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Kamu kurumlarına yönelik siber veya sibel saldırılar (oğlan saldırıyorsa Siber,
kız saldırıyorsa Sibel) 2014 yılında iki kat arttı… Bu ikisi aynı anda saldırırsa
ne derece hazırlıklıyızdır, bilemiyorum… Biliyorum da söylesem dilim
varmıyor, söylemesem yürek razı değil…

Koray Özer
koray.ozer@tbd.org.tr

Sigmund Freud’a kızmışlar, insanları aptal yerine koyuyorsunuz diye… O da
demiş ki biz kimseyi bir yere oturtmadık, serbest bıraktık. Herkes kendine uygun
yere oturdu…Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi tanıtıldı… Seviyorum proje üretilmesine…
Lakin bu iş haremde çocuk büyütmeyi andırıyor, çok anneli… Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, TURKSAT, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu
derken kimi kim yönetecek veya sevk idare edecek… Bu işleri tek elden koordine etmek için TBD’den
birilerinin mi bakan olması gerekiyor…
Mizahı seviyorum. Çünkü seratonin salgılatıyor bize… Bir de psikolojik bakışı seviyorum. Gözümüzü
açıyor… Bundan sonra her ay psikiyatrist ve yazar Rıza Cumhur Boratav dergimizden seslenecek…
O kızım sana söylüyorum diyecek… Sektörüm sen anla da ben diyeceğim… Bu ayki yazısının konusu
ötelemek mi, ertelemek mi… Örneğin sektör hedefleri için yazıyı okuyabiliriz… Ama daha iyisi de
kendimiz için okumak…

Merhaba

Freedom House’nin yayınlandığı rapora göre Türkiye internet özgürüğünde
Uganda, Angola, Tunus, Singapur, Endonezya, Zambiya, Fas, Urdun, Libya
Bangladeş, Ruanda’nın bile gerisinde kalmış… Tek tesellimiz bizden
sonra Zimbabve, Venezuela ve Sri Lanka‘yı geçmiş olmamız… İran’ı hiç
saymayalım… En güzeli kendimize 2015 için kardeş Azarbeycan’ı hedef
koyalım… Eğer onları geçersek bu satırlarda gelecek yıl gerekli övünmeyi de
yapacağız…
Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TUBİSAD), bilgi ve iletişim teknolojileri
(BİT) sektörüne ilişkin 2014 yılı değerlendirme raporuna göre BİT sektörü
geçen yıl yüzde 11 ila 15 arasında büyümüş… Bir yılda birden fazla cep
telefonu aldığımıza sevinmeli mi yoksa üzülmeli mi?
Elektronik yayına vergi indirimi nihayet geldi… Sanırım yöneticilerimiz
internetle tanışmakta oldukça geç kaldı… İnsan bazı kararları evdeki
çocuklara da sormalı, değil mi ama?
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Dosya konumuz “Nanateknoloji”. Dünya hızla küçülüyordu, birinciliği nanoteknolojiye verdiler 21.
yüzyılda… Pek çok alanda kullanıyoruz bu teknolojiyi… Ülkemizde de pek çok kamu, özel kuruluş ve
üniversite bu konunun içinde… Yapılan çalışmalar gerçekten göz kamaştırıcı… Konuyla bağlantılı olarak
Mikro Elektro Mekanik Sistemler (MEMS) Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tayfun
Akın’la da bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendimiz de bizzat gidip tesisileri gezdik tanıdık ve yapılan işlere
hayran kaldık… Tayfun Hoca şöyle dedi: “Dünyada sadece dört ülkede üretilen minyatur kızılötesi
kamerayı biz sekiz yıl önce yaptık. Bunu yapan ilk ve tek üniversite olduk. Diğer ülkelerde bunu büyük
şirketler yapıyor. Sekiz yıldır da bir destek bulmak icin de çırpınıp duruyoruz!”Kısaca gelişme bir takım
oyunudur, bireysel değil. Bir irade gerekiyor aynı yöne yürüyenleri bir arada tutmak ve yönetmek için…
Bilişim alanında olduğu gibi… Yoksa kamaşıp kamaşıp kalmak diye bir deyim üreteceğim…
Ocak sayımızda TBD “Sayısal Gündem 2020” gruplarının Türkiye’nin geleceğine yönelik öngörülerini
yayımlıyoruz. Alanlarındaki çalışmaları yapıp raporlaştıran bu gruplar 2014’de olanları, olmazları ve nasıl
başarabileceğimizi anlatıyorlar. Lütfen kulak verelim…
Daha neler neler… Köşe yazarlarımız dışında Tunay Alkan , Ebru Altınok, Nejat Çerçi’den telif yazılar,
Prof. Dr. Ayşegül Ataman, psikolog Bahar Özkan ile söyleşiyi de saydık mı geçti işte dergimiz iki yüz
sayfayı… Herkese iyi okumalar diliyorum…
Şen kalın
Koray Özer

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısının,
dünyada rekabet edebilir konuma ulaşmasını
sağlayacaklarını kaydeden Elvan, Türkiye’de
Veri İletim Merkezleri ile İnternet Değişim
Noktaları kurulması amacıyla çalışmaları
başlattıklarını duyurdu. Sayısal arşiv, oyun,
bilgisayar pazarı, yazılım ürünleri gibi
alanlarda yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu
vurgulayan Elvan, bu konudaki çalışmaların
da başladığını, bu alanları içeren yasal
düzenlemenin önümüzdeki yıl yapılmasının
planlandığını ifade etti.

Bilişim altyapısına
yılda 5 Milyar Dolar yatırım
Bakan Elvan:

Ortak hedeflerin konmasının ortak akılla
olacağını belirten Elvan, burada sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler ve ilgili tüm
taraflarla işbirliğine devam edeceklerini,
ülkenin ihtiyacı olan orta ve uzun vadeli
bakış açısı çerçevesinde yapılması gereken
çalışmaları birlikte yapacaklarını kaydetti.

“Her yıl 10 bin yazılım elemanına ihtiyaç var”
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Başkanı Dr. Tayfun Acarer de söz konusu
çalışmaların çok ciddi bir ihtiyacı gidermek
için yapıldığını söyledi. Yayımlanan sektör
raporlarına göre, sektörün en önemli
ihtiyacının yüzde 59 ile nitelikli eleman ihtiyacı
olduğunun belirtildiğini, bu konuda sadece
Türkiye’de değil Avrupa Birliği’nde de (AB)
ciddi bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Acarer,
“Önümüzdeki 5 yıl içinde 860 bin yeni yazılım
elemanı ihtiyacı var Avrupa’da. Türkiye’de her
yıl en az 10 bin yeni yazılım elemanına ihtiyaç
var” dedi.
“Türkiye’nin petrolü önümüzdeki yıllarda
yazılım olacak”
YASAD Başkanı Doğan Ufuk Güneş de sektör
olarak en önemli sorunlarının nitelikli eleman
olduğunu dile getirerek, sektörün her yıl 50
bin civarında yeni personel ihtiyacı olduğunu,

Sabahattin Zaim ve İstanbul Aydın Üniversitesi ile
YASAD arasında “Bilişim Dersleri ile Revizyonu”
protokolü imzalandı.

U

laştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı toplantı salonunda,
18 Aralık 2014’te Sabahattin
Zaim Üniversitesi, İstanbul Aydın
Üniversitesi ve Yazılım Sanayicileri Derneği
(YASAD) arasında “Bilişim Dersleri ile
Revizyonu” imza töreni gerçekleştirildi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Lütfi Elvan, protokolün üniversite ile
sanayinin işbirliğinin geliştirilmesi, sanayinin
bilgi ve iletişim sektörünün ihtiyaçları
doğrultusunda öğrenci yetiştirilmesi,
öğrencilerin istihdamının sağlanması amacıyla
imzalandığını bildirdi.
Bilgi ve iletişim sektörünün tüm sektörlerin
lokomotifi olduğunu vurgulayan Elvan,
Bakanlık olarak önümüzdeki günlerde bilgi
ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren
yazılımcı firmalara Ar-Ge desteği vermeye
8
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başlayacaklarını açıkladı.
Çok hızlı gelişen sektörün,
güçlü bir altyapısının
olması gerektiğine dikkati
çeken Elvan, yılda 5 milyar
dolarlık altyapı yatırımı
gerçekleştirdiklerini
söyledi.
Nitelikli insan kaynağı
konusunda ciddi sıkıntı yaşandığına işaret
eden Elvan, protokolle, üniversitelerin
bilgi ve iletişim sektörünün talep ettiği
müfredat programı çerçevesinde öğrencileri
programdan geçireceklerini mezun
olanların YASAD ve Bakanlık tarafından işe
yerleştirileceklerini anlattı.
2015 sonunda 4G’yi devreye sokarak,

üniversitelerden mezun olan öğrenci sayısının
ise 12 bin olduğunu söyledi. 10 yılda 1 milyon
istihdam, 10 yılda 10 milyar dolar ihracat
hedeflerinin olduğunu ifade eden Güneş,
“Bugün yaptığımız protokolle bu hedefe
bir adım daha yaklaşmış olacağız. İnşallah
hükümetimizin desteğiyle doğru adamlar
atmaya devam edersek Türkiye’nin petrolü
önümüzdeki yıllarda yazılım olacaktır” diye
konuştu.

Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Mustafa Aydın ve Sabahattin Zaim Üniversitesi
Rektörü Mehmet Bulut’un konuşmaların
ardından Bakan Elvan, BTK Başkanı
Acarer, YASAD Başkanı Güneş, Sabahattin
Zaim Üniversitesi Rektörü Bulut ve Aydın
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Aydın
tarafından protokoller imzalandı.

BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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2 Aralık’ta yürürlüğe
giren düzenleme ile
tablet, akıllı telefon gibi
cihazlardan okunabilen
dijital kitap, dergi ve
gazete formatları için
alınan vergiler yüzde 10
ile 17 arasında değişen
oranlarda düşürüldü.
E-kitapta basılı kitap
vergi oranlarıyla
eşitlenerek yüzde 8’e
inen vergi oranı, e-dergi
ve e-gazetede ise yüzde
1 olarak uygulanacak.

Elektronik yayına

vergi indirimi

E

lektronik
yayınlardaki
(elektronik kitap
“e-kitap”, e-gazete
ve e-dergi) KDV oranlarının
düşürülmesi çalışmaları
sonuçlandı. Tablet
bilgisayar ve akıllı telefon
gibi cihazlar üzerinden
okunabilen e-dergi,
e-gazete, e-kitap gibi dijital
yayın versiyonları için vergi
indirimi uygulandı. Bugüne
kadar yüzde 18 olan KDV
oranlarındaki düzenleme,
1 Aralık itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlandı ve 2
Aralık tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 2013/5595
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile e-kitapta KDV
oranı yüzde 18’den yüzde 8’e çekildi. Aynı karar ile
gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışında
geçerli olan KDV oranı da fizikileriyle eşitlenerek
yüzde 1’e indirildi.
E-kitaplara gelen indirime ek olarak gazete
ve dergilerin elektronik basımlarında yapılan
yüzde 17’lik indirim oranının, dijital yayıncılığa
adım atmak isteyen yayıncı kişi ya da kuruluşları
teşvik etmesi bekleniyor. Gerçekleşen indirimler
neticesinde elektronik ortamda yayına girecek
dergi ve gazete fiyatlarındaki düşüşlerin hem
kullanıcıların hem de yayıncıların ilgisini çekmesi
bekleniyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte okurların yoğun
bir şekilde elektronik yayınları talep ettiği
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ve pazarın büyüdüğüne işaret eden Yayımcı
Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED)
Başkanı Bayram Murat, e-yayınlardaki KDV
oranı şikâyetleri üzerine Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını, bunun
sonucunda e- kitap, e-gazete ve e-dergi KDV
oranlarının yeniden düzenlendiğini anlattı.
Söz konusu gelişmeyi özellikle Fırsatları
Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
(FATİH) Projesi ile birlikte yaygınlaşacak olan
e-okurlar için çok önemli bir adım olarak
nitelendiren Murat, dünyada hızla büyüyen
e-kitap yayıncılığının Türkiye’de yayıncılık
sektörü içindeki payının binde üç seviyelerinde
kaldığını anımsatarak şunları söyledi:
“Türkiye’de elektronik yayıncılığının
gelişememesinin en önemli nedenlerinden
biri internette e-kitap korsanlığının hızla
artmasıdır. E-kitap korsanlığıyla mücadele
edilebilmesi için yasal desteğe ihtiyaç
vardır. E-kitap korsanlığının yasada açıkça
tanımlanması ve cezalarının belirtilmesi
gerekmektedir. Mevcut yasalarla e-kitabın
korsanlığı ile mücadele çok sınırlı kalmakta,
caydırıcı sonuçlar alınamamaktadır.”

SEKTÖRDEN YANSIMALAR

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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BİT sektörünün 2014’te yüzde 11-15
büyümesi bekleniyor
TÜBİSAD, BİT sektörünün geçen
yıl yüzde 11 ila 15 arasında bir
büyüme gerçekleştireceğini
belirtirken 2015’te temkinli bir
büyümenin olacağı ve yılın ikinci
yarısındaki seçim sonrasında bir
hızlanma görüleceğini öngörüyor.
Bu yıl giyilebilir teknolojilerin ülke
pazarlarına hareket getireceğini
bildiren TÜBİSAD’a göre bilişimde
yerli üretimin doğru algılanması ve
doğru planlanması gerekiyor.

