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TBD Yönetim Kurulu Üyesi Karadağ:

Bilişimciler için 
en iyi spor, 
doğada yürümek, 

koşmak 
ve yüzmek

At binen, atletizm, tekwando ve 
yüzme sporlarını yapan Karadağ, 
doğayla mücadele ve doğada olmanın 
sporu kendisi için bir yaşam biçimi 
haline getirdiğini belirtti. Karadağ, 
sporla stresle baş etme, motivasyonu 
güçlü tutma, sağlıklı olma, iletişim 
yeteneğini arttırma, takım çalışması gibi 
beceriler elde edileceğini söyleyip bu 
becerilerin bilişimde kariyer yolculuğu 
için oldukça önemli olduğunu vurguladı. 

Aslıhan Bozkurt

B
u sayımızda “Bilişimcilerin hobileri” sayfalarımızın konuğu Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Karadağ oldu Ardahan’da doğan Karadağ, Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri’ni kazanınca Ankara’ya gelmiş. Fakültede 
öğrencilerin bilgisayar uygulamalarını yaparak “bilişim” mesleğine adım atan 
Karadağ, 2002’den beri danışmanlık veriyor. Karadağ, bilgi güvenliği konusunda 
faaliyet gösteren BLM bilişim’in kurucu ortağı.

1999’da TBD BİM Kulüple yürütme kurulu, TBD İstanbul Yönetim Kurulu üyeliği ve 
Başkanlığı’nın ardından 2013’ten bu yana TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini 
sürdürüyor. AB Projeleri, Bilişim Yıldızları yarışması, Akıllı Şehirler kongresini başlatan 
Karadağ’ın BASIC Programlama Dili kitabı, bilgisayar alanında Türkçe yayınlanmış ilk 10 kitap 
arasında bulunuyor.

Lise ve üniversitede atletizm ve tekwando takımlarında yer alan, atletizm dalında lisanslı 
sporcu olan Karadağ, Türkiye’nin farklı yörelerinde atletizm müsabakalarına katıldı. Karadağ, 
son 5 yıldır amatör olarak orta ve uzun mesafe koşuları, maraton ve yüzüyor. Beş yaşında ata 
binen Karadağ, “Doğayla mücadele ve doğada olmak benim için sporu, yaşam biçimi haline 
getirdi” dedi. 

Uzun yıllar yazılım ile uğraşıp ofise bağlı kaldığından bel ağrıları çeken Karadağ, 2011’de 
tekrar koşmaya başlamış. 

“Dünyanın en zor işlerinde biri olan maraton koşmak, duvara çarpmak ile nerede ise aynıdır” 
diyen Karadağ, maratonun hayatın diğer alanlarında önemli riskler alabilmek ve önemli 
kararlar verebilmek için gereken güveni sağladığını belirtti. 

Yüzmeyi çok sevdiği ve zamanı olduğu sürece saatlerce yüzen Karadağ, son 5 yıldır, yüzme 
stillerine dikkat ederek yüzüyor. Bir sonraki hedefi de triatlon yarışlarına katılmak (koşu, 
bisiklet ve yüzme).

Yakın bir gelecekte yaşlı bir nüfusa sahip olacağına işaret eden Karadağ, spor yapma 
alışkanlığı olmayan bir nüfusun orta yaşta sağlık sorunlarından dolayı iş gücü kaybı 
yaşayabileceğine dikkat çekti. Yerel yönetimlerin profesyonel spor dallarıyla ilgilenmesini 
isteyen Karadağ, devletin de belediyeleri amatör sporları desteklemesi için teşvik etmesini 
önerdi.

Bilişimcilerin yaşadığı sağlık sorunlarına da değinen Karadağ, “Genelde bilişimcileri 
bilgisayar başına kilitleyebiliyor. Bu durum boyun fıtığı, bel fıtığı olarak insana dönebiliyor. 
İnsan vücudu da bilgisayarlar gibidir. Bilgisayarlar, bir süre hareketsiz kaldığında uyku 
moduna geçtiği gibi insan vücudu da yarım saat hareketsiz kaldığında uyku moduna geçip, bir 
süre hastalığa yol açıyor” diye konuştu.

