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“Sarı sayfalar” internete taşınıyor, 

artık iş on-line aranıyor 

F irma ve kurumların kendi organizasyon ve faaliyetlerine uygun işgücünü 
oluşturmaları; personel seçimindeki başarıyla doğru orantılı. Yanlış personel, 
kısa firma ve kuruma büyük külfetler yüklerken zaman kaybına da neden oluyor.

Büyük bir hızla gelişen teknoloji, birçok alanda kullanım kolaylığı sağlıyor. İşe alım 
süreçleri kamu ve özel sektörde farklı işlerken, günümüzde tüm iş eşleştirme süreçleri 
elektronik ortamda yürütülüyor. Türkiye’de on-line iş arama sektörünü yarattı. Sarı 
sayfaların yerini alan on-line iş arama sektörü, iş arayanların yanı sıra, ilan yayınlayan 
şirketlerle hızla büyüyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s176

Kamu ve özel 
sektörde farklı işleyen işe alımda tüm eşleştirme süreçleri, elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Gelişen teknolojinin sunduğu kullanım kolaylığı, Türkiye’de on-line iş arama 

sektörünü yarattı. Sarı sayfaların yerini alan on-line iş arama sektörü, iş arayanların yanı sıra, ilan yayınlayan şirketlerle hızla büyüyor.

Fatma Ağaç
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Bütün sektörlerde nitelikli eleman sıkıntısı 
yaşanıyor, ancak kalifiye eleman sıkıntısının 
en fazla yaşandığı sektörlerin başında bilişim 
sektörü geliyor. Tabi bu durum da sektörü 
olumsuz yönde etkiliyor. 

Bilişim teknolojilerinde uzman personelin 
bulunması, değerlendirilmesi ve firmalarda 
istihdam edilmesi sürecindeki zaman ve 
maliyet kayıplarını ortadan kaldırmak için, 
kurumlar bilişim  teknolojileri pozisyonundan 
beklentilerini anlayıp, kültür ve temel 
değerlerini dikkate alarak, sektördeki uygun 
profesyonelleri, kabul görmüş standart 
yöntem ve süreçler ile, kaliteden ödün 
vermeden buluyor. Uygun niteliklere sahip 
çalışanların araştırılması ve seçilmesi, bir 
organizasyonun yaşaması ve gelişmesi 
açısından son derece önemli bir insan 
kaynakları etkinliği.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) aylık 
yayını olan BİLİŞİM Dergisi olarak Mayıs 
2015 sayımızda (176.), “Gündem” olarak “İşe 
alımlarda bilişim teknolojileri” konusunu ele 
aldık. Sorularımızı yanıtlayan İŞKUR Genel 
Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, hangi sektörde 
olursa olsun nitelikli eleman sıkıntısının 
o sektörün gelişimini olumsuz yönde 
etkilediğine dikkati çekerek, kalifiye eleman 
sıkıntısının yaşandığı sektörlerden birinin de 
bilişim sektörü olduğunu ifade etti. 

Eleman.net Genel Müdürü Özlem Demirci 
Duyarlar, gazetelerin seri ilanlarını içeren sarı 
sayfaları internet ortamına taşındığına işaret 
ederek, şirketlerin personel arayışını tümüyle 
internete kaydırdığını söyledi.

POLDY İnsan Kaynakları (İK) Sistemleri 
Genel Müdürü Kadri Demir ise eleman 
taleplerinin departman amirleri tarafından 
başlayarak, şirket içindeki çalışanların 
yeteneklerinin yönetilmesine kadar geçen 
tüm işe alım süreçlerinin POLDY sistemi 
ile elektronik ortamda yönetilebildiğini dile 
getirdi. 

Kariro.com, Dijital Pazarlama ve Sosyal 

Medya Müdürü Serkan 
Hacıömeroğlu da firmalarının 
sadece bilişim sektörüne 
yönelik hizmet verdiğinin 
altını çizerek, “Bilişim sektörü 
uzmanlarının kariyer arayışı 
yapabildikleri bir portalız” dedi. 

