar e-ticaret uzmanı olarak yeni bir kariyer hedefine 
sahip olabilecekleri gibi girişimci de olmayı da tercih edebilirler. Ayrıca eğitim sonrasında 3 
aylık destek hizmeti de verilecek.
Katılımcılara daha güçlü destek sağlamak amacıyla eğitim programına paralel olarak, ortak E- 
Ticaret alışveriş platformu da oluşturulacak. Başarılı katılımcılara, bu platformda uzman olarak 
çalışabilme veya kendi girişimciliğini gerçekleştirenlere aynı ortamda e-ticaret yapma fırsatı 
sunulacak.

Nasıl bir eğitim ?  
*Eğitimin amacı, sektörün açığı olan yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak. Bu nedenle eğitim 
tamamen uygulamaya yönelik. 
*Eğitmenlerin tamamı sektör içinde görevleri devam eden uzmanlardan oluşuyor.
*Eğitmenler, eğitim sonrasında kursiyerlerin iş yaşamında karşılaşacakları sorunlara yardımcı 
olacak, ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti vermeye devam edecek. 
*Bilgi kirliliğinden arındırılmış, tamamı uygulanabilir nitelikte olan eğitim programına göre, 
kursiyerler ister bireysel olarak, isterlerse çalıştıkları firmalarda rahatlıkla e-ticaret uzmanlığı 
alanında aktif olarak görev alabilecekler. 
*Sınıf kontenjanları tek bir engel grubundan en fazla 30 kişiden oluşacak. Eğitim boyunca sınıf 
ortamında engel durumuna göre destek verecek çeşitli görsel- işitsel araçlar ve materyaller 
kullanılacak.

Kimler Katılmalı? 
*Görme, işitme ve bedensel engelliler
*En az lise ve dengi bir okuldan mezun olanlar 
*Üniversite öğrencisi ya da yeni mezunlar 
*Kurumsal bir firmada bu konuda uzman olarak kariyer yapmak isteyenler
*Profesyonel iş yaşamında olup mesleğini değiştirmek isteyenler
*Profesyonel iş yaşamında olup ikinci bir iş olarak düşünenler
*e-ticaret uzmanı olarak kendine profesyonel bir kariyer hedefleyenler
*E-ticaret uzmanı olarak freelance danışmanlık yapmak isteyenler
e- fikri veya e-projesi olan ve hayata geçirmek isteyen girişimciler
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“Kayıtlı e-Posta” yönetmeliği yayımlandı

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek 
olan “kayıtlı e-posta sistemi-KEP“ 

ile yasal tebligat, elektronik ortama 
taşınacak, elektronik yazışmalar 

kayıt altına alınacak.

Elektronik ortamda yapılan 
gönderilerin ne zaman yapıldığı, 
gönderici ve alıcının kim olduğu 
ve gönderilen ileti ve eklerinin ne 
olduğunun kesin olarak tespitini 

sağlayan “kayıtlı elektronik posta” (KEP) 
sisteminin esasları belirlendi. 1 Temmuz 
2012 itibariyle yürürlüğe girecek olan Bilgi 
Teknolojileri İletişim Kurumu’nun (BTK), 
“Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” ile 
“Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili 
Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”i 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, 
KEP sisteminin hukukî ve teknik yönleri ile 
işleyişine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. 
Söz konusu düzenlemeler, aynı tarihte 
yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret 
Kanunu (TTK) ile birlikte bilgi toplumu 
hizmetlerinin hukuka girmesine olanak 
tanıyan hükümler içeriyor. Bilindiği gibi, 
6102 sayılı yeni (TTK), her sermaye şirketinin 
bir İnternet sitesi açması, yönetim ve genel 
kurullarının elektronik ortamda yapılabilmesi 
ile kanunen yapması gereken ilan ve kamu 
açıklamalarının şirket İnternet sitesi üzerinden 
gerçekleştirilmesini zorunlu tutuyor (-ki bu 
hüküm 1 Ocak 2013’te yürürlüğe girecek). 
Yönetmeliğe göre “KEP” hizmeti BTK 
tarafından yetkilendirilecek “kayıtlı elektronik 
posta hizmet sağlayıcısı-KEPHS” şirketler 
tarafından ve gerekli koşulları sağlaması 
halinde Tebligat Kanunu’na göre elektronik 
ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış 
idare (PTT) tarafından verilebilecek. Avrupa 
Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’nün 
(European Telecommunications Standards 
Institute -ETSI) yayımladığı standartlar 
çerçevesinde sunulacak KEP hizmeti, KEPHS 
üzerinden çalışacak sistemde, e-posta 
gönderimi ve alımı sürecindeki her bir 
adım elektronik imza ve zaman damgası ile 
kaydedilecek.
KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları 
veya muhatapları arasında KEP hesabı 

vasıtasıyla hukuki ve teknik güvenliğe sahip 
bir şekilde gönderilip alınmasını sağlamak ve 
güvenli iletişimde bulunmak gibi amaçlarla 
kullanılacak. KEP hesabı almak isteyen 
gerçek veya tüzel kişiler KEPHS’na başvuruda 
bulunacak. KEPHS olmak isteyenler, yapacağı 
başvuruda KEPHS olma talebini içeren 
dilekçeyi ve bu Yönetmelikte yer alan bilgi ve 
belgeleri eksiksiz olarak BTK’ya sunacak. BTK 
tarafından kabul edilen başvuru incelemeye 
alınıp inceleme iki ay içinde sonuçlandırılacak. 
Başvuruda istenen bilgi ve belgelerde 
yer alan hususları eksiksiz olarak yerine 
getirdiği tespit edilen başvuru sahipleri BTK 
tarafından KEPHS olarak yetkilendirilecek 
ve kişi kullanıma başlayacak. Bu sistem 
içerisinde bir elektronik iletinin gönderilmesi 
ve alınması dışında elektronik belgelerin 
saklanması, güvenli iletişim ve elektronik 
ortamda güvenilir üçüncü taraf hizmetleri gibi  
hizmetler sunabilecek.

KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu 
hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu 
kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmünde 
olacak ve aksi ispat edilinceye kadar kesin 
delil sayılacak. KEP hesabı kullanılarak 
gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukuki 
sonuçlar hesap sahibi üzerinde dolacak. 
KEPHS’nin ortaklarının, yöneticileri ve 
istihdam ettiği veya ettirdiği personeli, kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha 
fazla süreyle hapis cezası almamış ya da 
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine 
karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlardan, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından hüküm giymemiş olması 
gerekecek. Bu kriterler, KEPHS’nin tüzel kişi 
ortaklarının yöneticileri için de aranacak.
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Dünya ticaretinde İnternetle 
2 trilyon dolar katma değer
İnternet’in küresel ticarette 2 trilyon dolar katma değer 
sağladığı ve 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunduğu 
açıklanırken son dört yılda Türkiye’de İnternet kullanım 
oranının yüzde 7 bin 778 oranında arttığı bildirildi.
İnternet Alan Adları konusunda 5809 
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 
yetkilendirilen Ulaştırma Bakanlığı, yayınladığı 
yönetmelikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nu (BTK), “.tr” uzantılı alan adlarında 
düzenleyici olarak görevlendirdi. Ayrıca 
dünyada alan adları tahsisinden sorumlu olan 
Internet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu 
(Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers- ICANN),  alan adlarının uzantıları ile 
ilgili olarak Haziran 2011’de yeni kararlar alıp 
bunu kamuoyuna açıkladı. Bu kararla “.com”, 
“.net” gibi uzantılı alan adlarının yanında 
“.istanbul”, “.shop” gibi herhangi bir uzantı 
ile de alan adı tahsisi yapılabilmesinin önünü 
açıldı. Hem dünyada hem de ülkemizde alan 
adları konusunda yaşanan yeni değişiklik ve 
gelişmelerin kamuoyuna aktarılması amacıyla 
19 Eylül 2011’de İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile 
BTK, birlikte bir seminer düzenlendi. 
“İnternet Yönetişimi: Dünyada ve Türkiye’de 

Alan Adları” isimli ücretsiz seminerin açılış 
konuşmalarını ICANN İşbirliklerinden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Kurt Pritz, İTO Genel 
Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı 
ve BTK Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı 
Mustafa Ünver yaptı. Seminerde alanlarında 
uzman beş konuşmacı,  “Alan Adlarında Yeni 
Yaklaşımlar; Yeni gTLD’ler (genel Üst Düzey 
Alan İsmi-generic Top Level Domain)”, “Yeni 
gTLD’ler ve Türkiye Uygulamaları”, “.tr uzantılı 
alan adlarında yeni düzenleyici çerçeve” ve 
“Evrensel Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması 
(WIPO Uygulamaları) ” konuları ele alındı. 

ICANN Başkan Yardımcısı Pritz de İnternet’in 
küresel ticarette 2 trilyon dolar katma değer 
sağladığı ve 2 milyardan fazla kullanıcısının 
bulunduğunu açıkladı. ICANN’in yeni gTLD 
domain uzantıları ile ilgili verdiği kararların 
İnternet’in geleceğini değiştirebilecek 
devrim niteliğinde kararlar olduğuna işaret 
eden Pritz, bu durumun henüz gerektiği gibi 
anlaşılamadığını söyledi. Yeni gTLD’lerin 
için başvuru sürecinin oldukça karmaşık 
ve zor olduğuna değinen Pritz, ICANN’ın bu 
durumdan kaynaklanabilecek olumsuzlukları 
en aza indirgemek için icann.org’da 
yeni gTLD’ler ile ilgili ayrıntılı bir rehber 
yayınladığını bildirdi. 

Türkiye’de İnternet kullanım oranı yüzde 
7 bin 778 oranında arttı
Seminerde yaptığı 2003’te Cenevre’de, 2005’te 
ise Tunus’ta düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu 
zirvelerinde “İnternet Yönetişimi” konusunun 

bütün ayrıntılarıyla ele 
alındığını anımsatan BTK 
Bilgi Teknolojileri Dairesi 
Başkanı Mustafa Ünver, 
bu tanımın sadece alan 
adlarını, IP adreslerini 
içermediğini, aynı zamanda 
İnternet’in gelişimini etkileyen tüm konuları 
esas olarak kabul ettiğini belirtti. Ünver, 
İnternet yönetişimini ilgilendiren politikaları; 
“Altyapı ve kritik kaynakların yönetimi”, “DNS, 
IP dağıtımı gibi, İnternet kullanımına ilişkin 
spam, güvenlik ve İnternet suçları”, “Fikri 
haklar” ve “Uluslararası elektronik ticaret” 
olmak üzere 4 ana başlık altında sıraladı. 
İnternet yönetişiminde ülke içindeki ulusal 
düzeydeki koordinasyon üzerine mutlaka 
uluslararası koordinasyonun kurulması 
gerektiğinin altını çizen Ünver, Türkiye’nin 
İnternet alan adı, IP dağıtımı, siber suçlarla 
mücadele, veri güvenliği, içerik zenginliği, 
gizlilik gibi konularda uluslararası iş birliğine 
önem verdiğini ve uluslararası örgütlere aktif 
olarak katılım sağladığını söyledi.
Geniş bant erişimde 2002’de 3 bin abonesi 
olan Türkiye’nin bugün itibariyle 11 milyon 
üzerinde geniş bant abonesi, 45 milyonunu 
üzerinde de İnternet kullanıcı bulunduğunu 
bildiren Ünver, “Türkiye’de 1998-2011 
orasında İnternet kullanım oranı yüzde 7 bin 
778 oranında artmıştır. Bu artış oranı Avrupa 
Birliği ülkelerinde yüzde 833’tür” dedi.
İTO Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Naci 
Helvacı ise, İnternet konusunda Türkiye’de 
iş dünyasının yeterli farkındalığa erişmiş 
olmadığını belirterek İTO olarak bu farkındalığı 
artırma noktasında çalışmalara devam 
edeceklerini bildirdi.
“Yeni gTLD’ler ve Türkiye Uygulaması” başlıklı 
sunumuyla BTK’dan Talat Güçlü, halen .com, 
.net, .org gibi 22 adet jenerik üst seviye domain 
uzantısı (gTLD) ile .tr, .fr, .ru gibi yaklaşık 

250 adet ülke kodlu (ccTLD) domain uzantısı 
bulunduğunu, ICANN’in yeni başvuruları kabul 
etmesiyle birlikte, şirket isimleri, şehirler, 
özel çıkar gurupları, sivil toplum kuruluşları 
gibi pek çok kesimi temsil eden yüzlerce yeni 
domain uzantısının daha ortaya çıkmasının 
beklendiğini söyledi. İlk defa Latin harfleri 
dışındaki alfabe ve karakterlerden oluşan 
(Çin, Arap ya da Kril alfabesi gibi) yeni domain 
uzantılarının da ortaya çıkacağı anlatan Güçlü, 
yeni dönemde müracaatların 12 Ocak 2012’de 
başlayıp 3 ay süreceğini ve 12 Nisan 2012’de 
sona ereceğini anımsattı. 
TOBB - Bilgi İşlem Şubesi Müdürü 
Mert Dayanır ise DNS Çalışma Grubu 
Uygulamalarından söz etti. Dayanır, 
doğan uyuşmazlıkları Uyuşmazlık Çözüm 
Mekanizması’nın çözüme kavuşturmaya 
çalıştığı ve bu konuda ICANN’in kuralları 
doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.
“Evrensel Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması” 
adlı sunumda İstanbul Patent Marka ve 
Danışmanlık’tan  Avukat Dilek Üstün 
Ekdial, ICANN‘a bağlı olarak domain tescil 
işlemlerini gerçekleştiren her kuruluş ve 
bu kuruluşlardan hizmet alan her gerçek 
ve tüzel kişinin 24 Ekim 1999’da “domain 
uyuşmazlıklarının çözümü” konusunda bir 
dizi kuralı kapsayan Alan Adı Uyuşmazlıkları 
Yeknesak Kuralları (Uniform Domain-
Name Dispute-Resolution Policy- UDRP) 
yönetmeliğine tabi olduğunu anlattı. BTK 
uzmanlarından Sezen Yeşil ise “.TR Alan 
Adlarında Yeni Düzenleyici Çerçeve” hakkında 
bilgi verdi.
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S i b e r  g ü v e n l i k  ç a l ı ş t a y ı  y a p ı l d ı
BTK, ODTÜ, Gazi Üniversitesi ve Bilgi Güvenliği Derneği, 29 Eylül 2011’de Siber Güven-
lik Çalıştayı düzenledi. BTK Başkanı Acarer, siber güvenlik konusunun önemine dikkat 
çekip gelecekte en çok ilgilenilecek konulardan biri olduğunu vurguladı.

Bilişim 
uygulamalarının her 
geçen gün arttığı, 
İnternet kullanımının 

büyük bir ivme ile genişlediği günümüzde en 
kritik konulardan biri olan “bilgi güvenliği”, 
Ankara’da masaya yatırıldı. Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK), ODTÜ, Gazi 
Üniversitesi ve Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) 
tarafından organize edilen Siber Güvenlik 
Çalıştayı 29 Eylül 2011’de Türkiye Noterler 
Birliği’nde yapıldı. 
Elektronik ortamları kullanan kurum, kuruluş 
ve kullanıcıların bilgi varlıklarını korumak 
amacıyla yapılan her türlü girişim, kullanılan 
yaklaşım ve araçlar, uygulanılan politikalar, 
vb. ile kullanılan teknolojiler bütününe siber 
güvenlik deniliyor. İki saniyede bir siber 
tehditle karşılaşılan günümüzde elektronik 
ortamlarda güvenliğin sağlanabilmesi için 
disiplinlerarası çalışmalarla mevcut ve 
geliştirilen yöntemlerin kullanılması gerekiyor. 
Son zamanlarda artış gösteren siber güvenlik 
tehditleri, varolan sistemleri tamamen 
çalışamaz hale getirebilmenin yanında ilgili 
kurumlardan önemli bilgilerin istenmeyen 
kişilerin/kurumların/organizasyonların/

ülkelerin eline geçmesine de yol açıyor. 
Ülkemizde bu alanda bilgi birikimini arttırmak, 
mevcut bilgi birikimini paylaşmak ve gelecekte 
bu alanda erişilebilir açık kaynak dokümanları 
oluşturmak amacıyla düzenlenen Siber 
Güvenlik Çalıştayı’nda uluslararası öneme 
sahip olan siber güvenliğin tüm boyutlarıyla 
tartışıldı, olası tehdit ve tehlikeler ele alınıp 
önlemlere ilişkin çözüm üretildi. Yapılan 
değerlendirmelerin raporlanarak “sonuç 
bildirgesi” olarak kamuoyu ile paylaşılacağı 
Çalıştayda, ASELSAN, ODTÜ, TÜBİTAK, 
BTK, Polis Akademisi, Bilişim Suçları 
Dairesi, Türkiye Barolar Birliği, TBMM gibi 
kurumlardan konuşmacılar yer aldı. Türkiye 
Noterler Birliği, Gazi Üniversitesi, Türk Bilim 
Araştırma Vakfı, McAfee, Microsoft, Türkiye 
Noterler Birliği ve Netaş’ın desteklediği 
çalıştayın platin sponsoru Aselsan gümüş 
sponsoru ise Türksat oldu.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bilgi 
Güvenliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Alkan, bilgi güvenliğinin stratejik öneme 
sahip bir konu olduğuna dikkat çekerek, 
“Bilgi toplumu çağında bilgiye güvenli olarak 

erişmek ve erişilecek bilgileri de güvenli olarak korumak en önemli 
faaliyetlerin başında gelmektedir” dedi.
Açılışta konuşan BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer ise, Türkiye’nin 
bilişim sektöründeki yeri konusunda “mütevazı olmadığını” ifade 
ederek, telekomünikasyon alanındaki iyi konumunun yanı sıra, 
Avrupa’da İnternet kullanımında Hollanda ve İngiltere’den sonra 
üçüncü konumda bulunduğunu söyledi.  Acarer, “Siber güvenlik 
konusu gerçekten de çok önemlidir. Gelecekte bizi en çok meşgul 
eden konulardan biri siber güvenlik olacaktır” diye konuştu. 
Çalıştayda Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu “Siber 
Güvenlik ve Türkiye”, TÜBİTAK BİLGEM’den Mert Üneri,“Tehditler 
ve Olası Önlemler” başlıklı bildirilerini sunarken gerçekleştirilen  
“Siber Güvenlik ve Savunma Oturumu”nu ODTÜ Uygulamalı 
Matematik Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ersan Akyıldız yönetti. 
Oturumda  
ASELSAN’dan   Ali Yazıcı “Siber Güvenlik ve Sanal 
Hava Boşluğu”; BGD ve TBD Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. İzzet Gökhan Özbilgin,  “Dünyada 
Siber Güvenlik”; McAfee’den Armağan Zaloğlu, 
“Güncel Siber Tehdit İstihbaratı” ve BGD/
ARMONES’den Aysun Tuncer  “Siber Güvenlik 
Felsefesi” başlıklı bildirilerini sundular. 
Siber Güvenlik/Savunma başlıklı 
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oturumları SinerjiTürk Platformunun kurucusu 
Abdullah Raşit Gülhan ve Intel Türkiye, 
Ortadoğu ve Afrika (META) İş Geliştirme Bölge 
Müdürü Çiğdem Ertem yönetti. 
Oturumlara ise kamu ve özel sektörden 
birçok kritik kurumdan yetkili ve uzmanlar 
konuşmacı olarak katıldılar. Ayrıca çok sayıda 
uzman siber güvenlik konusunda bildiri sundu.

Siber savaş ve Türkiye için öneriler
Alper Özbilen, Prof. Dr. İlhami Çolak ve 
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu tarafından yazılmış 
olan “Siber Savaş, Tehditler ve Çözüm 
Önerileri” başlıklı bildiride, konvansiyonel 
savaşların aksine siber savaşların kapsam 
ve prensiplerinin henüz tam olarak 
belirlenmediği, siber savaşların ülkenin 
sadece bilgi varlıklarını değil, tıpkı klasik 
savaşlarda olduğu gibi ekonomisi, fiziki 
tesisleri ve insanlarının can emniyetini de 
tehdit ettiği vurgulandı.

“Türkiye’de ve dünyada muhtemel bir 
siber savaşa karşı, ilgili işletme, kurum ve 
kuruluşların görev ve sorumluluklarının 
tanımlanmasına ihtiyaç vardır” denilen 
bildiride, siber savaşın unsurları ve kapsamı, 
İnternet servis sağlayıcıların (ISS) ve İnternet 
değişim noktalarının rolü üzerine tespit ve 
değerlendirmeler yapıldı. Bildiri şu öneride 
bulunuldu: 

“Ülke siber hattının dış cephe savunmasında 
rol sahibi olan işletmeler internet servis 
sağlayıcılarıdır. Bu yönüyle ISS’lerin ülke siber 
savunmasında farklı ve özel bir rolü olduğu 
muhakkaktır. Özelikle, Türkiye’de birkaç çok 
başarılı olmayan girişim olsa da Batı Avrupa 
ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinde 
olduğu gibi ülke içi ISS trafiğinin değiştirildiği 

bir İnternet değişim noktasının (IXP) Türkiye 
içinde hâlâ mevcut olmaması dış siber 
savunma cephesi kurulmasının önündeki en 
büyük engel olarak görülmelidir.” 

Açık kaynak istihbarat ve siber güvenlik
Çalıştayda yayınlanan dikkat çekici 
bildirilerden biri de tamamen halka açık 
kaynaklardan yararlanılarak yapılan 
istihbarat ve bunun siber güvenlik ayağının 
değerlendirildiği “Açık İstihbarat ve Siber 
Güvenlik” başlıklı bildiri oldu. Savunma 
Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş.’de 
danışman olarak görevine devam eden 
İlkay Ünal tarafından sunulan bildiride, 
“Açık kaynak istihbarat yöntemlerin, 
artık resmi ve özel kurumlar dışında 
özellikle yasadışı faaliyetlerde bulunan 
kişi ve örgütler tarafından da kullanıldığı 
bilinmektedir. Özellikle terörist örgütlerin 
bu yöntemleri kullandığını gösteren raporlar 
yayınlanmaktadır” denildi.
 
Bildiride Facebook ile gündeme gelen 
mahremiyet ihlalleri şöyle sıralandı:
• Kimlik hırsızlığı: Kötü niyetli birisi, başka 
birisinin kimliğine bürünerek bir hesap 
açabilir ve diğerlerini taciz edebilir. Aslında 
bu herhangi bir paylaşım sitesi için geçerlidir. 
Fakat popülaritesinden dolayı Facebook, bu 
konuda sık sık gündeme gelmektedir.
• Hakaret: Üyeler, paylaşım siteleri ve 
sahteleri üzerinden sorun yaşadıkları diğer 
üyeler hakkında yalan haber ve hakaret içeren 
paylaşımlar yapabilmektedir.
• Kötü alışkanlıkların paylaşımı: Facebook 
üyeleri ve Facebook dışından kullanıcılar, 
Facebook hakkında anoreksi gibi davranışları 
özendirici içerik taşıdığı konusunda Facebook 
sitesini eleştirmektedir.
• Reklam veren endişeleri: Ağustos 2007 
tarihinde İngiltere’de First Direct, Vodafone, 
Virgin Media, The Automobile Association, 

Halifax and the Prudential firmaları, Facebook 
üzerinden yayınlanan reklamları geri 
çektiklerini duyurdu. Gerekçe olarak reklam 
vermek istediklerini, fakat British National 
Party gibi aşırı sağ görüşteki partilerin 
Facebook sayfalarında reklamlarının çıktığını, 
marka değerlerini korumak adına bu kararı 
aldıklarını belirttiler.
• Soykırım inkârı: Facebook, kullanım 
şartlarında belirtmesine rağmen soykırım 
inkârı, ayrımcılık, ırkçılık gibi içeriklerin 
engellenmesini garanti edememektir. Bu 
yüzden zaman zaman eleştiriler almaktadır. 
• Örgütlenme: Facebook üzerinden açılan 
gruplar, kısa zamanda büyük rakamlara 
çıkabilmekte ve insanların suç amaçlı 
olmak üzere her türlü örgütlenmesine 
ve iletişimine ortam sağlamaktadır. Bu 
örgütlenme Arap Baharı gibi toplumsal olayları 
tetikleyebilmektedir. Bununla beraber Ağustos 
2011’de Londra’da meydana gelen yağmalama 
olaylarında suç işleyenlerin sosyal paylaşım 
siteleri üzerinden organize oldukları tespit 
edilmiştir.

