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F,  T ü r k i y e’d e  y e n i d e n 
e n  g e çe r l i  k l a v y e 

o l a b i l i r  m i?
Ancak yüzde 10 seviyesinde kullanılan F klavye, yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. 
TBD’nin gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre hükümet, bir strateji belirleyip 
farkındalık yaratarak kullanımı teşvik edecek.

D ünyada kendi klavyesini yaratmış 4 
ülkeden biri olan Türkiye, 1955’te 
“Standart Türk Klavyesi” olarak 

onayladığı F klavyenin geleceğini tartışıyor. 
Türkiye’de 1970’lerde yüzde 80 seviyesine 
çıkan ancak bilgisayarlaşmaya paralel olarak 
Q klavye kullanımının artmasıyla yüzde 10’a 
gerileyen F klavye kullanımı yaygınlaştırılacak. 
Hükümet, F Klavye konusunda farkındalık 
yaratma ve kullanımı teşvik için alınacak ön-
lemleri belirlemek üzere Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) tarafından yapılan araştırma 
sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 

Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, 2003’te 
yayımladığı genelge ile F klavyeden yana tavır 
koymuştu. Çelik, bakanlığın yeni neslin F klavy-

eye alışkın olarak yetişmesini sağlamak için 
projeler geliştireceğini, “Bakanlık ve bağlı 
kuruluşlar ile her derece ve türdeki okullarda 
F klavye kullanılacağını” açıklamıştı. Ancak uy-
gulamada istenilen başarının sağlanamadığı 
araştırma sonuçlarında görülüyor. 

F klavyenin yaygınlaşması fikri, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem tarafından 
Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Bilgi 
İşlem Federasyonu (Intersteno ) ile Inters-
teno Türkiye tarafından 14 Haziran 2010’da 
düzenlenen 2010 Türkiye ve Dünya İnternet 
Klavye Şampiyonaları Ödül Töreni’nde bir kez 
daha dile getirildi. Dil ve Edebiyat Derneği 
Başkanlığını da yürüten Ekrem, F klavye 
kullanımının yaygınlaştırılması için önemli 

çalışmalar yürüttüklerini bildirerek “F klavye 
yoluna girdi. Birileri istese de istemese de F 
klavye Türkiye’de en geçerli klavye olacak. 
Biz Q klavyeyi yasaklamak da istemiyoruz ki. 
F’nin önü açılınca Q’yu kendisi kovacak zaten” 
demişti. 

Erdem daha sonra konuyu Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu bir toplantıda 
dile getirdi ve Başbakan Erdoğan, F klavye ile 
ilgili araştırma yapılması kararı verdi. Kararın 
ardından AK Parti Ar-Ge’den sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, sektörün 
en köklü, bağımsız sivil toplum kuruluşu olan 
TBD’den bir çalışma yapmasını istedi.  Bunun 
üzerine TBD, Türkçe hızlı yazmaya en uygun ve 
“özgüven”in sembolü olarak görülen F klavy-
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enin yeniden yaygınlaştırılması 
için eski yönetim kurulu üyesi 
Keys Danışmanlık Kurucu Ortağı 
Serdar Bilecen başkanlığında bir 
araştırma gerçekleştirildi. Yaklaşık 
üç ay süren araştırmada, kamu ve 
özel sektör ile satıcı (distribütör, 
ithalatçı ve son kullanıcıya satan) 
olmak üzere 50’ye yakın kuruma 
ve şirkete ulaşıldı. Türkiye’deki F 
klavyenin Q klavyeye oranla nasıl 
bir gelişim izlediği, bugün duru-
munun ne olduğu ve kullanıcıların 
gerek F, gerekse Q klavyeye bakış 
açılarını içeren araştırma sonuçları 
önümüzdeki günlerde açıklanacak. 

Araştırmaya ilişkin bilgi ver-
en Bilecen, dilimize ve on par-
mak kullanımına en uygun olan 
F klavye kullanımının Türkiye’de 
yüzde 10 seviyesine indiği, şu anda 
kamu sektöründe kullanıcı sayısı 
açısından yoğun (yüzde 60’ları 
geçen bir oranda) bir F klavye 
kullanıcısı olduğunu belirtti. Büyük 
kurumların (Adalet Bakanlığı, 
Ziraat Bankası vb.) hep F klavye 
kullandıklarına değinen Bilecen, 
öte yandan kamu kurumlarının 

sayısı açısından sadece yüzde 30’unun F klavyeyi önce-
likli tercih olarak ortaya koyduğunu özel sektörde 
ise hiçbir büyük kurumun F klavyeyi öncelikli tercih 
olarak görmediğini bildirdi. 2010’da yapılan satışlar 
incelendiğinde F klavyenin toplam satışların sadece 
yüzde 5’ini içerdiğine dikkat çeken Bilecen, önümüzdeki 
dönemde okullarda F klavye standardının yeniden ge-
tirilememesi durumunda bu klavyenin yakında ortadan 
kalkacağı uyarısında bulundu. 

