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Bilişim sektöründeki kişiler, nasıl “1 Nisan” esprileri 
yapar? Merak mı ediyorsunuz? Buyrun, ilgiyle 
okuyacağımız yanıtlar… 
Aslıhan Bozkurt

1 Nisan soruları

1- “Bir Nisan” ile ilgili dergimize bir manşet atar mısınız) (Bilişimle ilgili 
tabii).
2- “Son nefesime kadar İnternet’e gireceğim.” Sizce bu cümleyi kim söylemiş 
olabilir?
3- “Dünyanın 1 numaralı sosyal medya yazılımı FaceTürk” neden kapandı?
4-  5651 sayılı “İnternet Yasasını” ne zaman seveceğiz?
5-  Akıllı telefonlarla ne yapılamaz? (Örneğin boşanma olmaz).
6-  Hangi durumda  tweet atılmaz?
7-  Facebook’ta sevgilinizi bir başkasıyla görürseniz…
8-  Hangi ülkede bir yerli KKY yazılımı çalışmıyor?
9-  Facebook’ta evlilik teklifi alırsanız ne yaparsınız?
10- “Hollogram Müzesi”nde görmek istediğiniz 3 kişi kimdir?
11- Üç boyutlu yazıcıda ne üretmek istersiniz?
12- “Çip” nereye takılmaz?
13-  Neyin şakası bile hoş değil (Bilişimle ilgili)
14-  Yerli yazılımlarımızı korumamak için üç neden belirtiniz...

İnternet ve 
bilişimde “1 Nisan”

T
ürkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) aylık sanal yayını BİLİŞİM 
Dergisi’nin Nisan 2014 sayısına biraz mizah unsurları katmak 
istedik. Bu nedenle sektörden tanıdığımız 50’ye yakın kişiye, 
“açık uçlu” ve “mizah yapılabileceğini düşündüğünüz” 14 soru 
yönelttik. Sorularımıza şöyle yanıtlar aldık:

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) eski Yönetim Kurulu Başkanı 
Gölay Şakiroğulları “Başbakan, ‘İnternet özgürlüktür’ dedi” şekline 
manşet atarken Ekşi Sözlük’ün kurucusu, yazarı ve yöneticisi Sedat 
Kapanoğlu’nun manşeti, “Türkiye’den bir ilk daha: İnsansız İnternet” 
oldu. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İkinci Başkanı İlker Tabak, “Son 
kullanma tarihi geçmeyen tweet atılmaz” derken TBD eski Başkanı 
Nezih Kuleyin ise “Samsung, cep telefonunda Aselsan’la rekabet 
edemeyeceğini açıkladı” manşeti attı.

Bilgi Sözlük kurucusu Bülent Cumhur Erol da, “5652 no’lu yeni 
bir yasa ile 5651’in hükmünün kaldırıldığını öğrendiğimizde” çok 
sevineceğini vurguladı. 
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Bilgi Sözlük kurucusu 

Bülent Cumhur Erol

5652 no’lu yeni bir yasa ile 5651’in hükmünün 
kaldırıldığını öğrendiğimizde 

-“Bir Nisan” ile ilgili dergimize bir manşet atar 
mısınız) (Bilişimle ilgili tabii).
“Bir Nisan. Çocuklarınıza ‘DNS nedir, VPN nedir?’ 
öğretmenin tam günü. Unutmayın, bugün bunlara 
sizin ne kadar ihtiyacınız varsa, yarın çocuklarınızın 
da o kadar ihtiyacı olabilir.”

-“Son nefesime kadar İnternet’e gireceğim.” 
Sizce bu cümleyi kim söylemiş olabilir?
Yüksek ihtimalle Melih Gökçek. İnternet’in ve 
Twitter’ın olmadığı bir dünyada yaşaması, soluk 
alması imkânsız.

- “Dünyanın 1 numaralı sosyal medya yazılımı 
FaceTürk” neden kapandı?
Kız arkadaşımın bir başkasının gönderisini like 
ettiğini görünce ani bir sinirle ben hackleyerek 
kapattım. Sonradan pişman oldum tabi ama ne 
fayda.

-5651 sayılı “İnternet Yasasını” ne zaman 
seveceğiz?
5652 no’lu yeni bir yasa ile hükmünün kaldırıldığını 
öğrendiğimiz zaman. Gerçi ben gene sevmezdim.

-Akıllı telefonlarla ne yapılamaz? (Örneğin 
boşanma olmaz).
Oy atılamaz. Atılabilseydi çok güzel olurdu yalnız.

-Hangi durumda  tweet atılmaz?
Hali hazırdaki partinin iktidar olduğu durumlarda.