Devlette, “bilişim 
uzmanlığı” kadrosu ihdas 
edilecek

Kamu kurumlarında 
bilişim alanında çalışacakların 
istihdamında köklü 
değişikliklere gidilecek. Kariyer 
uzmanlığı olarak “bilişim 
uzmanlığı” kadrosu ihdas 
edilecek.

Kalkınma Bakanlığı 
koordinasyonunda hazırlanan 
2015-2018 Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planı’na 
göre, kamuda bilişim 
personelinin istihdamına 
yönelik bir dizi düzenleme 
gerçekleştirilecek.

Kamu kurumlarının 
e-devlet projesi hazırlama ve 
yönetme kapasiteleri, kurumlardaki bilgi 
işlem birimlerinin yetkinlikleri geliştirilirken 
bu birimlerde görev alanların istihdamından 
özlük haklarına kadar uzanan bir dizi yenilik 
gündeme gelecek. Bu kapsamda, kurumların 
bilişim kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla 
kurumların bünyesinde ve kurumlar 
arasında çeşitlilik arz eden bilişim personeli 
istihdam sistemi basitleştirilecek ve adil 
hale getirilecek. Ayrıca kurumlarda bilişim 
personeli istihdamı konusunda dış kaynak 
kullanımı, yarı zamanlı çalışma, kurumlar 
arasında geçici personel değişimi gibi 
yöntemler araştırılacak.

Kamuda “Bilişim Uzman Yardımcısı” ve 
“Bilişim Uzmanı” kadrosu ihdas edilecek, bu 
şekilde istihdam edilecek personel, kadroya 

uygun/işin gerektirdiği nitelikleri ölçen işe 
alım süreçlerinden ve yeterlik sınavlarından 
geçirilecek. Ayrıca, bilişim personelinin 
kurumlar arasında görevlendirilmesi için 
yöntem geliştirilecek.

Kamuda bilişim personelinin seçiminde 
eksiklikler bulunuyor

Kamuda bu alandaki personelin 
istihdamında mali ve idari olanakların 
iyileştirilmesi açısından geliştirmeler 
yapılması gerekiyor. Kamu bilişim insan 
kaynağı uygulamaları, bilişim personeline 
özel sektöre kıyasla daha az ücret ve kariyer 
olanağı sağlıyor. Küresel örneklerde kamuda 
bu alanda yetkinliği yüksek personel istihdam 

etme konusunda yeni çalışma yöntemleri 
oluşturulduğu görülüyor. 

Kamuda bilişim personelinin işe 
yerleştirilmek üzere seçiminde de eksiklikler 
bulunuyor. Personel, Kamu Personel Seçme 
Sınavı (KPSS) dışında bilişim konusunda 
kurumun özel koşullarına uygunlukla ilgili 
herhangi bir yazılı ya da sözlü sınava tabi 
olmadan kamuda çalışmaya başlıyor.

Son dönemde kamuda istihdam edilen 
bilişim personeline ilişkin çeşitli düzenlemeler 
yapıldı. Bu düzenlemelerdeki kısmi 
iyileştirmelere rağmen, halen kamuda aynı ya 
da benzer iş tanımındaki bilişim teknolojileri 
personelinin farklı mali olanakları ve özlük 
haklarıyla çalışması konusundaki kural 
ve koşulların gözden geçirilmesine ihtiyaç 
duyuluyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s176

http://www.bilisimdergisi.org/s176


AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1212015 MAYIS120

İşe alımlarda bilişim teknolojileri
GÜNDEM

İstihdamına yönelik yapılacak 
düzenlemeler

Kamuda bilişim personelinin istihdamına 
yönelik yapılacak çalışma ve düzenlemeler 
şöyle:

- Devlet Personel Başkanlığı tarafından 
kamuda bilişim personel istihdamı politikası 
üzerinde bir çalışma başlatılacak. Bu 
çalışmada, kamunun bilişim personeli 
çalıştırma usul ve esasları belirlenecek ve 
iyileştirme konusunda olabilecek önlemler 
ortaya konulacak.