Bildiride kamu ve özel kuruluşlara ait kritik 
görev ve günlük işlerin büyük bölümünün artık 
elektronik ortamda yürütüldüğü, elektronik 
ortamda yürüyen işlere ait bilgilerin bir 
kısmının açık kaynakken bir kısmının da 
sadece yetkilendirilmiş kullanıcılara açık 
olduğuna değinildi. Bu bilgilere ulaşmak 
isteyen kişi veya kişilerin, bilgisayar 
sistemlerindeki güvenlik açıkları konusunda 
giderek uzmanlaştığı ve elektronik sistemlerin 
güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekilen 
bildiride alınabilecek önlem konusunda ise  
“Kişiler olarak alınabilecek en güvenli önlem, 
paylaşılması sakıncalı her türlü kişisel bilginin 
internet ortamında paylaşılmamasıdır. Kişisel 
bilgilerin üye olunan site tarafından izinsiz 
paylaşımı söz konusu olabileceğinden, kişilerin 
buna uygun önlem alması gerekmektedir”  
değerlendirmesinde bulunuldu.



Bilim adamları, kauçuk, iletken nano-iplik ve mini 
transistörler kullanarak yara bandı gibi vücuda 
yapıştırılabilen e-deri, hayati fonksiyonların 
kablosuz olarak izlenmesini sağlayacak.
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“E-deri” ile, hastalıklar 

i z l e n e c e k

Flaster şeklindeki sistem, suyla ıslatılarak 
deriye yapıştırılıyor; kablo, yapışkan veya 
deriyi delmek için iğneye gerek kalmıyor. Özel 
olarak üretilen ultra ince bir film üzerinde mini 
transistörlere sahip sentetik cild, 20 miligram 
ağırlığındaki bir sineğin yüzeyine konmasını 
veya havalanmasını hissedebiliyor. Bilim 
adamlarına göre, bu, “taşınabilir teknoloji 
alanında büyük bir başarı” olabilir.
Elektronik epidermal sistem adı verilen 
flasterde bilim adamları, spiral şeklinde 

devreler veya zar inceliğinde 
yarı iletken parçalar kullandı. 
Kopmadan esneyebilen, sadece 
birkaç mikrometre büyüklüğündeki 
bu parçalar, hava geçiren, şeffaf bir 
sentetik bandın üzerine yerleştirildi.
Bilimadamları makalelerinde, bu 
prototip yapay cildin, 0 ila 15 kilopascal 
basıncı tespit edebilecek kapasitede 
olduğunu, bunun da insan elinin bir 
klavyeye veya bir cisme dokunmasına 
eşdeğer olduğunu belirttiler.
Uzun vadede “e-deri” ile kaplı 
protezlerin yardımı ve bunun sinir 
sistemine entegre edilmesiyle, 
engelli veya ampute kişilere dokunma 
hissinin yeniden sağlanması 
amaçlanıyor.

ABD’nin Stanford ve Berkeley 
üniversitelerindeki bilim 
adamları, insan cildine 

yakın esneklik ve hassasiyete 
sahip “elektronik cilt” geliştirmeyi 
başardılar. Milimetrenin birkaç 
milyonda biri çapındaki “nano-
ipliklerin” yerleştirildiği kauçuk 
malzemeden üretilen epidermal 
deri, hastanın kalp atış hızı, vücut 
ısı gibi hayati fonksiyonlarının 
kablosuz olarak takip edilen cihaza 
gönderilmesini gerçekleştirecek. 
Amerikalı bilimadamlarının 
“Nature Materials” dergisinde 
yayımladıkları makaleye göre, içinde sensör, 
ışık ve başka elektronik sistemlerin yer 
aldığı, zar kadar ince “elektronik deri”, insan 
derisi gibi esniyor, bükülüyor ve genişliyor. 
Bir insan saçının çapından daha ince olan 
elektronik sensörlerden oluşan ve polyester 
üzerine yerleştirilen film, geçici dövme gibi kol 
üzerine yerleştiriliyor. Sensörler, herhangi bir 
yapıştırıcıya ihtiyaç duymadan vücuda yapışan 
ve derinin bir parçası gibi esnek olmasını 
sağlıyor. 
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  “Çevrimiçi e-devlet” te milyar dolarlık tasarruf

ABI Research, 
dünyada çevrimiçi 

e-devlet hizmetlerinin 
uygulanmasıyla 

2016’da 114 milyar 
dolarlık tasarruf 

sağlanabileceğini 
öngörüyor.

Teknoloji pazarı araştırma ve analiz şirketi “ABI Research”ün “e-Devlet 
Çevrimiçi Hizmetleri” başlıklı araştırmasına göre, global e–devlet hizmetleri 
pazarı, önümüzdeki 5 yıl içinde çok hızlı bir büyümeye sahne olacak. 2010’da 

28 milyar dolar olan yatırımın ise 2016’da iki kat artış göstererek 57 milyar dolara 
ulaşması bekleniyor. Bu öngörülen dönemde kullanıcı sayısı da yaklaşık üç katına 
çıkacak. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, 2016’da çevrimiçi e-devlet hiz-
metlerinin uygulanmasıyla dünya çapında 114 milyar dolar kadar tasarruf etmek 
mümkün.
Araştırmada devletten vatandaşa hizmet portalını yaratmak, yönetmek, portalın 
bakımını sağlamak ve pazarlamasını yapmak için gerekli olan yatırımın yüksek 
olduğunun ve getirisinin hemen görülmediğinin de altı çiziliyor. Çevrimiçi e-devlet 
hizmetlerinin daha çok gelecekte getiri yaratmak için yapılan yatırımlar olduğu 
vurgulanıyor.
ABI Research’ün araştırmasına göre pazar çok bölünmüş durumda olsa da değişik 
bölge ve ülkeler e-devlet uygulamalarının farklı safhalarını gerçekleştiriyor ve 
başarılı oluyorlar. ABI Research Analistlerinden Phil Sealy, “Hareketin büyük 
bölümünün büyük endüstrileşmiş ülkelerde gerçekleşecek. Ancak gelişen bölge-
lerde de çevrimiçi hizmetler hayatın gerçeği olmaya başladıkça 2014’ün başından 
itibaren e-devlet hizmetlerinin yeni pazarlara girmesi de hızlanacak” diyor.
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BT, sporda seyir zevkini artırıyor

Dili, ırkı ve dini farklı insanları birleştiren önemli 
araçlardan biri olan spor, “savaşların en asili” ve “barışın 
savaşı” olarak tanımlanıyor. Ve artık tüm spor dalları 
gelişmiş teknolojilerle çok hassas biçimde yapılıyor.
Aslıhan Bozkurt

Günümüzde bilişim, tüm sektörlerde etki 
sahibi. Sporun gelişmesi ve izlenebilirliğinin 
arttırılmasında da bilişim teknolojilerinin 
(BT) kullanımının sağlanması önemli rol 
alıyor. Ancak bu alanda ülkemizde BT’nin 
kullanımı ve kullanımının yaygınlaştırılması 
ile ilgili yeterli çaba gösterilmediği biliniyor. 
Birçok spor dalında BT, hemen hemen hiç 
kullanılmıyor.
Bu arada “Medya ve spor” ilişkisinin aynı 
zamanda “bir teknoloji ve seyirci buluşması” 
olduğu da bir gerçek. İzlenemeyen sporlar 
olimpiyatlardan çıkarılırken sporun 
izlenebilirliğinde en önemli ölçüt olan 
medya, izlenirliliği özellikle BT aracılığıyla 
artırabiliyor. 
Bu gerçekten hareketle Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) olarak geleneksel “Ulusal 
Bilişim Kurultayı” etkinliklerinde son üç 
yıldır spor ve bilişim 
birlikteliğine dikkat 
çekiyoruz. Bu yıl, 26-
29 Ekim tarihlerinde 
JW Marriott Ankara 
Hotel’inde 28. 
düzenlenecek olan 
“Ulusal Bilişim 
Kurultayı öncesinde 
TBD’nin aylık yayını 
olan Bilişim Dergisi 
olarak, “sporda bilişim 
teknolojileri” konusunu 
inceledik. Ekim 2011 
sayımızın (136), 
“Dosya” sayfalarında 

spor alanında BT kullanımı, ülkemiz ve 
kulüplerimizin konumu, önümüzdeki 
fırsatlar, bu alandaki uzmanlaşma ve 
yatırımları okurlarımızla paylaşmayı 
hedefledik. Ülkemizin bu alandaki durumu 
ve eksiklikleri konusunda farkındalık 
yaratmak üzere “Dosya” sayfalarımızda 
Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, kulüp 
temsilcileri ve akademisyenlerden görüş 
ve değerlendirmelerini almaya çalıştık. 
Bakanlık ve spor kulüpleri yoğunlukları 
nedeniyle çalışmamıza katkı veremediler. 
Dosya sayfalarımız kapsamında Hacettepe 
Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi 
Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Spor Bilimleri 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Gıyasettin 
Demirhan, Sporda Bilgisayar Bilimleri Derneği 
Başkanı Doç.Dr. Hayri Ertan, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu (TRT) TRT Haber ve 



Dos y a: Sporda bil iş im teknoloj i ler iDos y a: Sporda bil iş im teknoloj i ler i2011 EYLÜL30 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 31

Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı’ndan Spor 
Spikeri Zafer Akyol, İnnova Bilişim Çözümleri 
A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Ümit Atalay ve Beşiktaş (BJK) Spor Kulübü 
yetkilileri ile görüştük. 
Evrensel kültürün bir parçası olan spor, dili, 
ırkı ve dini farklı insanları birleştiren önemli 
bir araçlardan biri. Sözlük anlamı olarak 
Lâtince “Disportare” veya “Desport” biçiminde 
“dağıtmak, bir birinden ayırmak” anlamına 
geliyor. 17 yüzyıldan sonra günümüze 
gelinceye kadar “sport” biçimine dönüştü. 
Spor, vücudu çalıştırmak suretiyle elde 
edilen güçle bazı işleri yapmak, belirli ölçüde 
fiziksel güç ve beceri gerektiren yarışmalı 
ve eğlenceli etkinlikler olarak tanımlanıyor. 

18. ve 19. yüzyıllarda spor giderek 
uzmanlık dallarına ayrıldı, ulusal 
örgütler standart kurallar koydu. 19. 
yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (1894), 
Uluslararası Futbol Federasyonu 
(1904) ve Uluslararası Amatör Atletizm 
Federasyonu (1912) gibi örgütler kuruldu. 
Sanayi Devrimi’nce desteklenen bilimsel 
gelişmeler, basketbol, voleybol gibi 
modern sporlara geçişi hızlandırdı.  Boş 
zamanı değerlendirmek için oynanan 
geleneksel oyunların modern spor 
dallarına dönüştürülmesinde okulların ve 
üniversitelerin de önemli katkıları oldu. 

Günümüzde çok önemli bir kitle eğitim 
aracı olarak değerlendirilen spor, insan 

bedenini fiziki yönüyle geliştirdiği gibi oyunlar, 
hareketler, yarışmalar vasıtasıyla aynı zamanda 
insan seciyesini, egosunu, davranış niteliğini, 
psişik yapısını belirleyen yeni bir bilim dalı. Sporun 
getirdiği farklı sorunlara ait bilimsel bulgu, tartışma 
ve metotların oluşturduğu alana “spor bilimi” 
deniliyor. 
Uluslararası plâtformda “savaşların en asili” 
ve “barışın savaşı” olarak tanımlanan spor, 
artık gelişmiş teknolojilerle çok hassas biçimde 
gerçekleştiriliyor. Daha az tartışılan kararlar, 
sporcular arasındaki rekabetin en üst seviyeye 
çekilmesi, izleyicilere her türlü veri, ses ve 
görüntünün kaliteli bir şekilde sunulmasını 
sağlayan BT, sporda seyir zevkini artıran önemli 
bir etkenlerden biri. 
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Bilgisayar Bilimleri alanındaki bilimsel 
gelişmelerin, Sporda Bilgisayar Bilimleri 
alanına aktarılması, sportif performansın 
takibi ve geliştirilmesi ve yetenek seçimleri 
konularında büyük önem taşıyor.
Doç Dr.Hayri Ertan

Sporda 
bilgisayar bilimleri

Son yıllarda “Bilgisayar 
Bilimleri”, disiplinlerarası 
çalışmalara olan ihtiyaç 
doğrultusunda “Spor 
Bilimleri”nin önemli 
çalışma ortağı haline geldi. 
Bilgisayar Bilimleri alanı 
tarafından geliştirilen ve 
yoğunlukla araştırmalar 
yürütülen veri işleme 
yöntemleri, model dizaynı, 
sistem analizi vb.’leri bu işbirliğinin önemli nedenleri 
arasında yer alıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda da, “Sporda 
Bilgisayar Bilimleri” alanı oluşmaya başladı.
“Sporda Bilgisayar Bilimleri” kongresi, ilk olarak 1997’da 
Almanya’nın Köln şehrinde düzenlendi. İlerleyen yıllarda 
her iki yılda bir olmak üzere bu organizasyon devam ettiridi. 
Son olarak, 8. Uluslararası Sporda Bilgisayar Bilimleri 
(International Congress of Computer Science in Sport-IACSS) 
Kongresi, Şangay’da düzenlendi. Bu kongreye 15 ülkeden 
yaklaşık 250 bilim insanı katıldı.
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programlarca işlenebilecek veri yığınıdır. Bu 
haliyle incelendiğinde veri tabanlarının spor 
bilimleri alanında ne tür uygulama uzantıları 
bulabileceği herkesçe malum. Sportif 
performansın takibi, sporcu beslenmesinde 
enerji dengelerinin sağlanması, kardiovasküler 
sistemin düzenli takibi ve patolojik durumların 
ayırt edilmesi gibi birçok konuda veri tabanları 
oluşturulup kullanılabiliyor.

Veri toplama ve işleme: Diğer tüm bilim ve 
çalışma alanlarında olduğu gibi veri toplanması 
ve toplanan verilerin uygun sinyal işleme 
yöntemleri ile anlamlı hale getirilmesi büyük 
önem taşıyor. Özellikle analog sinyallerin 
dijital sinyale dönüştürülmesi önemli yer 
tutuyor. Spor bilimleri alanından bu konuya 
verilebilecek en önemli örneklerden birisi, 
kas içerisinde oluşan elektro-potansiyellerin 
ölçümü ve analizidir. Önceki yıllarda analog 
olarak kaydedilen bu sinyaller, günümüzde 
uygun arayüzler kullanılarak sayısal olarak 
kaydedilebiliniyor.

Bilgisayar-video sistemleri: Bu konunun en 
yoğun olarak kullanıldığı çalışma alanı insan 
hareketinin mekanik yollarla incelendiği spor 
biyomekaniği alanıdır. Bu alanda ise kaydedilen 
görüntülerin görüntü işleme prensiplerine 
uygun olarak incelenmesi ve anlam çıkarılmaya 
çalışılması söz konusu. Örneğin bir sporcunun 
performansını sergilediği sırada video 
görüntüleri kaydedilip, eklem bölgelerine 
daha önceden yerleştirilmiş işaretleyiciler 
aracılığıyla uzaysal konumlama, belli kinematik 
parametrelerin (hız, sürat, ivmelenme, açısal 
hız vb.) incelenmesi gibi yaklaşımlar sıklıkla 
kullanılıyor.

Bilgisayar destekli maç ve yarışma analizi: 
Son yıllarda maç ve yarışma analizi, sportif 
performansı inceleme ve geliştirme konusunda 
kullanılan önemli araçlardan bir tanesi. 
Çok basit bir örnek olması açısından bir 
futbol maçı sırasında bir oyuncunun koştuğu 

mesafenin hesaplanması bu alanın en göze 
çarpan uygulamalarından biri. Bunun ötesinde 
özellikle takım sporlarında maç taktiğinin 
değerlendirilmesinde de kullanılan önemli 
araçlardan.

Modelleme ve simülasyon: Modelleme ve 
simülasyon, bilişim teknolojilerinin karmaşık ve 
yoğun hesaplama gerektiren problemleri temel 
alan uygulamalar için uygun maliyetli yazılım ve 
donanım çözümlerine olanak sağlamasıyla, son 
yıllarda oldukça popüler oldu ve önem kazandı. 
Spor bilimlerinde ise yoğun bir uygulama alanı 
bulmuş olan modelleme ve simulasyon sporftif 
performansın alt başlıklarının açıklanması ve 
öncellenebilmesi konularında kullanılıyor.
E-öğrenme ve multimedya: Spor bilimleri 
alanında uzaktan eğitim araçlarının 
kullanılmasına olanak sağlayan bu alan tüm 
spor bilimciler arasında kullanım önceliğine 
sahip önemli bir alan. Her türlü uygulamada 
kolaylık sağlaması ile dikkati çekiyor.

Sporda sonuç sistemleri: Ülkemizde yoğun 
uygulama örneği bulan bu başlık, temel de 
anlık veri aktarımını içeriyor. Bu konuda 
verilebilecek en önemli örneklerden biri de, 
okçuluk performansının (atılan puan) ana 
üniteye kablosuz olarak aktarılması ve böylece 
hem kullanım kolaylığı sağlanması ve hem de 
izlenebilirliğin arttırılması ile mümkün oldu.  

Bilgisayar Bilimleri alanındaki bilimsel 
gelişmelerin, Sporda Bilgisayar Bilimleri 
alanına aktarılması, sportif performansın 
takibi ve geliştirilmesi ve yetenek seçimleri 
konularında büyük önem taşıyor. Bu anlamda, 
Türkiye Bilişim Derneği ile Sporda Bilgisayar 
Bilimleri Derneği arasında ki bilimsel 
iletişim ve işbirliğinin diğer tüm üniversite, 
araştırma enstitüsü, kurum ve kuruluşlara 
örnek oluşturması ve bu tür işbirliklerinin 
yaygınlaştırılması ülke sporumuzun gelişimi 
açısından büyük önem taşıdığının altını çizmek 
isterim. 

Dünyada bu gelişmeler olurken ülkemizde ise 
Sporda Bilgisayar Bilimleri Derneği (SBBD) 
2008’de kuruldu ve uluslararası dernek bu 
kuruluşu kabul edip bünyesine aldı. Bunun yanı 
sıra, 2009’da Avusturalya’nın başkenti Kanbera 
da düzenlenen kongre sırasında yapılan 
seçimde SBBD Kurucu Başkanı olarak ben 
(Doç.Dr. Hayri Ertan)  uluslararası derneğin 
yönetimine seçildim. Ayrıca 2011 Şangay 
Kongresi sırasında yapılan adaylık oylamasında 
ise Uluslararası Sporda Bilgisayar Bilimleri 
(IACSS) 2013 kongresinin Haziran ayı sonunda 
İstanbul’da yapılmasına karar verildi.
 
“Sporda Bilgisayar Bilimleri’nin” tarihsel 
gelişiminin yanı sıra, bilimsel olarak ne anlam 
ifade ettiği ve sportif uygulamalarda nasıl 
karşılık bulduğunun da tartışılması gerekiyor.

Güncel araştırma alanları
“Sporda Bilgisayar Bilimleri’nin” bilimsel 
gelişimi incelendiğinde bu alandaki ilk 
uygulamaların spor bilimlerine özgü elektronik 
veri işleme uygulamaları olduğu göze çarpıyor. 
Bu uygulamalar, bilgisayar donanımlarına giriş, 
metin işleme, bilgisayar destekli veri toplama, 
istatistik yazılımları ve programlamaya giriş 
niteliğinde dersler yürütülmüş ve araştırmalar 
yapılmaya başlanmış. Spor bilimlerindeki bu ilk 
teorik yaklaşımların uygulamadaki ilk uzantısı 
ise verili bir uyarana karşılık ortaya konulan 
tepkinin süresinin ölçülmesi (uyaran-tepki 
ilişkisi veya reaksiyon zamanı) olmuş.
 
İlerleyen yıllarda, istatistik yazılımları ve 
multimedya temelleri konularına yoğunlaşılmış. 
Bunlara ek olarak, veri tabanı sistemlerinin 
prensipleri konuları sıklıkla öğretilmeye 
başlanmış. Bu süreç içerisinde bilgisayar 
programlamalarına yönelik uygulamalarda 

azalma gözlenirken, veri tabanı sistemlerinin 
prensipleri, istatistik paket programları ve 
multimedya temelleri spor bilimleri eğitim 
programları içerisinde yer bulmaya devam 
etmiş. 

Günümüzde ise sporda bilgisayar bilimlerinin 
temel konu başlıkları ve uygulama alanları; 
(1) veri tabanları, (2) veri toplama ve işleme, 
(3) bilgisayar-video sistemleri, (4) bilgisayar 
destekli maç ve yarışma analizi, (5) modelleme 
ve simulasyon, (6) e-öğrenme, (7) multimedya 
ve (8) sporda sonuç sistemleri olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu sekiz alanda da bilgisayar bilimleri 
temel alanının bilgi birikimi ve uygulama 
alanları spor bilimleri alanına aktarılmaya 
çalışılıyor.