T

ürkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), bilgi ve iletişim
teknolojileri (BİT) sektörünün büyüklüğüne ilişkin 2014 yılının
değerlendirmesini yapıp 2015 tahminlerinde bulundu. TÜBİSAD,
2014 yılı için büyüme ve pazar büyüklüğü verileri ile ilgili net
rakamları 2015 yılının nisan ayında yayınlayacağı sektör raporu ile
açıklayacak. Ancak dernek, rapor öncesinde, üyelerinden alınan bilgiler
doğrultusunda 19 Aralık 2014’te yazılı bir değerlendirme yapıp 2014
yılı tahminini kamuoyu ile paylaştı. TÜBİSAD’ın son üç yıldır yayınladığı
BİT sektörü pazar verileri raporuna göre, sektörün 2013’te 61,6 milyar
olan hacmi, 2014’te Türk Lirası bazında yüzde 11 ile yüzde 15 arasında
bir büyüme gerçekleştirecek. Veri, bulut teknolojileri ve katma değerli
servislerin sektördeki büyümeyi besleyecek önemli alanlar arasında
yer alacağı 2015’te makroekonomik tahminler doğrultusunda temkinli
bir büyüme olacak ve yılın ikinci yarısında, özellikle seçim sonrasında
hızlanma görülecek.
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2014 yılı genel değerlendirmesine göre, son
birkaç yıldır BT gündemini işgal eden “Bulut
bilişim” pazarı, küresel olarak gelişme
kaydettiği gibi Türkiye pazarında da etkisini
gösteriyor. 2014 yılında Veri Merkezi ve
felaket kurtarma alanlarında yatırımlar
gerçekleşti, BT hizmetleri büyüdü.
Dünya genelinde PC’lerin tekrar adetsel
ve hacimsel ağırlık kazandığı ve tabletlerin
yavaşladığı bir dönemde, Türkiye’de akıllı
telefon ve tabletler satıcı firmalar açısından
PC’lerdeki gelir düşüşünü azaltan bir etki
yarattı. YouTube ve Twitter yasakları, yabancı
yatırımcılar üzerinde olumsuz etkiye neden
oldu.
Genel olarak
bakıldığında ise
toplam donanım
pazarı üçüncü
çeyrekte adet
bazında yaklaşık
yüzde 1 küçüldü,
kurumsal alanda
dolar bazında uzun
yıllar sonra ilk kez
yaklaşık yüzde 5
azaldı. 2014 yılındaki seçimlere kadar kamuda
çok fazla hareket olmaması ve sonrasındaki
dönemde de görev değişiklikleri kamu
yatırımlarını olumsuz etkiledi.
Bireysel tüketici tarafında ise satın alma
talepleri büyümeye devam etti. Ana ürün
gruplarına bakıldığında taşınabilir PC
ürünlerinde bir miktar küçülme yaşandı,
masa üstü bilgisayarlarda ise bir önceki
yıla göre aynı seviyenin korundu. Tablet
ürünlerinde ise bir önceki yıla göre az da olsa
bir büyüme gerçekleşti. Akıllı cep telefonu
ürünlerinde yaklaşık yüzde 15 büyüme
kaydedildi.
Telekomünikasyon sektörü, bir önceki yılın
üçüncü çeyrek dönemine göre elde ettiği
ciroyu yüzde 25,1 artırdı, toplam ciro ise 2014
üçüncü çeyrek itibarıyla, önceki yıla göre
yüzde 2,1 büyüme gösterdi.
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2015’te hizmetler pazarında yurtdışı faaliyetlerde
büyüme, bulutta ise bir rekabet yaşanacak
Açıklamada yer alan 2015 yılı öngörülerine göre,
2015’te büyük veri pazarı öne çıkacak. “Nesnelerin
internet” ile yeni iş modelleriyle karşılaşılacak,
kurumsal mobil çözümler ve büyük veri, ağırlıklı
yatırım alanları olurken BT yatırımları, sağlık ve
enerji sektörlerinde artacak. Ayrıca uzun dönemdir
sessizliğini koruyan eğitimde tablet uygulaması
projesinin kapsamı ve etkinliğinin artırılması
beklentileri de söz konusu. Hizmetler pazarında
yurt dışı faaliyetlerde büyüme, bulut tarafında ise
bir rekabet yaşanması bekleniyor.
Bireysel ürünler alanında büyümenin önemli
bir kısmının, 2014’te olduğu gibi, 2015’te de
taksit sayısı ve ithalat
kısıtlamalarına rağmen
akıllı telefonlardan
geleceği tahmin ediliyor.
Almanya, Hollanda gibi
Kuzey Avrupa ülkelerinde
tüketici teknolojisi
ürünleri pazarının büyük
bir kısmını dizüstü ve
tablet bilgisayar gibi BT
ürünleri oluştururken,
Türkiye’de akıllı
telefonlar önde görülüyor.
Taşınabilir ve masaüstü bilgisayarlar tarafında,
tabletten dizüstü bilgisayara doğru 2015’te
bir yönlenmenin olacağı, giyilebilir teknoloji
ürünlerinde 2015 yılında birçok ürünün ülke
pazarına bir miktar hareket getirebileceği
öngörülüyor.
Gerçekleşen büyümeler, sektörün gelişim
beklentilerini karşılamıyor
TÜBİSAD yazılı açıklamasının “Sorunlar ve
çözüm önerileri” bölümünde ise, gerçekleşen
büyümelerin sektörün gelişim beklentilerini
karşılamadığı ifadeleri yer alıyor.
Katma değeri yüksek, ülke ekonomisinin
büyümesine katkı sağlayacak ve çarpan etkisi
yaratacak alt sektörlerin (yazılım ve hizmet),
halen donanım pazarına oranla düşük olduğu
anımsatılan açıklamada, bu potansiyel alanlarda
istenen büyüme yakalandığında, büyüme
beklentilerinin karşılanacağının altı çiziliyor.

Açıklamaya göre yerli üretim, stratejik olarak dijital ekonomi ve dijital toplumun oluşturulmasında çok
önemli bir yere sahip. Bu kapsamda, yerli üretimden ekonomik olarak maksimum düzeyde yararlanmak
için özellikle bilişimde yerli üretimin doğru algılanması ve doğru planlanması gerekiyor. Avrupa’da
dijital dönüşüm için yapılacak yatırım hacminin 3,3 Trilyon Avro’ya ulaşması beklenirken, Türkiye’nin
telekomünikasyon ve bilişim sektöründe farklılık yaratabilecek alanlardan başlamak üzere büyük bir
fırsatı
yakalaması
ve katma
değerli
hizmetler
alanında yerli
üretimi ihracata
çevirebilecek bölgesel
avantajları kullanması
mümkün olabilir.
Sektörün büyümesi ve
dolayısıyla ülkenin rekabet
gücünün artırılması için
atılması gereken adımlar ise
şöyle sıralandı:
“2015 yılında beklenen siyasi ve
ekonomik gelişmelerin getireceği
sonuçlar, kurumların kendisini
geliştirmesi için ideal zamanlardır. BT
dönüşüm projelerini tüm yöneticilerin
ivedilikle gündemlerine alması ve bir yandan
maliyetlerini kontrol altına alırken diğer
yandan yapacakları alt yapı yenilemeleri ve
BT’nin hizmet olarak kullanılmasının getireceği
hız avantajını kaçırmamaları gerekiyor.
Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması
sanayi sektörlerinde verimlilik artışları sağlayarak
dış pazarlarda rekabet gücünü ve dolayısıyla ticareti
artırıyor.
Bilgisayar sahipliği ve bilgisayar okuryazarlığının artması
yüksek katma değerli sektörlerde çalışacak işgücünün
yetişmesine destek veriyor. Bu aynı zamanda ülkemizin bölgeler
arasındaki sayısal uçurumun azalması anlamına gelecek önemli
bir gelişme olacak.
Dünya üzerinde birçok ülke, bilişim sektöründe korumacı politikaların
aksine teknoloji adaptasyonunu kolaylaştırıcı veya teşvik edici
politikalara yöneliyor. Türkiye de bazı başlıklar için yerel sektörü
desteklerken diğer tarafta da teknoloji adaptasyonunu yavaşlatacak maliyet
artırıcı politikalardan kaçınılmalı.”
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Türkiye, İnternet
özgürlüğünde nerede?
Freedom House’un yayınladığı raporda, İnternet
özgürlüğünde Türkiye’nin 2013’e göre 6 puan daha
kaybettiği açıklanırken Dünya İnternet Endeksi
2014 raporunda Türkiye’nin bir yıl öncesine göre
daha iyi durumda olduğu belirtildi.

ABD’

nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Freedom House’un yayınladığı
internet özgürlüğü ile ilgili raporda, Türkiye, 2013’e göre 6 puan daha
kaybetti. Rapora göre Türkiye, Uganda, Angola, Tunus, Singapur, Endonezya, Zambiya,
Fas, Ürdün, Libya Bangladeş, Ruanda’nın bile gerisinde kaldı. Türkiye’den sonra gelen
ülkeler arasında ise Zimbabve, Venezuela ve Sri Lanka bulunuyor. İnternete yönelik 9
kısıtlamanın 7’si ise Türkiye’de uygulanıyor.
Cumhuriyet Gazetesi’nden Duygu Güvenç’in haberine göre, Türkiye, Youtube ve
Twitter yasakları, internete getirilen takip ve düzenlemelerle geçtiğimiz yıl 49 puanda
yer aldığı listede 6 puan kaybetti ve 55 puan ile geriye düştü. Freedom House’un 65
ülkedeki yasal düzenlemeleri ve kısıtlamaları temel alarak hazırladığı raporda, Türkiye
internet alanında “kısmen özgür” ülkeler arasında yer aldı.
Bunun temel nedenini ise ülkeler tarafından 9 başlıkta uygulanan kısıtlamalar
oluşturdu. Bu alanda en kötü sicile sahip ülkeler arasında 8 ile Çin ve Venezüella yer
alırken, Türkiye de 7 alanda getirdiği kısıtlamalarla dikkat çekti.
Türkiye, sosyal medyanın ve siyasi, sosyal, dini içerikli yazıların
bloklanması, yeni yasa ve yönetmeliklerin uygulanması, internet
gazetecileri ve bloggerların gözaltına alınması, fiziksel olarak hücum
edilmesi, hükümete yönelik eleştirilere karşı saldırı düzenlenmesi
alanlarında 7 eksi puan alırken Etiyopya, Vietnam, Suudi Arabistan,
Rusya, Azerbaycan ile aynı seviyede oldu. Aynı incelemede Zambiya,
Fas, Kamboçya, Lübnan, Ürdün, Libya ve hatta Sudan gibi ülkelerin
Türkiye’den daha az kısıtlama ve düzenlemelere başvurduğu
gözlenirken, İzlanda, Estonya, Kanada, Almanya, ABD, Japonya,
İngiltere, Arjantin ise 0 puan alarak internette en büyük özgürlüğü
sağlayan ülkeler arasında yer aldı.
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Mayıs 2013 ile Mayıs 2014 arasının
değerlendirildiği raporda, mahkeme
kararı olmadan hükümet tarafından
engellenen sitelerde de Türkiye’nin
yeri dikkat çekti. Bu anlamda
Türkiye’deki hukuksuzluğa da raporda
yer verildi. Türkiye, Tayland, Rusya,
Kazakistan ve İtalya’da mahkeme
kararı olmadan ve şeffaflıktan uzak bir
şekilde içeriğin bloklandığına işaret
edilen raporda, yolsuzluk skandalıyla
ilgili ses kayıtlarının Youtube ve
SoundCloud’a düşmesinin ardından
kısıtlamaya gidildiğine işaret edildi.
Freedom House’a göre Türkiye, internet
özgürlüğünde son 5 yıl içerisinde 13
puan geri düştü.
Raporda ülkeler internet özgürlüğü
alanında 3 gruba ayrılırken en özgür
ülkelerden, en yasaklayıcı ülkeye göre
sıralanışları ise şöyle:
İnternetin özgür olduğu ülkeler:
İzlanda, Estonya, Kanada, Avusturalya,
Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Japonya,
Macaristan, İngiltere, Gürcistan, Güney
Afrika, Arjantin, Filipinler, Ermenistan,
Kenya, Brezilya ve Kolombiya.
İnternetin kısmen özgür olduğu
ülkeler: Nijerya, Güney Kore, Ukrayna,
Kırgızistan, Uganda, Ekvador, Angola,
Meksika, Tunus, Singapur, Hindistan,
Endonezya, Malavi, Malezya, Zambiya,
Fas, Kamboçya, Lübnan, Ürdün, Libya,
Bangladeş, Ruanda, Azerbaycan,
Türkiye, Zimbabve, Venezüella, Sri
Lanka, Mısır, Kazakistan, Myanmar,
Rusya.
İnternetin özgür olmadığı ülkeler:
Belarus, Tayland, Sudan, Gambiya,
BAE, Pakistan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Vietnam,
Özbekistan, Ethiopya, Küba, Çin, Suriye, İran.