-Facebook’ta sevgilinizi bir başkasıyla 
görürseniz…

Artık benim değildir. (Seviyorsan serbest bırak, 
dönerse senindir felsefesinden hareketle)

- Hangi ülkede bir yerli KKY yazılımı çalışmıyor?
Kuala Lumpur. Evet var böyle bir ülke.

- Facebook’ta evlilik teklifi alırsanız ne 
yaparsınız?
Kendisini hemen Farmville oynamaya davet 
ederim. Önce ev kadınlığı konusunda becerilerini 
görmek şart.

-“Hollogram Müzesi”nde görmek istediğiniz 3 kişi 
kimdir?
Kate Upton ve en az kendisi kadar güzel iki kız 
daha.

-Üç boyutlu yazıcıda ne üretmek istersiniz?
Kate Upton.

-“Çip” nereye takılmaz?
Bir diğer çipin içine.

-Neyin şakası bile hoş değil (Bilişimle ilgili)
Şahan Gökbakar’ın bilişim ile alakalı bir film 
çekeceği konusu.

-Yerli yazılımlarımızı korumamak için üç neden 
belirtiniz...
Yerli yazılımları koruma kanunu yoktur. Benzer 
ve hatta çok daha yüksek işlevli yabancı yazılımlar 
dörtte bir fiyatındadır. Siz bana var olan işlevsel 
yerli yazılım söyleyin, ben her şekilde onu 
korurum.

Türkiye Bilişim Derneği 

(TBD) İkinci Başkanı 

İlker Tabak

Son kullanma tarihi geçmeyen 
tweet atılmaz
-“Bir Nisan” ile ilgili dergimize bir manşet atar mısınız) (Bilişimle ilgili 
tabii).
 
TBD’nin 43. yaşı kutlu olsun
 
- “Son nefesime kadar İnternet’e gireceğim.” Sizce bu cümleyi kim söylemiş 
olabilir?

Çevirmeli bağlantı ile İnternet’e girmeye çalışırken ölen biri 
 
- “Dünyanın 1 numaralı sosyal medya yazılımı FaceTürk” neden kapandı?

Türkler yüz vermediği için
 
-5651 sayılı “İnternet Yasasını” ne zaman seveceğiz?

Yürürlükten kaldırıldığında
 
-Akıllı telefonlarla ne yapılamaz? (Örneğin boşanma olmaz).

Dalga geçilmez
 
-Hangi durumda  tweet atılmaz?

Son kullanma tarihi geçmeyen tweet atılmaz
 
-“Hollogram Müzesi”nde görmek istediğiniz 3 kişi kimdir?

Müze müdürü, bekçi ve diğerleri
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Ekşi Sözlük’ün kurucusu, 

yazarı ve yöneticisi 

Sedat Kapanoğlu 

İnsansız İnternet
Türkiye’den bir ilk daha: 

- “Bir Nisan” ile ilgili dergimize bir manşet atar 
mısınız) (Bilişimle ilgili tabii).
-Türkiye’den bir ilk daha: İnsansız İnternet
 
 “Son nefesime kadar İnternet’e gireceğim.” Sizce 
bu cümleyi kim söylemiş olabilir?
-Dramatikliğinden Kanuni Sultan Süleyman 
söylemiş gibi duruyor. 
 
 “Dünyanın 1 numaralı sosyal medya yazılımı 
FaceTürk” neden kapandı?
-Adını bile duymamıştım ama adı bile çok 
kötüymüş. Ondan olabilir.
 
- 5651 sayılı “İnternet Yasasını” ne zaman 
seveceğiz?
Hukukçu ve STK’lar tarafından tasarlandığında. 
Kullanıcıyı Internet’ten korkutmak yerine Internet’i 
daha verimli kullanmasını sağladığında. Özel 
sektörü Internet tabanlı girişim üretmek için teşvik 
eder hale geldiğinde.
 
-Akıllı telefonlarla ne yapılamaz? (Örneğin 
boşanma olmaz).
Twitter’a girilemez.
 
-Hangi durumda  tweet atılmaz?
Türkiye’de yaşarken.
 
-Facebook’ta sevgilinizi bir başkasıyla 
görürseniz…

“Yazıklar olsun! Hem de bizim albümümüzde!” diye 
yorum eklerim. Sonra kendi yorumumu beğenirim. 

-Hangi ülkede bir yerli KKY yazılımı çalışmıyor?
Tahmin edeyim: Somali.
 
-Facebook’ta evlilik teklifi alırsanız ne 
yaparsınız?
“Daha yeni evlendim teşekkürler” diye kibarca 
reddederim.
 
- “Hollogram Müzesi”nde görmek istediğiniz 3 
kişi kimdir?
Hologram müzesi fikri beni hiç çekmedi. Çok 
karanlık ve göz yorucu bir yer olurmuş gibi 
geldi. Ama tarihte unutulmamasını istediğim 
isimler olacak olursa en başta Gezi’de hayatlarını 
yitirenlerin olması gerekir. 
 