Veri tabanları: Bilindiği üzere veri tabanı, düzenli 
bilgiler topluluğunu ifade ediyor. Bilgisayar 
terminolojisinde, sistematik erişim imkânı 
olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, 
birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen 
bilgiler kümesidir. Bir başka tanımı da, bir 
bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış, 

9. IACSS 2013 Kongresi,  İstanbul’da yapılacak
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Spor eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanımı

Özellikle multi-medya ve İnternet 
teknolojilerinin bütün dünyada yaygınlaşmasıyla 
birlikte bilişim teknolojisi ve ilişkili teknolojiler, 
eğitim alanında da önemli bir rol üstlendi. 
Bu rolün giderek daha da artacağı şüphesiz 
bir gerçek. Çünkü eğitim, her geçen gün 
fazlasıyla bireyselleşmekte, esnekleşmekte 
ve etkileşimli hale gelmekte. Yani, öğretme ve 
öğrenme etkinlikleri sınıfın dışına çıkmakta, 
“ders anlatmak, gösterip yaptırmak” anlayışı 
“ders işlemek, yaparak-yaşayarak öğrenmek” 
anlayışına dönüşüyor. Bu nedenle, bilişim 
teknolojilerinin spor eğitimi alanında da 
yaygınlaşması kadar doğal bir şey olamaz. 
Spor becerileri, ağırlıklı olarak devinişsel alan 
öğrenmelerinin ön planda olduğu becerilerden 
oluşuyor. Spor becerilerinin; temel hareket 

becerileri ve özelleşmiş hareket becerilerinin 
üzerine şekillenmesinden dolayı, öğrenen birey 
yaparak-yaşayarak öğrenme etkinliklerine 
doğrudan katılabilmekte, anında geribildirim 
alabilmekte, becerilerin gözlenmesi ve 
ölçülmesi doğrudan yapılabilmektedir. 
Bu nedenle, multi-medya araçları ile 
bilişim teknolojileri öğretme-öğrenme ve 
değerlendirme süreçlerine önemli katkılar 
sağlıyorlar.
Sözü edilen etkinliklerde yararlanılan araç-
gereç ve materyallerden en temel olanları; 
dijital fotoğraf makinesi, video kamera, 
masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayar, yazıcı, 
etkileşimli yazı tahtası, GPS, web sayfası, blog 
(web günlüğü), tartışma grubu, Internet TV, veri 
bankası, eğitim amaçlı görsel-işitsel materyal 

(Video, DVD,  CD vb), hareket ve görüntü analizi 
sistemidir.  
Bu bağlamda, bilişim teknolojileri ve bilişim 
teknolojileri ile ilişkili teknoloji ürünlerinin 
spor eğitiminde yaygın olarak kullanıldığı 
alanları üç ana başlıkta toplamak mümkün. 
Bunlardan birincisi sporcu adaylarının eğitimi, 
ikincisi beden eğitimi dersleri, üçüncüsü geniş 
kitlelerin eğitimidir.  Bu gruplara, planlanmış 
sınıf ortamlarında, İnternet’teki web sayfası 
ve bloglar yardımıyla öğrenme ortamı 
sağlanmaktadır. Adı geçen başlıklar aşağıda 
kısaca açıklanmıştır. 
Antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri 
tarafından hazırlanan eğitimde video, DVD, CD, 
fotoğraf, afiş vb görsel-işitsel materyaller hem 
programlı öğretim hem de sınıf ortamlarında 

yaygın olarak kullanılıyor. 
Görsel-işitsel materyaller 
sınıf ortamında kullanılırken, 
öğrencilerin tümünün aynı anda 
görebilecekleri şekilde geniş 
ekrana yansıtılabilmektedir. 
Böylece, antrenör ve öğretmen, 
hareketi defalarca açıklayıp 
göstermesine gerek kalmadan, 
istenilen sayıda gösterim 
yapılabilmekte,  zamanı ve 
enerjisini daha verimli ve etkili 

kullanmaktadır. Diğer yandan, öğrencilerin 
beceri öğrenme etkinlikleri sınıf ortamında 
video kamera yoluyla kaydedilmekte, anında 
ve/ya daha sonra kendilerini izlemeleri 
sağlanmaktadır. Bu yolla öğrencilere sunulan 
geribildirim, eksiklerin tamamlanmasına, 
yanlışların düzeltilmesine olanak tanımaktadır.  
Sporcu adayları ve beden eğitimi dersine 
katılan öğrenciler için hazırlanan görsel-işitsel 
materyallerin kullanımı sadece ders yapılan 
ortam ile sınırlı kalmamaktadır. Sporcu adayları 
ve öğrenciler ders dışı zamanlarda da filmleri 
izleyerek tekrar yapabilmekte ve ders ortamında 
çekilen görüntülerini izleyip geribildirim 
alabilmektedirler. Benzer etkinlikler, serbest 
zamanlarını hareket, fiziksel etkinlik ve spor 
yaparak değerlendirmek isteyenler için de 
geçerlidir. Örneğin, web sayfaları ve bloglar 
günümüzde bireysel, esnek ve etkileşimli 
öğrenme ortamı yaratılmasında etkin şekilde 
kullanılmaktadır. Antrenörler, öğretmenler ve 
serbest zamanlarını hareket, egzersiz ya da 
spor yaparak değerlendirmek isteyen bireylere 
kılavuzluk yapan rekreasyon uzmanları veya 
bununla ilişkili meslek grupları web sayfaları 
ve bloglarda yazılı ve görsel-işitsel materyaller 
hazırlayarak kullanıcıların hizmetine 
sunmaktadırlar. Bunlar, sürekli ve yaşam boyu 
eğitime önemli katkılar sağlamaktadır. Aynı 

Gerek teknoloji gerekse bilişim teknolojileri konusunda, ülkemizde beden 
eğitimi öğretmenlerinin bilgi ve yeterlikleri istenilen düzeyde değil. Bu konuda 
özellikle üniversiteler, MEB, Gençlik ve Spor Bakanlığı, ticari kuruluşlar ve ilgili 
STK’lar; eğitim amaçlı görsel-işitsel materyaller, web sayfaları ve ihtiyaç duyulan 
sistemlerinin oluşturulması ve geliştirilmesine öncülük etmeli.

Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan
Hacettepe Üniversitesi 

Spor Bilimleri ve 
Teknolojisi Yüksekokulu
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şekilde “uzaktan eğitim” yardımıyla da canlı 
ve etkileşimli bir ortam yaratılabilmektedir. 
Maalesef ülkemizde spor eğitimi alanında 
uzaktan eğitim, web sayfası, blog vb konusunda 
yeterli kaynak bulunmamaktadır. Konuyla 
ilgili sadece birkaç tartışma listesi, istenilen 
bilimsel derinlikten yoksun bazı web sayfaları 
ve bloglar bulunmaktadır. Bunlardan en ciddi 
ve güvenilir olanları “www.sporbilim.com” ve 
“www.sporegitimi.com”’dur. Konuya ilişkin 
olarak uluslararası alanda hizmet sunan 
adreslerin başlıcaları da şunlardır; “www.
hopsports.com, humankinetics.com, www.
sports-media.org, www.educationworld.
com/special_ed/assistive/index.shtml,www.

pecentral.org, www.education.gov.uk/schools/
toolsandinitiatives/teacherstv”.
Değinilen konularla ilişkili olarak Hacettepe 
Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi 
Yüksekokulu “Öğretim Teknolojileri ve Materyal 
Geliştirme Laboratuarı”  spor eğitimi alanında  
öğrencilerin eğitimi ile eğitim ve araştırma 
materyallerinin üretimine olanak tanımaktadır. 
Gelecek dönemlerde ise web sayfası ve blogların 
hazırlanması ve uzaktan eğitim çalışmalarının 
başlatılması düşünülmektedir. 
Teknoloji ve bilişim teknolojileri konusunda son 
olarak değinmek istediğim konu, yeni yapılan bir 
araştırmanın sonuçları ile ilgilidir. Araştırmanın 
amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin teknoloji 

kullanımı ve yeterliklerinin 
saptanmasıdır (Bulca ve 
Demirhan, 2011)*. Araştırma 
sonuçlarına göre beden 
eğitimi öğretmenleri; aerobik 
kapasite ölçen araç, etkinlik 
sırasında kullanılan monitör, 
kalp atım hızı ölçer ve teknolojik 
araçların bilgisayar yazılım 
programlarını yeterince 
k u l l a n m a m a k t a d ı r l a r . 
Öğretim programı gereği, 
beden eğitimi derslerinde 
yaygın olarak kullanılması 
gereken vücut kompozisyonu 
ölçüm araçları konusunda 
ise öğretmenler çok az bilgi 
sahibidirler. Sınıf ortamında 
bilgisayar-projektör kullanımı 
ve teknoloji yardımı ile ders 
planı hazırlama konusunda 
başlangıç düzeyinde, video, 
grafik, ses dosyaları, çalışma 
yaprakları ve benzerlerinde 
orta düzeyde bilgi sahibi 
olduklarından, tasarım ve 
uygulamada eksiklikler 
bulunmaktadır. Beden eğitimi 
öğretmenleri, Microsoft Ofis programlarını 
kullanma, işletim sistemi ve işleyişi, yazılım 
programlarını değiştirme, güncelleme ve 
donanımları birbirine bağlayabilme konusunda 
ise orta düzeyde bilgi sahibidirler. Öğretmenler, 
sadece bilgisayar donanım parçalarının 
işlevleri, video-dijital fotoğraf makinesinden 
görüntü aktarma ve bilgisayarı projektöre 
bağlama, İnternet üzerinden mesaj alışverişi, 
sosyal ağlara katılım ve kullanım ile e-posta 
grubu oluşturma gibi basit konularda üst düzey 
bilgi sahibidirler.  
Sonuç olarak, spor eğitimi alanında bilişim 
teknolojilerinin dünyada hızla yaygınlaşmasına 
rağmen, ülkemizde eksikliklerin olduğu bir 
gerçektir. Gerek teknoloji gerekse bilişim 
teknolojileri konusunda, ülkemizde beden 

eğitimi öğretmenlerinin bilgi ve yeterlikleri 
istenilen düzeyde değildir. Bu konuda özellikle 
üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, ticari kuruluşlar ve ilgili 
sivil toplum örgütleri; eğitim amaçlı görsel-
işitsel materyaller, web sayfaları ve bloglar, 
veri bankaları, uzaktan eğitim merkezleri ve 
veri toplamada uzaktan algılama sistemlerinin 
oluşturulması ve geliştirilmesine öncülük 
etmelidirler. Bunlar yapılırken; öğreticilerin 
teknoloji ürünlerini kullanım yeterlik 
düzeylerinin yükseltilmesi ve pedagoji ile bağının 
kurulmasının önemi gözden kaçırılmamalıdır.  

* Bulca, Y, Demirhan G. (2011). Beden eğitimi 
öğretmenlerinin teknoloji kullanımı ve 
yeterlikleri. Yayımlanmamış Araştırma. 



“Dosya” sayfalarımız için iletişime 
geçtiğimiz spor kulüplerimiz arasında 
Beşiktaş (BJK) Spor Kulübü yetkilileri, 
gönderdikleri yazı ile katkıda bulundu. 
Sporda BT’nin halen gerektiği kadar 

kullanmadığına dikkat çeken Beşiktaş, 
futbol takımında birtakım teknolojik 
yeniliklerden yararlanıyor, sporcu 
sağlığı ve gelişimine ilişkin test ve 
ölçümler yapıyor. Gerek kurum ile 

müşteriler arasındaki ilişkilerin tesisi 
ve yönetimi, gerekse tüm kurumsal 

faaliyetlerin konsolidasyonu ve analizi 
için spor kulüplerinin yönetsel bilgi 

sistemlerine ihtiyaç duyduğuna işaret 
eden BJK’da, fonksiyonel departmanlar 

ve sportif branşların ihtiyacı olan 
yazılımlar, BT bölümünce geliştirilip 

kullanıma sunuluyor. Oluşturulan 
Ar-e grubu ise maç analizleri ve video 

programlarını kullanıyor.
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Beşiktaş J.K.: 
Kulüpler artık hiç olmadığı kadar yönetsel bilgi sistemlerine ihtiyaç duyuyor

Önümüzdeki yıllarda sporda BT kullanımının olmazsa olmaz noktasına 
geleceğine dikkat çeken BJK’da, fonksiyonel departmanlar ve sportif branşların 
ihtiyacı olan yazılımlar, BT bölümünce geliştirilip kullanıma sunuluyor.
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BT, sporu ve sporcuyu daha kolay hedefe 
ulaştıracak ve hatta hedeflerin büyümesinde 
çok önemli rol oynamaktadır. Sporun 
içerisinde BT kullanımı olmazsa olmaz 
noktasına gelecektir diye düşünüyoruz. 
Teknolojinin gelişimi hayatımızda bir çok 
değişime, yeniliğe yol açtığı gibi sporsal 
alanda da, gelişime, değişime ve ilerlemeye 
yol açmaktadır. Birçok spor branşında sporcu 
yetiştirilmesinin yanı sıra spor dallarında 
yeni rekorların kırılması, sporcuların daha 
az sakatlanmaları sakatlandıkları takdirde 
yaptıkları sporlara geri dönme süresi 
kısalmaktadır. Örneğin yüzme sporunu ele 
alırsak gerekli ergojenik yardımcılar sayesinde 
(sürtünme azaltıcı mayolar) ulaşılması güç 
rekorlar kırılmıştır. Yine futbolda yapılan 
biyomekaniksel testlerde oyuncunun topa 
vuruş açılarının ağırlık merkezine göre 
hesaplanarak daha doğru duruş ve açılarla 
en iyi performansı göstermesine yardımcı 
olmaktadır. 
Şu an BT pazarının olması gerektiği kadar çok 
kullanıldığı söylenemez ama kullanımın hızla 
yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki 3-5 
yıllık periyotlarda BT kullanımı daha belirgin 
hale geleceğini düşünmekteyiz. 
Bilindiği üzere profesyonel spor artık bir 
endüstri haline gelmiştir. Sporcularda bu 
endüstride en önemli yere sahiplerdir. 
Sporcuların sağlıklarının korunması 
doğrudan performansını etkileyecektir. Bu 
yüzden ergojenik yardımcılara ayrılan maddi 
destek artmakta sporda bilişim teknolojisi 
gelişmektedir. Çok değil bundan 10 yıl önce 
bir futbolcunun bacak kırılması en az 9 ay 
sahalardan uzak kalmasına sebep oluyordu 
fakat artık gelişmiş teknolojinin sayesinde 
kırılan bölgeye oksidasyon uygulanarak bu 
süre hemen hemen yarı yarıya indirilmektedir. 
Ülkemizde dünyada olan gelişmeleri yakından 
takip etmektedir. Spor alanında üniversitelerin 

açılması bölümlerin branşların arttırılması 
bu alana duyulan önemi belirtmektedir. 
Federasyonların dünya federasyonları ile 
yapmış oldukları interaktif eğitimler ile 
yetiştirilen antrenörler ve sporcular bu pazarın 
devamlı aktif olmasını ve gelişimin devamlı 
olmasını sağlamaktadır.
 
Kulüp ve federasyonların yaklaşımları 
Özellikle hedefleri olan büyük kulüplerin BT 
kullanımı konusunda daha aktif olduğunu 
söyleyebiliriz. Federasyonlarımızın da özellikle 
milli takımlar departmanlarında BT den çok 
yoğun olarak faydalanıldığını biliyoruz. Milli 
takımlarımızda bilgiye çabuk ulaşabilmek ve 
bu amaçla teknolojinin kullanımı vazgeçilmez 
büyüme ve gelişme unsurudur. 
Spor alanında bizden önde olan ülkeler bilişim 
teknolojisine olan önemi gerektiği kadar 
göstermektedir. Örneğin A.C. Milan kulübü 
transferlerini yapmadan önce futbolculara 
diğer kulüplerden farklı olarak bazı özel 
testlere sokmaktadır. Futbolcudan ileriki 
yıllarda kâr edip edilemeyeceğini araştırmakta 
günlük performansa göre transfer 
yapılmamaktadır. Ancak ne yazık ki ülkemizde 
saman alevi gibi parlayan sporculara ödenen 
uçuk fiyatlar kulüplerin bütçesini sarsmakta 
sporun gelişimini engellemektedir. 
Bilişim teknolojisinin gelişimiyle 
federasyonların maçlardaki güvenliği 
arttırmasından, sporcu yetiştirilmesine kadar 
birçok alanda etkinliği artmıştır.
 
Sporda insan kapasitesinin 
yükseltilmesinde BT kullanımı 
Artık kişiye özel çalışma programlarının 
kullanıldığı ve uygulandığı sporumuzda BT 
kullanımı ile sporcu kapasiteleri çok üst 
düzeylere çıkabilmekte ve bunun takım 
üzerindeki olumlu etkilerini maksimize etmeye 
çalışılmaktadır. Mevcut yapılmış bilimsel 
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testler, yetenek seçimlerinde kullanılan 
testler, polar saatlerle yapılan antrenmanlar, 
kullanılan istatistiki veriler, maçlarda ve 
antrenmanlarda kullanılan edit işlemleri ile 
oyuncuların performansları ve rakip takımların 
hücum ve müdafaa sistemlerinin gösterilmesi, 
fiziksel uygunluğun yaptığı sporda kullanımı 
ve vücut kontrolünün bilimsel programlar 
kullanılarak kontrol altında tutulması (BKİ 
Vücut kitle endeksi) gibi daha sayabileceğimiz 
birçok detaylarda BT kullanımı zorunlu hale 
gelmiş, sporun ve sporcunun performansının 
üst düzeye çıkarılmasında kullanılmaktadır.  
Artık oyuncular, antrenörler ve kulüpler 
istediklerinde İnternet, mobil, vs. 
uygulamalarla bu bilgilere çok çabuk 
bir şekilde ulaşabilmekte ve anında 

uygulayabilmektedir. Bunun yanı sıra 
kendilerini diğer dünya ülkeleri ile 
kıyaslayarak çağın neresinde olduklarını da BT 
kullanımı ile görebilmekteler. 
Başta da söylediğimiz gibi bilişim teknolojisi 
spor ve sporcu gelişimini etkileyen en önemli 
unsurdur. Teknolojinin gelişimi yüzme 
branşında sürtünmeyi engelleyen mayo, 100 
m. Koşularında sprinterlerin sürtünmeyi 
arttıran ve çekme kuvvetini arttıran 
ayakkabıları, futbolda polar saat kullanımının 
ve daha bir çok testin arttırılmasıyla 
sporcunun yorgunluk kapasitesini öğrenmeyi 
kolaylaştırması ve daha birçok branşta 
sporcuların beslenme ve diyet kontrollerini en 
iyi şekilde yapmasını sağlamaktadır.
 

Spor ve bilişim 
konusunda 
gerekli 
uzmanlıklar 
 a) Sporun ve 
Bilişimin Ekonomisi 
ve Gelişimi, 
 b) Halkla ilişkiler, 
Pazarlama ve 
Yaygınlaştırma, 
 c) Sistem Yönetimi 
ve Marka Değeri, 
 d) Finansal 
Hizmetler, 
 e) Toplam Kalite 
Yönetimi ve 
Personel Eğitimi, 
 f) Sağlık Kurulu, 
Sonuç olarak 
BT kullanımı 
hayatımızın belki de 
farkında olmadan 
vazgeçilmezi 
olmuş ve 
gelişimimizin aynası 

olmuştur. Gerçekte daha bilinçli 
ve yönlendirerek BT kullanımı 
ile çok daha başarılı sonuçlara 
ulaşılabileceğinden eminiz. 
Spor ve bilişim konusunda, ergojenik 
yardımcılar, analistler, beslenme 
ve diyet uzmanları, kondisyonerler, 
bilgisayar uzmanları, uzman 
kişilerdir. 
Beşiktaş kulübünde futbol takımında 
kullandığımız birtakım teknolojik 
yeniliklerden yararlanıyoruz. Sporcu 
sağlığı ve gelişimi anlamında testler 
ve ölçümler yapılıyor. Bir Ar-e grubu 
oluşturduk; maç analizleri ve video 
programları kullanmaktayız.

BT bölümlerinin kulüplere ve spora katkısı
BJK bünyesinde, bilişim teknolojilerinin nitelik ve 
nicelik olarak kullanımı, ülke geneli ve ortalamasının 
oldukça üzerindedir. 2000 yılından başlayarak 
sağlanan teknolojik gelişmeler ve kulüplerde 
kurumsallaşma bilincinin artması sayesinde sporda 
BT kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Spor 
sektöründe de; ticari, mali, idari ve sınai faaliyetlerin 
yürütülmesinde BT kullanımı, diğer sektörlerden 
daha farklı değildir. Hatta spor sektörünün 
birbirinden farklı ilgi alanlarına yoğunlaşması 
sonucu, BT kullanımının yaygınlaşmasını kaçınılmaz 
kılmaktadır. Tüm bu standart uygulamalardan farklı 
ve ilave olarak, bu sektörün ana teması olan sportif 
faaliyetlerin de izlenmesi ve değerlendirilmesi, 
otomasyon olmadan yapılabilecek bir iş olma 
sınırını çoktan aşmıştır. Özellikle performans 
değerleme, istatistik ve sayısal analiz söz konusu 
olduğunda sportif branşlar için geliştirilmiş özel 
yazılımlar kullanmak kaçınılmaz bir olgudur.
BT bölümleri bir hizmet grubu olarak, tüm kurumsal 
fonksiyonel bölümler gibi sportif branşların da BT 
kullanımını desteklemek, kolaylaştırmak ve hatta 
zorlamak durumundadır. Gerekli yazılımların 
ve donanımların temini ve tesisi ile kullanıcı 
eğitimlerinin sağlanması ve gerekli yazılım 
kütüphanelerinin oluşturulması konusunda da 
BT bölümleri yönlendirici olmak zorundadır.
BJK bünyesinde, fonksiyonel departmanların 
olduğu kadar sportif branşların da ihtiyacı 
olan yazılımlar BT bölümü tarafından 
geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur.
Artan rekabet ortamında, tüm diğer ticari kurumlar 
gibi sportif kurumların da kurumsal sürekliliklerinin 
devamı için müşterilerini memnun etmek 
zorunluluğu vardır. Gerek kurum ile müşteriler 
arasındaki ilişkilerin tesisi ve yönetimi için ve gerekse 
tüm kurumsal faaliyetlerin konsolidasyonu ve analizi 
için, artık spor kulüpleri eskiden hiç olmadığı kadar 
yönetsel bilgi sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. 
BT bölümleri BJK’da olduğu gibi bu yapıları da 
kurmakla ve yönetmekle yükümlü olmalıdır.



Sporda BT kullanımında pazarın hızla geliştiğine dikkat 

çeken Atalay, Türkiye’nin uluslar arası organizasyonlar için 

artık yurtdışına bağımlı olmadığını, bunu kendi kaynaklarıyla 

yönetebilecek güç ve tecrübeye sahip olduğunu vurguladı.
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İnnova Genel Müdürü Ümit Atalay:
Çok branşlı veya olimpik nitelikli yarışmalara odaklandık

“Dosya”   sayfalarımız için 2011’in başında düzenlenen Erzurum 
Üniversitelerarası Kış Oyunları ardından Trabzon 

Avrupa Gençlik Oyunları’nda bilişim teknolojileri altyapısı, zamanlama 
ve sonuç sistemleri, etkinlik yönetim ve kiosk sistemlerini sunan İnnova 
Bilişim Çözümleri A.Ş.ile görüştük. İnnova, 290 milyon TL bütçeyle 
Türkiye’nin olimpiyat düzeyindeki ilk spor organizasyonu olan Trabzon 
2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları’nın (EYOF 2011 Trabzon) teknolojik 
altyapısını kurdu. İnnova Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Atalay, 
Türkiye’nin, spor alanında kullanılan bilişim teknolojileri (BT) konusunda 
hızla gelişen bir pazar olduğuna dikkat çekerken son yıllarda uluslararası 
alanda saygınlığı yüksek organizasyonların başarıyla tamamlanması 
nedeniyle önümüzdeki 10 yıl için büyük umutlar taşıyor.
“Artık bu tip organizasyonlar için yurtdışına bağımlı değiliz. Kamu ve 
özel sektör el ele vererek bu organizasyonların her aşamasını kendi 
kaynaklarımızla yönetebilecek güç ve tecrübeye sahibiz”diyen Atalay, 
İnnova olarak özellikle çok branşlı veya olimpik nitelik taşıyan yarışmalara 
odaklandıklarını ve bu alanda Türkiye’nin en yetkin firması olduklarını 
söyledi. 
Atalay, gelişmiş teknolojilerle ölçümlerin çok hassas biçimde 
gerçekleştirildiği, böylece hakem kararları daha az tartışılır hale geldiği, 
sporcular arasındaki rekabetin en üst seviyeye çekildiği, her türlü verinin 
yüksek ses ve görüntü kalitesinde sunulmasının sporda seyir zevkini artıran 
önemli bir etken olduğunu vurguladı. Çok kısa bir zamanda yurtdışındaki 
etkinliklerde, yüzde yüz Türk mühendisleri tarafından ortaya çıkarılan 
Sports Innova’nın görüleceğini iddia eden Atalay, spor federasyonlarının 
ihtiyaçlarını analiz ederek işe başladıklarını ve şimdi 600 kişilik mühendis 
ekibiyle çeşitli çözümler oluşturduklarını bildirdi. Atalay, Türkiye’de 
çok branşlı ve olimpik seviyedeki oyunların tüm BT altyapısını tek elden 
sağlayabilecek güce sahip olduklarını belirtti.
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-Spor alanında kullanılan bilişim 
teknolojileri (BT) pazarının  dünyadaki 
ve Türkiye’deki büyüklüğü ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz? Pazarın büyümesi 
konusunda 2- 5 ve 10 yıllık bir projeksiyon 
yapabilmeniz mümkün mü

-Dünya ile kıyaslandığında Türkiye bu konuda 
hızla gelişmekte olan bir pazar olarak 
nitelendirilebilir. Son yıllarda ev sahipliğini elde 
ettiğimiz UEFA Kupası Finali, Avrupa Basketbol 
Şampiyonası, Universiade Oyunları, Gençlik 
Olimpik Oyunları gibi uluslararası alanda 
saygınlığı yüksek organizasyonları başarıyla 
tamamlamamız sayesinde; önümüzdeki 10 yıl 
için büyük umutlar taşıyoruz. 2020 için aday 
olduğumuz Olimpiyat Oyunları ise ülke olarak 
bu alandaki en büyük umudumuz…

Daha da önemlisi artık bu tip organizasyonlar 
için yurtdışına bağımlı değiliz. Kamu ve özel 
sektör el ele vererek bu organizasyonların her 
aşamasını kendi kaynaklarımızla yönetebilecek 
güce ve tecrübeye sahibiz. Örneğin 2011 yılı 
Türkiye için çok önemli bir yıl olmuştur. Bu 
yıl içerisinde Türkiye tanıtımını çok başarılı 
bir şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. 2011’in 
başında düzenlenen Erzurum Üniversitelerarası 
Kış Oyunları sayesinde Erzurum, gelecekteki 
tüm kış oyunları için bölgenin en önemli 
aday şehri olduğunu kanıtlama fırsatı buldu. 
Bunu bilişim teknolojileri ile de birleştirerek 
teknoloji alanında ne kadar ileride olduğumuzu 
kanıtladık. Erzurum, Universiade tarihinde 
bu kadar kapsamlı yazılımın kullanıldığı ilk 
oyunlardır. 
2011 yılının ikinci yarısında yapılan Trabzon 
Avrupa Gençlik Oyunlarında da olimpiyat 

seviyesinde bilişim hizmeti sunuldu. Olimpiyat 
komitesi üyeleri, oldukça yoğun kullanılan 
bilişim teknolojilerinden ne kadar memnun 
olduklarını defalarca dile getirdiler.
İnnova olarak bu iki spor organizasyonuna da; 
bilişim teknolojileri alt yapısı, zamanlama ve 
sonuç sistemleri, etkinlik yönetim sistemi ve 
kiosk sistemleri sunmanın gururunu yaşıyoruz. 