Türkiye, 6 basamak yükseldi
İnternetin ülkelerin sosyal ve ekonomik
kalkınmasına katkısını ölçen Dünya İnternet
Endeksi 2014 raporunda ise, Türkiye’nin bir yıl
öncesine göre daha iyi durumda olduğu belirtildi.
Genel endeks sıralamasında Türkiye 100 üzerinden
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53,30 puan alarak 86 ülke içinde 38’inci oldu.
Alt endeks gruplarından “Özgürlük ve Şeffaflık”
alanında ise Türkiye’nin sıralamadaki yeri 52’ncilik
oldu.
World Wide Web Vakfı tarafından hazırlanan yıllık
raporlarda Türkiye geçen yıl aynı alanda 58’inci
sıradaydı. Türkiye’nin geçen yıla göre kaydettiği
ilerlemede internete erişimde kadınlara fırsat
eşitliği tanınmasının rolü olduğu ifade edildi.
Raporda birçok gelişmiş ülkede dahi internet

üzerinden kadınlara baskının yoğunlaştığı vurgusu
yapıldı. İnternette kişilerin mahremiyetinin
korunması konusunda Türkiye dahil pek çok
ülkenin 10 üzerinden 3 puanın altında kaldığı da
belirtildi.
Raporda eleştirilen bir diğer nokta ise emniyet
güçlerinin internet sağlayıcısı firmalardan kullanıcı
bilgilerini isteyip, bu konuyu gizli tutmayı tercih
etmesi. “İnternette güvenliğin sağlanmasında
şeffaflık başlangıç noktası olmalı” denilen

raporda, Türkiye dahil birçok ülkede yetkililerin
kullanıcı bilgilerini hiçbir yerde açıklama yapmadan
şirketlerden talep ettiği ifade ediliyor. Sosyal medya
üzerinden organize edilen protesto gösterilerinin
etkinliği alanında ise Türkiye’nin yanı sıra Şili,
Meksika ve ABD’nin giderek daha etkin hale geldiği
de raporda yer alan yorumlar arasında.
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TBD Yöneticisi Özbilgin,
e-Devlet Kurulu’nda
TBD Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. İzzet Gökhan
Özbilgin e-Devlet Kurulu’na seçildi.

T

ürkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin,
2015-2019 e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Kurulu’na seçildi. TBD’de “Kamu Bilişim
Projeleri” ve “e-Devlet” çalışmaları sürecinde aktif bir şekilde görev alıp önemli
roller üstlenen Özbilgin, aynı zamanda Kamu Bilişim Merkezi Yöneticileri Birliği
Çalışma Grubu’nun da temsilciliğini yürütüyor. Hazırlanacak olan strateji ve eylem planı ile
tüm paydaşların ihtiyacına yanıt verecek bir süreç gerçekleştirilecek.
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Özbilgin kimdir?
1998 yılında ODTÜ Elektrik-Elektronik
Bölümü’nden şeref listesinde mezun olan
İzzet Gökhan Özbilgin, daha sonra akademik
çalışmalarına devam ederek yüksek lisans,
doktora çalışmalarının ardından Doçent unvanını
aldı. Doç. Dr. Özbilgin çeşitli özel kuruluşlarda
ve kamu kurumlarında bilişim alanında önemli
görevlerde bulunduktan sonra akademik dünyaya
geçti. Halen Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev
yapan Doç. Dr. Özbilgin, başta yönetim bilişim
sistemleri, e-Devlet, e-Dönüşüm, BT yönetimi, bilgi güvenliği olmak üzere faklı bilişim
konularında çalışmış, eğitimler verdi ve yayınlar çıkardı. Özbilgin, TBD, ISSA ve ISACA gibi
çeşitli ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve örgütlerde üst yönetici düzeyinde
temsilcilik görevi yerine getiriyor ve danışmalık hizmetleri veriyor.
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TELKODER, Arıak’ı yeniden başkan seçti
T

ürkiye’de Telekomünikasyon Sektörü’nde
tam rekabetin gelişmesi ve sektördeki
şirketlerin verimliliklerini artırması için 12
yıldır özveriyle çalışan Serbest Telekomünikasyon
İşletmecileri Derneği (TELKODER), 8. Olağan Genel
Kurulu’nu 4 Aralık 2014’te Ankara’da Congresium
Ankara (ATO) Ankyra Salonu’nda gerçekleştirdi.
TELKODER’in 8. Olağan Genel Kurulu’na Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun
Acarer, Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Murat
Çetinkaya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
eski Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali
Yıldırım, CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger
ve MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy katıldı.
Genel Kurulda TELKODER Başkanlığı’na Yusuf Ata
Arıak yeniden seçilirken, 2014-2016 döneminde
görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme
Kurulu da oy birliğiyle belirlendi.
Genel kurulun açılışında konuşan TELKODER
Başkanı Arıak, Türk Telekom Grubu’nda yapılan
yönetim değişiklikleri, fiber altyapı, OTT ve
elektronik haberleşme sektörünün beklendiği gibi

8. Olağan Genel
Kurul’da oy
birliğiyle tekrar
başkanlığa
seçilen Yusuf Ata
Arıak, elektronik
haberleşme
sektörünün son 5
yıldır büyümediği,
sektör cirosunun
bu yıl 16 Milyar
Dolar’ın altına
düşeceğini
belirtti.

gelişmemesi konularında görüşlerini aktardı. Türk
Telekom Grubu’ndaki yeni yapılanmanın rekabet
ihlallerine yol açacağı yönünde ciddi endişeleri
bulunduğunu belirten Arıak, Rekabet Kurumu ve
BTK’nın bu konuyu ciddi olarak ele almasını istedi.
Fiber altyapının güçlenmesi için ise ’Geçiş Hakkı’’
ve ‘’Tesis Paylaşımı’’nın çok büyük önem taşıdığını
vurgulayan Arıak, “Geçiş Hakkı Yönetmeliği
Bakanlık tarafından yayınlandı ama burada
tarif edilen uygulama maalesef çalışmıyor. Bu
Yönetmeliğin kısa zamanda değiştirilmesini ve
yaşanan sorunların kısa zamanda çözülmesini
bekliyoruz” dedi. OTT konusuna da değinen Arıak,
yükümlülüklerini yerine getiren firmaların, vergi
vermeyen ve TİB’e sorumluluğu bulunmayan
Google, Facebook, Skype gibi uluslararası firmalar
karşısında aşırı vergi, aşırı denetim altında
kalmaması gerektiğini belirtti.
Elektronik haberleşme sektörünün son 5 yıldır
dolar bazında büyümediğine dikkat çeken Arıak,
sektörde 16-17 milyar dolar civarında bir cironun

kendini tekrarladığını
ve bu yılki cironun ise
16 milyar doların altına
düşeceğini kaydeden Arıak,
TELKODER olarak sektörün
büyütülmesi için siyaset,
kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarıyla (STK)
birlikte üstlerine düşeni
yapmaya hazır olduklarını
söyledi.
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme eski Bakanı
Yıldırım, “Elektronik
haberleşme sektörü tek
bir işletmeciye mahkum
olmamalı ve vatandaş farklı
yerlerden hizmet alabilmeli.
Vatandaşımız daha kaliteli
hizmet alsın, dünyada başka insanların aldığı
güzel hizmetlerden faydalansın. 11 yıllık görev
süremiz boyunca sektördeki tüm paydaşlarla
birlikte çalıştık. Rekabette ayarı tutturmak
lazım. Büyükler ellerindeki gücü kötüye
kullanmasın, küçükler yok olmasın. Sektör
uzlaşma içinde olmalı ki çözüm sağlansın”
diye konuştu.
BTK Başkanı Acarer de genişbant
hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik
çalışmaların yürütüldüğü ve Ulusal bir
Genişbant Stratejisi hazırlanması yönünde
çalışmalara da başladıklarını kaydedip “Bilgi
teknolojileri (information technologiesIT) sektörü genel olarak düzenlemelere
tabi tutulmamakta. Bu durumun, sektörün
gelişiminin ve büyüklüğünün takibinde
belirsizlikler meydana getirdiğini ve rekabeti
olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Özellikle
sayısal arşiv, sayısal oyun, bilgisayar
malzemeleri ve yazılım ürünleri gibi bilgi
teknolojileri pazarlarının gelişimi ve adil
bir rekabet ortamında sorunlarının çözümü
için; IT sektöründe düzenlemeye tabi
tutulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum”
değerlendirmesinde bulundu.
Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Çetinkaya ise
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BTK’nın sabit ses iletişimi konusundaki Türk
Telekom’un yükümlülüklerini kaldırmasını doğru
bulmadıklarını bildirdi. Sabit haberleşmede
alternatif işletmecilerin pazar payları hâlâ
düşük olduğuna değinen Çetinkaya, önümüzdeki
dönemde Kurumun özellikle sabit pazara
ilişkin iş yükünün artacağını öngördüklerini,
yeni yatırımların önünü açacak düzenlemelerin
yapılması ve özellikle fiberde alternatif
operatörlerin önünün açılması gerektiğine vurgu
yaptı.
CHP İzmir Milletvekili Aksünger, Bakanlıkla
diyalogun tamamen koptuğuna dikkat çekti. 25
yıldır rekabetin içinde bir insan olduğunu anlatan
Aksünger, sektörün en büyük sıkıntılarından
birinin sermaye birikimi yaratamaması, teşviklerin
sektörü ileriye taşıyacak şekilde kullanılmaması
olduğunu aktardı. MHP Bursa Milletvekili
Necati Özensoy, yapabilecekleri, kendilerine
düşenleri doğru bir şekilde yapmaları için ısrarcı
bilgilendirmelere devam edilmesini doğru
bulduğunu söyledi.
İki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen
TELKODER Yönetim Kurulu’na Yusuf Ata Arıak
(Başkan), M. Tanju Erkoç (Başkan Vekili), M. Rifat
Bayatlıoğlu (Sayman), Melih Özgüç ve Halil Nadir
Teberci seçildi.

SEKTÖRDEN YANSIMALAR
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Milli Piyango sitesi

çökmeye mahkum değil!

Yoğun ziyaretçi
trafiğini taşıyamayan
Milli Piyango sitesi bu
sene de çöktü. CDN
ve bulut teknolojileri
kullanılsaydı bu
olmayacaktı.

Eylem CÜLCÜLOĞLU
eylem@bilisimdergisi.org

H

er sene olduğu gibi bu yılbaşında da aynı
şey yaşandı. Milli Piyango web sitesi çöktü.
Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek isteyen
vatandaşlar siteye ulaşamadılar. Site uzun
saatler boyunca devre dışı kaldı. Yeni yılın ilk
gününde saatler sonra site tekrar çalışmaya
başladı ama bu sefer sadece piyango
sonuçlarının öğrenilebildiği basit bir sayfa ile...

Sanki olağan bir durum
Türkiye’de yüksek trafik alan sitelerin çökmesi, yavaşlaması ve
hizmet verememesi olağan bir durum olarak karşılanıyor! YGS,
KPSS sonuçları açıklanır, ÖSYM sitesi çöker, Konut Edindirme
Yardımı alacakları listesi açıklanır, Emlak Konut’un sitesi
çöker... Bu liste böyle uzar gider... İşin en kötü tarafı ise hem
kullanıcı hem de servis sağlayıcının bunu doğal karşılaması.
Yollardaki trafik sıkışıklığının doğal karşılandığı ülkemizde
sitelerin trafikten çökmesi de doğal karşılanıyor. Oysa bu doğal
bir durum değil. İnternet siteleri 7/24 hizmet vermek üzere
vardır ve günümüzün teknolojisi çok yüksek trafik durumlarında
bile sitelerin çalışmasına olanak tanır. Burada önemli olan
doğru altyapı planlamasının yapılması ve doğru teknolojilerin
seçilmesi.
Yüksek trafik yüzünden sitelerin çökmesi üç nedenle
gerçekleşiyor. Bunlardan birincisi web sunucusunun taleplere
cevap verememesi, ikincisi veritabanı sunucusunun yoğunluğu
karşılayamaması ve üçüncüsü de bant genişliğinin yeterli
gelmemesi. Veri tabanlarındaki sorunlar kümeleme teknolojisi
ile aşılabiliyor. Çok sayıda veritabanı sunucusunu kümeleyerek
yük dengeleme yapılabiliyor. Web sunucularındaki sorunlar ve
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Pronet, ManageEngine ile destek
süresini 1 saate indirdi
Haftada ortalama
bant genişliği sorunları için en iyi çözüm ise CDN
(Content Delivery Network) ve bulut teknolojilerini
kullanmak.

CDN teknolojisi
CDN teknolojisi akıllı bir DNS yapısı ve farklı
yerlerdeki web sunucularından oluşuyor. DNS
sunucusuna bir talep geldiği zaman sunucu,
mevcut trafik yoğunluğu, coğrafi uzaklık ve
ağ kalitesini değerlendirerek kullanıcıyı en
uygun CDN sunucusuna yönlendiriyor. CDN
sunucuları akıllı önbellekleme yapan web
sunucularından oluşuyor. Statik içerik bu
sunucularda önbellekleniyor ve kurumun web
sitesinden sadece gereken veriler çekiliyor. Statik
içerik bant genişliği açısından en büyük veriyi
oluşturduğu için CDN kullanıldığı zaman bant
genişliği sorunları ortadan kalkıyor. Kurumlar bir
web sitesi üzerinden hizmet vermek yerine dünya
geneline yayılmış yüzlerce farklı sunucudan hizmet
verebiliyorlar.
Dünyada CDNetworks, Akamai, CDNSun,
CloudFlare ve Amazon CloudFront başta olmak
üzere otuzun üzerinde CDN servis sağlayıcısı
bulunuyor. Türkiye’de ise TTNet CDN hizmetini
Akamai ile beraber sunuyor.

Bulut üzerinde barındırma
Bulut teknolojileri ise web sitesinin bir sabit
sunucuda bulundurulması yerine internet
üzerinde farklı sunucularda bulundurulmasına ve
istenilen miktarda ölçeklenmesine olanak tanıyor.
Klasik web barındırmada web sitesi sunucunun
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kaynakları ile sınırlıyken, bulut mimarisinde
istenilen miktarda CPU gücü, veri depolama
alanı ve RAM kullanılabiliyor. Web sunucusu
dağıtık mimaride işlediğinden çökme ve devre dışı
kalma durumları olmuyor. Dünyadaki en büyük
bulut servis sağlayıcıları Amazon, Rackspace ve
Softlayer. Türkiye’de de Turkcell, Vodafone ve
Doruknet bulut hizmetleri veriyor.