“Sürekli Türkçe yazan ve hız gerektiren mesleklerde, F 
klavye kullanımı büyük fark yaratır. Türkiye, F ile klavye 
hızında dünyada en yüksek başarıları kazanan ülkelerin 
başında geliyor. Dünya şampiyonları hep Türkiye’den 
çıkıyor” diyen Bilecen, F klavye kullanımının yaygınlaşması 
için küçük yaşlarda alışkanlık kazandırılması gerektiğine 
işaret etti. Bilecen, ilköğretim okullarından itibaren F 
klavye eğitimine başlanması durumunda 10 yıl içinde is-
tenen kullanım oranının yakalanabileceğinin altını çizdi. 
Bilecen, herhangi bir klavye kullanımının zorlanmasının 
tepki yaratacağının net olarak ortaya çıktığını, gerek F 
gerekse Q klavye kullanıcılarının diğer klavye seçeneğinin 
dayatılmasına çok olumsuz baktıklarının araştırmanın 
sonuçlarından biri olduğunu vurguladı.

“Bir araştırmaya göre son 40 yıl içinde ABD’de Q Klavye 
yerine Dvorak kullanılmış olsaydı ABD’nin verimliliği 1 
trilyon dolar artardı” denildiğini anımsatan Bilecen, “F 
klavye için farkındalık yaratılmalı ve çok geç kalınmamalı” 
dedi. 

TBD’nin 23 Eylül 2010’da düzenlediği 27. Ulusal Bilişim 
Kurultayı kapsamında gerçekleştirile “F, Q’ya Karşı” pan-
elinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Reha 
Denemeç, TBD’nin yaptığı araştırma verilerine göre bir 
strateji belirlenip o doğrultuda çalışmalar yapılacağını 
bildirdi.  Böylece yüzde yüze yakın bir verim sağlanacağını 
belirten Denemeç, “Benim kanaatim bunu yaparken işin 
başından eğitim sisteminden başlanmalı. Zaman içinde 
F klavyede yukarıya çıkışı yeniden yakalamak mümkün. 
Tabii bu zorlama ile değil insanların tercihi de o yönde 
olmalı. F’ye dönmede fayda var” diye konuştu.

F klavyenin babası İhsan Yener ise 69’daki gibi bir yasa 
çıkarılıp F klavye ithal edilmesi gerektiğini belirterek 
F klavyenin 45 saatte öğrenildiğine, 120 saatte ise 
bilinçaltına işlediğine dikkat çekti.
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F klavye düzeni, 1943’te başlayarak yapılan çalışmaların sonucunda ve 20 Ekim 1955’te Türkçe 
yazmada çok daha kolaylık sağlamak için oluşturdu. Parmakların fiziksel güçleri ve hareket 
özellikleri de esas alarak, Türkçe sözlerde çok sık kullanılan seslerin karşılığı olan harfler bu 
klavyede en kolay ulaşılabilecek yerlere serpiştirildi. Yaklaşık 30.000 Türkçe sözün ölçü alındığı 
bir değerlendirmede a harfi 26.323, e harfi 16.308, k harfi 13–542, i harfi 13.384, m harfi 11.263, l 
harfi 10.496, t harfi 9–669, r harfi 8.698 kez geçiyor. 
(Bunlar Türkçede en çok kullanılan harfler). Bu oran göz önünde bulundurularak söz konusu har-
fler, F klavyede en uygun yerlere konulmuş. Ellerin kullanım yüzdesi de hesaba katılarak klavyede 
sol el yaklaşık yüzde 49, sağ el de yüzde 51 oranında kullanılacak şekilde harfler yerleştirilmiş. 

Türkçe’nin fonetik özelliğine uygunluk açısından sesli harfler sol elde toplandı.
Türkiye, daktilo tuşları sıralamasında ölçünlü (standart) olarak kabul ettiği F klavyeyi 1955 (20 
Ekim 1955) yılında seçti. Türkiye’deki tüm daktilo makinelerinin ulusal klavyeye dönüştürülmesi, 
1963’te Gümrükler yasasına eklenmesi ve 1974’te Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 
zorunlu standart olarak kabul edilmesiyle kesinleşti. TSE’nin 1978-79’daki düzenlemeleri, 
bilgisayarları da içine alıyor. Klavyedeki tuş sayısı ne olursa olsun, şekildeki Türk abecesi har-
flerinin ve rakamlarının yerleri değiştirilmiyor.  1956’dan itibaren uluslararası daktilografi 
yarışmalarında Türkiye 28 defa dünya birincisi oldu ve 14’ünde de dünya rekorunu kırdı. 
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