- Sporda BT kullanımının günlük 
yaşamımızı kolaylaştıran uygulamaları 
nelerdir? Bu uygulamalara ek olarak 
önümüzdeki dönemde ne gibi yenilikler 
görebileceğiz?

-Günlük yaşamı kolaylaştırmaktan çok, spor 
oyunları sırasında ve sonrasında hakemlerin, 
sunucuların, medya görevlilerinin ve televizyon 
başındaki izleyicinin bilgiye kolaylıkla 
ulaşmasını sağlamaktadır. Örneğin; gelişmiş 
teknolojiler sayesinde artık ölçümler çok hassas 
biçimde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede hem 
hakemlerin kararları daha az tartışılır hale 
geliyor hem de sporcular arasındaki rekabet 
en üst seviyeye çekiliyor. Diğer yandan iletişim 
teknolojilerinin ve altyapısının gelişmesi, 
izleyicilere her türlü veriyi en yüksek ses ve 
görüntü kalitesinde sunulmasını sağlıyor. Bu 
da sporda seyir zevkini artıran önemli bir etken. 
Yüzlerce noktada sensörlerle yapılan ölçümler 
sayesinde izleyici ekran başında ya da tribünde 
pek çok istatistiksel veriyi aynı anda görebiliyor, 
anlık karşılaştırmaları takip edebiliyor. Diğer 
yandan bizim Sports İnnova adını verdiğimiz 
etkinlik yönetim sistemi sayesinde binlerce 
oyuncu, hakem ve gönüllünün bir arada 
bulunduğu, onlarca branşta aynı anda çeşitli 
müsabakaların gerçekleştirildiği çok branşlı 
olimpik nitelikteki spor etkinliklerinde her şey 
anlık olarak takip edilebiliyor. 
Çok branşlı spor aktivitelerinin beyni 
niteliğindeki Sports İnnova, Etkinlik Yönetim 
Sistemi (EYS), oyuncular, hakemler, gönüllüler 

ve organizasyon komitesinin tüm ihtiyaçlarının 
otomasyonunu sağlıyor. Oyunların yönetimini 
gerçekleştiren Sports İnnova yazılımı üzerinden 
kayıt yaptıran sporcular ve hakemlerin uçak 
biletleri, konaklama ihtiyaçları, transferleri, 
ne zaman nerede yarışacakları, yarıştıktan 
sonraki skorları gibi bilgilerinin tümü bu sistem 
üzerinde tutuluyor. Akreditasyon, Sporcu 
Bilgi Giriş Sistemi, Gönüllü Yönetimi, Finans 
Yönetimi, Üniforma Yönetimi, Ulaşım Yönetimi, 
Konaklama Yönetimi, Lojistik ve Varlık Yönetimi 
ve Araç Akreditasyonu da dahil olmak üzere 
oyunlara katılacak protokol mensuplarının tüm 
ihtiyaçları da bu sistem üzerinden yönetiliyor. 
Hem Erzurum Universiade Oyunları’nda 
hem Trabzon Gençlik Olimpik Oyunları’nda 
kullanılan bu sistem tamamı Türk mühendisleri 
tarafından geliştirilen ilk Oyun Yönetim Sistemi 
olma özelliğini taşıyor. Böyle bir yazılım 
olmaksızın aynı organizasyonu aynı detayda 
başarılı bir şekilde yönetebilmek mümkün 
olamazdı…

- Türkiye’de Bakanlık, akademi, spor 
kulüpleri ve uluslar arası yarışmalarda 
kullanılan “Spor teknolojileri”,  “Spor 
Veritabanları”, “Performans Ölçümleri” ve 
“Yarışma Analizleri” için hangi yazılımlar 
kullanılıyor. Söz konusu ürünlerde yerli 
programlar var mı? Bunlar, kimler 
tarafından geliştirildi? İsimleri nedir ve 
kimler kullanıyor?

-Biz İnnova olarak özellikle çok branşlı veya 
olimpik nitelik taşıyan yarışmalara odaklanmış 
durumdayız ve bu alanda Türkiye’nin en 
yetkin firmasıyız. Günümüzde, Türkiye’de 
yapılan sportif etkinliklerde ya federasyonlar 
tarafından hazırlanan birbirinden farklı 
yazılımlar ya da yurtdışından getirilen komple 
çözümler kullanılıyordu. İnnova olarak bu 
alanda yüzde yüz Türk mühendisleri tarafından 
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ortaya çıkarılan Sports Innova ve yapılan 
entegrasyonlar sonucu dünya standardında 
çözüm sunuyoruz. Artık federasyonların, spor 
kulüplerinin veya uluslararası yarışmalarda 
kullanılmak üzere hazır çözümümüz bulunuyor.

- Spor oyunları teknolojilerinde Türkiye’nin 
yetkin çözüm entegratörü olarak Erzurum 
Dünya Üniversiteler Kış Oyunları 
(Universiade 2011) ve Trabzon’daki Gençlik 
Olimpiyatları’nın (EYOF 2011) tüm bilişim ve 
altyapı çözümlerini sağladınız. İnnova’nın 
önümüzdeki süreçte uluslararası arenada 
çözüm sunacağı büyük oyunlar var mı?
 
-Türkiye’de yapılan bu organizasyonun 
mükemmelliği uluslararası hakemlerin ilgisini 
çekmiş ve başarılarından dolayı tebriklerini 
kazandı. Uluslararası arenada çözümlerimizi 

tanıtmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. 
Çok kısa bir zaman sonra yurtdışındaki 
etkinliklerde Türkiye’nin markası Sports 
Innova’yı göreceğimize eminiz.

- 2013 Akdeniz Olimpiyatları’nın 
yakın gündeminiz, İstanbul’un 2020 
olimpiyatlarına aday olduğunun 
açıklanmasının ardından İnnova olarak 
bilişim çözümleriyle olimpiyatlar için hazır 
olduğunuzu bildirdiniz. Bu çerçevede ne 
gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

-Akdeniz Olimpiyatları, Trabzon ve 
Erzurum’dan çok büyük olacaktır. Erzurum 
ve Trabzon deneyimlerimizi Mersin’de 
yapılacak Akdeniz Olimpiyatlarına aktarmak 
için çekirdek bir ekip kurduk. Bu nedenle çok 
daha önceden çalışmalara başlıyoruz. Kurmuş 

olduğumuz ekip, Mersin Koordinatörlüğü ile 
birlikte çalışmak için hazırlıklarını bitirmek 
üzere. Mersin’de bize görev verilirse Trabzon 
ve Erzurum’da olduğu gibi donanımları, 
yazılımları ve tüm sistemleri ile birlikte başarılı 
bir teknoloji operasyonuna imza atacağımıza 
inanıyoruz.

- Kaç yıldır (Hangi tarihten beri) sporda 
BT kullanımı konusunda çalışıyorsunuz? 
Hangi ürünleri geliştirdiniz? Bu kapsamda 
kimlerle işbirliği yapıyorsunuz? Oyun 
yönetim sistemini kurduğunuzu, sonuç 
sistemleri ile zaman ve skor ölçüm 
kurulumlarını da gerçekleştirdiğinizi 
biliyoruz. Ayrıca bu alanda mobil 
uygulamalarınız da var.  Spor oyunları 
teknolojileri kapsamında geliştirdiğiniz 
ürünleri ve kullanıldıkları projeler 
hakkında kısaca bilgi veriri misiniz?

-Belli bir süredir Gençlik Spor Genel 
Müdürlüğü ile yakından çalışıyoruz. Spor 
Federasyonlarının ihtiyaçlarını analiz ederek 
işe başladık ve ardından 600 kişilik mühendis 
ekibimizin gücüyle bu konuda çeşitli çözümler 
oluşturduk. Erzurum ve Trabzon Oyunlarında 
Etkinlik Yönetim Sistemi Yazılımı çözümünü 
sunduk. Oyunların en önemli parçası olan 
Zamanlama ve Sonuç Sistemlerini kurduk 
ve işlettik. Ön yüzden sunmuş olduğumuz 
portal ve mobil uygulamalar ile bilgileri hızlı 
ve kolay ulaşılabilir şekilde son kullanıcılara 
ulaştırdık. Erzurum’da tüm etkinlikler, skorlar 
ve bilgilendirmeler, şehrin çeşitli noktalarına 
yerleştirilen 300’den fazla kiosk, LCD TV ve dev 
LED ekranlar üzerinden yansıtıldı. Sporcular 
ve hakemler İnternet’in olmadığı yerlerde 
bile kiosklarımız üzerinden kişisel bilgilerine 
erişerek, ihtiyaçlarını karşılayabildiler. Ve en 
önemlisi bunların hepsini entegre bir sistem 
olarak sunduk. Bu sayede organizasyon 
komitesi hiçbir sorun ile karşı karşıya 
kalmamasını sağladık. 

- Sizce, ülkemizin gelecekte bu konuda 
dünyaya öncülük yapacağı fırsatlar var 
mı? Bunları açıklayabilir misiniz?

-Türkiye bilişim alanında parlayan bir değer. 
Türkiye’de bilişim sektörü yetkinlik açısından 
diğer tüm rakipleriyle boy ölçüşebilecek 
düzeydedir. Nitekim ülkemizin sahip olduğu 
kaynaklara baktığımızda, Türkiye’nin ciddi ve 
ısrarlı politikalar izlemesi halinde hepimizin 
ortak hedefi olan 2023 vizyonu doğrultusunda 
sektörümüz için konan 50 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşmamız mümkündür. 
Hedeflenen 50 milyar dolarlık bilişim hizmetleri 
ve yazılım ihracatı potansiyeli 2,5 milyon insana 
istihdam sağlama kapasitesi ile ülkemiz için de 
büyük önem taşımaktadır. İnnova olarak biz de 
hem bilişim çözümleri alanındaki geniş çözüm 
yelpazemiz hem de sporda bilgi teknolojileri 
alanında özellikle Kafkaslardan Ortadoğu’ya 
uzanan coğrafya içerisinde önemli projelere 
imza atacağımıza inanıyoruz.

- Spor ve bilişim konusunda ne gibi 
uzmanlaşmaya gidilmeli? Bu alana nasıl 
yatırımlar yapılıyor, yapılmalı?

-İnnova, 10 yılı aşkın bir süredir çeşitli 
sektörlerdeki deneyimlerini spor alanındaki 
projelerinde daha da geliştiriyor. İnnova 
olarak, Türkiye’de çok branşlı ve olimpik 
seviyedeki oyunların tüm BT altyapısını tek 
elden sağlayabilecek güce sahibiz. Bu alanda 
yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. 
Bu sayede İnnova’nın uzmanlık alanı net bir 
şekilde ortaya çıkmış durumda. Türkiye’de 
bölgenin lider ülke olma yolunda ilerlerken 
spor alanında da pek çok önemli organizasyona 
imza atacaktır. Spor ve bilişimin ayrılmaz bir 
parça olduğu gerçeğinden yola çıkarak, şunu 
diyebiliriz ki bilişim sektöründeki firmalar her 
tür spor aktivitesi için belli bir hedef belirleyip 
bu alana rahatlıkla yatırım yapabilirler.
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TRT Spor Spikeri  Zafer Akyol:
Teknoloji, sporda ürpertici sonuçlar elde etmemizi sağlıyor 

BT’nin tüm spor dallarında 
sonuçların doğru, hızlı, 
ayrıntılı veçarpıcı görsel 
unsurlarla izleyiciye 
aktarılmasını sağladığını 
vurgulayan Akyol,  TRT’nin 
yayınlarında en son 
teknolojiyi kullanmaya özen 
gösterdiği ve BT’nin sporda 
kullanımı açısından üzerine 
düşeni fazlasıyla yaptığını 
düşünüyor. 

Spor alanında BT kullanımı, ülkemiz ve kulüplerimizin konumu, 
önümüzdeki fırsatlar, bu alandaki uzmanlaşma ve yatırımları 
okurlarımızla paylaşmayı hedeflediğimiz “Dosya” sayfalarımız 
kapsamda artistik patinaj şampiyonalarının değişmez sunucusu, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu (TRT) TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi 
Başkanlığı’ndan Spor Spikeri Zafer Akyol ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Uzun süre haber spikerliği yaptıktan sonra “spor”a geçen, estetik öğeler 
içeren spor dallarıyla ilgilenen Akyol, yorumları ve sporculara kişisel 
hayranlığını çekinmeden ifade etmesiyle tanınıyor. Spor medyasında 
örnek bir insan olarak gösterilen Akyol’un ülkemizde artistik buz pateni 
şampiyonalarının izlenmesinde payı büyük. 
Bir spor spikeri ve spor yorumcusu olarak 27 yıllık meslek hayatı, bizzat 
tanığı olduğu teknolojik gelişmeleri ve gözlemlerini aktaran Akyol, “Şimdi 
her şey parmaklarımızın ucunda. Bir parmak hareketiyle,  maçın kadrosu, 
oyuncuların doğum tarihi, kişisel, sporculuk geçmişi ve oyunculuğuna 
ilişkin tüm bilgiler karşımıza geliyor. Böyle bir ortamda çalışmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir devrimdir tek kelime ile…” dedi.
8 olimpiyat görmüş bir spor yazarı olan Akyol, bilişim teknolojilerinin 
spor medyasına öncelikle tüm spor dallarında sonuçların doğru, hızlı ve 
çok çarpıcı görsel unsurlarla izleyiciye aktarılmasını sağladığına dikkat 
çekiyor. Akyol, kullanılan veri tabanları ve yarışma analizeri yazılımlarıyla 
büyük izleyici kitlesine sahip futbol, basketbol,voleybol ve yüzme gibi tüm 
spor dallarında izleyicinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ayrıntıyı anında 
izleyiciye aktarılabildiğini söyledi.
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-Sporda bilişim teknolojileri (BT) kullanımı ve sporun geleceğinin teknoloji ile ilişkisi 
konusundaki değerlendirmenizi alabilir miyiz? TRT’nin spor yayıncılığında kullandığı 
teknolojilerdeki değişime ilişkin neler söyleyebilirsiniz? 

- Ben burada 27 yıllık deneyimlerimi ortaya koymak istiyorum. Göreve ilk başladığım yıllarda 
spor spikeri değildim ancak sporu çok yakından takip eden biriydim. O zaman TRT’deki 
kameramanlar, çektikleri görüntüleri, çekim yaptıkları kentin ya da o kentin bağlı olduğu 
vericisine ulaştırmak için çoğu kez dağa çıkıyorlardı.  O dönem görev yapanlarla görüşürseniz 
en çok anıları bu konudadır. Bir dakikalık görüntü geçmek için çoğu zaman zor koşullar 
yaşadılar. 
Bildiğiniz gibi televizyonda görsellik ve sesin birlikte sunulması, bilginin daha kalıcı olmasını 
olanak sağladı.  Mesleğe başladığımızda teknolojik imkânlar sınırlıydı. Sibernasyonun 
gelişmesi, bilgisayarların toplum ve çalışma hayatına girmesiyle birlikte spor teknolojilerinde 
de devrim niteliğinde gelişmeler oldu. Metin, ses, görüntü, fotoğraf vb. her türlü enformasyonun 

elektronik ortamda aktarılmasına olanak sağlayan ve dijital yayıncılık olarak adlandırılan 
dijital yayıncılık süreç yaşanıyor ve her şey tamamen bilgisayar teknolojisi temelinde çalışıyor. 
Artık, bir maçı anlatan spikerler çok şanslı, önlerindeki monitörlerden olayları tekrar görerek 
anlatıyor ve maça hâkim olabiliyorlar. Eskiden teknoloji geri olduğundan özellikle ağır çekimleri 
TV’den vermek çok zor oluyordu. Spor spikerliği teknik bir olay ve ciddi bir eğitim istiyor. Biz bu 
işi, çok deneyimli insanlardan öğrendik. 
Geçen yıl Kayseri’de yapılan bir maç sonrası yerel muhabir, iki takımın teknik direktörlerinin 
görüşlerini bilgisayara yükleyip Ankara’ya yaklaşık dört dakikada gönderdi ve Ankara anında 
yayına verdi. Kendisi yaşlı da bir 
muhabir ve “Bu buluşu gerçekleştirenin 
elleri dert görmesin” dedi. 
Montaj ve kurgulama konusunda da 
önemli gelişmeler yaşandı. Önceleri TV 
teknolojisi bu günle karşılaştırıldığında 
oldukça yetersizdi.  Film montajı 
yapılıyor, 1 inçlik , 2 İnch setler ve 
U-Matic sistem VTR’ler kullanılıyordu. 
Daha sonra daha sonraları 910 denilen 
analog kurgu setlerine ardından post 
setler ve non linear kurgu setlerine 
geçildi. O zaman bir haber geldiğinde 
montaj yapılması için uzun bir süreye 
ihtiyacınız vardı. Şimdi Edius HD 
sistemleri kullanılıyor. VTR’nin yerini 
“ingest” (kayıtçı olarak) ve “playout” 
(okuyucu olarak) cihazları aldı. Cut 
montaj setleri ve sonraları çıkan post 
cihazları ve özel dijital efekt cihazlarının 
(Ado) yerini non linear kurgu (doğrusal 
olmayan kurgu) setleri aldı. 
Edius sisteminde o kadar hızlı montaj 
yapabiliyor, öyle görüntüler elde ediliyor 
ki anlatamam. Eskiden örneğin okulların 
açılacağına ilişkin bir haber sunarken bir çizilmiş okul ve Türk Bayrağı ekrana veriliyordu. Şu 
anda TRT Haber, Orad olarak adlandırılan grafik sistemiyle tek kelime ile harikalar yaratıyor.  
Bunlar hem habere güzellik katıyor hem de haberi seyirciye en hızlı ve güzel şekilde yansıtmayı 
getiriyor.
   
-BT’nin spor alanındaki yansımaları neler? 

-Özellikle habere ulaşma ve izleyiciye aktarma konusunda bilişim teknolojileri önemli katkılar 
sağlıyor. Eskiden yabancı bir ülkede yapılan bir maçı anlatırken elimizde kadro yoktu, takımdaki 
oyuncuları tanımıyorsunuz, “Golü atan kim? ”, “Kim kurtardı? ” bilmiyorduk. O dönem o kadar 
bilgili, geniş kültüre sahip spikerler deneyimlerinden yararlanarak maçı aktarıyorlardı ama 
onlar da bir yere geldiğinde tıkanıyorlardı.
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-Şimdi nasıl?

-Şimdi her şey 
parmaklarımızın 
ucunda. Bir parmak 
hareketiyle,  maçın 
kadrosu, oyuncuların 
doğum tarihi, kişisel, 
sporculuk geçmişi ve 
oyunculuğuna ilişkin 
tüm bilgiler karşımıza 
geliyor. Böyle bir 
ortamda çalışmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Büyük bir devrimdir tek 
kelime ile… Teknolojik 
gelişmelere çok önem 
veren Kurumumuz, 
yayıncılıktaki her türlü 
teknolojiyi de yaygın 
olarak kullanıyor. 
TRT Spor olarak 
gerek bilgi ve 
gerekse teknolojik 
donanımımızla 
Türkiye’de amatör 

sporların kamuoyuna varlığını daha fazla hissettirmeye çalışıyoruz.  “Akıllı Ekranlar”  olarak 
adlandırılan TRT Spor ekranlarında,  futbol, voleybol, tenis ve diğer spor dallarında, grafik 
tasarım ve yazılımlarla karşılaşmalara ilişkin çeşitli istatistikler veriliyor. Dünya ve ülkemizde 
çeşitli spor dallarında ne olduğuna ilişkin analizler ve tüm ayrıntılar, çarpıcı fotoğraflar, 
spor karşılaşmaları ve sporcuların performanslarını sayısal kriterlerde değerlendirecek veri 
sistemleri kullanılıyor.  TRT’nin 7 televizyon kanalı ve 8 radyosu, artık Silverlight teknolojisini 
kullanarak yayın yapıyor. Silverlight teknolojisi, özellikle IPTV geçişte ve online medya yayıncılığı 
konusunda çok önemli bir adım.
  
- BT kullanımının spor medyasına getirdiği kolaylıklar nelerdir? Bu konuda örnek 
olarak gösterebileceğimiz uygulama ve projeler nelerdir?

-BT, spor medyasına öncelikle doğru bilgiyi anında izleyici ile paylaşabilme kolaylığı getirdi. 
Bir gölün kaç metrede atıldığını ekranda anında görebiliyoruz. Eskiden kendimize göre 
ölçülerimiz vardı. Serbest vuruşlarda örneğin çok hassas olunması gerekiyor. Futbolun dünya 
çapındaki yetkili kurumu olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’ne göre  (Fédération 
Internationale de Football Association- FIFA) Futbolda serbest vuruşlarda baraj, toptan 9 metre 

15 santim uzağa kurulur. BT bu noktada spor spikerlerine önemli kolaylık sağlıyor. Örneğin 
yüzme sporunda doğru bilgiye ulaşmada BT önemli katkılarda bulunuyor. Bilirsiniz yüzme 
saniselerle kazanılıyor ve bunu gözle tespit etmek çok zor. Teknoloji burada devreye giriyor ve 
ürpertici sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. 
Jimlastikte aynı anda 6 dalda yarışmalar yapılır ve hazır yazılımlar her dal için öyle kritik, çarpıcı 
ve önemli ayrıntıları sunuyor ki (-daha önce de aynı hatayı yapmıştı ya da daha önce şöyle bir 
başarısı vardı) bu bizim için büyük bir lüks.  