250 BT destek talebi,
ManageEngine
Service Desk
Plus üzerinden
karşılanıyor

Dünyadaki durum
Milli Piyango sitesi yılbaşı akşamı yaklaşık 10-20
milyon kişinin ziyareti ile çöktü. Dünyadaki büyük
web sitelerine baktığımız zaman ziyaret sayılarının
bunun çok daha üzerinde olduğunu ve sitelerin
sorunsuz işlediğini görüyoruz. Facebook’u günde
864 milyon kullanıcı aktif olarak kullanıyor. Google
üzerinden günde 3.5 milyar arama yapılıyor.
Youtube’a dakikada 100 saatin üzerinde video
aktarılıyor. Twitter üzerinden günde 500 milyon
tweet gönderiliyor. Ve bu siteler çökmüyor! Bu
sitelerin çökmemesinin nedeni doğru altyapı
mimarilerine sahip olmaları. Bu sitelerin hepsi
bulut teknolojilerini ve CDN altyapılarını kullanıyor.
Sunucularda kümeleme teknolojileri kullanılıyor
ve sistem artan ihtiyaçlara göre ölçeklenebiliyor.
Türkiye birinci sınıf bir ülke olmak istiyorsa
Türkiye’de internet servislerinin de birinci sınıf
olması gerekir. Milli Piyango gibi kurumlar
Türkiye’nin önemli kurumlarındandır. Bu
kurumların birinci sınıf hizmet vermesini beklemek
vatandaş olarak bizim hakkımızdır. Önümüzdeki
sene çökmeyen bir milli piyango sitesi görmek
dileğiyle herkese mutlu yıllar...

T

ürkiye’de elektronik güvenlik
sektörünün öncü firmaları arasında
bulunan Pronet, BT destek altyapısını
ManageEngine’e taşıdı.

Pronet’in 170 bin üzerinde müşterisi, iki
bin üzerinde çalışanı bulunuyor. Firma ev
ve işyerlerinden, bankalara, ATM’lerden
Türkiye’nin önde gelen perakende mağaza
zincirlerine kadar geniş bir yelpazeye güvenlik
hizmet veriyor. Pronet’in 10 adet bölge ofisi ve
satış ofisleri bulunuyor. Tüm şubeler İstanbul
merkeze VPN ile bağlanıyor.

Pronet Bilgi Teknolojileri
Sistem ve Network Müdürü
Tarık Üstüner

Yüksek fiyat performans oranı
Pronet’te yardım masası otomasyonu
çözümü arayışı firmanın artan ihtiyaçları
neticesiyle oluşmuş. BT yardım taleplerini
e-endüstri
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etkin ve hızlı bir şekilde yanıtlamak isteyen firma
piyasadaki çözümleri incelemiş. Pronet Bilgi
Teknolojileri Sistem ve Network Müdürü Tarık
Üstüner neden ManageEngine’i seçtiklerini
şöyle açıklıyor: “Piyasadaki çözümleri inceledik
ve ManageEngine’in ihtiyaçlarımıza en uygun
ürün olduğunu gördük. Manage Engine’in kolay
kurulumu, sunduğu özellikler ve fiyat performans
oranı seçimimizde etkili oldu.”
ManageEngine ServiceDesk Plus’ın kurulumunu
2013 Mart ayında yapan Pronet, bir ay gibi kısa bir
sürede entegrasyonu tamamlamış. Mayıs ayında
tüm destek yapısını ManageEngine üzerinden
vermeye başlayan firma sorunsuz bir geçiş
yaşamış.
Pronet’te haftada ortalama 200-250 BT destek
çağrısı açılıyor. Bu çağrılar sistem yöneticisi
tarafından uygun BT destek uzmanına
yönlendiriliyor. Pronet’te daha önceleri destek
çağrıları telefonla ve e-posta aracılığıyla
yapılıyormuş. ManageEngine sayesinde tüm
destek yapısını merkezi ve kontrol edilebilir hale
getirdiklerini anlatan Tarık Üstüner, sorunlara
cevap verme sürelerinin çok hızlandığını anlatıyor.
Kullanıcıların ManageEngine’den çok memnun
olduğunu söyleyen Üstüner, kullanıcıların yeni
sisteme alışmasının çok hızlı olduğunu anlatıyor.

olarak yeniden başlatılabiliyor. Böylece Pronet
iş kritik sistemlerindeki sorunları çok daha
kısa bir süre içinde çözebiliyor.
Şirket, ManageEngine’i satın almak yerine
kiralama modelini tercih etmiş. ManageEngine
kiralama modeli ilk satın alma maliyetini
düşüren bir model. Bu modelde firmalar
hem yatırımı uzun döneme yayıyor hem de
kiralama modeliyle gelen ücretsiz destekten
yararlanabiliyor.

şifresini unuttuğu zaman teknisyenin Active
Directory’ye girip şifreyi manuel olarak
resetlemesi gerekiyor. Robot Teknisyen bu
süreci tamamen otomatikleştiriyor.
Tarık Üstüner, ManageEngine çözümünden
çok memnun olduklarını belirterek, ürünü
yüksek sayıda çağrıyla uğraşan bütün BT
destek merkezlerine tavsiye ettiklerini
söylüyor.

Robot Teknisyen yolda
Pronet önümüzdeki dönemde Robot Teknisyen
modülünü devreye almayı planlıyor. Kullanıcı
şifrelerinin otomatik olarak resetlenmesine
olanak tanıyan bu modül, IT teknisyenleri için
çok faydalı bir araç. Araştırmalara göre BT
destek merkezlerine gelen taleplerin üçte
birini unutulan şifreler oluşturuyor. Kullanıcı

SLA yapısı oluşturuldu
Pronet, ManageEngine’e geçişten sonra bir SLA
yapısı oluşturmuş. Gelen tüm BT destek talepleri
SLA yapısına göre cevaplandırılıyor ve kullanıcı
tiplerine göre çağrılara 1 saatten 4 saate kadar
sürede cevap veriliyor.
ManageEngine Service Desk Plus, Op Manager ile
tamamen uyumlu çalışıyor. Op Manager ile 300’ün
üzerinde aktif cihazı kontrol eden Pronet bu yapıyı
Service Desk Plus’a entegre etmiş. Herhangi bir
cihazda bir sorun yaşanırsa, Service Desk Plus
üzerinde otomatik çağrı talebi açılıyor ve bu talep
ilgili yetkiliye ulaştırılıyor. Ayrıca tanımlanan
script’lerle devre dışı kalan servisler otomatik
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G Ö R E V , G E L E N E K , GELECEK

T

ürkiye Bilişim Derneği ülkemizde Bilişim Toplumu’na dönüşümün
öncüsü olarak, ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel
kalkınmasına katkı vermek amacıyla, bilişim bilincine varmış insanlar
topluluğunu aynı şemsiye altında bir araya getiren, çağdaş kültürel
değişimi sağlamak görevi ile kurulmuş, bu doğrultudaki çalışmalarını
ilkelerinden ödün vermeden 44 yıldır sürdürmektedir.

GÖREV

Bilişim kesimi içinde “Entellektüel Liderlik” rolünü üstlenen TBD’nin görevi, sektörün tüm paydaşlarının
sorunlarına sahip çıkarak çözümler üretmek, bilişim kültürünü yaymak için kamuoyuna açık düzenli
yayınlar ve etkinlikler yapmak, ulusal politikalar belirlenirken bilişim teknikbilimine dayalı çağdaş
yaşama dönüşümü hızlandırıcı girişimlere öncelik vermek olmuştur.

İ. İlker Tabak*

ilker.tabak@bilisim.com.tr

GELENEK
Sayıları on bini aşan birbirinden değerli bilişim gönüllüsünün üye olduğu TBD’de iki yıllığına göreve
gelmek üzere birbirleriyle yarışan adayların ülke kalkınması için bilişim yoluyla yapacaklarını paylaştığı,
büyük bir olgunluk ve centilmenlik içinde sürdürdükleri kampanyaların yapıldığı seçimlerin ardından,
kazanan ve kaybeden tarafların birlikte, el ele, kol kola çalışması TBD gelenekleri arasındadır.
Geleneklerimiz arasında, birlikte yola çıkılan başkan adayından daha çok oy alan bir aday bulunsa
bile, seçim öncesi birlikte yola çıkılan başkan adayının arkasında durmak da vardır. Çünkü, kendisine
“Başkan” olarak arkasında durulacağına ilişkin söz verilmiştir...
Özellikle birden çok adayın olduğu seçim ortamlarında karşımıza çıkan ayrışma, bölünme ve kamplaşma
görüntüleri gönüllü olarak çalışmak isteyen üyelerin uzaklaşmasına neden olmaktadır. Liderlerin
gelenekselleşmiş görevlerinden biri de bu ayrışmanın önüne geçerek, birleştirici olmaktır.
Yazılı olmayan bu kurallar kurumsallık için vazgeçilmez ilkeler arasında yer almaktadır. Gönüllülük
esasına dayalı çalışma yapılan bir sivil toplum kuruluşunun en büyük dayanağı ve zenginliği de bu tür
gelenekselleşmiş kurallar değil midir?

GELECEK
Bilişim’98 Etkinliği kapsamında düzenlediğimiz “Türkiye 2023” başlıklı panelde (Bilişim Dergisi 71.
Sayı, 1999) gündeme getirilen konuların bugün gündemde yer alması, eğitim alanında ortaya attığımız
görüşlerin tek tek gerçekleşmesi, bilişim alanında çalışanların sorunlarına adım adım çözüm bulunması,
bilişimle ilgili her türlü yasal düzenlemede TBD görüşünün alınması, e-dönüşüm icra kurullarında yer
alarak ortaya koyduğumuz vizyona uygun eylemlerin gerçekleşmesini görmek bütün yorgunlukları
unutturmuştur.
Geçmişi inkâr edenin geleceği inşâ edemeyeceği ortadadır. Geçmişten aldığımız güç ile attığımız adımlar
bizi geleceğe taşımaktadır. Geleceği şekillendirirken sivil toplum kuruluşu olarak toplumu aydınlatma
görevimiz olduğunun bilinciyle hareket edip olası tehlikeleri, çıkmaz sokakları bulup erken önlem
alınması için gereken uyarılarda bulunmak görevimiz olmuştur.
Özellikle Türkiye gibi kalkınma ve gelişme hedeflerine ulaşmakta zorluklar yaşayan ülkelerde STK’ların
işlev ve görevleri gün geçtikçe daha çok önem taşımaktadır. Yapılanlara, yapılamayanlara, yanlış
uygulamalara dikkat çekmek, çözümler önermek ve önerdiklerimizin gerçekleşmesini sağlamak üzere
denetleme ve izleme işlevlerini yerine getirmek gibi kaçınılmaz görevlerimiz olduğu unutulmamalıdır.
Biz bilişimcilerin geleceği kurgularken geleneklerimizden aldığımız güç ve ilhamın yol gösterici olmasını
diliyorum.
Yeni Yılınız kutlu olsun...

(*) Bs. Müh., Bilişim Ltd. Paz. ve Satış Md.
Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu II. Başkanı
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Bir umut olarak yeni yıl…
Değerli okurlar,
Yeni yılın ilk günlerini yaşadığımız bu
günlerde ben her zaman ki gibi umut
Arzu Kılıç
ederek uyandım. Umut etmek güzel şey
arzu.kilic@tbd.org.tr
ancak yeni yıla fazla anlamlar yüklemenin
çok doğru olduğunu düşünmüyorum.
2014 yılı benim için çok öğretici bir yıl oldu. Biraz daha büyüdüğüm ve
olgunlaştığım için minnettarım.
Hepimiz yeni yıldan değişimi bekleriz. Peki, yeni yılda neleri değiştirebileceğiz?
İşimizi mi? Sevgilimizi mi? Diyet yapıp, zayıflayacak mıyız? Gereksiz yere
üzülmeyecek miyiz? Dostlukları/arkadaşlıklarımızı mı bitireceğiz? Ne çok hedefler
ve beklentiler koyarız kendimize… Yeni yıl bir mihenk taşıdır. Yıl değişince, her şeyi
değiştirmek ve yeni başlangıçlar isteriz. Ancak asıl mesele şudur; koyduğumuz
hedeflere nasıl ulaşacağız? Hedeflerimiz bize uygun mu? Hedefleri koyarken
nelere dikkat etmeliyiz? Koyduğumuz hedefleri başaramama nedenlerinden
birisi hedeflerin büyüklüğüdür. Yani başkasında gördüğümüz bir kıyafeti beğenip
kendimizde görmek istemek gibi. Bu kıyafet bizim vücudumuza uygun mu ve
yakışacak mı diye düşünmeden isteriz.
Değişimin en önemli başlangıç noktası aslında geçmişimizdir. Geçmişten ders
alarak, geçen yıldaki başarısız yöntemleri tekrar etmemek gerekiyor. Değişim
için diğer önemli şey ise süreçtir. Başarıyı, güçlü olmayı ya da bir şeyler
öğrenmeyi son basamağa geldiğimizde elde ediyoruz düşüncesindeyiz. Toplum
olarak değişimin hep son basamakta olmasını istiyoruz. Aslında değişimin
süreç içerisinde olduğunu fark etmiyoruz. Kültürel olarak tez canlı bir millet
olduğumuzdan sürecin bize kazandırdıklarını göz ardı ediyoruz. Süreç içerisindeki
düşmelerimiz ve zorluklarımızdır bizi biz yapan. Sonuç odaklı olmak kaygı
bozukluğuna neden oluyor ve anı yaşayamıyoruz. Maalesef bu hepimizin sorunu…
Kaygılı ruh halimizle yeni yılda nasıl mücadele edebiliriz diye düşündüm ve sizler
için Madalyon Psikiyatri Merkezi’nden Bahar Özkan ile yeni yıl ve değişim hakkında
keyifli sohbet gerçekleştirdik.
Son olarak yeni yılda sağlık ve huzur başta olmak üzere yeni yılın hepimize yeni
bakış açıları kazandırmasını, sonuç odaklı olmaktan çok süreç odaklı olmayı
ve kaygı durumundan çıkıp anı yaşamayı, daha cesaretli, daha umutlu olmayı
diliyorum.