-Üç boyutlu yazıcıda ne üretmek istersiniz?
Başka bir üç boyutlu yazıcı. Böylece sonsuz üç 
boyutlu yazıcım olabilir. O kadar çok olunca da ev 
de yaparım araba da stadyum da.
 
-“Çip” nereye takılmaz?
Kafaya çok takılmaz. Çok takmamak lazım yani. 
Çip bu sonuçta. Nereden bilsin.
 
-Neyin şakası bile hoş değil (Bilişimle ilgili)?
Internet’sizliğin. 

Bilgisayar Mühendisleri 

Odası (BMO) eski Yönetim 

Kurulu Başkanı

Gölay Şakiroğulları

Başbakan, 
“İnternet özgürlüktür” dedi

-“Bir Nisan” ile ilgili dergimize bir manşet atar 
mısınız) (Bilişimle ilgili tabii)
Başbakan, “İnternet özgürlüktür” dedi

- “Son nefesime kadar İnternet’e gireceğim.” 
Sizce bu cümleyi kim söylemiş olabilir?
Mustafa Akgül 

-“Dünyanın 1 numaralı sosyal medya yazılımı 
FaceTürk” neden kapandı?
İçinde “Türk” geçtiği için ayrılıkçı olarak şikâyet 
edildi

-5651 sayılı “İnternet Yasasını” ne zaman 
seveceğiz?
İptal edildiği zaman 

- Akıllı telefonlarla ne yapılamaz? (Örneğin 
boşanma olmaz).
3 çocuk yapılamaz 

- Hangi durumda  tweet atılmaz?
 Böyle bir durum yaşanmadı

- Facebook’ta sevgilinizi bir başkasıyla görürsen-
iz…
“Beğen” tuşuna basarım 

-Hangi ülkede bir yerli KKY yazılımı 
çalışmıyor?
Türkiye’de 
-Facebook’ta evlilik teklifi alırsanız 
ne yaparsınız?
 Beğenen ve paylaşanların sayısına 
bakarım

-“Hollogram Müzesi”nde görmek 
istediğiniz 3 kişi kimdir?
Recep Tayyip Erdoğan hariç herhangi 
bir 3 kişi 

- Üç boyutlu yazıcıda ne üretmek 
istersiniz?
Annemi 

- “Çip” nereye takılmaz?
 Ağaca

-Neyin şakası bile hoş değil (Bilişimle 
ilgili)
Twitter tüm bilgilerini Türk hükümeti 
ile paylaşmayı kabul etti  
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TBD eski Başkanı, SEMOR Organizasyon 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Nezih Kuleyin

Samsung, cep telefonunda Aselsan’la 
rekabet edemeyeceğini açıkladı

-“Bir Nisan” ile ilgili dergimize bir manşet atar 
mısınız? (Bilişimle ilgili tabii).  
Samsung, cep telefonunda Aselsan’la rekabet 
edemeyeceğini açıkladı

-“Son nefesime kadar İnternet’e gireceğim.” 
Sizce bu cümleyi kim söylemiş olabilir? 
Recep Tayyip Erdoğan.

-“Dünyanın 1 numaralı sosyal medya yazılımı 
FaceTürk” neden kapandı? 
Mahkeme gönderilen içerikleri yüklemediğini 
belirledi.

-5651 sayılı “İnternet Yasasını” ne zaman 
seveceğiz? 
Internet tamamen yasaklandığında.

-Akıllı telefonlarla ne yapılamaz? (Örneğin 
boşanma olmaz). 
Yemek pişirilemez.

-Hangi durumda  tweet atılmaz? 
Twitter kapalıyken.

-Facebook’ta sevgilinizi bir başkasıyla 
görürseniz… 
Sosyal medyanın önemini yeniden anlarım.

-Hangi ülkede bir yerli KKY yazılımı çalışmıyor? 
Türkiye’de.
-Facebook’ta evlilik teklifi alırsanız ne 
yaparsınız? 
1 Nisan da mı diye bakarım.

-“Hollogram Müzesi”nde görmek istediğiniz 3 kişi 
kimdir? 
Aydın Köksal, Kaya Kılan ve Necdet Kesmez.

-Üç boyutlu yazıcıda ne üretmek istersiniz? 
Başka bir üç boyutlu yazıcı.

-“Çip” nereye takılmaz? 
Çöpe.

-Neyin şakası bile hoş değil (Bilişimle ilgili) 
İnternet’in de yasaklanacağının.

- Yerli yazılımlarımızı korumamak için üç neden 
belirtiniz 
a) Bırakalım insanlar kullanmaya alışsınlar,
b) zaten koruyamıyoruz. 
c) koru koru nereye kadar
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