“Özellikle yazılım projeleriyle uğraşan kişiler, ortamdan uzaklaştıracak faaliyetlerde 
bulunmaları yazılım hatalarını aza indirecektir” ifadesini kullanan Karadağ, bilişim 
projelerinin yoğunluğu fazla ve stresi çok olan projeler olduğunun altını çizdi. Spor ile 
stresle baş etme, motivasyonu güçlü tutma, sağlıklı olma, iletişim yeteneğini arttırma, takım 
çalışması gibi beceriler elde edileceğini anlatan Karadağ, “Bu beceriler de bilişimde kariyer 
yolculuğu için oldukça önemlidir. Bilişimciler için en iyi spor, doğada yürümek, koşmak ve 
yüzmektir” vurgusu yaptı.

Karadağ, 5 yıl önce de Tango kursuna başlamış, şimdi orta düzeyde Tango yapıyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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-  Levent Karadağ kimdir? Bize kısaca 
kendinizden söz eder misiniz? 

-1964 yılında Ardahan’da doğdum. 1982 
yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 
Uzay Bilimlerini kazanınca Ankara’ya geldim. 
Yazları Ardahan’a giderdim. 1986’da Fakültede 
öğrencilerin bilgisayar uygulamalarını yaparak 
“bilişim” mesleğine adım atmıştım. 1987-
1990 yıllarında Ankara’da çeşitli bilgisayar 
kurslarında bilgisayar öğretmenliği yaptım. 
1990 yılının sonunda İstanbul’a geldim ve 
halen daha İstanbul’dayım. İstanbul’da özel 
sektörde Programcı, Sistem Analist, Bilgi İşlem 
Yönetici, İş Geliştirme ve Pazarlama Yöneticiliği 
görevlerinde bulunduktan sonra 2002 yılından 
beri danışmanlık ve kendi işimi kurdum. Yazılım, 
Eğitim, E-Ticaret ve Bilgi güvenliği konusunda 
kurucu ortağı olduğum BLM bilişim var.

1999’da TBD BİM Kulüple yürütme kurulu 
üyeliği ile ve arkasından TBD İstanbul Yönetim 
Kurulu üyeliği 2009 yılına kadar bir dönem 
hariç sürdü. 2009-2013 TBD İstanbul Yönetim 
Kurulu Başkanlığı, 2013 yılından beride 
TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini 
sürdürmekteyim. 

TBD İstanbul yönetimindeyken bin civarında 
konuşmacıyı bilişimcilerle buluşturdum. AB 
Projeleri, Bilişim Yıldızları yarışması, Akıllı 
Şehirler kongresini başlattım. Ev kadınları 
internet eğitimi proje mimari ve kitabıyla Türkiye 
çapında 17 ilde 10 binden fazla kadına ulaştık. 

1990 yılında BASIC Programlama Dili kitabı 
ticaret liseleri ve üniversitelerde okutuldu. 
Bilgisayar alanında Türkçe yayınlanmış ilk 10 
kitap arasında yerini almış ve 100 bin civarında 
bir baskı yapmıştır.  2003 yılında “İnteraktif 
Kadın” kitabı (10 bin baskı) “Ev Kadınlarına 
İnternet Öğretme” projesi ile Türkiye’de çok 
sayıda kadına eğitim verilmiş ve proje çeşitli 
kurumlar tarafından değişik şekilde günümüze 
kadar ulaşmıştır. 2008 İnternet Sizi Bekliyor 
(Ailenin İnternet Klavuzu) kitabı 150 bin baskıyla 
İnternetin gelişimine önemli katkı sağlamıştır. 
2010 yılında yayınlanan İnternet Pazarlama ve 

Başarı Öyküleri kitabı, E-Ticaret ve Girişimcilik 
kitabı KUDAKA (Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı)  
tarafından 10 bin civarında basılarak bölgedeki 
girişimcilere dağıtılmıştır. 

- Öncelikle iyi bir sporcu olduğunuzu duyduk. 
Hangi sporlarla ilgileniyorsunuz?

-Lise ve üniversitede Atletizm takımlarında 
yer aldım. Kısa bir süre Fenerbahçe Atletizm 
takımında yer aldım. Ayrıca üniversitede 
Tekwando takımında yer aldım.  Son 5 yıldır 
amatör olarak orta ve uzun mesafe koşuları, 
maraton ve yüzüyorum.  