Okçuluk federasyonunun da BT kullanımı anlamında çok güzel bir uygulaması var. Okçulukta, 
122 cm çapındaki hedef 90, 70, 60 metre atışlarında, 80 cm çapındaki hedef ise 50 ve 30 metre 
atışlarında kullanılıyor. Salon yarışlarında ise, 25 metre uzaklıktaki hedefin çapı 60 cm, 18 
metre uzaklıktaki hedefin çapı ise 40 cm. Her ok hedefte vurduğu yere göre puan alıyor.
Eskiden okçuluğun fazla izleyicisi olmazdı. Çünkü çıplak gözle izlemek ve heyecanına katılmak 
pek mümkün değil. Ama şimdi teknoloji kullanılarak dev ekranlara yansıtılan müsabakalar 
nedeniyle seyirci sayısında patlama oldu.  

Kısacası teknoloji özellikle büyük izleyici kitlesine sahip futbol, basketbol,voleybol ve yüzme gibi 
tüm spor dallarında özellikle sonuçların doğru, hızlı ve çok çarpıcı görsel unsurlarla izleyiciye 
aktarılmasını sağladı.  Teknolojinin her alanda olduğu gibi spor alanında da kullanılması işimizi 
kolaylaştırdı.
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 -Spor yayınlarında BT nasıl kullanılıyor? 

-Teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen spor yayıncılığında seyirciye çok büyük olanak 
sunmuş oluyoruz. Biz TRT olarak artık “Spor teknolojileri”,  “Spor Veritabanları” ve 
“Yarışma Analizleri” yazılımlarını kullanıyoruz. Geriye dönük olarak da bir oyuncunun 
kişisel bilgi ve başarıları, takımın ne zaman kurulduğu, ne gibi başarılar yakaladığına 
ilişkin önemli bilgiler bir yazılımla artık elimizin altında. Eskiden olimpiyatlara giderken 
üç bavul kaset, bir bavul dolusu da ansiklopedi götürürdük.  8 olimpiyat görmüş bir spor 
yazarı olarak söyleyebilirim ki BT,yayıncılar için o kadar derin veriler sunuyor ki artık 
sadece kendi dalınızdaki bir yarışmada değil her yarışmada, veri tabanları ve yarışma 
analizleri yazılımlarıyla ihtiyaç duyulabilecek her türlü ayrıntıyı, anında izleyiciye aktarıp 
bilgilendirmek çok kolay. 
BT, spor medyasında çalışanların anlatımını çok çok kolaylaştırdı, doğru veri ve bilgiye 
rahat ve anında erişimimizi ve bunu zamanında izleyiciye aktarmamızı sağladı. Bunu altın 
değerinde bir anlamı var.
TRT, yayınlarında en son teknolojiyi kullanmaya özen gösteriyor.  Türkiye’deki BT ve 
bunun sporda kullanımı açısından şu anda TRT’nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını 
düşünüyorum. 

-Federasyonlar ve uluslar arası yarışmalarda BT nasıl kullanılıyor?
 
-Özellikle futbol basketbol, voleybol, jimlastik ve buz pateni federasyonları “Spor 
teknolojileri”,  “Spor Veritabanları” ve “Performans Ölçümleri” programlarını yoğun 
olarak kullanıyorlar. Daha önce de belirttiğim gibi Okçuluk Federasyonu’nun da bu alanda 
önemli başarılı uygulamaları var. 
Sporda bilişim teknolojilerini ilk kullanan spor adamı, Milli Takımın eski Teknik Direktörü, 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal, 2002-2003 
döneminde teknik direktörlüğünü yaptığı Gençler Birliği’nde, antremanlarda BT’yi çok 
iyi kullanırdı. Sporcuların tüm performans bilgilerini elinde tutup çalışmaları ona göre 
çalışmalarını yürütürdü.  Yanal, o zaman performans planlaması, bireysel, takımsal 
testler, üniversite ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği, teknoloji ve bilgisayar destekli 
modern antrenman uygulamalarının gerekliliğine işaret etmişti. Daha sonra birçok 
kulüpte BT kullanılmaya başladı. 

-Spor ve bilişim konusunda ne gibi uzmanlaşmaya gidilmeli? 

-Her federasyon ve her yayın kuruluşu spor ve bilişim konusunda uzmanlaşmaya gitmeli. 
Bu noktada sağlam bir arşiv gerekiyor. Eskiden birkaç dakikalık görüntüyü bulmak için 
tozlu raflarda birkaç saat geçirmek zorunda kalırdık. Şimdi tüm görüntüler elimizin 
altında ve nokta atışları yapıyoruz. Bilişim, iletişim ve telekomünikasyon teknolojilerinin 
gelişimiyle ortaya çıkan yeni iletişim düzeninde de artık tüm medyanın daha fazla 
uzmanlaşması gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde spesifik yayıncılığın artarak devam 
edeceğini düşünüyorum.



UFKUN ÖTESİ2011 EYLÜL60 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 61

B i r  b i l i ş i m c i  o l a r a k 

E v l i y a  Ç e l e b i
Yazıma toplumda yaygın olan bir değerlendirmenin yanlış olduğunun altını çizerek 

başlamak istiyorum. Halkımızın yüzde doksanı, okulunu bitirdikten sonra okumamak 
hastalığına yakalandığı için okulda öğretilen her şeyi kesin doğru olarak kabul eder ve 

bu kabul edilen doğrulardan bir tanesi de “ Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi”nde anlatılan 
her şeyin palavra denecek düzeyde abartılı olduğudur. Üzülerek belirtmek isterim ki belki 
de bu değerlendirme bu kadar hassas birisi için yapılacak en acımasız değerlendirmedir.
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nin tamamını hiç görmemiş insanlar, onu en fazla iki yüz 
sayfalık bir kitap olarak hayal etmektedirler. Oysa Seyahatname on cilt ve dört bin sayfadır. 

O zamanlar Osmanlı, kendisini dünyanın 
en büyük uygarlığı olarak görmektedir ve 
yaşadığı dönem Osmanlı’nın beş Roma 
İmparatorluğu boyutuna eriştiği bir dönem 
olmasına rağmen Avrupa’daki şehirleşme 
olgusunun ve gördüğü gelişmişlik düzeyini 
“kendisinin gavurlarla konuşa, konuşa  
gavurlaştığı” değerlendirmelerine kulak 
asmadan anlatmayı başarabilmiştir. Çünkü 
onun için gerçekçi olmak her şeyden 
önemlidir.
Bir şehre girdiği andan başlayarak oradaki 
tüm önemli binaları bir mimar gibi anlatma 
özelliğine sahiptir, çıktıktan sonra da 
her ulaşılan yeni şehir ile aralarındaki 
uzaklığı neredeyse bir harita mühendisi 
gibi ölçümlenmiştir. Seyahatname bugün 
ansiklopedik bir sözlük haline getirilse 
ortaya çıkan sözlük hepimin hayranlığını 
kazanabilir.
Bu gün Evliya Çelebi, dünyaya yön veren 
on önemli kişilik arasında yer almaktayken 
ülkemizde halen hak ettiği yerin çok daha 
uzaklarında olma nedeni sizce nedir? 

Bu sayfalarda yirmi beş milyon kilometre karelik bir coğrafyanın 
şehirleri, şehirler arasındaki mesafeler ve 
önemli konaklama yerleri, şehrin önemli 
kişileri ve bunların özellikleri konuştukları 
diller o coğrafya da yaşayan halkın 
yemekleri vb gibi sayabileceğimiz yüzlerce 
konudaki gözlemler ve değerlendirmeler 
aktarılmaktadır.
 
Bilişimi, bilgisayar ortaya çıktıktan sonra 
oluşan bir durum olarak değilde Yunus 
Emre’nin yüzyıllar öncesinden haykırdığı gibi 
“bilgiyi birlikte üretmek = bilişmek” olarak 
tanımlarsak işte o zaman Seyahatname’yi 
gerçek yerine oturtabiliriz.
Evliya Çelebi’nin gezip dolaştığı topraklar 
üzerinde bu gün otuz devlet var, o zamanlarda 
yaklaşık olarak on sekiz devlet vardı. Evliya 
önce gittiği yörede kullanılan dili o yörenin 
halkı ile iletişim kuracak kadar öğrenmekte, 
inanılmaz bir ustalıkla bu dilin temel 
özelliklerini okuyucuya aktarmaktadır. 
Seyahatname’nin tamamı gözden geçirildiğindetam otuz dil hakkında 
bilgi vermektedir. 
Eşkiyalığın bir meslek olarak algılandığı bir dünyada, hem insan 
sevgisiyle dolu hem de cesur bir yürek taşıyan Evliya, kendi ailesinin 
bireyleri sarayda çok önemli görevlerde olmasına rağmen padişaha karşı 
ayaklanan isyancıları dinlemiş ve ayaklanmakta haklı olduklarını yazacak 
kadar o dönemde cesarette ileri gitmiştir. Halkı dinlemiş ve on cilt 
içerisine sığdırdığı tarihi olaylara halkın gözü ile bakmayı başarmıştır.

Nezih KULEYIN
nezih@semor.com.tr
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Değerli okurlar,
Bu ay sizi sıra dışı ve bir o kadar da etkileyici bir toplulukla tanıştıracağım. Birçoğunuz 
adını ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Bahçeşehir Üniversitesi “Yaratıcı Fikirler Enstitüsü 
(İnstitute of creative minds)”. Basında ismini duyar duymaz; “Nedir, neler yapar, nasıl 
kuruldu? ” diye araştırmaya başladım. Enstitünün organizatörleri, üniversitenin farklı 
fakültelerinde okuyan birbirinden yaratıcı gençler; Engin Önder, Hüseyin Karabacak, 
Göktuğ Şaban ve Oğulcan Ekiz.
  
Yaratıcı Fikirler Enstitüsü, 2009’da dünyanın farklı ülkelerinden yaratıcılığı ve aklına 
güvenen gençlerin uluslararası kapsamda projeler üretmesi, toplumu etkileyip 
farkındalık yaratması amacıyla kurulmuş, İstanbul merkezli bir sanat ağı. 
Enstitü kâr amaçlı bir kuruluş değil ve herhangi bir hiyerarşik yapı yok. Yenilikçi ve 
deneysel sanat fikirleri, enstitü tarafından projelendirilerek ilgili gerçek ve tüzel kişiler 
için geliştirilen sponsorluk modelleriyle finanse edilip, uygulanıyor. Finans konusunda 
her proje için ayrı finans modellemesi yapılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi de bu konuda 
gençlere destek oluyor. Kurum, kuruluş ve şirketlerle hizmet sponsorluğu usulüne göre 
anlaşmalar imzalanıyor. 

Yaratıcı Fikirler Enstitüsü’nün misyonu, Pablo Picasso’nun “Her çocuk sanatçıdır, 
asıl olan büyüyünce de sanatçı olarak kalabilmesidir” sözünden hareketle bireylerin 
yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilmesi. Tabii Türkiye’deki eğitim sisteminden kaynaklanan 
fikir üretim bilincinin eksikliği de enstitünün kurulmasında önemli bir faktör diyebiliriz.

Enstitü yaş, cinsiyet, ekonomik durum, eğitim düzeyi, siyasi görüş gibi farklar 
gözetmeksizin gençlerin uygulanabilir ve yenilikçi fikirler ortaya koymalarını teşvik 
ederek bu üretimler için uygun ortamı sunuyor. İstanbul’a sürdürülebilir bir üretkenlik 
bilinci kazandırmayı amaçlayan Enstitü, herkese açık ve ücretsiz bir platform. Bu yıl 
İstanbul’da yenilikçi bir sanat rüzgârı estiren platform, önümüzdeki dönemde sosyal 
medya odaklı sanatsal etkinlikler gerçekleştirecek.

Yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek isteyen herkes, Yaratıcı Fikirler Enstitüsü’ne 
yaraticifikirlerenstitusu.com adresinden ulaşabilir.

Arzu Kılıç 
arzu.kilic@tbd.org.tr
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İstanbul’da 
her an 
her yerde 
karşınıza 
çıkabilirler!

Dikkat

Türkiye’de ilk deneysel 

sanat festivalini düzenleyen 

Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı 

Fikirleri Enstitüsü, bir ilke imza 

atarak, sanatı kamusal alana 

yayarak erişilebilir kıldı.

-Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı 
Fikirler Enstitüsü nasıl kuruldu, 
kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında 
bize bilgi verir misiniz?

-Yaratıcı Fikirler Enstitüsü, dünyanın dört bir 
yanından yaratıcılığına güvenen gençlerin 
uluslararası kapsamda projeler üretmesi 
amacıyla kurulan İstanbul merkezli bir 
sanat ağı. Enstitü, dünyanın en ilham verici 
şehri olduğunu düşündüğümüz İstanbul’a 
sürdürülebilir bir üretkenlik bilinci 
kazandırmayı amaçlıyor. Katılımın herkese 
açık ve ücretsiz olduğu bu platform; yaş, 
cinsiyet, sosyo-ekonomik durum ve siyasi 
görüş gibi farklar gözetmeksizin herkesin 
uygulanabilir ve yaratıcı fikirler ortaya 
koymasını teşvik ederek bu üretimler için 
uygun ortamı sunuyor. Farklı disiplinlerden 
pek çok sanatçıyı barındıran Yaratıcı Fikirler 
Enstitüsü, ilk olarak geçen yıl İstanbul 2010 
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı için kültürel 
etkileşim programları geliştirdi. Eylül 2011’de 
İstanbul’da kamusal alanlarda Türkiye’nin 
ilk deneysel sanat festivalini düzenledi. Şu 
an Cadılar Bayramı için tematik etkinlikler 
planlıyor, kurum ve kuruluşlar için sosyal 
medya projeleri geliştiriyor. Enstitünün 
yaratıcı beyinleri, İstanbul’da her an her yerde 
karşınıza çıkabilir.
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-Bahçeşehir Üniversitesi’nin 
desteğiyle 9-15 Eylül 2011 
tarihleri arasında  LET’STANBUL 
2011 ile İstanbul alışkın 
olmadığı, deneysel bir sanat 
festivaliyle tanıştı. Dünyanın 
dört bir yanından gelen 
reklamcı, fotoğrafçı, müzisyen, 
tasarımcı ve tiyatrocu İstanbul 
için hazırladıkları projelerini 
hayata geçirerek bu çerçevede 
ürünler ortaya koydu. Festivali 
değerlendirecek olursanız sanat, 
ayrım yapmadan tüm insanlara 
erişebildi mi? 

-LET’STANBUL 2011 Deneysel 
Sanat Festivali, Türkiye’yi 
pek çok ilk ile tanıştırdı. 
Bahçeşehir Üniversitesi’nin 
yenilikçi projelere verdiği destek 
ile Camialtı Tersanesi’nde parti 
ve konserler, banliyö trenlerinde 
iPad konserleri, vapurda 
müzikaller, Galata Kulesi’nde 
etkileşimli hikâye gösterimleri 
düzenlendi.

Festival etkinliklerinin tümü herkese açık ve ücretsizdi. Tüm etkinlikler kamusal alanlarda 
gerçekleşti.
 LET’STANBUL minibüsleri sanatseverleri etkinlik alanlarına ücretsiz taşıdı. Üniversite 
öğrencileri olarak sanatı erişilebilir kılmak ve İstanbul’u uluslararası sanat alanında 
markalaştırmak adına büyük bir çaba sarf ettik. Etkinlikler, yazılı ve görsel basının da yoğun 
desteğiyle çok fazla sayıda insana ulaştı. Etkileşimli sanat uygulamalarıyla her yaştan insan, bu 
etkinliklere dahil olabildi. Yaratıcı Fikirler Enstitüsü olarak İstanbul’a yenilikçi bir sanat anlayışı 
getirdiğimizi ve sanatı daha erişilebilir kıldığımıza inanıyoruz.

-Yaratıcı Fikirler Enstitüsü bundan sonra hangi farklı konseptlerle Türkiye’yi 
tanıştırmayı hedefliyor?

-Bu yıl deneysel sanat festivali, şehirde yenilikçi bir sanat rüzgârı estirdi. Önümüzdeki dönemde 
sosyal medya odaklı sanatsal etkinliklerle İstanbulluların karşısında olacağız. Sanatı belirlenen 
sahnelerin dışına çıkarmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ki Türkiye Bilişim Derneği ile de 
heyecan verici etkinliklerde birlikte olabiliriz.
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Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPİS):

Gelecekte BT odaklı eğitimlere 
daha fazla  iht iyaç  duyulacak
Tüm dünyada BT projelerinin başarısızlık maliyeti 4.5 trilyon euro 
olarak tahmin edilirken CEPİS, yaptığı araştırmada, BT çalışanlarının  
kariyer planı oluşturması gerektiğini ve AB’de rekabet için BT odaklı 
eğitimlere daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkardı.

Toplumun yaş ortalamasının yükselmesi 
ve BT çalışanlarına duyulan ihtiyacın 
artmasına karşın BT sektörüne genç 

yetenek akışı üzücü bir şekilde azalıyor. Yeni 
araştırmalar, Avrupa’da iş hayatında sürekli 
bir gelişime gerek duyulduğunu, sektöre 
yeni atılanların kariyer planı eksikliğinin 
BT’nin çekiciliğine zarar verdiğini  gösteriyor.  
Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa 

Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi’nin 
(Council of European Professional Informatics 
Societies-CEPIS) geçtiğimiz günlerde 
düzenlediği basın toplantısında açıkladığı 
araştırmaya göre, gelecekteki bilişim 
teknolojileri (BT) çalışanları kariyer planı 
oluşturmalı ve Avrupa Birliği (AB), rekabet için 
daha fazla BT odaklı eğitimlere ağırlık vermeli.
CEPIS, Avrupa’daki e-yeterlilik çalışanlarına 

yönelik öncü bir anket ve 
araştırma gerçekleştirdi. 
“European Report” adıyla 
yayınlanan araştırma, Avrupa 
BT çalışanları, sektöre katılan 
yeni “Bilişim Teknolojicileri” 
eksikliğiyle yaşlanıyor ve BT’ni 
gençlere aşılamak için ciddi 
düzeyde insiyatif kullanılması 
gerekiyor. Avrupa’nın 28 
ülkesindeki 2 bini bulan BT 
çalışanı, CEPIS Profesyonel 
E-Yeterlilik Anketi’ne katıldı. 
CEPIS tarafından oluşturulan 
Avrupa raporu, ankete katılan 
bütün ülkeleri karşılaştırıp şu 

an Avrupa’daki e-yeterlilik durumunu ortaya 
koyuyor. Anket Avrupa e-Yeterlilik yapısına 
dayanan, İnternet üzerinden yapılan bir öz-
değerlendirme aracı olup, çalışan sektörü 
tarafından tanınan 18 BT kariyer profili 
kullanıyor.
CEPIS Profesyonel E-Yeterlilik Anketi’ne 
katılan BT çalışanlarının beşte biri BT kariyer 
profilleri için doğru e-yeterliliğine sahip. 
Rapor, ayrıca sektörçalışanlarının önemli 
bir oranının BT odaklı eğitim geçmişine 
sahip olmadıklarını ve BT sertifikalarının 
tamamlanması yoluyla sürekli bir gelişime 
ihtiyaç duyduklarını gösteriyor. Araştırmaya 
katılan her altı BT çalışanından sadece biri 
kadın. Tüm ülkelerin kadın-erkek eşitsizliğine 
dikkat çeken araştırmada kadın BT çalışan 
sayısının artırılmasının önemi vurgulanıyor.
Basın toplantısına da katılan CEPİS Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) Temsilcisi R. Erdem 
Erkul, yapılan araştırmanın, Avrupa’nın 
sürekli ve kapalı ekonomiye sahip olma 
sanşının, Avrupalıların doğru yeteneğe sahip 
olmamalarından ötürü tehdit altında olduğunu 
ortaya çıkardığını bildirdi. Bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) tüm endüstrilere yayıldıkça, 
şirkeler özellikle üretkenlik ve uluslararı 
rekabet için teknoloji eğilimleri artıyor. BT 
projelerinin başarısızlık maliyeti tüm dünyada 
4.5 trilyon euro olarak tahmin edildiği ve 
projelerin yarıdan fazlasının bütçeyi aştığına 

dikkat çekerken BT çalışanları Avrupa’nın 
başarı ve küresel rekabet yeteneğine sımsıkı 
bir şekilde bağlı kalıyor. Erkul, şimdiye 
kadar, Avrupa’daki BT çalışanları tarafından 
hangi “e-yeterlilikler”in (e-competences) 
yürütüldüğü konusunda çok az bilgi 
bulunduğunu işaret etti. Erkul, Avrupra’daki 
BT çalışanlarının e-yeterliliklerinin tespiti ve 
geliştirilmesinin sektördeki çalışanların doğru 
işlerle eşleştirilmesine yardımcı olacağının 
altını çizdi. 
BT çalışanlarının e-yeterliliklerinin farkında 
olmalarının önemi vurgulanırken Avrupalı 
çalışan, endüstri, politikacı ve eğitimcilerin, 
Avrupa’nın rekabet gücünü ve üretkenliğini 
engelleyen uyumsuzluk ve eksiklikleri 
kontrol eden vizyonu geliştirip uygulamaları 
sağlamaları öneriliyor. 
Read the Executive Summary
Read the CEPIS Professional e-Competence in 
Europe – European Report 
Online Self-Assessment Tool 
Video Summary of the Research



İ. İlker Tabak*
ilker.tabak@bilisim.com.tr
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Türkiye Bilişim Derneği’nin kuruluşunun 40. yılı nedeniyle bu 
yıl Ankara Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel buluşma 
Bilişimle 40 Yıl Şenliği adı altında gerçekleştirildi.

TBD Ankara Şubesi olarak 3. geleneksel buluşmamızı, 2 
Ekim 2011 Pazar günü 40. yıl şenliği olarak kutlama kararı 
aldık. Aynı gün, daha önce duyurusunu yaptığımız Bilişim 
İzcileri Çalışma Grubumuz da ilk toplantısını yaptı. TBD Genç 
grubumuzu oluşturan üniversiteli birçok genç yeni dönemin ilk 
toplantısını da bugün gerçekleştirdi.

Ekim ayı ülkemiz tarihinde birçok ilke imza atılan ay olarak 
tarihteki yerini almıştır. Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923), 
Atatürk’ün ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi (29 Ekim 1923), 
Ankara’nın başkent olması (13 Ekim 1923), Mondros Ateşkes 
Anlaşması (30 Ekim 1922), Hava Harp Okulu’nun kuruluşu (1 
Ekim 1951) gibi.

Bilişimle 40 Yıl Şenliğine yaklaşık 250 TBD üyesi ve yakını 
katıldı. Ankara’da Büyülü Bahçe’de güzel bir havada 
gerçekleşen etkinlikte buluşan bilişimciler, stresten uzak, 
doğa ile başbaşa eğlence dolu bir gün geçirdiler.

Artvin-Arhavi yöresi halk oyunları ekibinin müzik ve horon 
gösterilerinin yanı sıra, dart, canlı langırt, halat çekme, çuval 
yarışı, tavla turnuvası da şenliğe renk kattı.