- Küresel örnekler ve özel sektördeki en iyi 
uygulamalar da göz önünde bulundurularak 
belirlenecek kadroların görevleri, yetki ve 
sorumluluk tanımlarının yapılması, yeni 
usullerin belirlenmesi, halihazırda kamuda 
istihdam edilen mühendis, programcı, 
çözümleyici gibi kadroları yerine kariyer 
uzmanlığı olarak “Bilişim Uzman Yardımcısı” 
ve “Bilişim Uzmanı” kadrosu ihdas edilecek.
Bilişim Uzman Yardımcılığı kadrosunda 
istihdam edilecek personel, bu kadroya 
uygun/işin gerektirdiği nitelikleri ölçen işe 
alım süreçlerinden ve yeterlik sınavlarından 
geçirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının 

bilişim personeli seçiminde genel kriterler 
yanında ihtiyaç duyulan alana özgü (veri 
madenciliği, bilgi güvenliği, bulut bilişim, 
sosyal medya gibi) yeterlilik de ölçülecek.

- Söz konusu kadrolar için kariyer 
uzmanlıklara eşit özlük hakları ve kariyer 
olanakları belirlenecek.

- Kurumlarda bilişim birimlerinde 
çalışan personelin kurumlar arasında geçici 
görevlendirilmesi konusunda usul ve esaslar 
tespit edilecek.

- Düzenlemenin yapıldığı tarihte 
kurumlarda çeşitli unvanlar altında istihdam 
edilen bilişim personelinin, yeni kadrolara 
geçirilmesinde geçerli olacak ilke ve koşullar 
(sınav vesaire) ve özlük haklarına ilişkin 
hususlar belirlenecek.

- Kurumların bilişim stratejilerinde, 
personel istihdamına ilişkin hususlar yeterli 
detayda ele alınacak.

- Devlet Memurları Kanunu’nda ve ilgili 
diğer mevzuatta gerekli düzenlemeler 
yapılacak.

http://www.bilisimdergisi.org/s176
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İş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.com, işe 
alım sürecini kolaylaştıracak bir uygulama 
başlattı. İş arayanlar ve şirketler, aradıkları 
iş ve çalışana, dijital video üzerinden daha 
hızlı ulaşacak. Bunun için ODTÜ Teknokent’te 
hayata geçirilen ve TÜBİTAK tarafından 
desteklenen Türkiye’nin en yenilikçi dijital 
video platformu Yuzyuzeyiz.biz ile iş birliği 
yapan Yenibiris.com, hem adayların hem 
de şirketlerin zaman ve maliyet tasarrufu 
yapmasını sağlıyor. 

İş arayan kişiler, ilk iş görüşmesi için şirkete 
gitmek yerine, istedikleri yer ve zamanda bu 
platform üzerinden insan kaynaklarından 
gelen soruları cevaplayabiliyor. Dilerse 
profil videosu da oluşturabiliyor. Şirketler 
ise adaylar hakkında yüz yüze görüşmeden 
önce daha çok fikir sahibi olabiliyor ve temel 
sorularının cevaplarını video ile izleyebiliyor. 
Yüz yüze görüşme aşamasına gelindiğinde 
ise, canlı video mülakatı yaparak ve bunu kayıt 
ederek, adayın bütün videolarını yöneticilerle 
paylaşmak da mümkün oluyor. Bu inovatif 
çözüm sayesinde her iki taraf da zaman 
ve maliyetten kazanıyor. Ayrıca teknoloji 
sayesinde uzaktaki adaylara da şans tanınıyor. 

İşe alımda dijital video görüşme dönemi başladı

Novigo’dan Türk bilişimcilere kariyer fırsatı
Tüm dünyada dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte, lojistik yönetimi ve 
tedarik zinciri uygulama süreçleri de ciddi bir dönüşüm geçiriyor. Bu konudaki 
uzmanlığı ve alanında lider SAP Tedarik Zinciri Yönetimi çözümleri ile öne 
çıkan Novigo da stratejik bir hamle yaparak Türkiye operasyonlarını genişletme 
kararı aldı. 5. Global ofisini Türkiye’de açan Novigo, genç bilişimcilere yatırım 
yapmayı ve global ölçekte kariyer imkanı sunmayı planlıyor. İstanbul ofisini kısa 
süre önce hizmete alan firma, kendi ekibine yetiştirecek ve yurtdışına beyin 
ihracatı yapacak.