- Spor sizin için ne ifade ediyor, bir hobi mi, 
yaşam biçimi mi? Lisanslı sporcu musunuz?

-Ata binip dörtnala sürdüğümde beş yaşındaydım. 
Çocukluğum atlarla geçti. 5 yaşından 18 yaşında 
kadar yazları bir ay atlar, çayırlarda otlatarak 

geçerdi. Bazen at, zinciri kırıp kaçardı bende 
akşama kadar atı kovalar bir şekilde yorar veya 
köşeye sıkıştırıp yakalar eve getirirdim. Bu 
özelliğimden dolayı bir dönem “at yakalayan” 
diyenler oldu.  

Doğayla mücadele ve doğada olmak benim için 
sporu, yaşam biçimi haline getirdi. Ormanlık 
alan, dağlık alan, kırlar, bende koşma hissi 
uyandırır, fırsat bulduğum zamanda koşarım. 
Denizler oldum olası benim ilgi alanım, kıyıdan 
fazla uzaklaşmadan kıyıya paralel saatlerce 
yüzerim. Geçen yıl İstanbul’da Olimpiyat Yüzme 
Havuzu’na giderek, Milli sporcularla aynı 
havuzda yüzüyorum, bazen onların havuzda 
yaptığı hareketleri yapmaya çalışıyorum zaman 
zaman zor anlar yaşıyorum. Koşu ve yüzme 
malzemeleri arabamda benimle dolaşırlar.  
Fırsatı yakaladığım anda kullanırım. 
Lise ve üniversite yıllarında Atletizm dalında 
lisanslı sporcuydum. 

- Bu güne kadar katıldığınız yarışma veya 
organizasyonlardan söz eder misiniz?

-Lise ve üniversite yıllarında Türkiye’de farklı 
yörelerinde atletizm müsabakalarına katıldım.  
3.000, 5.000, 10.000 mt koştum, uzun atlama ve 
hızlı yürüyüş yaptım.

Gençlerde uzun atlamada 6 metre atlayarak 
Türkiye dördüncülüğü, 10.000 metreyi 30 dk 
koşarak gençlerde 3. olmuştum. Hızlı yürüyüşte 
100 mt 18 saniyede yürüme ve 5.000 metreyi 25 
dk koşarak üniversitelerde ikincilik almıştım. 

Son beş yıldır İstanbul’da farklı tematik koşulara 
katıldım: Belgrad Ormanı Baba-Oğul koşusu 
(oğlumla beraber koştum), Kilyos Macera 
koşusu (çamurlar, engellerle dolu bir parkur), 
Koşucuları Anma koşuları, Çayırova Yarı 
Maratonu, Çekmeköy Dağ Koşusu, İstanbul 
Maratonu, Geyik Koşuları, Ataköy Gazi Koşusu 
vs.. 
 

- İstanbul Boğazı’nı koşarak geçtiğinizi 
duyduk. İstanbul Maratonu koştunuz? 
Maraton hakkında bilgi verir misiniz?

 
-Genç yaşlarda Maraton (42 km 196 mt) koşmak 
istemiştim. Ancak o kadar uzun mesafenin 20 
yaş altında fiziksel zararları olacağını söylediler 
bende koşmaktan vazgeçmiştim. Uzun yıllar 
içimde ukde olarak kaldı. Uzun yıllar yazılım 
ile uğraşınca ofise bağlı kaldım ve bel ağrıları 
çektim. 2011 yılında tekrar koşmaya başladım. 
İlk maratondan bir ay önce sakatlanmıştım ve 
sakat bir şekilde maraton koşmaya başladım 
ancak 30 km koştum, geri kalanını yürüyerek 
bitirdim.   2013 yılında tekrar katıldım ve bu 
sefer maratonu koşarak bitirdim. Ancak, ilk 
deneyimim olduğu için enerjiyi tamamına 
yayamadım. 3 saat 30 dakikada bitirmeyi 
hedeflemiştim. Son 20 km rüzgâr nedeniyle 
3.58’de bitirdim.  
Koşarken düz duvara çarpmaktır “Maraton”. 
Dünyanın en zor işlerinde biri olan maraton 
koşmak, duvara çarpmak ile nerede ise aynıdır. 
Gerçekten sınırlarınızı zorlamak istiyorsanız, 
kesinlikle maraton koşmalısınız.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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Gerçekten 42.196 m çok uzun bir mesafe benim 
için, okuduğum bir yazıda şöyle diyordu: Atlet, 
30.Km’den sonra neredeyse her adımınızda 
duvara çarpmış gibi beyin ve diğer tüm 
organlarınız tepki verir. Buna koşarak duvara 
çarpmakla aynı orantıda olduğunu söylüyorlar. 
İlk maratonunuzda ayak tırnaklarınızdan birkaç 
tanesi çıkabilir. 