Bilişimle 40 Yıl

(*) Bs. Müh., Bilişim Ltd. Paz. ve Satış Md.
TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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Bilişim İzcileri grubu ilk 
toplantısını Lider İzci Cem 
Baktıroğlu’nun gözetim ve 
moderatörlüğünde yaptı. 
İlk toplantıda izci liderleri 
Gökhan Yüksek, Canan Yüksek, 
Erçin Ekemen ve Tolga Berat 
Topal tarafından izcilik ile 
kazanılacak değerler, doğada 
yaşam biçimleri gibi konularda 
küçük izci adaylarına ve 
velilerine temel bilgiler verildi. 
Yenii adayların katılımına 
açık olarak sürdürülecek 
izcilik çalışmalarına kayıtlar 
sürmektedir.

Ekim ayındaki TBD 
etkinliklerinin diğeri ise 26-
29 Ekim 2011 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek olan 
ve ana teması insan olan 
Bilişim’2011 etkinliğidir.

İçinde insan olan, insanlara 
yaraşır bir yaşamı 
hedefleyen ve insan için 
yapılan tüm etkinliklerde 
buluşmak üzere…
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Gönderen:   Türkiye Bilişim Derneği
Organizasyon:  Bilişim Yıldızları 2011 e-Dönüşüm Yarışması
Web:    http://www.bilisimyildizlari.com/forms/anasayfa.aspx

Dijital dönüşümün öncülüğünü hedefleyen Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması, 3. kez start aldı.

“YENiLiĞE DOKUNUN!”
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 
düzenlenen “Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm 
Yarışması”, start aldı. Üçüncü yılına giren 
“Bilişim Yıldızları Yarışması”, bu yıl da yine 
Türkiye’de dijital dönüşümün öncülüğünü 
yapmayı hedefliyor. Bilişim Yıldızları 2011 
e-Dönüşüm Yarışması
Koordinatörü Serdar Günizi, Bilişim Yıldızları 
e-Dönüşüm Yarışması’nın, İnternet tabanlı 
dönüşüm projelerinin değerlendirildiği ve 
ödüllendirildiği en geniş kapsamlı yarışma 
olduğuna dikkat çekti. Günizi, yarışma ile ilgili 
olarak şunları vurguladı: 
“Özel sektör, KOBİ’ler, sivil toplum örgütleri, 
yerel yönetimler, genç girişimciler ve 
kadınlarımız gibi birçok farklı kesime 
hitap ediyoruz. Harika bir iş yaptığınızı mı 
düşünüyorsunuz? Web üzerinde tamamen yeni 

destekliyor. E-dönüşüm yarışmasında her 
kategoride ilk üç sırayı alan katılımcılara 
sertifikaları verilirken, her kategoride birinci 
olan en iyi e-DÖNÜŞÜM yıldızları, 2 Aralık 
2011’de gerçekleştirilecek törenle ödüllerini 
alacaklar. 

www.bilisimyildizlari.com

Başlangıçtan bugüne, “Bilişim 
Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması”
İlk yılından itibaren büyük bir başarı kazanan 
yarışma. Bu alanda Türkiye’nin en prestijli 
ödüllerinden biri haline geldi. Henüz ilk yılında 
gerçekleştirilen yarışmaya 287 aday adayı 
başvuru yaptı, web sitesi 42 değişik ilden, 
10 binin üstünde ziyaret edildi ve 3 bin kişi 
halk oylamasına katıldı. Bu rakamlar sonraki 
yıllarda giderek yükseldi.

veya daha etkili bir projeyi hayata geçirdiğinize 
ve projenizin benzersiz olduğunuza mı 
inanıyorsunuz? O halde durmayın, Bilişim 
Yıldızları 2011 yarışmasında yerinizi alın. Size 
uygun kategoriyi seçerek müracaat edin. 
Kategoriler için lütfen, tıklayın.” 

Son başvuru tarihi 28 Ekim 2011 olan 
yarışmayı, Ulaştırma Bakanlığı, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim  Kurulu (BTK), 
Dış Ticaret Müsteşarlığı e-Ticaret Genel 
Koordinatörlüğü, Türkiye Bilişim Vakfı 
(TBV), Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği 
(TUBİSAD), Telekomünikasyon ve Enerji 
Hizmetleri Tüketici Hakları ve Sektörel 
Araştırmalar Derneği (TEDER), Mobil İletişim 
Sistemleri ve Araçları İşadamları Derneği 
(MOBİSAD), Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği 
(TBGD), Getron Bilişim Hizmetleri, IRM Ajans 
ve T-ARGE gibi birçok kurum ve kuruluş 

Bilişim Yıldızları kategorileri 

1.  e-engelsiz
2.  e-kadın
3.  e-medya
4.  e-eğitim
5.  e-tr (e-devlet). 
6.  e-iletişim
7.  e-ticaret
8.  e-hizmet
9.  e-innovasyon / e-girişimcilik
10. e-mobil
11. e-genç
12. e-çevre (yeni)
13. e-blog
14. e- sanat / e-dizay
15. e-spor
16. e-oyun
17. e-çocuk
18. e-STK
19. e-ihracat
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Havada bulut sen bu işi unut!

BT devlerinin allayıp pulladığı kümesel 
işlem mimarisi geleneksel mimarilerin 

yerini alacak kadar güvenli mi?

S on bir kaç yıldır neredeyse sektörün 
tamamı kümesel işleme (cloud 
computing-bulut bilişim) odaklanmış 
durumda. Kümesel işlem bir diğer 

değişle bulutsal işlem teknolojileri şirketlerin 
güzel ambalajlanmış pazarlama taktikleriyle 
ballandırıldıkça ballandırıldı ve KOBİ olsun 
büyük şirketler olsun bu teknolojide yer 
almak için can atmaya başladı. Peki, bu kadar 
ballandırılan, neredeyse bütün BT devleri 
tarafından satılmaya çalışan kümesel işlem 
mimarisi geleneksel mimarilerin yerini alacak 
kadar güvenli mi?

Amazon EC2 çöktü devler şoka girdi
Bu soruyu kümesel işlem dünyasının devlerine 
Bu soruyu kümesel işlem dünyasının devlerine 
Microsoft’a, IBM’e, Oracle’a sorduğunuzda 
ortalığın tozpembe olduğunu duyuyorsunuz 
ama aslında durum öyle değil.  Geçtiğimiz 
nisan ayında kümesel işlem devlerinden 
Amazon EC2 (ElasticCloud Services) çok büyük 
bir çökme yaşadı. Bu çökmede dünyanın büyük 
web servislerinden Reddit, Foursquare ve 
Quora beş saate yakın devre dışı kaldı. Beş 
saatlik bir devre dışı kalma süresi çok az 
gözükebilir ama söz konusu servis milyonlarca 
kullanıcının kullandığı Reddit ise durum farklı 
oluyor. Kümesel servis sağlayıcılar genelde 
servis seviyesi anlaşmalarında yüzde 99.95 
erişim güvencesi verirler bu da senede toplam 
4 saat 35 dakika çökme olabilir anlamına gelir. 
Amazon’un yaşadığı bu beş saatlik çökme 
firmanın bir anda tüm prestijini ayaklar altına 
serdi. 
Amazon’da yaşanan bu çökme kümesel işlem 
dünyasının yaşadığı ilk fiyasko değil son da 
olmayacak... Kümesel işlem dünyasında 

tehlikeler sadece çökme ile de sınırlı 
değil. Geleneksel bilgi işlem mimarisinde 
sunucuların sadece bir kaç tanesi İnternet’e 
bağlıdır diğer sunucuların ise İnternet’le 
hiç alakaları yoktur. İnternet üzerinden bu 
sunuculara erişim sağlanamaz. Kümesel 
işlem yapılarında ise işin doğası gereği tüm 
sunucular İnternet’e açık olmak durumda. Bu 
da akla güvenlik sorularını getiriyor. Her ne 
kadar VPN teknolojileri İnternet üzerinde bile 
güvenliği sağlamaya yardımcı olsa da iş kritik 
uygulama sunucularının İnternet’e hiç bağlı 
olmaması daha akıl karı gözüküyor.

Kurye ile buluta gitmek!
Güvenliğin yanında altyapı hızları da bir diğer 
önemli konu. Eğer veritabanınız bir kaç yüz 
MB ise pek sorun yok ama 1-2 terabyte’lık 
verilerden konuştuğumuz zaman bu verilerin 
veri merkezine gönderilmesinin tek yolu kurye 
ile göndermek. Henüz İnternet altyapısı ve 
hızları yüksek hızlarda veri transferine olanak 
tanımıyor. Şu an hâl kurumsal bağlantılarda 
megabitlerden konuşuyoruz. Gerçek anlamda 
bir kümesel işlem mimarisi için gigabitlerden 
konuşmamız gerek. Gigabit seviyesinde son 
nokta bağlantıları da önümüzdeki en az 5 yıl 
için öngörülmüyor.

Bilişim devleri ürünlerini satabilmek, servis 
sağlayıcılar da müşteri kapabilmek için 
kümesel işlem mimarisi için olmazsa olmaz 
diyorlar ama böyle bir yatırıma girmeden önce 
günümüzün şartlarını ve olası aksilikleri de göz 
önünde tutmakta yarar var.

Eylem CÜLCÜLOĞLU
eylemc@startupmagazine.net

“ “
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Kendi başıma gelmeseydi “ölüm”ü buraya konu eder miydim, 
“ölüm”lü eserler arar mıydım, üzerine bu kadar düşünür müydüm 
bilmiyorum. Benim de herkes kadar aklıma gelip giden bu melun 
düşünceden “ölümü düşünmek bile kötü” algısıyla koşarak 

uzaklaşmaya çalışıyordum. Allah muhafaza üzerime çağırırım ve de 
ölüveririm gibi bir korkuyla. Ancak bu ay biraz farklı oldu, kaybettiğim 
kişiler ve geride kalanlar üzerine kafa yorasım geldi. Pek bir sonuç elde 
edebildiğim söylenemez. Bu durumda müzik temamıza sadık kalarak ölümü 
-en azından burada- biraz daha rahat konuşabileceğime karar verdim. Ama 
buradaymışım gibi değil de öbür taraftaymışım gibi. Siz de çaktırmayın 
lütfen, teşekkürler şimdiden.

Nihal Sandıkçı

Kendinizi 
nasıl 
bilirsiniz?



MÜZİK2011 EYLÜL86 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 87

Hemen konuya giriyorum; burada tek şikâyetim -şimdilik- maillerime ulaşamıyorum, bir de İnternet yok ve bir de buradan gördüğüm 
kadarıyla herkes yaşamına güle- oynaya devam ediyor, anlayacağınız unutuldum. Ve, bu duruma bozuluyorum. Bozulduğumu belli 
ederek rahatsız edebileceğim birilerinin olmaması da ayrı bir sinir bozukluğu.
 
Aranızdan ayrılınca hemen Facebook hesabımı kontrol ettim, bir sürü mesaj var duvarımda. Özel posta kutum da dolmuş. Ama kısa 
bir süre sonra sayfayı dondurdular. Twitter keza… Buradaki avukat arkadaşlarımdan biriyle görüştüm, “Ne olacak şimdi?” diye. 
Burada olduğu sürede gelişmelerden biraz geri kalmış ama idare ettik. Facebook hatıra olarak profilimi saklıyormuş, sağ olsunlar. 
Siz sadece beni görebiliyorsunuz. Mirasçılarım (-kedim Minnoş) ölümümü ve tabii benim yakınım olduklarını kanıtladıktan sonra 
e-posta sağlayıcılarından şifrelerimi alabiliyorlar. Mesela Gmail, yakınlarımla en az bir kez mesajlaşmış olduğumu görmek istiyor, 
diğer nüfus bağlarımız haricinde. Hotmail kullanmıyorum ama onda da benzer bir durum işliyor. Eğer Hotmail hesabıma bir yıl 
boyunca giriş yapmamışsam, hesabımı ve geçmişimi siliyorlar. Eğer Minnoş isterse, hesabıma giriş izni alabiliyor. Kimsenin 
böyle bir şey yapmasını istemem, orası benim “özelim” ne de olsa  
Ama şu olsa iyi olurdu, keşke şöyle havalı bir mesaj bıraksaydım arkamda ve ben buraya geldikten sonra Gmail onu listemdeki 
tüm adreslere postalasaydı. Bir nevi vasiyet hizmeti. Mesela;

Sevgili ölümlü arkadaşlarım,
 
Artık oralarda değilim. Canım çekmiyor değil ancak elden ne gelir! Ama ne güzel ki, bu dünya bana kalmadığı gibi size de 
kalmayacak.
 
İçinizde sinir olduklarım ya da çok sevdiklerim oldu. Sinir olduklarıma keşke daha az sinir olsaymışım. Sevdiklerimle de 
keşke daha çok zaman geçirseymişim, neyse, olan oldu artık!
 
İçten sevgilerimle, en yakın zamanda görüşmek dileğiyle...
Nihal
No reply!

Yahoo’nun yaklaşımı ise biraz paranoyakça;  hesabı donduruyor ve hiçbir şekilde kimsenin erişmesine izin vermiyor. 
Bir zamanlar, yani Myspace’in moda olduğu zamanlar ben de bir Myspace sayfa yapmıştım, onlar da ancak yasal 
yollardan kapatma talebi gelince işleme koyuyorlar ya da sayfamı donduruyorlar.
Burada şimdiye dek alıştığım gibi olmasa da müzik dinleyebiliyorum -müzik düşünebiliyorum diyelim-. Gelince 
hemen “Ölümle ilgili ne çok şarkı vardır, ohh ohhh!” diye heveslendim ama hiç de düşündüğüm gibi olmadı, geride 
kalanları rahatsız edecek yoğunlukta bir trafik yaratamayacağımı anladım.
Bizimkilerden başladım saymaya; listemin zirvesinde Neşat Ertaş var; Yalan Dünya. Öyle güzel öyle güzel ki, bir 
ara dinleyiverin. 
…
Ne yemek, ne içmek, ne tadım kaldı 
Garip bülbül gibi feryadım kaldı 
Alamadım eyvah, muradım kaldı 
Ben gidip ellere kalan dünyada 

Ah yalan dünyada, yalan dünyada 
Yalandan yüzüme gülen dünyada

Diğerleri gayet sıradan; Ahmet Kaya Üşür Ölüm Bile, Pentagram Ölümlü, Gülay Ölüm Türküsü, Düş Sakinleri Ölümler… 
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Türkülere başlarsam sonunu getiremeyebilirim. Sanırım, her dönem her toprakta acıyı en çok 
çeken, yaşamaktan yorgun düşen muhtaç, köylü, fakir fukara insanlar oluyor, dolayısıyla yerel 
eserlerde ölüm ve bu tarafların özlemi en çok reyting alan konu. 
Yeni dönemin içler acısı bulduğum şarkılarından “Senin için ölürüm”lü atmasyonlara yer 
vermiyorum. Sözler bir tarafa müzikal kalite açısından ciddi birer yoksunluk örneği her biri.
 
Ayrıca kimse kimse için bilerek ölmezmiş gibi geliyor bana. “O galaydı da ben gideydim!”, “Gitme 
diyeydim, kollarımı açaydım!” vs. filmlerde, dizilerde.
Herkes için genel bir liste yapmışlar burada, bir de anket dağıttılar; “Size göre, en iyi ‘ölüm’ 
temalı şarkı, aşağıdakilerden hangisidir?” diye. 
Şıklar şöyle;
a) Ölüm son mu, değil mi? Sürekli sevgililerini öldürme peşinde olan Nick Cave’den:
 Death is not the end ya da The wild rose 
b) Yaşamak, yaşamak istemekle olur, mutlaka. O isteği kaybetmek “yaşayan ölüler” nüfusuna 
kaydolmak gibi bir şey herhalde. “Özgürleşmem için tek ihtiyacım olan bir SON” Metallica’dan
Fade to Black… 
c) Umuda her zaman ihtiyacımız yok mu? Yalnız, çaresiz, mutsuz hissetmeye bu kadar teşneyken 
hem de! “Üzgünken, yalnızken ve bir arkadaşın yokken/Sadece hatırla/Ölüm bir son değil…” Bob 
Dylan’dan
Death is not the End… 
d) Montaigne’e göre; “Ölüm uzun ömürle kısa ömür arasındaki farkı kaldırır; çünkü 
yaşayamayanlar için zamanın uzunu kısası yoktur.” 103 yıl yaşamak, onca zaman yaşayacağına 
inanmak, inandırmak. Bu da güzel! Dave Matthews Band’den 
Gravedigger 

Klasiklere gelince, hepimizin bildiği cenaze marşları var. Chopin’in Op.35, 2 numaralı piyano 
sonatının 3. bölümü, Funeral March mesela, çok ama çok güzeldir. Yavaş yavaş ilerler ve 
yutkunma yerleşkenizde koca bir düğüm atar. Mozart’ın Requem’ini sizin oralarda dinlerken de 
içimde acı hissederdim, burada da pek bir şey değişmedi. (Requem tam olarak bir cenaze/ölüm 
marşı sayılmaz ama olsun.)
Neredeyse bütün eserlerinde yaşamla savaş verip ölümü galip getiren, iki yapıtında da cenaze 
marşına yer veren Beethoven’la burada karşılaşmayı umuyorum. Kendileri bir senfonide 
cenaze marşını kullanan ilk besteci olma unvanına sahiptir. Marcia funèbre’ye duyulan 
hayranlığı bizzat kendim ileteceğim. Diğer cenaze marşı bölümlü, 12 numaralı sonatı bunun 
kadar etkileyici değil bence.
Handel, Mahler, Mendelssohn ve diğer cenaze marşı besteleyen klasikçileri çok da bilmiyorum 
ve yazımın teknik bir hal almasından korktuğum için burada duruyorum. Ama yine de 
Beethoven’a sorum hazır; “Bu akımı siz başlattınız, nedir sizi bu kadar dertlendiren?” diye. 
Aslında klasikçilerin tamamında bir ölüm derdi, yaşamın anlamsızlığı saplantısı var. Bunun 
nedenini, eski zamanlarda sıkça yaşanan salgın, savaş, baskıcı feodal düzen ve kavuşamayan 
sevgililer gibi eksik ve kötü anlara yoranların sayısı hayli fazla. 
Bana göre de televizyon yok, İnternet yok, Serdar Ortaç yok, sevdiğin kadının-adamın elini 
tutabilmek için iki savaş atlatman gerekiyor ve youtube portakalda vitamin vs… Adamlar 
n’apsın, yaşamdan çok ölüme bağlanmışlar, belki buralarda iyi bir şeyler vardır diye.    
Şaka bir yana, şu durumu daha sık hatırlamak gerekiyor. Canımızın çektiği, bize haz veren, 
mutlu eden ortamların, işlerin, arkadaşların peşini bırakmazsak daha iyi ederiz. Öyle de böyle 
de geçip gidiyorsa bu hayat, hiç olmazsa bizim istediğimiz gibi geçsin. Eminim kimse olmayacak, 
ulaşılamayacak, imkânsız zevklerin, hedeflerin peşinde değil. 
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Ve ardımızdan sorulan soru kadar anlamlı olan; bizim de kendimize sorular sormamız ve doğru 
cevapları bulmamız: Kendimizi nasıl biliriz? 
Bence kuru kuruya iyi bir insan olmak yetmiyor, eğer böyleyse zararsız bir insanızdır, o kadar. 
Eş zamanlı olarak hem iyi, hem mutlu, hem neşeli, hem de kendimize ve çevremize faydalı bir 
insan olmak çok mu zor? Yani; yaşamak konusunda daha marifetli olabiliriz. Burası yan gelip 
yatma yeri değil  

Buna inanarak budalalık etmiyorum inşallah, öyleyse biri beni çimdiklesin. 
Kendimiz ve kaybettiğimiz bütün sevdiklerimiz için!
https://twitter.com/#!/nihalsandikci
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=629609736
nihalsandikci@gmail.com

Not:  YARIŞMA var YARIŞMA!
Türkiye’nin en uzun soluklu 
müzik yarışmalarından TBD-
Halıcı Bilgisayarla Beste 
Yarışması kocaman oldu. 
18. yaşına bastı. Herkes 
davetlidir. Çocuğumuz 
olsaydı üniversiteye gidecekti 
yani! 
1995’ten beri kesintisiz 
olarak her yıl yapıyoruz. 
1500’den fazla eser ve hepsi 
birbirinden değerli, yetenekli 
besteci bizimle beraberdi. 
Üreten, dinleyen, yorumlayan 
herkese duyurunuz lütfen.

Son katılım: 17 Ekim 2011, 
Pazartesi

26 Ekimde TBD Bilişim 
Kurultayı’nda finalistler 
açıklanacak ve halk oylaması 
başlayacak.
Yarışma ve Ödül Töreni: 
14 Kasım 2011 Pazartesi, 
Babylon İstanbul
www.halici.com.tr
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Öldüğünüzde bıraktığınız 

veriler ne olacak?
New Yorklu LifeEnsured, üyeleri öldüklerinde sosyal 

ağlarda sahip oldukları tüm hesaplara durumu 

anlatan bir not yayımlayıp hesaplarda görülmesini 

istemeyecekleri içeriği ayıklıyor.

D
ünya üzerinde geçirdiğimiz kısa zaman sona erdiğinde 
isteyebileceğimiz tek şey geride yarıda kalmış bir iş bırakmamış 
olmak. Yaptığımız yanlışları düzeltilmeli ve arkamızda saygın bir 
miras bıraktığımıza emin olmalıyız. Bunun yanında söylenmemiş 
sözler söylenmeli, sırlar güvenilir kulaklara fısıldanmalı,  borçlar 
ödenmeli, kısacası tüm hesaplar kapatılmalı.

Facebook profili, Twitter hesabı, e-posta mesajları, yüklenmiş fotoğraflar, 
yorumlar, notlar, biyografiler… İnternet üzerinde her birimiz farkında 
olamayacağımız, takip edemeyeceğimiz kadar fazla sayıda iz bırakıyoruz. Peki, biz 
öldükten sonra tüm bunlara ne olacak?

Bu soruların cevabını ABD-New York merkezli bir sigorta firması olan 
LifeEnsured veriyor. 150 bin dolarlık yatırımcı sermayesiyle kurulan LifeEnsured, 
kullanıcının öldükten sonraki profillerinin bakımını ve yönetimini devralarak 
kişinin mezarında dönüp durmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Firma bu hizmeti 
alan üyelerine öldükleri zaman, sosyal ağlarda sahip oldukları tüm hesaplara 
durumu anlatan bir not yayımlanmasından aynı hesaplardaki, torunlarının 
görmesini istemeyecekleri gereksiz içeriğin ayıklanması ve temizlenmesine 
kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Firmanın kurucusu Michael Aiello 
hizmetleriyle ilgili, “Biz insanların sanal ortamdaki hayatlarının nasıl olduğunu, 
onlara ne ifade ettiğini ve öldükten sonra aileleri tarafından nasıl fark edilmek 
istediklerini anlamak ve yardım etmek istiyoruz” diyor.
Şu anda 30’a yakın on-line serviste geçerli olan hizmetin yakın zamanda daha da 
genişleyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Tablo ne kadar karamsar görünse de, 
sevdiklerinizin mezarının başında sanal olarak dua etmenizi sağlayan servisler 
İnternet kullanıcılarından büyük bir ilgi 
görürken, dijital son arzunuza dair bir 
hizmetin sunulması oldukça pratikmiş 
gibi görünüyor.
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Yazılım projeleri ve Agile(Çevik) Yöntemlerin Uygulanması

Yazılım projeleri ve bunlara yapılan 
yatırımlar gelişen teknolojinin de 
etkisiyle artmaktadır. Artık kodlama 
ve yazılım geliştirme olgusu büyük 
ve kapsamlı projeler olmaktan çıkıp 
her yerde olan bir unsur olmuştur. 
Yazılım projesi diğer proje türlerinde 
çok daha farklı yapıya sahiptir. 
Gelişen teknolojinin hızlı değişimi 
ve tamamen insan beyin emeğini 
gerektiren yapısı ve öngörülemeyen 
unsurların çok olmasından dolayı 
yazılım projeleri ve bunların 
yönetimine ait süreçlerin iyi seçilmesi 
ve yönetilmesi gerekmektedir. 
Dünyada gerçekleştirilen yazılım 
ve teknoloji tabanlı projelerin 
büyük çoğunluğu istenen hedeflere 
ulaşamamaktadır. Bu durum 
teknolojinin ve proje sahibinin 
isteklerinin proje sürecinde değişmesi, 
proje başlangıcındaki isteklerini tam 
olarak belirleyememesinden dolayı 
yanlış analizlerin oluşturulmasından 
kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki 
karikatür yazılım projelerine 
genel bakışın şaka yollu anlatımı 
göstermektedir. Bu karikatür her ne 
kadar komik olsa da aslında şu anki 
gerçek durumu göstermektedir.