Not: Umut, değişim ve cesaret ile ilgili bir kitap ve film önerim olacak. Yeni
başlangıçlar yapmadan önce yazar Frank McCourt kendi hayatını anlattığı
“Angela’nın Külleri II Umuda Doğru”yu okumalı ve başrollerini Will Smith’in
oynadığı “The Pursuit of Happyness” (Umudunu Kaybetme) filmini mutlaka
seyretmelisiniz.
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Yeni yıla değil,
kendinize anlam yükleyin…

Geçmişimize
düşmanca bakarsak depresyon,
geleceğe ise kendimize uymayan
kılıflarla bakarsak kaygıyı getireceğini
belirten Özkan, toplum olarak değişimin
hep son basamakta olmasını istediğimizi
ancak değişimin süreç içerisinde
olduğunu belirtti.
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İnsan sormadan edemiyor neden bu kadar
çok anlam yüklüyoruz yeni yılın gelişine. İnsanlar
“yeni bir ben” yaratmak yerine kendisini iyice
tanıyıp ona göre adımlarını atsa daha iyi olmaz
mı? Kişisel olarak hoşnut olmadığımız yönlerimizi
değiştirmek için yeni yıl bir fırsat olabilir mi?
Değişim nasıl başlar ve neye bağlıdır?
Değişim yanlış tanımlanan bir konu. Çünkü zayıf ya
da topluma göre uymayan, çok hoşnut olmadığımız
yönlerimizi bambaşka bir şeye dönüştürme
gerekliliği gibi tanımlanıyor. Hâlbuki değişimin ilk
adımı kabul ile başlar. Çok sevdiğim bir söz vardır;
“kendimi kabul ettiğim an değişiyorum” diye. Yani
var olan tüm özelliklerimizi, biz bizi yapan ve bizim
karakterimizi biçimlendiren bir parça olduğunu,
en zayıf yönlerimizi dahi kabul edersek kendimizi
değiştirebiliriz veya değiştirmeyiz.
Kendimizle savaşa girdiğimiz an ve “neden
bende bu var?”, neden bu özelliğe sahibim?”,
“çok aptalım bunu yapamıyorum” vs… gibi
sorular sorduğumuzda daha çok sahipleniyoruz
eleştirdiğimiz yönümüzü. Bu yönümüzle
savaşıyoruz ve onu elimizde tutuyoruz aslında.
Örneğin “ne kadar aptalım? Sorusu kendimizi
kötü hissettiren bir soru. Doğru soru şudur; Nasıl
bir insanım?, Hangi özelliklerim var?, Bu zamana
kadar bu özelliklerimin hangileri işe yaradı?
Bunları değerlendirip bizi biz yapan her şeyi
sahiplenmemiz değişimi getiriyor. İlk değişim bu
şekilde başlıyor diyebilirim.
Yeni yıl aslında bir dönüm noktası değil. Sadece
eski bir yılın bitişi. Bu nedenle de bazı anlamlar
yüklüyoruz. Yeni gelen yıl baştan farklı olsun,
yeni sayfalar açalım, her şey değişsin istiyoruz.
Ancak her şey bizim elimizde. Yeni yıl sadece iki
kelimeden oluşan bir cümle  Bize bunları verme
gücü yok. Yeni yılın ocak ayından itibaren işlerin
çok yolunda gitme ihtimali aralık ayına oranla
çok fazla değil ama ona anlam yükleyen biziz.
Burada önemli olan yeni yıla değil kendinize anlam
yükleyin.
Yeni yıl kışın ortası oluyor ve kış biraz zor geçer.
Mevsimsel depresyon yaşarız. Özellikle kış
aylarında çok yaygındır. İnsanı kaygılandırır.
Ancak yeni yıl yeni bir baharın, yeni bir yazın
geldiği hissini verdiği için depresyon ve kaygının

da geçme olasılığını hissettiriyor bize. Yeni yıl her
yerde kutlanır. Yeni yılın toplumsal bir boyutu
da var. İnsanları bir araya getiriyor. Sevildiğimizi
hissediyoruz, hediyeler alıyoruz, değerli
olduğumuzu hissediyoruz. Bu nedenle de yeni bir
yıla daha güçlü adım atıyoruz.
Yeni bir ben diye bir şey yok. Eskisi de sizsiniz.
Değiştirmek istediğiniz yanınızda sizsiniz. Burada
en önemli şey; geçmişimizi ve geleceğimizi
kabullenmek. Geçmişimize düşmanca bakarsak
depresyon getirir, geleceğe ise kendimize
uymayan kılıflarla bakarsak kaygı getirir.
Bizim kendimize idealize ettiğimiz yan ile
var olan arasındaki uçurum çok artmamalı.
Kendimize biçimlendirdiğimiz kıyafet ile içinde
var olduğumuz kıyafet aynı olmalı. O nedenle
kendimize koyduğumuz hedefler ve değiştirmek
istediğimiz şeyler hep kendi potansiyelimizle,
isteklerimize uygun olmalı. Örneğin başkasında
gördüğünüz bir kıyafet size uymayacaksa, aynı
şekilde başkasının huyu da size uymayacak. Yani
toplumların belirlediği ve insanlarda gördüğümüz
değer yargılarına bürünmek yerine “Ben nasıl
bir ilerleme kaydetmek istiyorum?”, “Hangi
yönümü neden değiştirmek istiyorum?” sorularını
düşünmek lazım.
Türk erkekleri ve kadınları en çok hangi
özelliklerini değiştirmek istiyorlar? En çok hangi
konularda yeni kararlar alıyorlar ve değişim
için alınan kararlarda başarılı olmak için neler
yapılmalı?
Türk erkeği ve kadını diye ayırmayalım. Türk
insanı diyelim. Türk insanı olarak çok sürece tabii
olan bir toplum değiliz. Sonuç odaklı yaşıyoruz.
Dürtü selliği fazla olan, her şeyin acele olmasını
isteyen bir milletiz. Bu kültürden kültüre aktarılan,
genlerden gelen, biraz da gözlemleyerek
öğrendiğimiz bir durum. Genel millete yayılmış bir
durum biraz.
Kültürel bilinçaltı denen bir kavram var. Mesela
İngiltere’nin ki ile Amerika’nın ve Türkiye’nin
kültürel bilinçaltı farklıdır. Aynı kültürü yaşayanlar
hep benzer beklentiler içinde olurlar. Sorunlarla
baş etme yolları, problem çözme becerilerimiz
kültürden kültüre değişir.
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Kültürel olarak Türk milletinin tez canlılık,
çabukluk hali var. Benim en çok eleştirdiğim
noktamız sürecinde bize bir şeyler kattığını, adım
adım bir şeyler öğrendiğimizi göz ardı ediyoruz.
Sonucu elde ettiğimizde başarılı olacağımızı
varsayıyoruz. Başarıyı, güçlü olmayı ya da bir
şeyler öğrenmeyi son basamağa geldiğimizde elde
ediyoruz düşüncesindeyiz. Halbuki asıl önemli
olan şey süreç. Süreç içerisindeki düşmelerimiz
ve zorluklarımızdır bizi biz yapan. Bir başarı elde
ettiğimizde bize sorarlar; siz bunu nasıl elde ettiniz
diye. Biz de süreci ve zorluklarımızı anlatırız.
Ancak sürecin içerisindeyken bu durum hemen
bitmesini isteriz.
Süreç odaklı olmamız biraz da eğitim
sistemimizden kaynaklanıyor. Eğitim sistemimiz
bir şeyleri değerlendirmeye, ölçmeye, üretmeye
uygun değil.
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Çocuklarımız sadece sınavları geçerse başarılı.
Onların müzik, sanat veya diğer yetenekleri
desteklenmiyor. Desteklenmediğinde çocuklar;
akademik beceriyi elde edersem başarılıyım
düşüncesine kapılıyorlar. Kuralları olan bir
kültürümüz var. O nedenle çocuklar rahat değiller.
Toplum olarak değişimin hep son basamakta
olmasını istiyoruz. Aslında değişimin süreç
içerisinde olduğunu fart etmiyoruz. Örneğin bir
kişi işe girmiştir. Bu işin ona uygun olmadığını son
anda anlamıştır. Burada kişi sürece bakmıyor.
Ben ne istiyorum?, neye ihtiyacım var? diye
düşünmüyor. Hep radikal kararlar alıyoruz
sonuç odaklı olduğumuz için. İşimi, evimi, eşimi
değiştirmek istiyorum demek kolay olmamalı. Bu
nedenle Türk milletindeki değişim kavramının
biraz radikal olduğunu düşünüyorum.
Bana gelen hastalardan birçoğunun evlilik

sorunları çok fazla. Boşanma kararları da evlenme
kararı gibi çok hızlı alınıyor. Çünkü biz nasıl
problem çözeceğimizi bilmiyoruz. Bu nedenle
problemi olaydan/kişiden kurtularak çözeceğimizi
düşünüyoruz. Biz bir şeyi nasıl çözeceğimizi
öğrenmeden o sorunlarımızı aynı çanta gibi yeni
ilişkilerimize de taşıyacağız.
Türkiye’de eğitimin artması ile birlikte flört etme
süreleri ve sayısı arttı. Hala Türkiye’de insanlar
görücü usulüyle evleniyor, aileden daha düşünce
olarak bağımsızlaşamayan genç erkek ve kızlar
var. Ailelerin istekleriyle atılan adımlar çok fazla.
Ben ne istiyorum sorusunu düşünmeden ailem
ne istiyor bunu düşünüyoruz. Bu nedenle evlilik
kararlarında çok hızlı adımlar atılıp, kararlar
alınıyor.
Evlilik ve boşanma dışında ilişki bitirme konusunda
hızlı kararlar alınıyor. Bu ilişki bitirme romantik
ilişki olabildiği gibi arkadaşlık ilişkileri için de
geçerli. Çok fazla tahammülümüz yok kimseye.
Amannn senle mi uğraşacağım deyip ayrılık
kararları alınıyor. Bu durumunda bir süreç
olduğunu düşünmüyorlar. İlişkinin süreci mi,
dönemsel bir şey mi bunu iyi analiz etmiyorlar.
Biz her ilişkiye ve arkadaşlığa çok fazla anlamlar
yüklüyoruz. Bazısı sadece sinema, iş, sohbet veya
mahalle arkadaşıdır. Arkadaşlıklarımızı böyle
sınıflandırıp, değerlendirirsek ani ve radikal
kararlar almayız. Kendimizi de üzmeyiz. İnsanlara
fazla anlamlar yüklemez ve sınırları koyarsanız
yıpranmazsınız. Burada önemli olan değişim
gösterirken beklentiyi karşı tarafa koymamak.
Örneğin karşı taraf değişsin de ben de iyi
hissedeyim kendimi demek olmaz. Şunu sormak
lazım; ben bu ilişkide neyi alamıyorum? Eğer
cevabın dürüstlük ise senin bir ilişkide olmazsa
olmaz kuralın dürüstlük. O bunu vermiyorsa
ilişkiye biraz ara verip bu ihtiyacını karşılayacak
yeni adımlar atabilirsin. Bir eksikliği fark ettiğimiz
anda onu başka yollarla tamamlama yoluna
girersek kendimizi iyi hissedeceğiz. Biz genelde
bir eksikliği fark edip ilişkiyi bitirme kararı alıyoruz
aniden.
Erkek beyni ve kadın beyni çok farklı çalışır.
Dolayısıyla da iki tarafında beklentileri farklı.
Genelde sağlıklı bir erkeğin ilişkiden beklentisi
ilişkisinde sıkıntı olmamasıdır. Kadınlar ise daha