Maraton, vücudun, zihnin ve ruhun tüm enerjisini 
bitirecek kadar uzundur. Enerji kaynakları, 
kas gücü, zihinsel ve duygusal dayanıklılık, 
fizyolojik dayanıklılık tamamıyla test edilir. 
Maratonun cazibesi de herhalde burada saklıdır. 
Çünkü maraton koşmak hiç kolay değildir 
ve tam bir mücadele gerektirir. Maratonu 
bitirebilmek kendinize yüksek bir hedef seçip 
başarabileceğinizin ispatıdır. Size hayatın diğer 
alanlarında önemli riskler alabilmeniz ve yaşamla 
ilgili önemli kararlar verebilmeniz için gereken 
güveni sağlar. Maratoncu olmak kendinizi önemli 
hissettirir, sizi özel yapar. Aylarca gece gündüz 
çalışıp (4 saatin altında bitirmek için en az 8 ay ve 
toplamda 4.000 km koşmanız lazım). Maratonu 
bir kez koşmayı başardıysanız kendi kendinize 
şunu söylüyorsunuz: Bunu yapabildiysem artık 
her şeyi yapabilirim!..

- İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçeceğinizi 
söylüyorsunuz? Hazırlık aşaması ve parkurdan 
bahseder misiniz?  

-Yüzmeyi çok severim ve zamanım olduğu sürece 
saatlerce yüzerim. İstanbul Boğazı’nı yüzerek 
geçmekte uzun zaman hedeflerim arasındaydı. 
Geçen yıl, işi ciddiye alarak antremanlara 
başladım. Olimpiyat yüzme havuzunda yüzme 
stillerini oturtma ve güç antremanları yaptım. 
İstanbul Boğazici Kıtalar Arası Yüzme Yarışı, 

her yıl Temmuz aylarında yapılıyor. Son 
yıllarda yurt dışından çok fazla kişi katıldığı 
için ve kontrol edebilmek için yarışa katılan 
kişi sayısı kısıtlı. Mayıs ayında İstanbul ve 
çeşitli illerde havuzlarda elemeler yapılıyor. 
Benim yaş grubumda geçen yıl 800 metreyi 
18 dakikanın altında yüzenleri almışlardı. Ben 
de antermanlarda 800 metreyi 16 dakikada 
yüzüyordum. Elemelere katıldığımda hesaba 
katmadığım bir durumda aynı kulvarda 
dört kişi yüzmeye başladık. Birkaç kez ciddi 
çarpışma olunca 800 mt 20 dakikada yüzdüm. 
Maalesef! Yarışa katılamadım. Önümüzdeki yıl 
kalabalık kulvarlarda yüzerek, çarpışmalardan 
doğabilecek zaman kayıplarını aza indirip, 2016 
yılında tekrar katılacağım. 

Parkur, Kanlıca’dan (Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsünden Karadeniz’e doğru 1 km civarı 

bir noktadan başlıyor ve Boğaziçi Köprüsü’ne 
varmadan su adasının yanından geçerek 
Kuruçeşme’de bitiriliyor. Toplamda 6.5 km yol.

- Boğazı yüzerek geçen sporcuların öncelikle 
dikkat etmesi gereken temel kurallar 
nelerdir? 