Yazılım Geliştirme Metodolojisi/Yaşam 
Döngüsü yazılım proje sürecinin geçirdiği 
tüm aşamaları içermektedir. Yazılımın 
üretildiği aşamadan itibaren işlevsellik 

ile gereksinimleri sürekli değişmekte ve bu 
değişiklikler de yazılımın değişmesine veya 
genişlemesine neden olmaktadır. Bu döngü 
doğrusal ve tek yöne doğru ilerleme şeklinde 
değil herhangi bir aşamada geriye dönmenin 
mümkün olmasını gerektirmektedir. Yazılım 
geliştirme metodoloji çeşitlerine bakıldığında 
şelale modeli, artımsal model, döngüsel 
model ve spriral modeller öne çıkmaktadır. 
Bu metodolojilerle birlikte günümüzde 
yazılım projesi yürüten ve kalitenin müşteri 
memnuniyeti olduğunu benimsemiş tüm firma 
ve ekiplerde  etkin ve hızlı geri dönüşlere 
sahip metodoloji olarak Agile/Çevik metotlar 
gündeme gelmiştir. 

Şelale modelinde yazılım projesine ait 
aşamalar en az birer kez tekrarlanarak 
gerçekleştirilmektedir. Çok iyi tanımlanmış 
ve üretimi az zaman gerektiren projelerde 
uygulanmaktadır. Şelale modelinin 
kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli 
hususlardan birisi, aşamalar arasında geri 
dönüşlerin olmasına karşın analiz aşamasında 
proje tüm detayının tasarıma yansıtılabilmesi 
için müşteri ve sistem gereksinimlerinin 

en ince ayrıntısına kadar belirlenmesi 
gerekmektedir. Tasarım aşaması da yazılımın 
tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
detaylı bir çalışma gerektirmektedir. Tüm 
detaylı çalışmalara rağmen özellikle uzun 
süren projelerde müşteri ve ilerleyen 
teknolojiden dolayı değişikliklerin olması 
kaçınılmazdır. Kodlama ve test aşamlarında 
olacak bu değişikliklerin sisteme yansıtılması 
hem proje süresini hem de maliyeti 
arttırmaktadır. Bu modelde, yazılımın son 
kullanıcıya ulaşması genel olarak uzun bir 
zaman almaktadır. Bu durum, hem proje 
sahibi hem de projenin geliştirildiği kurumun 
üst yönetiminde belirgin bir memnuniyetsizlik 
yaratabilmektedir. 

Artımsal modelde proje parçalara ayrılmakta 
ve her bir parça ayrı olarak yönetilmektedir. 
Yazılım proje süreci bir çok döngüden 
oluşur ve her döngü sonucu bir çıktı elde 
edilir. Bu döngülerin devamında projede 
bir sonraki adıma geçilerek süreç işletilir. 
Böylelikle teknolojik ve yazılım alanında 
ortaya çıkan gelişmeler sınırlı da olsa projede 
uygulanabilir. Her bir döngü sonucunda 
elde edilen bilgiler aynı zamanda çalışanlar 
içinde öğrenme sürecini oluşturur. Burada 
dikkat edilmesi gereken husus öğrenme 
sürecinin artması projenin ilerleyişinde sorun 
oluşturmaktadır. 

Dr. Serdar Biroğul
sbirogul@yahoo.com
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Döngüsel model artımsal modele çok 
benzemektedir. Artırımsal modelde her 
döngü tasarım, kodlama, test ve entegrasyon 
süreçlerini içerir. Döngüsel model ise 
planlamadan başlayarak tüm proje süreçlerini 
içeren döngülerden oluşur. Döngüsel modelde 
döngü sayısı ve süresinin doğru belirlenmesi 
gerekmektedir. Eğer döngü sayısı ve süresi 
doğru belirlenemezse sondaki döngüler 
tekrarlayan işler haline gelmekte ve zaman 
yetersizliği ortaya çıkmaktadır. 

Spiral model risk analizine ve prototip 
üretmeye üzerine kurulmuş bir metodolojidir. 
Her döngü öncesi, içinde olunan fazın riskleri 
analiz edilmektedir. Bir sonraki döngü içinde 
yeniden aynı süreç uygulanmaktadır. Böylece 
yazılım geliştirilirken oluşan riskler gözönünde 

bulundurulur. Spiral model önceden 
geliştirilmiş yazılımların yeniden kullanıldığı 
projelerde mevcut bilgiler kullanılarak risk 
analizi ve geliştirmeler daha kolay yapılabilir. 
Spiral modelde her döngünün başında yapılan 
risk analizi sebebiyle zaman ve maliyetin 
kolayca tahmin edilebilmektedir. Bu model 
büyük projeler için uygun olsa da uygulamanın 
karışık olduğu durumlarda ve süreçlerde 
tecrübe gerekliliğini gerektirmektedir. 

Bu modellere bakıldığında proje sahibi/
kullanıcı/müşteri, yazılımın geliştirilme 
aşamasında süreç içerisinde genellikle yer 
almaz ve bu durum yazılım tamamlandıktan 
sonra geri dönüşlerin artmasına neden 
olmaktadır. Bu geri dönüşler, yazılım 
geliştirme maliyetini büyük oranda yükselten 

bir durumdur. Tasarım aşamasında fark 
edilen hata ve eksiklikler küçük bir maliyet ile 
giderilebilir. Ancak, bu hata ve/veya eksiklikler 
entegrasyon veya bakım aşamalarında 
farkedilirse bunları gidermenin maliyeti 
katlanarak artacaktır. Yazılım geliştirme 
sürecinin ilerleyen safhalarında müşteri 
tarafından veya ilerleyen teknolojinin zorlayıcı 
etkilerinden dolayı değişim istekleri maliyet ve 
zaman kaybına neden olmaktadır. Geleneksel 
yazılım geliştirme yaklaşımları projenin 
başlangıcında yeterince kapsamlı çalışılarak 
ihtiyaçları eksiksiz tespit etmeyi ve bu sayede 
projenin ileri safhalarında ortaya çıkabilecek 
olası değişimleri önlemeyi esas almaktadır. 
Ancak hızla değişen ve gelişen teknoloji 
proje sahibi/müşteri gereksinimlerinin 
de proje gelişim sürecinde değişmesine 
neden olmaktadır. Bu durumdan dolayı 
proje başlangıcında, proje sahibi isteklerinin 
eksiksiz tespit edilmesi imkansız hale 
gelmiştir. 

Değişen proje sahibi ihtiyaçlarına kısa 
süre de cevap verebilecek ve az maliyetle 
karşılanabilecek olan Agile/Çevik Yazılım 
Geliştirme modeli etkinliği göstermektedir. 
Agile/Çevik Bildirimi [1];

•	 Bireylere	ve	etkileşimlere,	süreçlerden	
ve araçlardan daha fazla değer verir.
•	 Çalışan	yazılıma,	kapsamlı	
dokümantasyondan daha fazla değer verir.
•	 Müşteri	işbirliğine,	kontrat	
görüşmelerinden daha fazla değer verir.
•	 Değişime	yanıt	vermeye,	bir	planı	
izlemekten daha fazla değer verir.

Agile/Çevik Yazılım Geliştirme Sürecinde ise;
•	 En	büyük	öncelik,	yazılımı	zamanında	
teslim ederek Kalite sürecinin temel unsuru 
olan müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
•	 İsteklerdeki	değişiklikler,	geliştirmenin	
son aşamasında olsa dahi hoş karşılanır ve 

gerektirdikleri sağlanmaya çalışılır. Ancak 
istenen değişiklik yazılımda köklü farklılıklara/
değişimlere neden olacaksa bu değişiklik 
isteğinin proje sahibine tam olarak anlatılması 
ve değişikliğin farklı açılardan ele alınması 
sağlanır. (Uygulanan  Çevik süreçlerde, 
değişimden proje sahibinin rekabetteki 
avantajına olacak konulardan yararlanılır.)
•	 Çalışan	yazılım	sık	sık,	bir	kaç	haftadan	
bir kaç aya kadar sürelerde kısa bir zaman 
diliminde teslim edilerek ilerlemeler sağlanır.
•	 Proje	sahibi	ve	proje	ekibi	proje	boyunca	
sık sık, mümkünse günlük olarak birlikte 
çalışılır. Bu toplantılar proje özelliğine göre 
haftalık olarak da yapılmaktadır. 
•	 Projeler	istekli	bireylerle	yapılmalıdır	
düşüncesiyle onlara ortam ve ihtiyaç 
duydukları desteği verir ve onların yapacakları 
işe güvenilir.
•	 Dışarıdan,	proje	geliştirme	
takımındakilere ve birbirleri arasındaki bilgi 
taşınmasının en etkili ve etkin yolu yüz yüze 
iletişimdir.
•	 İstenilenleri	gerçekleştiren	yazılım,	
gelişmenin birincil ölçütüdür.
•	 Çevik	süreçler	sürekli	devam	
ettirilebilir. Destekleyenler, geliştiriciler ve 
kullanıcılar sabit bir hızı sağlayabilmelidir.
•	 Teknik	üstünlüğü	ve	iyi	tasarıma	sürekli	
dikkat etmek çevikliği arttırır.
•	 Basitlik	esastır.
•	 En	iyi	mimariler,	istekler	ve	tasarımlar	
kendi kendine örgütlenen takımlardan 
çıkmaktadır.
•	 Düzenli	aralıklarla	takım	nasıl	daha	
etkili olabileceklerini düşünür ve davranışlarını 
ona göre ayarlamakta ve düzenlemektedir.

Agile/Çevik Yazılım Geliştirme Süreci ile 
günümüz teknolojik yapısında proje sahibi 
memnuniyetini az maliyet ve hızlı çözüm 
gerçekleştirilebilir. Proje sahibinden gelen geri 
beslemelere uygun olarak geliştirmeye devam 
edilir. Geliştirme artımlı, işbirlikçi, doğrudan 
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(değiştirilmesi kolay, iyi dokümante edilmiş) ve 
uyumlu (son dakika değişiklikleri sağlayabilen) 
özellikleri sağlayan yazılım geliştirme süreci 
ile sağlanmaktadır. 

Değişiklik yönetimi proje sahibinin 
memnuniyetinin sağlanması için etkin 
olarak kullanılmaktadır. Büyüyen yazılım 
projelerinde artan karmaşıklık seviyesinin 
düşürülmesi için proje, alt projelere bölünür. 
Böylelikle karmaşıklık seviyesi düşürülür. 
Yineleme sonunda çalışır programcıklar 
elde edilir. Projenin başlangıcından 
itibaren giderek büyüyen bu parçacıklar 

proje sahibine sunularak memnuniyetinin 
arttırılması sağlanır. Değişiklikler arasında 
gerçekleştirilen fikir alış verişleri proje sahibi/
müşteri odaklı olunmayı sağlar. 

Proje sahipleri çoğunlukla proje başlangıcında 
tam olarak ne istediklerine dair kesin fikirleri 
olmadığından projenin gelişim süreci proje 
sahibinin değişiklikleri ile şekillendirilir. Bu 
sayede proje sahibi/müşteri odaklı ve esnek 
yapıyla memnuniyet en üst seviyede tutulmaya 
çalışılır. 

Agile/Çevik metodoloji yaklaşımı ile proje riskleri 
azaltılır, başarı arttırılır ve verim yükseltilir. Parçalı 
program geliştirme ile proje sürecinde yazılım hızla 
şekillenmekte ve proje başlangıcında fark edilmeyen 
riskler ciddi sorunlara yol açmadan giderilmektedir. 
Yazılım projelerindeki değişikliğin kaçınılmaz olmasının 
farkındalığıyla Agile/Çevik sürecinin uygulanması 
doğru bir yaklaşım olarak gözükmektedir. Etkinliği ve 
yöntemi onaylanmış olunan diğer yazılım geliştirme 
metodolojilerinin uygulanmasının zorunlu olduğu 
durumlarda yazılım geliştirme sürecinin Agile/Çevik 
metotlar ile desteklenmesi uygun olacaktır.

[1] http://agilemanifesto.org



ETKİLİ  SUNUM 
TEKNİKLERİ & 
RESMİN ÖNEMİ

Sunumlar eğitimin her düzeyinde 
ve mesleki hayatta önemlidir. 
Okuma, yazma, dinleme, 

konuşma ve araştırma becerilerinin 
tümünü içererek, belirli bir amaca 
yönelik, sözel ve görsel etkileşimin 
önemini belirtirler.
Amaç, eğitimde yeni veya sentez 
halinde birikimli bilgi sunumu 
olabileceği gibi, iş hayatında kar 
amaçlı yeni ürün veya hizmet tanıtımı, 
veya satışların hızlandırılması 
yöntemleri olabilir. Etkin sunum 
becerileri, özenle kullanılan bir sözel/ 
yazılı ifade, anlamlı beden dili ve 
teknolojik görsel- işitsel araçların 
desteği ile izleyicilerinizi kendinden 
emin, saygın ve ikna edici biçimde 
bilgilendirmek, yönlendirmek veya 
etkilemek adına çağımızda önem 
kazanmıştır.

Dr. Bülent Marancı
maranci@tpao.gov.tr
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Sunumların hazırlanışında sorulması 
gereken ana sorular şunlardır: 

NeTürBilgi? Neden? Kimlere? Nerede? 
Ne Zaman? Hangi Destek Araçlarla? 
NASIL? 

Sunumlar üç aşamalı bir çalışmadır: 

••	Hazırlanma/	Planlama	

••	Sunuş/	Etkileşim	

••	Özetleme//	Geri	Besleme	

Planlananların tümünün 
etkin kullanımı. 
Artık sahnede dikkat odağı 
olan sunucunun uygulaması ve 
benimsemesi gereken yöntemler: 

•• Ruh Hali: Sunumun başında 
heyecanlı olabilirsiniz. Bu durumda 
herkes heyecanlıdır. İlk birkaç dakika 
çok hızlı konuşmamaya dikkat edin. 
Yumuşak kararlı bir ses tonuyla, 
katılımcılarla iyi etkileşimde “ilk 
izlenim”in çok önemli olduğunun 
bilincinde, güven veren bir açılış yapın. 

•• Göz Teması: Tavan, yer 

ve sunum kartlarınıza göz gezdirmenizden önemli olan, katılımcıların 
sunumunuzdan ne kadar etkilendiklerini ve içeriği takip ettiklerini anlamak 
için onlara samimiyetle bakışınızdır. Direkt göz temasıyla iyi bir iletişim 
kurabileceğiniz gibi,, katılımcıların duyarlılığını fark edip sunumunuzda kısa 
özetleme veya kısaltmalar yapabilirsiniz. 

•• Ses Kullanımı : Dinleyicilerin sizi sunumunuz süresince açık 
şekilde duyabilmeleri gerekir. Sesiniz, cümleler sonunda alçalmamalıdır. 
Sesinizin müzikalite değerini yakalayıp, vurgulama, inişli çıkışlı bir tonlama 
ve hız ayarlarını iyi yapmanız durumunda izleyici/ katılımcılara içeriği daha 
etkin biçimde verebilirsiniz. 

•• Duru Dil Kullanımı: Sunumlarda akademik içerikte, duru, 
düzgün, fakat yalın bir dil kullanın. Abartılı ve yapay dil kullanımının etkinlik 
sağlamadığını unutmayın. Edilgen yüklemler yerine etken’lerini seçin. Ancak 
izleyicilerin anlayabileceğinden eminseniz jargon kullanın. 

•• Yumuşak Geçişler // Vurgular: Sunumunuzda bir konuyu/ 
bölümü bitirip diğerine geçerken katılımcıların sunum akışını takiplerini 
kolaylaştıracak belirgin sinyaller verin. [Sinyal Sözcükleri ve Dikkat İrdeleyici 
Sözcükler Listeleri için lütfen Atölye Çalışması’na katılın.] 

•• Vücut Dili: Sunumunuz 
süresince 
kendinden emin 
bir şekilde ayakta 
durun, dinleyiciyi 
rahatsız edebilecek, 

hoş görünmeyen, belki sürekli yaptığınız el 
hareketleri ve tavırlarınızı kontrol etmeye 
çalışın. Özellikle soruların ve görüşlerin size 
yönlendirilmesinde mimik ve davranışlarınıza 
dikkat edin. Tahta kullanımı veya diğer nedenlerle 
sırtınızı izleyicilere dönmekten kaçının. 

•• Sunucunun Yeri// Hareketi// 
Katıılımcılara Yakınlığı: Tüm 
katılımcılara eşit uzaklıkta, rahat hareket 
edebileceğiniz bir konumda durup, sakince, 
yanlara veya ekrana yönelebilir, katılımcılara 
1metre mesafeyi koruyarak yaklaşabilirsiniz. 
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•• Görsel // işitsel 
Araçların izleyici  önünde 
Kullanıımı: Görsel malzemelerinizi 
güvenli bir şekilde kullanarak, 
dinleyicilerinize tablolarda, slaytlarda 
veya saydamlardaki bilgileri kavramaları 
için zaman tanıyın. Sunumunuzda gerekli 
olduğunu düşünerek işitsel malzeme ya 
da video kasetlerden yararlandığınızda, 
kullanım sırasında zaman kaybetmemeye 
dikkat edin. 

•• İzleyici/Katılımcı ile 
İletişim: Sunucu olarak coşkunuz ve 
konunuza olan ilginiz, katılımcıların da 
konuya ilgi duymalarını sağlayacaktır. 
Sunumun bir paylaşım olduğunu 
hissettirmeli, dinamik bir tonla sorulan 
özetleyici sorular, eş/ grup çalışmalarıyla 
izleyicileri aktif katılımcılar olarak canlı 
tutmalısınız. 

SUNUMLARDA RESMİN 
ÖNEMİ
Bir resmin bin sözcüğe bedel olduğu 
söylenir. Bir düşünün, bir sunum 
dinledikten sonra hangisi daha fazla 
aklınızda kalıyor? Resimler mi yoksa 
sözcükler mi? Birçok kişi bu soruya 
resimler yanıtını verecektir. Çünkü 
gerçekten de insan beyni resimlere 
seslerden daha fazla tepki verir. Bu 
yüzden bir sunum yaparken resimlerin 
günücü mesajınızı destekleyecek şekilde 
kullanmalısınız.

Birçok konuşmacı sunumundaki grafikleri 
parlak logolarla süslemekten hoşlanır. 
Grafiklerde tekrarlanan ortak bir motif 
sunuma bütünlük katabilirken fazla parlak 

Faydasız resim 
Resimlerin, dinleyicinin gözünü olduğu kadar aklını da meşgul edecek cinsten seçilmesi 
gerekir. Eğer bir resmin, güzel olmak dışında bir orada bulunma sebebi veya amacı 
yoksa bu resmin sunumdan çıkarılması en iyisi olacaktır. 

Fazlasıyla karmaşık resim 
Birçok fikri tek bir resme yüklemek yerine her bir fikri 
tek tek açıklayan basit resimler kullanmak daha iyi bir 
fikir olacaktır. Belirli bir sıra içinde ilerleyen fikirlerin 
tümünü tek bir resimde toplayıp konu boyunca onu 
ekranda bırakmak izleyicileri bir süre sonra sıkar. 
Oysa ki konuşmacının hızına göre ayarlanmış, metnin 
içindeki fikirleri simgeleyen bir resim serisi dinleyici 
üzerinde çok büyük, akılda kalıcı bir etki yaratır. 
Bilimsel araştırmalar, insanların baktıkları şeye olan 

logolar ve dikkat dağıtıcı nesneler bu 
etkiyi sağlamaktan çok uzaktır. Bunlar 
dinleyiciyi mesajdan uzaklaştırır. 

Mesajınızdan uzak, dikkat dağıtıcı 
resimler ise kesinlikle mesajınızı çiğneyip 
öne geçer ve izleyicilerinizi bir boşluk ve 
karmaşa hissiyle baş başa bırakır. İşte 
bu boşluk hissini yaratan sekiz sunum 
hatası... Bunlardan kesinlikle kaçının! 

Görülemeyen resim 
Dinleyicilerin tümü tarafından 
görülemeyen görseller, kafa karıştırır 
ve dikkat dağıtır. Eğer konuşmanızın 
arasında Bunu göremediğinizi biliyorum 
ama... diyecekseniz, bu görseli oraya 
koymanızın hiçbir anlamı yoktur. Sadece 
dinleyiciler arasında gözleri şahin gibi 
keskin olanların diğerlerinden ayrılmasını 
sağlayabilir. Ancak her iki tür de 
dikkatlerini okuma eylemine yoğunlaştırıp 
söylenmekte olanı dinlemeyecektir. 

Bir resmin görülüp görülmeyeceğini 
anlamak için en yaygın yöntem x 8 
yöntemidir. Bir resmin yüksekliğini 
8’le çarpıp o kadar mesafe uzaklıktan 
baktığınızda resmi görebiliyorsanız, 
dinleyicileriniz de görebilecek demektir. 
Örneğin eğer projektörünüzün yansıttığı 
ekranın yüksekliği 1 metre ise, 8 metre 
uzaklıktan siz bunun içindeki yazıları 
okuyabiliyorsanız, normal sunum 
şartlarında bu yazı dinleyiciler tarafından 
okunabilir demektir. Ölçümü şöyle de 
yapabilirsiniz: Bir slayt yaklaşık 10 cm 
yüksekliğindedir. Eğer siz bu slaydı 
80 santim geriden okuyabiliyorsanız, 
projektörle duvara yansıtıldığında da 
okunabilir olacaktır. 
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ilgilerini kaybetmelerinin 7 ile 10 saniye 
arasında olduğunu söylüyor. Multimedya 
çağını yaşadığımız bugünlerde bu sürenin 
daha da kısalacağını unutmayın. 

Grafik çöpleri 
Grafik çöpleri de yukarıda anlatılan 
karmaşık resimler durumuyla yakın 
ilişkili bir hatadır. Grafik çöpü, aslında 
gösterilen resimle ilgisi olmasa da 
resmin üzerinde bulunan kafa karıştırıcı 
görüntülerdir. 

Clip art çöpleri 
Grafik çöplerinin çok yakın akrabası 
olan clip art çöpleri, adından da 
anlaşılabileceği gibi bir sunumu 
şirinleştrmek amacıyla eklenmiş bir takım 
clip art sembolleridir. Çoğu zaman metinle 
hiçbir anlamsal ilişkileri bulunmadığından 
son derece dikkat dağıtıcıdırlar. Bu 
semboller genellikle amatör bir 
konuşmacının bir clip art kütüphanesini 
keşfetmesinden sonra ortaya çıkar. 

Rasgele font kullanımı 
Bilgisayarınızın 35 font sağlaması, 
bunların hepsini kullanmanız gerektiği 
anlamına gelmez. Sunum boyunca sadece 
tek bir font kullanmak çoğu zaman son 
derece tatmin edicidir. Önemli noktaları 
ve anahtar sözcükleri görsel anlamda 
vurgulamak için farklı bir font yerine 
alt çizme, bold karakter kullanma ve 
hatta renk değiştirme gibi teknikleri 
kullanabilirsiniz. Font değiştirmek 
aklınıza gelen en son şey olmalı. 