Türk bilişimcilere yatırım 
SAP Tedarik Zinciri Yönetimi süreçlerinde dünya lideri Novigo, Türk 
bilişimcilere yatırım yapma kararı aldı. 2008 yılında kurulan ve küresel ölçekli 
firmalara tedarik zinciri yönetiminde optimizasyon ve danışmanlık hizmetleri 
sunan Novigo, Türkiye ve Orta Doğu pazarına daha iyi hizmet sunabilmek 
için İstanbul’da bir ofis açtı. Türkiye’nin bölgede ciddi bir liderlik potansiyeli 
olduğunu düşünen firma, bu ofiste yurt dışından gelen ekipler kullanmak yerine 
Türk bilişimcilere de kariyer fırsatları sunuyor. 

Ocak 2013’te lansmanı yapılan ve TÜBİTAK 
desteği devam eden Yuzyuzeyiz.biz’i bugüne 
kadar Türkiye’nin önde gelen yerli ve yabancı 
kuruluşlarının yanısıra yaklaşık 30 bin iş 
arayan kişi kullandı. Alınan sonuçlara göre 
adaylarda yüzde 98’e varan rekor cevap 
verme oranı ve yüzde 30 oranında daha 
fazla adaya ulaşabilme olanağı ile, video 
görüşmenin sadece Y kuşağının değil, artık 
tüm çalışanların benimsediği bir teknoloji 
olduğu ortaya çıkmış durumda. Dijital video 
platformuna www.yuzyuzeyiz.biz adresinden 
ulaşılıyor. 

Yuzyuzeyiz.biz, Türkiye’nin içinden çıkmış, 
yetenekli gençlerin başarıyla hayata 
geçirdiği ve kendini sürekli yenileyen 
bir dijital video platformu. Bu uygulama, 
özellikle adayı tanıma amaçlı yapılan ilk iş 
görüşmesinin yerine geçerek, insan kaynakları 
profesyonellerinin işini kolaylaştırıyor. Adaylar 
da ilk görüşme için şirkete gelmeden evinden 
kendini karşı tarafa tanıtma imkânı buluyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s176

http://www.bilisimdergisi.org/s176


AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1252015 MAYIS124

İşe alımlarda bilişim teknolojileri
GÜNDEM

Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği 
Kariyer Portalı, yayında

Oyun geliştirme üzerine kariyer hedefleyen herkesin 
kullanabileceği kariyer portalı, gelistirici.doged.org adresinde 
yayında.
Türkiye’de faaliyet gösteren tüm oyun geliştiricileri bir araya 
getirme amacıyla yola çıkan Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği 
(DOGED), oyun geliştirme alanında kariyerine yön çizmek isteyen 
herkesin yararlanabileceği bir projeye imza attı. Portal üzerinden 
şu hizmetler kullanılabiliyor:
 
• Sektördeki firmalar iş ilanlarını paylaşabilecek.
• Adaylar, yayınlanan ilanlar için dijital başvuru formlarını 

doldurarak ya da Linkedin profillerini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilecekler.
• Adaylar, “Geliştirici Profili” oluşturabilecekler. Profil oluşturulurken temel bilgiler Linkedin 
hesaplarından kolayca aktarılabilecek.
• Geliştirici Profilleri herkese açık durumda olacak.
• Portala tamamen ücretsiz üye olarak, geliştiricilere form üzerinden mesaj gönderilebilecek. 
Geliştiricilerin bağlantı adresleri gizli tutulabilecek.
DOGED geliştirici portaline http://gelistirici.doged.org adresinden erişebilir, sağ üst köşede yer 
alan panelde “GELİŞTİRİCİLER” sekmesinden geliştirici olarak profil oluşturabilir ve “KAYIT OL” 
seçeneğinden portalde hesabınızı oluşturup, ilanlarınızı verebilirsiniz.