-Boğazda yüzmek isteyen kişilerin 40 yaş üstüyse 
havuzda 800 metreyi 15 dakikanın altında 
yüzmeleri. Boğazda ters akıntıların, alabora 
olunan yerleri düşündüğümüzde antrenmanlarda 
hızlı ve tempolu antrenmanların yapılması. Rotayı 
koruma adına düz bir çizgide yüzmeyi öğrenmek. 
Çizgiden sapıldığı zaman ters akıntılara veya 
alaboraya yakalanma oranı çok yüksek. Bazı 
bölgelerde su sıcaklığı 4-5 derece düşmektedir. 
Ayrıca son 500 metrede kıyıya doğru yüzüleceği 
için bir süre akıntıyla mücadele etmek zorunda 
kalınıyor. O nedenle gücü bitirmemek gerekir.  
Kıyıya dönülecek yer iyi seçilmelidir.  Yoksa ters 
akıntıya kapılıp, 6 km 40 dakikada yüzüp, son 500 

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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“Maraton koşan kişi 
zamanına bakılmaksızın 
maratoncudur. Maraton 
koşmayı deneyen 
hemen herkes aylarca 
antrenman yapmıştır 
ve madalyaya anlamını 
veren, hızlı veya yavaş 
olması ile sadece o gün 
sarf ettiği efor değil, 
gösterdiği bu fiziksel ve 

zihinsel kararlılıktır.”  
Mary R. Wittenberg
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metreyi bir saatte yüzen kişi sayısı oldukça fazla.

- Yüzme sporuna ne zaman başladınız? Halen 
ne sıklıkla spor yapıyorsunuz?

-12 yaşında Ardahan’da Kura nehrinde yüzme 
öğrendim. Ancak! denizle tanışmam 18 yaşında 
oldu. Son 5 yıldır, yüzme stillerine dikkat ederek 
yüzüyorum. Son iki yıldır kışları da havuzlara 
giderek yüzmeyi sürekli hale getirdim. Haftada 
3 veya 4 gün yüzerim. Bir sonraki hedefim de 
triatlon yarışlarına katılmak (koşu, bisiklet ve 
yüzme).

- Türkiye’nin yüzme ve koşu sporlarında 
mevcut duruma ilişkin değerlendirmenizi 
alabilir miyiz?  Yüzme ve koşu sporlarının 
yerel yönetimler ve devlet tarafından nasıl 
teşvik ve desteklenmesini önerirsiniz?

-Atletizm bütün sporların anasıdır. Oysa, 
ülkemizde atletizm üvey evlat muamelesi 
görüyor. Birkaç kahraman çıkıyor. İnsan üstü 
çabalarla olimpiyat ve Avrupa dereceleri elde 
ediyorlar. Ancak, sonrasında profesyonel 
ve devlet desteği olmayınca uluslar arası 
doping tuzağına düşüyorlar. Özellikle 1.500 mt 
Süreyya Ayhan ve Aslı Çakır Alptekin Olimpiyat 
şampiyonlukları yakaladılar. Maalesef, doping 
tuzağına düştüler... Oysa, Avrupa’da bu 
derecedeki sporcular “devlet sporcusu” sıfatı 
kazanıyorlar. Bir sürü uzman denetiminde 
antrenman yapıp, günlük yaşantılarını 
sürdürüyorlar. Aksi halde katıldıkları bir yemekte 
doping içeren malzeme veya antrenman destekli 
olarak aldıkları ilaçlarda farkında olmadan 
doping içeren maddeler bulunuyor. 

Türkiye genç nüfusa sahip bir ülke ve nüfusun 
yüzde 60’tan fazlası büyük şehirlerde yaşıyor. 
Yakın bir gelecekte yaşlı bir nüfusa sahip 
olacağız. Spor yapma alışkanlığı olmayan bir 
nüfusun orta yaşta sağlık sorunlarından dolayı 
iş gücü kaybı yaşaması beklenir. Bu durumunda 
da sağlık harcamaları çok fazla olacaktır. 
İstanbul’da bile koşacağınız parkur o kadar 
az ki. Hatta, koşmak için yapılan parkurlarda 
betonlardan yapılmış.  

Olimpiyatlara adaylıkta rekor kıran Türkiye’de, 
lisanslı sporcuların oranı yüzde 5. Olimpiyatları 
alan ülkelerde bu oran yüzde 20-30. Yüzme 
bilenlerin oranı da yüzde 5 olduğu gibi yüzme 
bilenlerin de yüzde 90’ı suyu adeta dövüyorlar. 