Renk cümbüşü 
Sunumunuzda kullandığınız renkleri en 
azda tutmaya gayret etmelisiniz. Sunum 

boyunca tek bir fon rengi kullanmak 
devamlılık hissini pekiştirecektir. 
Fonun rengini sadece bölüm değişikliği 
gibi önemli ayraçları vurgulamak 
için kullanmalısınız. Eğer amacınız 
dinleyicileri şok etmek değilse, parlak, 
canlı renklerden özellikle kaçınmalısınız. 
Eğer kendinizi farklı renkler kullanmak 
zorunda hissediyorsanız da en azından 
aynı renk ailesini seçebilirsiniz. 

Yanlış çağrışımlar 
Sunumunuzda bir klimanın soğutucu 
özelliğinden bahsettiğinizi düşünün. 
Siz klimanın ne kadar iyi soğuttuğunu 
anlatırken ekranda sarı, turuncu, 
kırmızı gibi sıcak renkler bulunuyorsa 
bilinçaltında kimse klimanın 
soğuttuğuna gerçekten inanmayacaktır. 
Çünkü gördükleri renkler nedeniyle 
bilinçaltından sürekli bir sıcak mesajı 
almaktadırlar. Nasıl konuşmanız 
sırasında yanlış sözcükleri kullanmaktan 
kaçınıyorsanız, yanlış çağrışımlara 
sahip görseller kullanmaktan da özenle 
kaçınmalısınız. 

Eğer tüm bu hatalardan kaçınır ve 
sunumunuzun görsellerini hazırlarken 
bir bütünlük içinde davranmaya dikkat 
ederseniz, resimlerin gücünü yanınıza 
almış olacaksınız. Bu güçle sunumlarınızın 
başarısının inanılmaz derecede arttığına 
şahit olabilirsiniz. 
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Deloitte: Türkiye’de bu yıl, 
elektronik haberleşme pazarı 

29.3 milyar dolar

2011’de  
Türkiye’de , en 
çok BT pazarının 
büyüyeceği ve 
en çok paranın 
BT pazarında 
olacağına dikkat 
çekilirken 5 yıl 
içinde dünyada 
mobil trafiğin 
66 kat artacağı 
ve gelecekte 
makineler arası 
iletişimin (M2M), 
büyük popülerlik 
kazanacağı 
vurgulandı.

Hazırladığı “Elektronik Haberleşme 
ve Eğilimler 2011 raporuyla Deloitte, 
teknoloji, medya ve telekomünikasyon 

trendleri mercek altına aldı. Türkiye’de , bu yıl en 
çok BT pazarının büyüyeceği ve en çok paranın 
BT pazarında olacağının altı çizilen rapora göre, 
Türkiye elektronik haberleşme pazarının 2011 
yılında yüzde 7,2 büyüyerek 29 milyar 296 milyon 
dolar olması bekleniyor.
Bu yıl en yüksek büyüme ise yaklaşık yüzde 15 
ile bilgi teknolojileri (BT) donanım pazarında 
olacak. Raporda; “Gelişmiş ülkelerdeki 
eğilimin tersine katma değerin önemli ölçüde 
ülkemizde üretildiği hizmetler ve yazılım 
pazarı, hâlâ donanımdan daha az paya sahiptir 
ve bu açık oransal olarak artmaya devam 
etmektedir. EITO tarafından yayınlanan ‘2010 
ICT Market’ raporuna göre, geleneksel Radyo/TV 
yayıncılığı hariç olmak üzere Türkiye elektronik 
haberleşme pazarının toplam büyüklüğü ABD 
doları cinsinden bir önceki yıla göre yüzde 3,2 
artışla 27.3 milyon olarak gerçekleşmiştir ve 
2011 yılında yüzde 7,2 büyüyerek 29.2 milyon 
dolar olması beklenmektedir” ifadelerine yer 
veriliyor.
Sabit-mobil alternatif işletmeciler alanının 
Türkiye’de yatırımcılar açısından yeterince cazip 
görülmediği kaydedilen rapora göre, dünya 
genelinde önümüzdeki 5 yıl içinde mobil trafik 
66 kat artacak, 2015’te mobil trafiğin yüzde 75’i 
veri, yüzde 25’i ses kaynaklı olacak. Sabit tarafta 
ise ses trafiği giderek azalırken veri trafiği her 
yıl yüzde 50 oranında artacak. Mobil haberleşme 
gelirleri içinde sesin payı sürekli azalacak, 
2013’de toplam mobil gelirlerinin  yüzde 26’sı 
veri (İnternet) kaynaklı olacak.

Mobil iletişimde fiyatlar düşüyor
Rapora göre, İnternette dünya çapında 
yaygınlık yüzde 30’lara ulaştı ve yeryüzündeki 
her 3 kişiden biri İnternet kullanıcısı. 
Elektronik haberleşme pazarları tüm dünyada 
liberalleşiyor. Devlet tekelindeki işletmeler 
özelleştirilip alternatif işletmecilerin devreye 
girmesi ile rekabet artıyor, hizmetler çeşitleniyor 
ve fiyatlar hızla düşüyor. Elektronik haberleşme 
dünyasının her alanında bir değişim ve dönüşüm 
süreci gerçekleştiğini söyleyen raporda, “İçerik 
ve katma değerli hizmetler önem kazanmakta; 
geçmişte bir birinden ayrık olan Bilgi 
Teknolojileri, İletişim ve Yayıncılık hizmetleri 

tümleşik hale gelmektedir” deniliyor. 
“Tüketicilerin iletişim ihtiyaçlarını mobil olarak 
karşılama eğilimi” ve “Hem İnternet bağlantı 
hızları hem de yaygınlığı”nın hızla arttığına 
dikkat çekilen raporda gelecekte makineler 
arası iletişimin (machine to machine-M2M) 
büyük popülerlik kazanacağı vurgulanıyor. 
ITU (ICT Statistics Database) tarafından 2010 
yılı sonunda yayınlanan verilere göre; dünya 
üzerinde İnternet bağlantısına sahip hane 
sayısı 500 milyona ulaştı. İnternet kullanıcı 
sayısı ise son beş yılda iki kat artarak 2 
milyara (1,2 milyarı gelişmekte olan ülkelerde 
olmak üzere) çıktı. Rapora göre yeryüzündeki 
insanların yüzde 90’ından fazlası mobil 
şebekelerin kapsama alanına girmiş durumda.

Rapordaki ilginç diğer bazı veriler işe şöyle:
 Dünyada İnternet kullanım oranları gelişmiş 

ülkelerde yüzde 71,gelişmekte olan ülkelerde 
yüzde 21 ve Afrika ülkelerinde yüzde 9,6 iken 
dünya ortalaması yüzde 30.

 Sadece Çin’de 470 milyon İnternet 
kullanıcısı var.

 Gelişmiş ülkelerde mobil penetrasyon 
doyuma ulaşmış durumda (yüzde 115) 
Türkiye’de 2011 2. çeyrek itibariyle yüzde 86,5 
ile 2009 seviyesine geri döndü, Türkiye’deki 
mobil piyasa da doymuş durumda. Gelişmekte 
olan ülkelerde yüzde 68 ve artış eğiliminde.

 Skype’in liderlik edeceği Mobile VoiP 
servisleri, artan wifi erişim olanaklarıyla 
geleneksel mobil ses kaleminde gelir kaybına 
neden olacak. 

 Toplam İnternet trafiği içinde videonun payı 
çok artacak. Video tüketimi arttığı için toplam 
trafik de artacak. 

 OECD ülkeleri arasında en yüksek İnternet 
bağlantı hızı ortalamada 18 Mb/sn ile Güney 
Kore, en düşük 1 Mb/sn ile Meksika. OECD 
ortalaması 7,5 Mb/sn. Türkiye’de sabit 
genişbantta abonelerin yüzde 75’i 8 Mbit’e 
kadar tarifesinde. 

 3G penetrasyonu yüzde 31’e ulaşmış 
durumda. (AB ortalaması yüzde 30).

 Gelişmiş pazarlarda alternatif telekom 
işletmelerin payı yüzde 30-60 oranlarında iken 
Türkiye’de bu oran yüzde 10’lar seviyesinde. 
Türk Telekom’un pazardaki baskın gücü 
devam ediyor.



BEYAZ BASTONDAN BEYAZ KLAVYEYE
Görme Engelliler, himayeye muhtaç, acınacak ve çaresiz insan değildirler. 
Görme özürlüler olağanüstü yetenekleri olan, başkalarının duyamadığı 
sesleri duyan insanlar da değillerdir. Onlar da diğer insanların sahip 
oldukları bütün olumlu ve olumsuz özeliklere sahiptirler. Kısacası, görme 
özürlüler de herkes gibi insandır. Görme özürlülerin özgürlüğünü sağlayan 
en önemli araç 3Bdir. Yani Braille, Beyaz Baston ve Bilgisayar. 

Gizem Selek
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Braille alfabesi , 19. yüzyılın başında 
ortaya çıkmıştır. Bu alfabe 
sayesinde görme engellilerin 

eğitiminde ve gelişiminde önemli bir adım 
atılmış oldu. Yani görme engellilerin 
yazıyla tanışması sağlanmış oldu.  Beyaz 
baston 20. yüzyıl başlarıyla birlikte 
önem kazandı. Körlerin özgürce dışarı 
çıkabilmeleri, bağımsızlıkları ve kör aktivite 
hareketlerinde, beyaz baston hem önemli 
bir araç hem de önemli bir sembol olmaya 
devam ediyor. Braille ve beyaz bastonun 
son halkası ise bilgisayardır.

Ülkemizde Windows’un Türkçe sürümüyle 
birlikte, görme engellilerin hizmetine 
sunulan ilk ekran koruyucu HAL adlı 
ekran kartı oldu. Bu ekran koruyucuya 
sesini veren Apollo sentezleyicisi oldu. 
Fakat bu donanım çok pahalı olduğundan, 
çok az sayıda görme engelli bilgisayarla 
tanışabildi. 1990 yıllarda internet 
kullanımının artmasında sonra görme 
engellilerin bilgisayar kullanımı da 
arttı. Ama bu dönem biraz sancılı geçti. 
Ekran okuyucuların hem menüleri hem 
de sentezleyicilerin Türkçe ’si yoktu. Bu 
nedenle görme engelliler Türkçeyi İngilizce 
şiveli Türkçe bilmeyen bir konuşmacıdan 
dinlemek zorunda kalıyorlardı. 2001 yılı 
sonrasında İlk Türkçe sentezleyiciler ortaya 
çıkıyordu. Bu sentezleyiciler var olan 
ekran koruyucuları Türkçe konuşturmaya 

başlamışlardı. Bu şekilde beyaz bastonlu 
beyaz klavyelilerin sayısı artmaya 
başladı. Görme engelliler için bilgisayar 
eğlence aracı olmaktan çok işlevsel hale 
dönüşmüştür. Tarayıcı donanımı sayesinde, 
görme engelliler kendi kitaplarını 
taratıp bilgisayara aktarabilip oradan 
okuyabiliyorlardı. Görme engelliler için bilgi 
erişimi sağlayan ikinci husus, internetti. 
İnternet sayesinde görme engelliler hiç 
kimsenin yardımı olmadan istediği bilgiyi 
araştırabiliyordu. 

Bu sentezleyicilerin nasıl işlev yaptıklarına 
şu şekilde değinebiliriz: Jaws for Windows 
ya da Hal for Windows ekran okuma 
programlarının Türkçe sentezleyicisiyle 
adapte olmuşlardır. Bu programlar 
bilgisayar açıldığı anda devreye girer 
kapanana kadar görmeyene tüm ekranı 
okur onlara detaylı bilgi verir. Klavyedeki 
tüm tuşlar ve olaylar seslendirilir. 

Jaws for Windows ya da Hal for Windows 
Microsoft ve Dos altında çalışır ve bütün 
programlara uyumludur. Hal ve Jaws ekran 
okuma programları Türkçe dilinin dışında 
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, 
İspanyolca, Yunanca gibi birçok dilde 
konuşabilmektedir. Jaws for Windowsun 
Professional ve home edition olmak üzere 
iki ayrı sürümü vardır. Kullanılan işletim 
sistemine göre bu sürümlerden biri tercih 
etmek zorunludur. 

Jaws for Windows’un orijinal dili İngilizcedir. 
Bu yazılımla birlikte bilgisayara GVZ, 
Speaker ya da Türkçe ses sentezleyicisi 
ilave yazılımı eklemek gerekmektedir. 
Türkçe ses sentezleyicilerden en 
profesyoneli GVZ dir. Jaws en iyi 
performansı xp’de gösteriyor. Jaws for 
Windows; Excel, Word, MSN ve Outlook 
gibi uygulamalarda sorunsuz çalışabiliyor. 
Ancak, Jaws for Windows fotoğraf ve 
grafikleri okuyamaz içeriğini size tarif 
edemez. Elinizde okunması gereken bir 
belge var ise bu belgeyi yazıcınızdan 
PDF ve HTML formatında tarattığınızda 
jaws for Windows sizin için onu 
okuyacaktır. Bu yazılım sayesinde 
MSN’de chat yapabilir e-mail 
alıp gönderebilirsiniz, Word ve 
Excel’de belge hazırlayabilirsiniz. 

Bu yazılımla fareye ihtiyacınız 
olmayacaktır. İhtiyacınız 
olanlar; bilgisayar kasası, 
klavye ve hoparlör olacaktır. 
Jaws for Windows, en çok web 
sitelerinde gezinti yaparken 
rahatlığını hissettirecektir. 
Jaws for windows’un bir sanal 
imleci bulunmaktadır. Bu imleç 
web sayfasında sanal olarak 
gezinmeye başlar ve gördüğü her 
şeyi sizin için okur. 

Sonuç olarak; görme engelliler bilgisayar 
sayesinde istedikleri bir kitabın digital bir 
kopyasını internetten bulup okuyabiliyor, 
istedikleri bir konuda her türlü bilgiye 
erişebiliyor, istedikleri gazetenin tüm 
haberlerine, hatta tüm köşe yazılarına, 
dahası geçmiş sayılarına ulaşabiliyor, 
istedikleri bir konuda dünyanın bir başka 
yerindeki kişilerle bile yazışabiliyor, 
görüşlerini paylaşabiliyor. En güzeli 
tüm bunları ve daha sayamadıklarını 
yaparken tümüyle yardıma gereksinim 
duyamamaları, yani bağımsız olmalarıdır.
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Patent kavgasına 500 milyar dolar
Gelişen teknoloji ve ortaya çıkan yeni ürünler birbirine patent davası açan şirket sayısını 
artırdı. 20 yılda yalnızca büyük şirketler, patent davalarına 500 milyar dolar ödedi.

Bilişim teknolojisi geliştikçe, yeni 
ürünler çıktıkça birbirine patent 
davası açan şirketlerin sayısı da 
artıyor. Onlarca şirketin patent 

yüzünden birbiriyle davalık olduğu bilişim 
sektöründeki  dava sayısının tavan yapması 
akademik camianın da ilgisini çekti.
Boston Üniversitesi’nde görev yapan üç 
araştırmacı, 1990 yılından bu yana patent 
davaları ile kazanılan parayı hesapladı. 
Özellikle son dört yılda 83 milyar dolarlık 
bir bilançonun ortaya çıkması araştırmanın 
en çok dikkat çeken noktalarından birisi 
oldu. Bu meblağın son dört yılda ABD’nin 
Ar-Ge yaptığı toplam harcamanın dörtte 
birine eşit olması da ilginç bir detay olarak 
öne çıktı. James Bessen, Mike Meurer 
ve Jennifer Ford yaptıkları araştırmada 
yalnızca doğrudan harcamaları dikkate 
aldı. Patent davaları sonucu yediği cezalar 
sonucu tarihin karanlık sayfalarına 
gömülen küçük şirketler araştırma 
kapsamına alınmamış. Yalnızca büyük 
şirketlerin, ödediği büyük meblağlar 
hesaplanarak 500 milyar dolar sonucu elde 
edilmiş. Büyük şirketler için ciddi bir risk 
faktörü oluşturan patent davalarına karşı 
önleyici hamle olarak yapılan operasyonlar 
da bu konunun gelecekte ne kadar büyük 
önem kazanacağını gösteriyor. Apple, 
Ericsson, EMC, Microsoft, RIM ve Sony’den 
oluşan konsorsiyum geçtiğimiz aylarda 
Nortel’in 6 binden fazla patentine tam 
4,5 milyar dolar ödemişti. Google’ın 12,5 
milyar dolarlık Motorola satın almasının 
arkasında yatan saik de patent davalarına 
karşı önlem almaktı.

Kod kopyalama 
Açık ve entegre işletme yazılım 
ve donanım sistemlerini sunan 
yazılım şirketi Oracle, 2010 
Ağustos ayında android işletim 
sisteminin bazı kodlarının diğer 
bir mobil işletim sistemi olan 
Java’dan çalındığını iddia etti. 
Şirket, kopyalanan kodların 
kendi telif ve patent haklarını 
çiğnediğini iddia ediyor. 

Bildirim sorunu 
Sosyal paylaşım sitesi 
Twitter’ın adı da patent 
davalarında geçiyor. Kitle 
bildirim sistemleri hizmeti 
veren teknoloji şirketi 
TechRadium, Twitter’a bu 
alanda telif ve patent davası 
açtı. TechRadium yazılımı olan 
IRIS adındaki sistem bir grubun 
ses, yazı ve e-mail olarak takip 
edilmesini sağlıyor.
 

“Elma” kimin? 
Apple Inc. ile ünlü müzik grubu 
Beatles’ın şirketi Apple Corp. 
arasındaki dava, 1980’li yıllarda 
başladı. İlk karar 2006’da, 
Apple Inc. lehine verildi. 
Geçen aralıkta kavga bitip, 
Beatles şarkılarının iTunes’da 
satışına başlanmıştı. Ancak 
Apple, “elma” şekli için patent 
başvurusu yaptı ve yeni davanın 
kapısını açtı. 

Bilişimde patent kavgası
Davalarda başı çekenler Google, Twitter, 
Microsoft, Apple, Sony ve LG gibi devler. 
Apple da, mahkeme salonlarına en sık 
giden şirket. Windows, bazı fonksiyonları 
kopyaladığından dolayı Google’ı suçluyor. 
Küçük şirketler ise teknoloji devlerinin 
patentlerini izinsiz kullandıkları 
gerekçesiyle dava ediliyor. 

“Alt-tab” davası 
Microsoft, Barnes&Noble’ın ürettiği 
Google’ın Android işletim sistemini 
kullanan Nook Color e-kitap okuyucusuna 
patent ihlali suçlamasıyla dava açtı. 
Cihazın Microsoft patenti olan farklı 
pencereler arasına geçişi sağlayan alt-
tab özelliği mahkemeye taşındı. Google 
ise bu girişimin yapılacak inovasyonları 
engellediğini açıkladı. 

“App Store” kavgası 
Apple’ın “App Store”u markalaştırmak 
istemesi Microsoft olmak üzere birkaç 
firmanın tepkisini çekti. Microsoft, 
mahkemeye başvurarak “App Store”un 
markalaştırılmaması gerektiğini savundu. 
Apple da, Amazon’un e-kitap okuyucusu 
için açtığı online mağazasının isminden 
dolayı dava açmaya hazırlanıyor. 

Blu-Ray cezası 
En çok ses getiren patent kavgası LG’nin 
Sony’ye karşı açmış olduğu Blu-Ray oldu. 
Bu davayı Sony kaybedip, LG yaklaşık 
300 bin adet PlayStation 3 satışına engel 
olmuştu. Buna karşılık veren Sony ise LG’yi 
130 bin euroluk bir cezaya çarptırdı. 



GEZİ NOTLARI

İTALYA’DA BİR ORTAÇAĞ KASABASI

SAN GIMIGNANOSAN GIMIGNANO
San Gimignano, merkezi İtalya’nın Toskana bölgesinde Siena ili’ne bağlı ve etrafı surlarla çevrili, 
çok iyi korunmuş olan bir Ortaçağ kasabası.

Alper Aydoğan
aydogan@tpao.gov.tr
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GEZİ NOTLARI

Beldeninin tarihi merkezinin tipik 

Ortaçağ mimarisi ve görünümünü 

koruması dolayısıyla San 

Gimignano UNESCO Dünya 

Mirasları İtalya listesinde 

bulunmakta.

Burada bir dönem gerek gösteriş, 

gerek farklı kullanım amaçlarıyla 

villa evlere eklenen kuleler 

yükseldikçe yükselmiş. Bugün 

pek çok kulesiyle ilgi çekici bir 

görüntüye sahip. Gimignano’nun 

gezmediğim kilisesi Collegiata 

ve Piazza del Duomo diye zaten 

göreceğiniz etrafında dünyanın en 

iyi dondurmacısı seçildiğini iddia 

eden dondurmacı ve kafelerle 

çevrili meydanının yanında bence 

gitmişken tepesine çıkmaya 

değecek olan Torre Grossa kulesi 

ve minik Pinacoteca Civica Müzesi 

köyün başlıca çekim noktaları. 

Torre Grossa; 54 metre 

yüksekliğinde kule kasabadaki 

en yükseklerden biri, yukarı 

çıkılabilinir, İtalya’daki en 

muhteşem manzaralardan biri 

izlenebilinir.
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GEZİ NOTLARI

Gimignano oldukça popüler ve turistik bir 

kasaba. Taştan yapılan binalar ve diğer yapılar 

özenle korunmuş ve gerçekten etkileyici. 

Gözlem noktasından seyredilen manzara ise 

tam bir Toskana klasiği. 

San Gimignano; uzun ismi San Gimignano 

delle Belle Tori, yani güzel kulelerin San 

Gimignanosu demek. Eski zamanlarda 70 

kadar olan bu kulelerden bugün sadece 14 

tanesi gökyüzüne uzanıyor. Kasaba çok büyük 

olmamasına rağmen muhteşem 14.-15. yüzyıl 

sanatına sahip. 

Modern sanat da var tabii.  Bütün bu güzellikler 

hiç beklemediğiniz köşelerde karşınıza çıkıyor. 

Şarap severler içinde 

harika lokal beyaz 

şarap bulmak mümkün.
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GEZİ NOTLARI

Kasabadan girdik yürümeye başlıyoruz. Burası da hafif yokuş bir yer 

ama çok büyülü bir havası var. Tekrardan ortaçağlara geri döndük 

sanki… Erken saatlerde gün içinde gelirseniz hem çok kalabalık hem 

de çok turist dolu. 

Küçük sokaklardan geçiyoruz, Piazza della cisterna meydanına 

gidiyoruz. Bu meydanda 13.-14. yüzyıla ait kuleler var, tam ortasında 

da 1237’den kalma taş bir kuyu duruyor. Mussolini ile çay filmini 

seyredenler için bu meydan çok uygun. Unutmadan meydana doğru 

yürürken işkence müzesi isimli yerin önünden geçtik. ama içeri 

girmedik. 

Küçüklü büyüklü kafeler dolu etraf. Dolaşırken başka bir meydana 

geliyoruz. Burada da çocuklar için sokak tiyatrosu var, gerçekten 

çok keyifli bir yer. Gimignano’da ücretsiz düzenlenen klasik müzik 

konserlerinden biriyle geceyi tamamlamanız mümkün. İtalya’ya 

gidip de San Gimignano’yu görmeden gelmemenizi tavsiye ederim. 

Meydandaki kuyunun başında kahve içmeyi ve gelirken seramik 

hediyeliklerden almayı unutmayın...

Başka gezi notlarında 

buluşmak dileğiyle…
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