çok erkeği değiştirme eğilimindeler. Bunun nedeni
şudur; toplumumuzda kadın erkeğe oranla daha
geriden gider. Kültürümüzde genel itibariyle erkek
konuşur, kadınlar ise dinler.
Araştırmalara göre çocukluktan itibaren erkekler
kadınlarda daha fazla üretiyor. Ailede bir erkeğin
söylediği söz daha çok değişim getirir. Kadın
radikal bir karar aldığında üzerinde durulmaz
ve dönemseldir diye düşünür insanlar. Erkek
radikal karar aldığına durum daha farklı olur.
Kadınlar radikal kararlar almakta zorlanıyor, kendi
isteklerini rahatça ifade edemiyor ve kendilerini
ifade etmekte zorlanıyorlar. Bu nedenle de
kadınların beklentileri kendilerini değiştirmek
üzerine değil. Çünkü kendilerini nasıl değişeceğini
pek bilmiyorlar. Kadın ilişkiyi istemiyordur ama
gidemiyordur.
Aslında biz birey olduğumuzu fark ettiğimiz
anda neyi istediğimizi anlayabiliriz. Ancak
birine bağımlıysak değişimi ondan bekleriz ve
bir şey yapamayız. Sıkıntı burada işte. Erkekler
birey olmaya alışıklar. Kadınlar daha bağımlı
özellikle düşünce bağımlılığına sahip olduğundan
kendilerini ifade etmede daha yetersizler. Bu da
değişimdeki beklentiyi değiştiriyor.
Yılın son günleri başarısızlıklar ve
kayıplar için biraz hüznün hissedildiği bir
dönem... Özellikle kaygı düzeyi yüksek veya
umutsuz kişiler geçen yılın muhasebesini
ve hayal kırıklıklarını nasıl yaşıyorlar ve bu
duygularla nasıl mücadele ediyorlar?
Yılın sonu, günün sonu veya bir şeyin sonu hep
muhasebe getirir. Başımızı yastığa koyduğumuzda
da günün muhasebesini yaparız. Sonlar hep
geçmişe bakıp değerlendirme getirir. Geçmişi
başarısızlık ve sıkıntılarımıza odaklanarak
değerlendirmek depresif bir durumdur. Çünkü
pişmanlık getirir. Kaygı bozukluğu yaşayan
ve depresyonda olan bireyler pişmanlık
içerisindedirler. Pişmanlık ve suçluluk duygusu
en ağır duygulardandır. Kaldırmak zordur çünkü.
Üzüntü bir şekilde geçer ancak pişmanlık ve
suçluluk duyguları biraz ağırdır. Benim gözlemim
şudur; bu bahsettiğimiz türdeki insanlar
muhasebe yaparken biraz suçluluk ve pişmanlık
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içerisinde oluyorlar. Neden böyle yaptım? böyle
yapmasaydım, benim yüzümden oldu, keşke
demeseydim vs… gibi sorular sorarlar. Bu kaygı
düzeyi yüksek insanlara önerim; “ben bunu
yaptım çünkü böyle olması gerektiği için. Çünkü
o dönemin koşuluna göre daha farklı beceriye
ve bilince sahiptim ve yaptım. Ama şu anki ben
olsaydım yapmazdım zaten.” şeklindeki bir bakış
açısıyla olaylara bakmaları.
Geçmişte yaptığınız hataları yaparken sizi o
duruma getiren bir takım olaylar olmuştur.
Başkalarının da faktörü olmuştur. Sadece kendinizi
eleştirdiğinizde o olaya sebep olan faktörleri
göremiyoruz. Bu nedenle de yanlı bir muhasebe
içine giriyoruz.

Bundan iki yıl sonraya iyi ki de olmamış diyebilecek
miyiz acaba?
Kaygı bozukluğu gelecekte olma hali getirir. Yeni
yılın gelmesiyle 2015’in kasımına gitmeyelim. Yeni
yıl bize 2015’i planlama hali getirmemeli. Yeni yıl
sıkıntı duyduğumuz şeylerde yeni başlangıçlar
yaptırabilir bize. Bunun içinde bize cesaret, umut
ve huzur versin. İyi beklentiler içerisinde olalım.
Koca bir senenin analizini yapmak sağlıklı bir şey
değil. Bu biraz sonuç odaklı olma halini getiriyor.
Bakalım ocak ayı ne getirecek? Anı biraz yaşamayı
öğrenelim…
Bence 2015 bize anda kalmak ve süreç odaklı
olmak gibi yeni alışkanlıklar getirsin 

Kaygı bozukluğu ve depresyonda olan hep bizizdir.
Geçtiğimiz yılı değerlendirirken lütfen biraz
etrafınızdaki insanların rollerine de bakın.
Geleceği yanlı değerlendirirken hep negatif
şeklinde sorular sorarız kendimize; bu olacak mı,
nasıl olacak, bunu yapabilecek miyim gibi…
Bu nedenle kaygı bozukluğu yaşayanlar yeni yılı
planlarken kendilerine sorular sorarlar. Varsayım
ve negatif sorular karamsarlık ve umutsuzluk
duygularını getirir. Ben bu durumda danışanlarıma
soru sormayı yasaklarım. Eğer yapamayacağını
hissediyorsa gel bunun üzerinden gidelim, neden
yapamıyorsun derim. Yapamıyorsan da bu durumu
kabul edelim. Yani ben soruları yasaklayan
bir terapistim. Yeni yıla dair soru sormasınlar,
yapamayacakları kısımları analiz etsinler ve
kabullensinler. Kabullenmek zayıflık değildir.
Kabullenmek aslında sahiplenmektir ve tercihtir.
Bir şeyi yapamamak ve bir şeyden vazgeçmek
zayıflık değildir. Bunları kabullenirsek sorulardan
kurtulmuş ve doğru analizler yapmış oluruz.
Böylece umutsuzluğumuzu da yıkarız.
Bazen bazı şeylerle baş edemeyiz. Bu
etmememiz gerektiği içindir. O bize göre değildir.
Danışanlarıma hep sorarım; zamanında olmayan,
başaramadığınız ve sonradan iyi ki de olmamış
dediğiniz şeyler var mı hayatınızda diye.
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“Psikeart Dergisi’nin Erteleme konulu sayısı için kaleme alınmıştır”

Yirmi iki yaşındaki Cumhur’un hep yanında olan Ferit Edgü’nün zihni için.

“Ben seni, sen kendini ötelediğin için erteledim”

ÖTE

1.Ilık Bahçe
Böyle bir öykünün başıma geldiğine inanamıyorum.
Öte çok tatlı bir kızdı. Benim için ismi gibi hiç karşılaşmadığım “öte” bir şeydi. İki aydır beraberdik.
Öykümüzün de iki ay önce başladığını sanıyordum ancak sanırım asıl öykümüz sabahları çay içmekten
hoşlandığımız kafenin bahçesinde, ılık ve hafif yağmurlu bir haziran sabahı başladı.
Ben kollarımı masaya dayamış gülümseyerek bir hastamın bana ilginç gelen yapısını anlatıyordum.
Öte de arkasına yaslanmış beni dikkatle dinliyor görüntüsündeydi. Çok güzel bir andı. Yapraklar yağmurun
etkisiyle parlamış ve burnuma kadar uzanan bir koku rengine bürünmüşlerdi. Çevrede bir insan kirliliği
yoktu, sadece bizim masa, sadece ikimiz. Seslerimizin tüm gürültüden uzak bu sabah ılıklığına yayılmasından
çok hoşlanıyordum.
Hastamın öyküsünü bitirdikten sonra gülerek arkama yaslandım. Öte bana bakıp tatlı tatlı gülümsedi
ve gülümsemesine devam ederek yumuşak bir ses tonuyla bana “Erte” diye seslendi. Ben de ona tatlı tatlı
gülümseyerek “Efendim canım” dedim.
“Erte, ben bu ilişkiyi biraz ertelemek istiyorum.”
Gülümsemem ağzımda dondu, yanlış duyduğumu düşündüm:
“Nasıl anlamadım ?”
Öte gülümsemesine devam ederek hafifçe masaya doğru eğildi:
“Ben bu ilişkiyi biraz ertelemek istiyorum Erte.”
Yanlış duymadığımı anlayınca gülümsemem kayboldu. Afallamıştım:
“Nasıl, anlamadım. Neden peki?”
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“Çünkü.”*

annem yatardı, babam ve kız kardeşim kalkardı.
Babam işe, kız kardeşim okula.

“Öte ‘çünkü’ bir yanıt değil ki!”

O zamanlar savaş vardı. Akşamları dışarıdaki
karanlığı
görmemiz yasaktı. Camlar siyah perdelerle
Öte’nin gülümsemesi arttı ve “Haklısın Erte,”
kapatılır,
evin ışıkları söndürülürdü. Dersimi mum
dedi, “Çünkü, aslında bir soru.”
ışığında yapardım. Bitirdikten sonra da kendi
Öte’yle tartışmaya girecek durumda değildim. kendime gölge oyunu oynardım. Televizyon çok
yeni bir şeydi ve siyah beyaz bir yayın vardı. Savaş
Sarsılmış durumdaydım. Kaygıyla sordum:
olduğu için de kahramanlık türküleri ve propaganda
haberleri dışında bir yayın yapılmıyordu. Ben de
“Ne zamana kadar ertelemek istiyorsun Öte ?”
gölge oyunu oynamadığım zamanlarda her akşam
saat dokuzda radyodaki radyo tiyatrosunu dinlerdim.
“Bilmiyorum.”
“Ertelemiyorsun
öteliyorsun !”

o

zaman

Öte,

ilişkimizi

Öte gülümseyerek durdu, başını yana eğdi ve
“Hayır” dedi, “Erteliyorum”.
İçimden bir öfke kabarmaya başlamıştı. Bu
belirsizlik, belirsiz bulanıklık içimdeki kırık bir yere
değmişti. “Öte” dedim, “Ertelemek demek, şimdiki
zamanı başka zamana aktarmak demek, ötelemek
şimdiki zamanı belirsizliğe göndermek. İlişkimizi
öteliyorsun”.
Öte gözlerini bana dikerek fısıltıyla konuştu:
“Erte, ilişkimizi değil seni ertelemek istiyorum.
Senin kendini ötelemeyeceğin bir zamana
ertelemek.”

Basit Kırık Yer
Ben her şeyin basit yaşandığı bir zamanda
doğdum. Her şey göründüğü, duyulduğu gibiydi.
Yağmur yağdığında sadece yağmur yağıyordu, başka
bir şey değil. Asit yağmuru diye bir şey bilinmiyordu.
Bir ilişki de sadece bir ilişkiydi. Sınırlar da yalındı,
sınırsızlıklar da. Ertelenecek ve ertelenmeyecek çok
bir şey yoktu.

Basit ihtiyaçlar ve bu basit ihtiyaçları dahi
karşılayamayacak basit bir yaşantı. Babam
bana bir şeyleri ertelemenin ne kadar gerekli
olduğunu hatırlatırdı. Ertelemek büyümeyi
sağlar. Erteleyebilmek olgunluk demektir. Babam
entelektüel biriydi ve Sigmund Freud’dan fazlasıyla
haberdardı. İnsan canlısının haz duygusunu ve
ihtiyaçlarını erteleyebilmesiyle insan olduğunu
söylerdi. Daha da öteye gidip insanın kendi
kültürünü erteleme yetisi sayesinde oluşturmuş
olduğunu vurgulardı. Ben de çok sevdiğim çikolatalı
gofreti yemeyi ne kadar ertelersem bunu başarı
sayardım. Bazen ertesi gün yemek için ertelediğim
bir gofretin olduğunu unuttuğum zamanların bile
olduğunu hatırlıyorum.
Ben ertelerdim ama annem babam erteleyemezdi.
Onlar ihtiyaçlarımı ötelerdi. Bir şey istediğim zaman
öteleme yanıtları hep aynıydı. “Hele bir zamanı
gelsin”, “Düşünürüz”, “Şimdi değil”. En çok verilen
yanıt “Belki bir gün” tarzındaydı. İhtiyaçlarımın
bir kere olsun ertelendiğini hatırlamıyorum, hep
ötelenirdi.
Ben de isteklerimi deniz kenarına inip dalgalara
bırakırdım. Benim denizim şimdi bile benim
isteklerimi köpükler içinde dalgalarla kıyıya vurup
bana hatırlatır. Onları her seyrettiğimde gülümserim.
Ağzımdan bir mırıltı dökülür: “Şimdi değil.”

Öte Yer
Annem uyandığında basit şeyler yapardı. Çayı
koyardı. Omlet, süt biraz zeytin hazırlardı. Ben altı
Öteyle çıkmaya başladığımız ilk zamanlarda
buçukta uyanırdım. Yüzümü yıkar yirmi dakika içinde
ona ne kadar basit yaşamaya alışmış olduğumu
kahvaltımı yapar sekizde başlayan dersime yetişmek
anlatmıştım. Gürültülü bol renkli barları sevmezdim.
için apar topar evden çıkardım. Ben çıktıktan sonra
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Arkadan hafif bir sanat müziği duyulan bir meyhane
bana daha çok keyif verirdi. Sinemaya gitmeyi
sevdiğim zamanlar, hiç kimsenin yeğlemediği
akşam seansları olurdu. Arabamdan çok bisikletimi
severdim. Aynı giysiyi on yıl giyebilmek, gözlüğümü
kolay kolay terk etmemek. Yeni şeyler ancak vitrinde
ilgimi çekerdi. Tükenmez kalem gibi değil, gerçekten
tükenmeyen bir kalem gibi bir şeydim.
Öte benim tarzımdan daha farklı biri değildi
aslında, ancak o renkliydi. O eli değdikçe renkli
bir tişört, gömlek gibi şeyler alırdı. Tüketmeden
duramadığı için değil, sanırım isteklerine kulak
verebildiği için. O salıncakta sallanmaktan hoşlanırdı,
ben ise sallamaktan. Sallarken de bir elimle kitap
okumaktan.
Ben sıra dışı basit biriydim. Öte sıra dışı renkli
biri.

“Bugün?”
“Ama bugün değil Öte, lütfen.”
“Erte, senin için hiçbir bugün bir gün değil.”
Öte ötedeydi. Çok ötede değil. Çimlerin üstünde.
Ben ise çok buradaydım. Buradaki ötede.
Ilık sabahtan sonra Öte ile ilişkimiz hiç bir zaman
bir gerçekliğe dönüşmedi, zihnimizdeki bir ses olarak
sürdü. O beni ılık bir bahçede bir masada bıraktı,
ben onu çimlerin üstünde. Tüm yaşamım boyunca
da onun son cümlesi zihnimde yankılandı durdu:
“Ben seni, sen kendini ötelediğin için erteledim.”
Ben de zihnimdeki Öte’ye hep “Bir gün
ötelemeyen ben olarak geri dönmemi beklediğin
ilişkimize dönmeye cesaret edeceğim” dedim, “Bir
gün Öte”.

