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Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu:

Üniversite-sanayi-STK işbirliğiyle, mobil 
teknoloji tabanlı daha çok proje yapılmalı

Toplumda farkındalık oluşturulması, üniversite-sanayi-STK işbirliğine 

ağırlık verilip projelerin artık mobil teknolojilere kaydırılmasını öneren 

Sağıroğlu, önümüzdeki yıllarda günlük hayatın daha da mobilleşeceği 

ve insanların cihazlarla entegre olacağını söyledi.

Bilgisayar işletim sistemlerinde yaşanan ciddi rekabetin 
mobil işletim sistemlerinde de görüldüğüne işaret eden Gazi 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,  Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, gerek bilgisayar 
gerekse mobil bazlı cihazlarda kullanılmak üzere milli işletim sistemleri 
geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı. Sağıroğlu, mobil teknolojiler 
konusunda toplumda farkındalık oluşturulması, üniversitelerde dersler 
açılması, tezler yaptırılması, üniversite-sanayi-STK işbirliklerine ağırlık 
verilmesi, projeler üretilmesi ve mevcut projelerin uluslararası arenada 
pazarlanacak boyuta getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu alanda 
Türkiye’nin strateji belirlerken kısa dönem hedefler koyduğundan yakınan 
Sağıroğlu, projelerin mobil teknolojilere kaydırılmasını önerirken milli 
işletim sistemi PARDUS’un daha da geliştirilip mobilleştirilmesinin artık 
zorunlu olduğuna dikkat çekti. Önümüzdeki 50 yılda hayal edemeyeceğimiz 
gelişmeler yaşanacağı, günlük hayatın daha da mobilleşeceğini 
bildiren Sağıroğlu, teknoloji-insan yakınlaşmasının artacağı, insanların 
teknolojiyle bütünleşeceği ve pek çok teknolojinin insan vücudunda yer 
alacağını söyledi.

-Mobil işletim sistemlerinin dünyadaki 
mevcut durumu hakkında bilgi verir 
misiniz? 
-Öncelikle genel olarak işletim sistemlerine 
ilişkin kısa bir değerlendirme yapıp sonra 
mobile geçelim.
Yaygın olarak kullanılan işletim sistemleri 
iki ana grupta toplanıyor: Microsoft Windows 
(MS)  grubu ve Unix benzeri  (Linux ve Mac 
OS) işletim sistemlerini içeren grup.  1969’da 
ucuz ve kolay bir programlama ortamı olarak 
geliştirilen Unix’in lisansı en ucuz şekilde 
herkese verildi. Bir ağ işletim sistemi olan Unix 
ilk başta Assembly dili ile yazıldı. Daha sonra B 
ve ardından C dili kullanıldı. 1980’lerde birçok 
Unix (Cromix, Idris, Ultrix, Xenix, Version 7, BSD, 
vb) geliştirildi. 1990’larda ise iki Unix sistemi 
(Berkeley Unix, System V Unix veya ondan 
türeyen Xenix, Vp/ix) baskın çıktı. Özellikle 
akademik alanda, geniş ağ sistemlerinde 
dosya sunucusu, veritabanı sunucu olarak 
hizmet veren Unix,  birçok firma tarafından 
kullanılıyor. Günümüzde Linux; FreeBSD, 
OpenBSD, NetBSD; Minix; Sun Solaris; IBM AIX; 
HP-UX; SGI IRIX; SCO Unixware; Digital Unix ve 
Xenix, Unix’i kullanan işletim sistemlerinden 
başlıcalarını oluşturuyor. Unix, akademik 
çevrelerde ve sunucu olarak tercih edilirken 
Windows ise ev ve ofislerde masaüstünde 