Portal üzerinde ayrıca topluluk özelliği olarak bir de forum bulunuyor. Geliştiricilerin özellikle 
oyun geliştirme konularındaki teknik disiplinler üzerine fikirlerini paylaşabilmeleri için özel 
olarak yaratılan foruma http://gelistirici.doged.org/forum adresinden ulaşılabilir.

Microsoft, Elazığ’da Bilişim Akademisi Açtı
Bilişim sektöründe nitelikli iş gücü yetişmesine katkı sağlamayı amaçlayan Microsoft Türkiye, 
bu yöndeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Elazığ Belediyesi ortaklığında açılan Microsoft 
Bilişim Akademisi gençleri yeni kariyer fırsatlarıyla tanıştıracak.

Microsoft Türkiye, bilişim sektöründeki uzman açığını gidermek, nitelikli ve kalifiye gençlerin 
yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’nin 81 ilinde, gençleri destekleyen sosyal 
sorumluluk projelerine devam ediyor. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında açılan Bilişim Akademileriyle 
Microsoft Türkiye, farklı illerdeki gençlerin sürekli olarak bilgi ve iletişim teknolojileri 
konusunda eğitimler alabilecekleri alanlar oluşturuyor. Microsoft Türkiye, bu çerçevedeki 
çalışmalarına Elazığ Bilişim Akademisi’yle bir halka daha ekledi. Bilişim Akademisi, Elazığ 
Belediyesi’nin ortaklığı ile hayata geçirildi.  

Bilişimde kariyer gençleri bekliyor
Elazığ’daki Bilişim Akademisi’nde proje ortaklarının ve genç gönüllülerin desteğiyle, 
Elazığ’daki vatandaşlara yönelik olarak temel bilgisayar, web tasarımı, yazılım geliştirme, 
sosyal medya okuryazarlığı ve internet güvenliği eğitimlerinin yanı sıra liderlik, katılım, proje 
döngüsü, proje yönetimi, sunum teknikleri, gençlik hakları, temel bilgisayar ve ağ kurma 
eğitimleri gibi eğitimler verilecek. Bu eğitimlerle, Elazığ’daki gençlerin bilişim alanında kariyer 
yapabileceklerini fark etmeleri ve bu alanda gelişmelerine destek verilmesi amaçlanıyor.
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Secretcv.com, cepten iş bulma dönemine 
yeni uygulamalarıyla devam ediyor

Secretcv.com, her türlü mobil platformda çalışacak şekilde geliştirdiği mobil 
sitesi ve iphone telefonları için yaptığı IOS uygulamasının yanı sıra tüm akıllı 
cihazlarda çalışacak Android uygulamasını da yayına aldı.
 
Mobilden, IOS’tan ve tüm Android akıllı telefonlardan kolaylıkla ulaşılabilen 
ve kullanıcı dostu olan Secretcv.com ile iş bulmak artık çok daha kolay ve hızlı 
hale geldi. Secretcv’den iş arayan adaylar yeni ilanlara, akıllı telefonları ya da 
diğer mobil cihazları üzerinden anında görebildiği mobil siteye, m.secretcv.
com,  IOS uygulamasına http://scv.li/ios , Android uygulamasına http://scv.li/
android  adresinden erişilebiliyor.

İş bulmanın kolay yolu Secretcv.com, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği 
mobil sitesiyle İK sektöründe yine bir ilke imza atmıştı. Teknolojik platformda 
her zaman öncü olmaya devam edecek olan secretcv.com,  mobil cihazlar 
üzerinden ya da uygulamalar üzerinden ziyaret edenlere rahat bir kullanıcı 
deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Böylece artık bilgisayarınız yanınızda olmasa da 
yolda, tatilde ya da öğle molasında, nerede olursanız olun mobil cihazınız ya da 

uygulamalarınız üzerinden Secretcv’ye ulaşıp en çok ihtiyaç duyduğunuz fonksiyonları kolay ve 
hızlı şekilde kullanmanız mümkün.

