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Saatlerinizi ayarlamayı unutun!..
Gençlerimiz kendi gelecekleri ile ilgili bu kadar önemli bir konuda unutkan 
olabiliyorlarsa, acaba başka neleri unuttular ya da unutacaklar?

B
ilindiği gibi her yıl gün ışığından daha fazla yararlanmak için yapılan ileri saat 
uygulaması, bu yıl Bakanlar Kurulu kararı ile bir gün sonrasına kaydırıldı. Kararın 
gerekçesine bakıldığında Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) ile aynı tarihlere denk 
gelmesinin, adayların sınava girişlerinde aksaklıkların yaşanacağına vurgu yapıldı. 
Başlangıçta çok masum olan bu talebin ve verilen kararın doğuracağı sonuçlar 
incelendiğinde, durumun farklı olduğu görülüyor. 

Eğer yaz saati uygulamasına geçiş için tarih değişikliği yapılacaksa çok daha önceden planlanması 
gerekirdi. Bilgi sistemlerine ve teknolojik aygıtlara bu kadar bağımlı olduğumuz dikkate 
alındığında, yeni düzenlemelerin yapılması için bir haftalık süre yeterli olmayacaktır. 
Bu nedenle dünya çapında faaliyet gösteren işletim sistemi ve veritabanı yönetim sistemi 
imalatçıları ellerinden geleni yapacaklarını, ancak garanti vermediklerini ve saat uygulaması için 
sistemlerde tanımlı olan ayarların değiştirilmemesini tavsiye ediyorlar.
Her yıl aynı zamanda yapılan ileri saat uygulaması gününün değiştirilmesi, zamana bağlı 

işlem yapılan uygulamalarda, log dosyası saatlerinde, elektronik imza 
altyapılarında daha da önemlisi bilgisayar kontrollü yaşam 

destek cihazlarında muhtemel sorunların 
yaşanmasına neden olabilir.

Atilla Yardımcı
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Planlama yapılırken ulusal takvimin göz önünde bulundurulması ve en ucuz bir ajandanın bile 
gün sayfasında yer alan ileri saat uygulamasının dikkate alınmadan sınav gününün belirlenmesi, 
konusunda bu kadar yanılmak sanırım sadece bize özgü bir durum. Böylece bilgi sistemlerinde 
meydana gelecek aksaklıkların ve bunların sonucunda ortaya çıkacak zararların karşılanması 
konusunda kim sorumlu olacak? Örneğin anti virüs ya da güvenlik yazılımlarının güncelleme 
zamanları değiştiğinden, sistemlere yapılacak saldırıdan kim sorumlu olacak? Uçakların rotaları 
belirlenirken, ulusal saatlerin otomatik olarak alındığı sistemlerde oluşacak aksaklıkların 
sonucunda yaşanacak tehlikelerin farkında mıyız?
 

Yükseköğretim sınavına girecek gençlerimiz saatlerini ayarlamayı unutup sınavlarına geç 
kalmasınlar diye yapılan bu değişiklik, aklıma başka bir konuyu daha getiriyor. Bu gençler kendi 
gelecekleri ile ilgili bu kadar önemli bir konuda unutkan olabiliyorlarsa, acaba başka neleri 
unuttular ya da unutacaklar? Hayatta başarılı olmak için en önemli konulardan birisi sorumluluk 
sahibi olmak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Yaşadığı zamana ve şartlarına uyum gösterip kendisine 
yarar sağlayacak önlemleri almayı büyüklerine bırakan bu gençlikten, kendi sorumluluklarına 
sahip çıkmayı nasıl bekleyeceğiz? 

Ülkenin geleceğini doğrudan etkileyen ve Pazar günü yapılan 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri yaz 
saati uygulamasına denk gelmesine rağmen, uygulama günü ya da seçim gününde herhangi 
bir değişiklik yapılmadı. Ülkenin geleceğine ilişkin karar verirken uygulama aynen devam 
ederken, ülkenin geleceği olan gençlerimizin geleceği konusundaki sınavda bu uygulamanın 
değiştirilmesi konusunda farklı yorumlar yapılabilir. Büyüklerin görevinin küçükleri her türlü 
yanlıştan korumak olduğunu biliyoruz. Ancak koruma duygusuyla verilen kararların tutarlı ve 
başka mağduriyetlerin, özellikle yaşamsal risklerin, yaşanmamasına da özen gösterilmesi 
gerektiğine inanıyorum.
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