tercih ediliyor.
Mobil teknolojilerde de benzer durum yaşanıyor. 
Dünyada bilgisayar işletim sistemlerinde 
yaşanan ciddi rekabet, mobil işletim 
sistemlerinde de görülüyor.  Google Android, 
Apple iPhone, Nokia MeeGo, Samsung BADA 
ve BlackBerry, bunlardan en çok kullanılanları. 
Bunların sayısı her geçen gün artacak. Bu 
işletim sistemleri ve teknolojisinin gelişmesi 
için üniversite desteği, üniversite-endüstri 
işbirliği, proje desteği şart. Artık uygulamaya 
(application) özel işletim sistemleri geliştirme 
yaklaşımı çok popüler olmaya başladı. Mesela, 
Java’nın JeOS’u bu yaklaşıma bir örnek.   
Dünyada sosyal işletim sistemleri (social 
operating systems) olarak adlandırılan bir 
konsept var. Sosyal bir işletim sistemi, sosyal 
ilişki bağları oluşumu, yönetimi ve kullanımını 
destekleyen bir bilgisayar platformu. Toplum 
ve iş yaşamı üzerine bir etkisi olacak. İnsanların 
çalışma biçimi ve rollerini değiştirecek. Ancak 
biz bu konsepti şu an çok net algılayamıyoruz. 
Bu konuda herhangi bir farkındalığımız yok.

-Türkiye, çok sayıda mobil cihaz tüketiyor. 
Doğru karar verilmezse eğer cihazları 
kısa zaman içinde değiştireceğiz ve bu 
da ülke ekonomisine ciddi zarar verecek. 
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Ülkenin bu konuda “Şu işletim sistemine 
ağırlık verilmeli” şeklinde ortak bir karar 
alması gerekiyor mu?   
- Ülke olarak “Şu işletim sistemini kullanıyoruz” 
şeklinde –ki Almanya ve Çin, Linux kullanmaya 
karar verdi- karar vermek, kritik karardır. 
Bunlar alınabilir ve uygulanabilir. Ancak burada 
dikkat edilmesi gereken önemli husus var. Bu 
da; insan kaynaklarımızı yani bu sistemleri 
kullananları, o teknolojileri anlayacak, 
geliştirecek ve kullanacak seviyeye çıkarmaktır. 
Bu seviyeye gelindiğinde karar almak ya da 
kendi işletim sisteminizi geliştirmek çok 
daha kolay olacaktır. Ülkeye katkı açısından 
bakıldığında gerek bilgisayar gerekse mobil 
bazlı sistemlerde, milli işletim sisteminizi 
geliştirmemiz önem kazanıyor. Bu noktada, 
PARDUS’un desteklenmesi, yaygınlaştırılması 
ve PARDUS’un mobilleştirilmesi bir ihtiyaç 
olarak ortaya çıkıyor. Şu an için küçük çaplı 
çalışmalar yapılsa da PARDUS’un mobil 
platformlarda çalışır hale getirilmesinde 
fayda var. Tabi ki bunun içinde mobil cihaz 
geliştirilmesinin de bir zorunluluk olduğu 
unutulmamalıdır. 
Devletin milli işletim sistemi olan PARDUS’a, 
özel bütçe ayırması ve daha çok destek 
vermesi gerekiyor. Üniversiteler de PARDUS’a 
destek vermeli, destekleyici tezler yaptırmalı, 
eğitim-öğretim müfredatına alarak konuya 
özel ilgi göstermeli. PARDUS’un pek çok 
birim ve kurumda tercih edilip kullanılması ve 
yaygınlaştırılmasına katkılar vermeli. Pardus, 
kurumlarımızda tercih edilerek, gençlerimiz 
sistemi geliştirip öğrenerek büyüyecek. 
İşletim sistemlerini, özellikle mobil işletim 
sistemlerini geliştirecek bakış açısına sahip 
olmalıyız. Şimdi Android’i alıp geliştirmeye 
çalışsak ciddi sorunlar yaşarız. Mevcut bakış 
açısına sahip olmak, yakalamak için onların 
içinde çalışmak gerek. Bu konularda çalışma, 
araştırma ve geliştirme ile kabiliyetlerimizi 
geliştirmeliyiz. Ülkeyi geleceğe hazırlamak 
bu açıdan önemli. Yazılım teknolojilerinin 
gelişmesi ve kullanılmasında altyapı olan 
işletim sistemlerini geliştirmeye özel önem 
vermeli ve destek olmalıyız.
Ülke olarak maalesef strateji/politika 