Adaylar mobilden hem iş ilanlarına bakıyor, hem CV’lerini güncelliyor…
Tüm mobil cihazlarda kullanılabilen mobil site ve IOS/Android uygulamalarıyla adaylar, 
Secretcv’ye her yerden erişebiliyor, yeni ilanları anlık olarak, çok yakından takip edebiliyor, 
kendilerine uygun iş ilanlarına bakabiliyor, istedikleri iş ilanlarına kolaylıkla 
başvurabiliyor, CV’lerini güncelleyebiliyor, başvurularını takip edebiliyorlar.

Araştırmaların, mobil internet kullanımının her geçen yıl yüzde 30 
kadar arttığını ve gelecekte internete bilgisayarlar yerine mobil 
cihazlardan daha çok erişim olacağını gösteriyor. 
Secretcv.com, her türlü mobil platformda çalışacak şekilde 
geliştirdiği mobil sitesi ve iphone telefonları için yaptığı IOS 
uygulamasının yanı sıra tüm akıllı cihazlarda çalışacak Android 
uygulamasını da yayına aldı. 

Mobilden, IOS’tan ve tüm Android akıllı telefonlardan 
kolaylıkla ulaşılabilen ve kullanıcı dostu olan Secretcv.
com ile iş bulmak artık çok daha kolay ve hızlı hale geldi. 
Secretcv’den iş arayan adaylar yeni ilanlara, akıllı 
telefonları ya da diğer mobil cihazları üzerinden 
anında görebildiği mobil siteye, m.secretcv.com,  
IOS uygulamasına http://scv.li/ios  , Android 
uygulamasına http://scv.li/android  adresinden 
erişilebiliyor.

“Mobil Takip”le 
çalışanlar takipte

B
ilişim sektörünün yeni markası 
GD Holding’in bir seri girişimci 
misyonuyla “geliştirdiği “Kuluçka 
Merkezi” ilk ürününü verdi. Me-
lek Yatırımcı tanımını tümüyle 

değiştiren bir yaklaşım sunan “Kuluçka 
Merkezi”nin olgunlaşan ilk projesi Mobil Takip 
oldu. Özellikle sahada çalışanlarının inter-
net üzerinden hangi lokasyonda olduklarını 
görmelerini sağlayan proje, GD Holding’in 
marketing, yazılım, donanım, operasyon, 
lojistik, hukuk, vergi, muhasebe, ve PR 
hizmetinden faydalanarak geliştirildi. Ku-
luçka Merkezi’ni Melek Yatırımcı tanımından 
farklılaştıran en önemli etken, projenin 
olgunlaşma süresi boyunca girişimcinin GD 
Holding’in bir çalışanı gibi Holding’den maaş 
alması oldu.

İnsan kaynakları, telekom, internet, bilişim, 
e-ticaret sektörlerinde gerçekleştirdiği 
yatırımlarla holdingleşme sürecini tamam-
layan GD Holding’in “internetten Türkiye’nin 
yeni markalarını yaratmak” hedefiyle kurduğu 
“Kuluçka Merkezi” çeşitli nedenlerden ötürü 

projesini hayata geçiremeyen girişimcilerin 
imdadına yetişiyor. 
Merkezde GD Holding’in yarım milyon TL’lik 
yatırım desteği ile geliştirilen Mobil Takip 
projesi, özellikle pazarlama ve satış temsil-
cileri gibi saha çalışanlarının hangi lokasyon-
da olduklarını görmelerine ve birbirleriyle in-
ternet üzerinden anında iletişim kurmalarına 
olanak sağlıyor. 

Holding bünyesinde marketing, yazılım, 
donanım, operasyon, lojistik, hukuk, vergi, 
muhasebe, ve PR gibi her türlü alt yapı 
hizmeti sağlanarak olgunlaşan projede, 
girişimcilerin en büyük sorunu olan risk 
yönetimi de yine GD Holding tarafından 
sağlandı. “Kuluçka Merkezi”nin ilk ürünü olan 
proje, internetten mobil uygulama olarak cep 
telefonu ve tabletlere indirilebiliyor. Uygu-
lama, açık olduğu her an boyunca çalışanların 
hangi lokasyonda yer aldığı görülebiliyor. 
Çalışanlar uygulama aracılığıyla birbirleriyle 
kesintisiz iletişim kurabiliyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s176

http://www.bilisimdergisi.org/s176