Bir gün ona gülerek çikolatalı gofretle olan ilişkimi
anlatmıştım. O da gülümseyerek –hep gülümserdi
zaten- bana “İlişkimize aşıladığın bu basitlik, bu tarz
Öte, tüm isteklerim gibi denizimin dalgalarına
bir minimalizm hoşuma gitmiyor değil ama ben
karıştı. Denizimin küçük dalgalarıyla kıyıya her
çikolatalı gofretimi pek ertelemem” demişti.
dokunuşunda köpükleriyle hep gülümsedi bana.
Basit tarzdaki minimalizm! Şimdi hatırlıyorum. İçimden ona hep “Bir gün Öte” diye fısıldadım.
Böyle demişti Öte. Basitliğin renkliliğini
yakalayamadığımı
vurgulamıştı.
Ona
göre
ertelediğim şeyler renkliydi, ertelemediklerim
renksiz. Bazen oturduğum yerde uzun uzun dalarak
denizimin dalgalarını seyretmeyi ertelememem
renksizdi ona göre. O kaydıraktan kayarken onu
sadece gülümseyerek seyretmem, ona katılmamam
bir renk oluşturmuyordu.

“Bir gün Öte, bir gün mutlaka.”

* ”Çünkü” yanıtı Ferid Edgü’ye aittir.

Bir gün parkta gezerken Öte kendini çimlerin
üstüne atmıştı. Gülümseyerek bana “Hadi gelsene”
demişti. Onun yanına uzanmayı çok istemiştim.
Ağzım bana sormadan isteğimden önce davranmış,
“Hadi Öte, yapma lütfen ben yürümek istiyorum”
demişti. Oysa ben onunla beraber bulutların
hareketlerini seyretmek istiyordum.
Öte çimlerin üstünde oturarak doğrulmuş, başını
yana eğmiş, hüzünlü bir sesle “Bunları ne zaman
yapacağız Erte” diye sormuştu.
“Bir gün Öte, mutlaka yapacağız, yaparız,
yapalım” diye karşılık vermiştim.
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Türkiye, 10 yıldır

“en küçük” dünyanın
farkında, artık büyük

adımlar atması gerekiyor
Yaklaşık 20 yıllık geçiş süreciyle
tüm dünyada heyecan yaratan
nanoteknolojinin, 2025’ten itibaren hayatı
büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.
Dünyada 10 milyar doları geçen bu
pazarda Türkiye, sadece protatipler
geliştiriyor. 10 yıl önce “Vizyon 2023”
gibi strateji belgesi ve eylem planında
nanoteknolojiyi yer veren, yaşamsal
önemini kavrayan, yol haritası oluşturan
Türkiye, nanoteknolojiyi üretir hale
getirebilmek için bazı adımlar atıyor,
kurumsal yapıları hayata geçiriyor,
önemli projeler yürütüyor, altyapı ve
teşvik anlamında destekler veriyor. 20’yi
aşkın merkezde araştırmalar yapılırken
70’i aşkın şirket, nanoteknolojiyi
ürünlerinde kullanıyor. Ancak bu konuda
da yine siyasî ve toplumsal iradenin
eksikliği göze çarpıyor.
Aslıhan Bozkurt
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T

arih sahnesine çıkan tüm teknolojiler,
ekonomik ve toplumsal hayattta
değişikliklere yol açtı. Buharlı makine,
raylı sistem- otomotiv, bilgisayardan sonra
teknolojik devrimler zincirine son yıllarda
bir yenisi daha ekleniyor. Sanayi toplumuna
dönüşümde kritik bir rol üstlenen buhar
teknolojisinin yarattığı köklü değişikliklere
eşdeğer bir değişimin, günümüzde
mikroelektronik temelli enformasyon
ve telekomünikasyon teknolojilerinin
yarattığı belirtiliyor. Ancak söz konusu bu
teknolojilerin de üretkenliği artırmada kendi
doğal sınırlarına erişmek üzere oldukları
bildiriliyor. Artık değişim ve dönüşümde
sıranın, maddenin nanometre ölçeğinde,
yâni atomal ve moleküler yapılar düzeyinde
denetlenmesi yoluyla yeni malzeme, cihaz
ve sistemlerin tasarlanması ve üretilmesini
kapsayan nanoteknoloji ve yeni biyoteknoloji
-gen teknolojisi dâhil- gibi mikron ölçekli
jenerik (Türkçesiyle doğurgan) teknolojilere
geldiği vurgulanıyor. Günümüzün “anahtar”
teknolojisi olarak tanımlayabileceğimiz
nanoteknoloji, stratejik, ekonomik ve
teknolojik etkinlik açısından 21. yüzyılın en
son teknolojisi olarak kabul ediliyor.
Başarıyla gerçekleştirilen uygulamalı
araştırmalar sonucunda nanoteknoloji
artık birçok ticari üründe kullanılıyor.
İnsan sağlığı, çevre ve teknolojiyi olumlu
etkileyeceği düşünülen nanoteknolojiler son
yıllarda ticari olarak meyvelerini vermeye
başladı. Son yıllarda kan hücrelerinin
arasında dolaşarak ilacı sadece belli bir
hücreye aktaran mini robot, ayak kokusunu
bitiren ayakkabı tabanı, kirlenmeyen
duvar boyaları, çevre kirliliğini yüzde 20
azaltan yakıt borularından söz ediliyor.
Elektronikten savunma sanayisine,
iletişimden tıbba, kozmetikten dekorasyona,
otomotivden gıda ve tekstile kadar hemen
hemen tüm alanlarda nano-ölçekli malzeme
içeren ürünlere rastlamak mümkün.
Nanoteknolojinin gelecek çeyrek asırda
insanoğlunun karşılaşacağı birçok ciddi
problemin üstesinden gelecek bir potansiyel
sunduğu, iklim değişikliği, çevre kirliliğinin
kontrolü ve önlenmesi, kullanılabilir su
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kaynaklarının yenileyebilmesi, azalan enerji
rezervlerine erişim, kanser tanı ve tedavisi
gibi birçok konuda yeni ufuklar açacağı
öngörülüyor.
Maddenin şeklini “metrenin milyarda biri”
olan nano ölçekte değiştirme olanağı sunan,
“Dördüncü büyük sanayi devrimi” olarak
adlandırılan nanoteknoloji, 21. yüzyılın en
kapsamlı teknolojik alanlardan biri olarak
görülüyor. 1997’de aktif olarak hayatımıza
giren nanoteknolojinin gelişmesini, 2081
yıllarında tamamlaması bekleniyor. 1997’de
ilk evreleri yaşanan, 2000’lerde ABD ve
Avrupa’nın gündemine alıp yatırımlarını
arttırdığı nanoteknoloji, AB çerçeve
programları içinde de önemli yer tutuyor.
Bazı ülkeler ulusal nanoteknoloji politikaları
geliştirip nano teşvik yasaları çıkarıyor.
Yaklaşık 20 yıllık geçiş evresini
tamamlamak üzere olan nanoteknolojinin
gelecek 10 yıl içinde uygulama alanı ve
ürünlerin katlanarak artacağı belirtiliyor.

Bilim, teknik ve ekonominin gelişmesinde
ciddi bir etki oluşturan nanoteknoloji
alanındaki çalışmalara ABD, Avrupa
Birliği (AB), Japonya ve gelişmiş ülkeler
milyonlarca dolar aktarıyor. ABD Ulusal
Bilim Vakfı (National Science FoundationNSF), nanoteknoloji pazar payının 2010-2015
yılları arasında 1.1 Trilyon Doları bulacağını
öngörüyor. Önümüzdeki yıllarda büyük
bir nanoteknolojik ürünler piyasasının
ortaya çıkacağı tahmin edilirken dünya
şirketleri, yatırımlarını bu teknolojilere
yoğunlaştırıyor. Nanoteknolojinin 2025
yılı itibariyle hayatımızın her alanına
gireceği düşünülüyor. Tümör tedavisi,
yapay fotosentez, kendiliğinden şarj,
CD, nanoteknolojik kumaş, pil, varis
çorabı, küçültülmüş yazılar, Nokia’nın
nanoteknolojik telefonu ve Intel’in en
küçük işlemcisi Atom, gibi nanoteknolojinin
kullandığı birçok heyecan yaratan ürün
geliştirildi. Bu arada nanoteknoloji

eğitiminin fikri destekçilerinden Mihail
Roco’ya göre, 2015’te nanoteknoloji insan
kaynağı ihtiyacı Avrupa’da 400 bin, tüm
dünyada ise 2 milyon civarında olacak.
Teknoloji yarışında geri kalanlar ülkeler
için nanoteknolojinin, doğru adım, yapı ve
mekanizmaları oluşturabilmeleri durumda
yeni bir fırsat kapısı araladığının altı
çiziliyor.
Dünyada bu kadar önemsenen ve gelecek
için büyük bir önem taşıyan nanoteknoloji
konusunda Türkiye’de de önemli adımlar
atılıyor. Başta Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) olmak üzere
nanoteknoloji odaklı araştırma merkezleri
bu alanda faaliyetlerini sürdürürken,
tekstil ve boya sektörü ağırlıklı olarak 70’i
aşkın şirket, nanoteknolojiyi ürünlerinde
kullanıyor. Geçen yüzyılın ortasında
başlayan mikroelektronik devrimini kaçıran
Türkiye’nin yeni yüzyılda kritik bir teknoloji
devrimi olarak görülen ve hâlâ emekleme
dönemini yaşayan nanoteknolojiyi
kaçırmamak için gerekli yatırımlarla bu
alana yönelmesi, bu teknolojiyi yeni bir
sıçrama tahtası şeklinde kullanmasının
doğru olacağı belirtiliyor. Diğer ülkelerle
karşılaştırıldığında ülkemizde bu
teknolojiye yapılan yatırımın çok büyük
olduğu söylenemezse de Türkiye’de bu
teknolojinin gelişimi için önemli kurumsal
yapılanmalar hayata geçiriliyor, bilim
adamları ve üniversiteler nanoteknoloji
üzerine önemli projeler yürütüyor, altyapı
ve teşvik anlamında gerekli destekler
verilmeye çalışılıyor. Türkiye’de öncelikle
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın desteği
ile İleri Araştırmalar Laboratuarı kurulup
çok önemli araştırmalar yapıldı. TÜBİTAK
ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
destek ve teşvikiyle yürütülen projelerin
yanında başlangıçta ODTÜ ardından
Bilkent Üniversitesi’nin öncülüğünde
birçok üniversitede eğitim programları
ve nanoteknoloji merkezleri oluşturuldu.
Nanoteknoloji alanında uygulamalı
araştırma yapan işletmeler de bulunuyor.
Ancak tüm bu girişimlerin ileriye dönük bir
devlet politikası çerçevesinde düzenlendiğini
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söylemek zor. Geleceğin teknolojilerinde
Türkiye’nin yetkinlik kazanmasının
yaşamsal önemini kavrayan, bunu stratejik
bir hedef olarak öne koyan “Vizyon 2023”
gibi strateji belgesi ve eylem planlarında
yer almasına karşın Türkiye’de, bu konuda
henüz herhangi bir siyasî ya da toplumsal
irade ortaya konulduğu söylenemez. Bu
alanda Türkiye’nin, “öncelik”, “eylem ve
plan”, “seferberlik”, “kaynak dağıtımı”,
risk sermeyesi” eksikliklerinin yanı sıra
ürünlerin ticarileştirmesi için gerekli
zeminin oluşturulmamasını sağlayacak
mekanizmaların yokluğu, araştırmacı
sayısının azlığı, ulusal (üniversite-sanayi) ve
uluslararası işbirliği geliştirilmede sıkıntı
yaşadığı bildiriliyor.
Türkiye’nin uluslararası çapta
nanoteknoloji üretebilmek için öncelikle
araştırmacı sayısını arttırması, akademiksanayi araştırmacıların karşılıklı değişimini
sağlaması, ulusal ve uluslararası network
kurması, kaynaklarını yaygınlaştırıp
etkin kullanması, teknoloji transfer
ofisleri kurması, nanoteknoloji alanında
ortalama 5 büyük şirket, 500 KOBİ ve
lokal nanoteknoloji yerleşkelerini kurması
gerekiyor.
Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) aylık
yayını olan BİLİŞİM Dergisi olarak
OCAK 2015 sayımızın (172.), “Dosya”
sayfalarımızda “Nanoteknoloji” konusuna”
yer veriyoruz. Dosya sayfalarımıza
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler
Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü
Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş, Bilkent
Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
(UNAM) Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet
Bayındır, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji
Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)
Direktörü Dr. Volkan Özgüz ile İTÜ Nano
Bilim ve Nano Mühendislik ABD Başkanı
Prof. Dr. Levent Trabzon katkı verdi. Ayrıca
ODTÜ Mikro Elektro Mekanik Sistemler
(MEMS) Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Tayfun Akın ile de bir
söyleşi gerçekleştirdik.
UNAM Müdürü Prof. Dr. Bayındır,
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“Küresel sorunlara etkili çözüm getirmesi
beklenen nanoteknoloji, 2025’te devrim
yapacak” derken Hacettepe Üniversitesi
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Direktörü Prof. Dr. Denkbaş,
nanoteknolojiye yapılacak yatırımların,
ülkelerin ekonomik gücünü yansıtabilecek
bir parametre olacağını vurguladı.
SUNUM Direktörü Dr. Özgüz, bBüyük
tematik araştırma projelerinden her yıl bir
veya iki katma değerli çıktı hedeflediklerini
açıklarken İTÜ Nano Bilim ve Nano
Mühendislik ABD Başkanı Prof. Dr. Trabzon,
mutlaka yeni politika ve stratejilerle bu
konudaki çalışmaların yönlendirilmesi
ve hızlandırılmasını istedi. ODTÜ MEMS
Müdürü Prof. Dr. Akın ise “MEMS
teknolojisinde dünyayı yakalayabiliriz”
iddiasında bulundu.
Görüştüğümüz uzman ve yetkililer,
Türkiye’nin bu teknolojinin öneminin
farkına vardığı ve gelişmeleri yakalamak
için gereken çalışmaları başlattığına
dikkat çektiler. Türkiye’de nanoteknoloji