güvenlik açığı oluşturabileceği unutulmamalı. 
Bu arada teknoloji bağımlısı bir toplum olma 
yerine çevreden ve sosyal hayattan kopmadan, 
insani duygularımızı kaybetmeden, dünyada 
kaynakları daha iyi kullanarak yaşam kalitemizi 
artıran bir toplum olmalı, yaptığımız her işte 
olacağı gibi bu işte de dengeyi kurmalıyız.
 
- Türkiye’deki durum nedir, neler 
yapılmalı?
- Türkiye’de katma değerli mobil içerik üreten 
yaklaşık 350 şirket var. Birçok mobil operatör 
kendi katma değerli hizmetini kendisi üretiyor. 
Katma değerli hizmet üretiminde Türkiye’nin 
iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. 
Yapılabileceklere baktığımızda ise; öncelikle 
farkındalığımızı arttırılmalıyız. Ülke olarak 
teknoloji tüketen değil, daha çok üreten kısımda 
yer almak veya o alana geçmek zorundayız. 
Pek çok alanda kendimizi geliştirmeliyiz. 
Mobil teknolojilere kaymalı, bu teknolojileri 
kullandığımız kadar ihtiyaç duyulabilecek 
konularda projeler üretmeliyiz.
 
-Tüketicilerin mobil teknolojilerde daha 
doğru satın alma yapması için neler 

önerirsiniz?
-Her işletim sistemi için kapıyı açık 
tutmalıyız. Açık kaynak da kapalı 
kaynak da, Apple’ın izlediği yol da 
Android’in izlediği yol da önemli. Bilgi 
güvenliği açısından bakınca iPhone’da 
güvenliğin daha çok alındığını, konuya 
ağırlık verip çalıştığı için daha ilerde 
olduğunu görüyorum. İzin verilmeyen 
hiçbir uygulamayı sitesinden indirip 
kullanamıyorsunuz. Ancak son 
dönemlerde basına da yansıyan 
haberlerde açıkları olduğunu öğrendik. 
Bu nedenle önümüzdeki günlerde 
strateji değiştireceklerini düşünüyorum.  
Android veya diğer işletim sistemleri, 
güvenliğini sağlayamazlarsa ayakta 
kalamazlar. 
Daha önce de değdiğim gibi farkındalık 
çok önemli. Bunun için araştırıp 
kendi bütçe, ihtiyaçlarımız ve sahip 
olduğumuz bilgi varlıkları değerine göre 