Yerel yönetimler, profesyonel spor dallarıyla 
ilgilenmeli. Bugün birçok belediyenin futbol 
takımı var.  Belediyeler özellikle amatör 
spor dallarını desteklemeleri gerekir. Tatil 
beldelerinde belediyelerin yüzme kursları 
açmaları gerekiyor. Her yıl Türkiye’de yaklaşık 
bin kişi boğuluyor. Bu korkunç bir rakam. 

Devlet, belediyeleri amatör sporları desteklemesi 
için teşvik etmelidirler. Yine büyük kulüplerin 
birkaç dalda faaliyet göstermeleri teşvik edilmeli. 
Belli sayıda personeli bulunan kurumlarda 
spor kulüpleri oluşturmaları zorunlu hale 
getirilmelidir. 

- Bir bilişimcinin sporla ilgilenmesi bilişimciye 
ne kazandırır? 

-Bilişim mesleğinde gelişmeler baş döndürücü 
bir şekilde devam ediyor. Yeni teknolojilerle 

Özellikle yazılım projeleriyle uğraşan kişiler, 
ortamdan uzaklaştıracak faaliyetlerde 
bulunmaları yazılım hatalarını aza indirecektir.  
Teknik işleri için de bu durum aynıdır. Bilişim 
projeleri zaman yoğunluğu fazla ve stresi çok 
olan projelerdir. Sürekli teknoloji karşısında 
olduğumuzu da düşünürsek. Spor ile stresle baş 
etme, motivasyonu güçlü tutma, sağlıklı olma, 
iletişim yeteneğini arttırma, takım çalışması 
gibi beceriler elde edecektir. Bu beceriler 
de bilişimde kariyer yolculuğu için oldukça 
önemlidir. Bilişimciler için en iyi spor, doğada 
yürümek, koşmak ve yüzmektir. 

- Yüzme ve koşu dışında başka hobileriniz ya 
da ilgilendiğiniz spor veya alanlar var mı? 

-Türkiye, çok güzel bir ülke. Ben de gezmeyi çok 
sevdiğim için bazen gezi yazıları yazmaktayım. 
Bir dönem gezi dergisinde gezi yazarlığı yaptım.

 

“Koşu yapmak, benim için 
sadece bir egzersiz değil, aynı 
zamanda bir rahatlama biçimi. 
Her sabah kendi düşüncelerimle 
baş başa kalıp, kendime zaman 
ayırabildiğim 
terapi saatleri” 
Bruce Lee

uğraşmak keyif verdiği gibi birçok teknoloji 
tam oturmadığından problemlerde çok 
oluyor. Genelde bilişimcileri bilgisayar başına 
kilitleyebiliyor. Bu durum boyun fıtığı, bel fıtığı 
olarak insana dönebiliyor. İnsan vücudu da 
bilgisayarlar gibidir. Bilgisayarlar, bir süre 
hareketsiz kaldığında uyku moduna geçtiği 
gibi insan vücudu da yarım saat hareketsiz 
kaldığında uyku moduna geçip, bir süre 
hastalığa yol açıyor.

Tango. Gençliğimdeki ukdelerim maraton koşmak, boğazı yüzerek 
geçmek ve tango yapmaktı. 5 yıl önce Tango kursuna başladım. 
Şimdi orta düzeyde Tango yapıyorum. 

Tangoyu tanımlamak istersek…

Kendinizi konuşmadan dünyanın her yerinde ifade edebileceğiniz 
bir dildir Tango. Ruhunuzun en derinlerinde sakladığınız zerâfet, 
asalet, yaratıcılık ve sanatsal duygularınızı ortaya çıkarmanın en 
güzel yolu... 
Tango yapmak, kendini özgür ve asil hissetmektir. Maddi olarak 
zengin olmasan da gönlünün dünyalar zengini olduğunu dile 
getirmektir. Yeri gelince hırçınlaşabilmektir. Yeri geldiğin de ise 
küstahlaşabilmektir.
 
Hayatı dansta yaşayabilmektir.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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