belirlerken kısa vadeli hedefler koyuyoruz. 
ASELSAN’ın yıllar önce 1990’ların sonunda 
cep telefonu projesi vardı.  Yani, ASELSAN, 
yaklaşık 20 yıl önce cep telefonu teknolojisini 
geliştirebilir konumdaydı. O zaman devlet 
desteği sağlansaydı Türkiye, cep telefonu 
sektöründe bir dünya şirketi çıkaramasa da en 
azından ülkemizde kullanılabilecek bir telefonu 
şu an geliştirmiş olabilirdi. Bu teknolojiyi 
geliştirebilecek altyapı ve insan gücünün bu 
ülkede olduğunu bildiğim için bunu söylüyorum. 
Bugün sadece cep telefonu alımı için dışarıya 
ödenen miktar 20 milyar doların üzerinde. Son 
yıllarda bu miktar hızla artıyor. Zamanında 
ASELSAN veya başka bir şirket “cep telefonu 
projesi”ne 50-100 milyon dolar yatırsaydı, 
şimdi çok farklı bir konumda olabilirdik diye 
düşünüyorum. 
Cep telefonu alanında hem üretim, hem 
kullanıcı, hem de öğretim tarafında farkındalığa 
ihtiyaç var. Bugün ülkemizde mobil teknolojiler 
konusunda ders veren kaç üniversite var? 
Gelişmiş üniversitelerde işletim sistemi 
olarak değil ama bu dersler verilirken yeni 
üniversiteler, bu konuda çok eksik. Oysa bu 
alanda üniversitelerde dersler verilmeli, hem 
akademik çalışmalar 
yapılmalı hem de pratik 
uygulamalar geliştirilmeli. 
Üniversiteler, mobil 
sistemler konusunda da 
merkez olmalı ve/veya bu 
şartları oluşturmalı. Bu 
konuda tezler yaptırılmalı 
ve üniversite-sanayi-
STK işbirliklerine ağırlık 
verilmeli. Projeler artık 
mobil teknolojiler üzerine 
kaydırılmalı.
Mobil teknolojilerin 
kullanımı konusunda da 
toplumda ciddi farkındalık 
oluşturulmalı. İhtiyacının 
çok üzerinde özelliklere 
sahip bir telefonu almanın 
hem kişiye hem de ülkeye 
ekstra maliyet getirdiği,  
çok amaçlı kullanılan 
telefonlarda da bilgi 

bir teknolojiyi seçmeliyiz. Kullanıcılara “Şunu 
kullanmak iyidir” demek yerine kendileri için 
uygun olan ürünü araştırıp seçmelerini öneririm. 
Ayrıca aldığı telefonun özelliklerini, bunlara ne 
kadar ihtiyacı olduğunu, ne kadar kullanacağını 
bilmek durumunda.  Kullanıcılar bilinçli olmalı 
ve her aldığı ürünün detayını bilmeli, öğrenmeli 
ve ona göre yatırım yapmalıdır.

- Gelecekte mobil işletim sistemlerinin 
hayatımıza yansımalarına ilişkin 
öngörülerinizi alabilir miyiz? Yakın 
zamanda piyasaya sürüleceğini 
duyduğunuz uygulamalar var mı? 
- Teknoloji çok hızlı değişiyor özellikle de 
mobil teknolojiler. Kısa zamanda neler 
olabileceğini öngörmek bu durumda çok zor. 
Artık gerçek ile hayal, birbirine girdi, artırılmış 
gerçeklikten (augmented reality) söz ediliyor.  
Burada gerçek görüntülerle sayısal görüntüler 
birbirine inanılmaz bir gerçeklikle bağlanıyor. 
Hayatımıza girmeye hazır bu teknolojideki yeni 
bazı uygulamalarda, kullanıcının etrafındaki 
tüm nesneler, bilgisayar ya da cep telefonu 
tarafından tanınıyor.
Önümüzdeki 50 yılda hayal edemeyeceğimiz 
gelişmeler yaşanacağını, hayatın mobile çok 
daha fazla kayabileceğini söyleyebilirim. 
Günlük hayatımızdaki pek çok işlem daha 
da mobilleşecek. Bu konudaki uygulamalar 
artacak, klavyeler kalkacak artık ses 
komutlarıyla işlemler yapılacak. İnsanlar, 
teknolojiyle daha çok bütünleşecek, pek çok 
cihaz, vücudumuzla entegre olacak, pek çok 
teknoloji insan vücudunda yer alacak. Örneğin 
cep telefonları artık vücut ile bütünleşecek. 
Kişiler artık birbirlerini numaralarla değil 
sesleri, biyometrik özellikleriyle tanıyacaklar. 
Biyometrik özellikler bizim numaralarımız 
olacak.
  
Bu nedenle genç nüfusumuz, teknoloji 
kullanmanın yanında üretecek fırsatları 
bulabilmeli, yeni fırsatların bu alanda 
olduğunun artık farkında olmalı. Bakış açımızı 
gerek endüstri ve üniversiteler gerekse 
kurumlar olarak geliştirmeliyiz. 
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