alanında verilen teşviklerin arttığı, yapılan
yatırımların dikkate değer seviyede
olduğuna değinen yetkililer, ancak bu
teşviklerin hâlâ yeterli seviyede olmadığının
altını çizdiler. Dünyada belli bir büyüklüğe
ulaşan ve önemli yatırımlar yapılan bu
pazarda Türkiye’nin sadece protatipler
geliştirdiğine işaret eden yetkililer
geliştirilen tasarımları ürüne dönüştürüp
pazara sunmada zorluk çekildiğinden
yakındılar.
TÜBİTAK tarafından 2004’te açıklanan
“Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları
2003-2023 Strateji Belgesi”, “Vizyon 2023
Strateji Belgesi”, nanoteknolojiyi stratejik
sekiz ana sınıftan biri olarak tanımlıyor,
öncelikli alanlar arasında gösteriliyor,
nanoteknolojinin etkili olacağı alanlarda
özel çağrılı projelere destek veriliyor.
2007 Haziran’ında nanoteknoloji alanına
“ulusal destek”le giren Türkiye, araştırma
seviyesinde en hızla gelişen ilk üç ülke
arasında yer alıyor.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Çin’de

nanoteknoloji alanında 1 milyondan
fazla araştırmacı bulunurken Türkiye’de
bu alanda 2 bin bilim insanı çalışıyor.
Dünya genelinde 2015 için yaklaşık 100
Milyar Dolar yatırım olması öngörülürken
Türkiye’de son on yılda kamu ve
üniversitelerde bu alana yaklaşık 1 Milyar
TL’ye ulaşan yatırım yapıldı. Çoğunluğu
üniversitelerde olmak üzere nanoteknolojiye
yoğunlaşan 20 kadar merkez oluşturulurken
100’ün üzerinde küçüklü büyüklü firmanın
bu alanda faaliyet gösterdiği tahmin
ediliyor. Söz konusu firmaların tasarlatıp
ticarileştirdiği ürünleri yurtdışına ithal
ettiklerini tanık oluyoruz. ODTÜ’nün
“Minyatür Kızılötesi Kamera Modülü” gibi.
2025 ve sonrasında “nanoteknoloji
devrimi”nin dünyayı çok değiştireceğine
işaret eden yetkililer, önümüzdeki 100 yılın
“nano-teknoloji” yılı olacağını anımsatıp
bilinçlendirme ve bilgilendirmenin çok
önemli olduğunu, bir an önce strateji
ve süreçlerin geliştirilmesi gerektiğini
vurguluyor.
Çoğunluğu üniversite ve kamu olmak üzere
nanoteknoloji alanında araştırma yapıp ürün
geliştiren üniversite ve enstitüler şunlar:
Bilkent (UNAM), DTÜ, Hacettepe, Sabancı
(SUNUM), İTÜ, Boğaziçi, Pamukkale, Yıldız
Teknik, Gediz, İstanbul, Fatih, Gazi, Selçuk,
TOBB ETÜ, Çankaya, Anadolu, İzmir Katip
Çelebi, Atatürk, Ondokuz Mayıs, Erciyes
ve Afyon Kocatepe üniversiteleri ile İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( İYTE), TÜBİTAK
MAM, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
(GYTE).
Türkiye’de özellikle savunma sanayinin
kamunun ardından şirketlerin de yavaş
yavaş “nano devrimi” anladığı, ürün
geliştirme ve kullanılan cihaz ithalatında
pazarda önemli faaliyetler gösterdikleri
biliniyor. Nanoteknoloji alanında faaliyet
gösteren, ürünleri ticarileştiren özel
sektördeki firmalara örnek olarak
Normtest, Arçelik, Yaşar Holding, Yeşim
Tekstil ve Zorlu Enerji gösteriliyor. Ayrıca
Türkiye’de nanoteknoloji ile ilgili etkinlikler
de yapılıyor. Bunlardan biri de NANO TR
konferansları.
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K. Eric Drexler 1980’lerde molekülleri
deterministik olarak işlemeyi detaylı bir
şekilde inceledi. “ Yaratma Fabrikaları:
Nanoteknoloji Devri” (1986)(ilk nanoteknoloji
kitabı), “Nanosistemler: Mokeküler
Makineler, İmalat ve Hesaplaşma” (ilk
nanoteknoloji okul kitabı). 1989’da ilk
nanoteknoloji dergisi olan “Nanotechnology”
dergisi yayına çıktı ve hâlâ yayınlanıyor.
1996’da Nasa nanoteknoloji üzerinde
çalışmaya başladı. 1996’da ilk nanoteknoloji
şirketi Zynex kuruldu.
Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı’nda
malzeme bilimi ve nanoteknolojiyi öncelikli
alanları arasında gösterip araştırmalar için
6 yıl sürede 4.8 Milyar Avro kaynak ayırdı.
Kore, 2001’de Nanoteknoloji Teşvik Yasası
çıkarıp nanoteknoloji araştırmaları için 4
Milyar Dolar kaynak ve 2015’e kadar 20
bin nanoteknoloji uzmanı yetiştirmeyi
planladı.

Futbol topu ile dünyayı karşılaştırmak gibi
“Nano” kelimesi, kök olarak Yunancadan
geliyor ve “cüce” anlamında kullanılıyor.
Nanometre bir uzunluk birimi; ölçek olarak
metrenin milyarda birini, milimetrenin ise
milyonda birini ifade ediyor. (1 nm= 10-9 m =
10-6 mm). İnsan saç teli ile bir karşılaştırma
yaptığımızda yaklaşık olarak saç telinin on
binde biri kadar bir kalınlığa sahip. İnsan
saç kılının 80.000 nm kalınlığında, kırmızı
kan hücrelerinin 7.000 nm çapında olduğu
düşünülürse 1 nm’nin boyutu daha iyi
anlaşılır. Nano boyutu tanımlamak için, bir
futbol topu ile dünyayı karşılaştırmak yanlış
olmaz.
Pek çok teknolojik yenilikte olduğu gibi
nanoteknoloji konusunda da ilk adımları
Amerika attı. Günümüzde yaklaşık 75
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ülkede, devlet tarafından desteklenen ve
ekonomik kalkınma stratejileri arasında yer
alan nanoteknoloji kuruluşları var.
Nanoteknolojinin ortaya çıkışı, 1959 yılında
fizikçi Richard Feynman’ın, malzeme ve
cihazların moleküler boyutlarda üretilmesi
ile başarılabilecekler üzerine yaptığı
“There’s Plenty of Room at the Bottom”
başlıklı ünlü konuşmasına dayanıyor.
Günümüzde bile, nanoteknoloji alanında
Foresight Ensititüsü tarafından her yıl
Feynman ödülü veriliyor. Nanoteknoloji
terimi ilk kez 1974’te, Norio Taniguchi
tarafından “Temel Nano-Teknoloji
Konseptleri” adlı makalede dile getirildi.
Makalede nanoteknoloji şöyle tanımlandı:
Atom ya da molekül molekül ayırma,
birleştirme, bozma süreci.

Doğadaki birçok yapı kullanılarak insan
hayatına kolaylıklar sağlanabilecek.
Örneğin; Lotus çiçeği yaprağının hiç
ıslanmaması ve kirlenmemesi özelliği
keşfedilerek, kirlenmeyen ve ıslanmayan
kaşıklar, çatallar ve elbiseler üretilebilecek.
Sağlık alanında ise, yapılacak akıllı nanorobotlar, hastalık teşhisini koymada önemli
görevler üstlenecek ve gerektiğinde de
hastalıklı bölgelere ilaç vererek tedavi
gücünü artıracaklar. Otomotivde araç
boyaların çizilmesi ve kaportaların aşınması
sorunu da nanoteknoloji sayesinde
çözülebilecek. Aynı teknoloji evlerde
kullanılan boyalarda da uygulanabilecek.
Nanoteknoloji ile işlenmiş gümüş,
bakterilerin üremesini engelleyebiliyor
ya da yaşamlarını zorlaştırabiliyor. Nano
gümüş olarak adlandırılan işlem bir aşı

Daha az maliyet ve daha fazla üretim
sağlanılabilecek nanoteknoloji yaşam
kalitesinin artmasında önemli bir
etken olacak, daha sağlıklı ve güvenli
bir yaşam sunacak, zaman ve maliyet
kaybı en az seviyelere düşecek. Bu
teknoloji sayesinde; yüksek hızlı
bilgisayarlardan dev hafızalı cihazlara,
mikro organizmaların taşınmasından
damarların içine yerleştirilen nano
robotlarla hastalıkların teşhis ve
tedavisine, mikro sensörlerin, mikro
makinelerin ve optoelektronik
elemanların imalatından otomobillerde
daha iyi görüş sağlayacak nano
destekli camların kullanılmasına kadar
pratik anlamda pek çok çarpıcı örnek
görülebilecek.
Nanoteknoloji yardımıyla uzun süre
solmayan boyalar, etkisini hızlı gösteren
ilaçlar ve daha uzağa gidebilen golf
topları üretilirken ilerleyen süreçte,
araba, uçak ve uzay araçları üretilip
çok az enerji tüketimiyle daha uzun
ve güvenli yolculuklar yapılabilecek.
Dosya : Türkiye’de nanoteknoloji
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görevi üstleniyor ve nano gümüş kaplanan yüzeyler bakterilere geçit vermiyorlar. Asıl
uygulama alanları bakterisiz ve mikropsuz ortamların yaratılması. Bu özellikle hastane ve
mutfaklar için oldukça yararlı bir buluş olacak.
Nanoteknolojinin geleceği

Mikro Nano Teknolojileri Fabrikası’nın temelleri atıldı

ASELSAN ve BİLKENT Üniversitesince, yüksek güçlü nano transistörlerin üretimi için
Mikro Nano Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ (AB-MikroNano) adında şirket kuruldu.
Şirket, Türkiye’de radar, yüksek hızlı tren, elektrikli arabalar ve 4G cep telefon sistemleri gibi birçok farklı alanda kullanılan galyum nitrat transistör ve entegre devre
üretimi yapacak.
ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, şirket kuruluş sözleşmesini ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Canpolat ve BİLKENT Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Atalar imzaladı.

Nanoteknoloji mucizeleri
-Görme özürlülere yeniden görme, işitme
engellilere yeniden duyma, felçlilere
yeniden yürüme şansı verebilir.
-AIDS, kanser ve diyabet gibi hastalıkları
tedavi edebilir.
-Ucuz, çevre dostu verimli enerji kaynakları
ortaya çıkarabilir.
-İş göremez hale gelmiş organların yerine
yeni organlar büyütülebilir.
-Çevresel kirlenmeyle yaşayan dünyayı daha
temiz bir hale getirebilir.
-Bakteriden daha küçük nanobilgisayarlar
üretilebilir.
-Binlerce kitap bir küp şekerin içine depolanabilir.
-Çelikten 100 kat daha dayanıklı, esnek betonlar yapılabilir.
-Biyolojik silah yoluyla gönderilen bakterileri yok edebilir.
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TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından desteklenen galyum nitrat
yarı iletken malzemesi temelli nano transistör teknolojisi, ASELSAN ve BİLKENT
tarafından milli olarak geliştirildi. BİLKENT Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma
Merkezi’nde yüksek performanslı transistörler üretildi. Laboratuar testleri tamamlanan transistörler, ASELSAN’da yapılan saha testlerinde de başarılı bir şekilde
kullanıldı.
30 milyon dolar yatırımla kurulan AB-MikroNano, Türkiye’de ilk kez ticari amaçlı
transistör ve elektronik entegre devre üretimi yapacak. Şirket tarafından üretilecek
nanoteknoloji temelli ürünler ihraç da edilecek. Nanoteknoloji konusunda bu ürünlerle ilgili şimdiye kadar dünyada tüketiciler liginden çıkamayan Türkiye, artık üreticiler
liginde yer alacak.
Bu arada Türkiye, dünyada galyum nitrat yarı iletken malzemesi temelli nano transistör teknolojisi geliştirilebilen 5 ülkeden birisi konumunda bulunuyor.
Ortak kurulan AB-MikroNano Teknolojileri Fabrikası’nın 26 Aralık 2014’teki temel
atma töreni de, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.
Dr. İsmail Demir, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan
Canpolat’ın katılımı ile gerçekleştirildi.
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Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Bayındır:

Küresel sorunlara etkili çözüm
getirmesi beklenen nanoteknoloji,
2025’te devrim yapacak

Nanoteknoloji 21. yüzyılın en önemli
ekonomik, politik ve teknolojik itici gücü
olacağını vurgulayan Bayındır, Türkiye’nin
de bu teknolojinin öneminin farkında olduğu
ve bu değişimi yakalamak için gereken mücadeleyi vermeye çalıştığından söz edip yapılan
yatırımların dikkate değer seviyede olduğuna dikkat çekti.
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Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) Malzeme Bilimleri ve
Nanoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Bayındır da “Dosya” sayfalarımıza katkı verdi.
Nanoteknolojinin 21. yüzyılın en önemli ekonomik, politik ve teknolojik itici gücü olduğunu belirten
Bayındır, bu alanda öne geçmek isteyen ülkelerin büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi. Birçok
farklı üründe nanoteknolojiden yararlanıldığı ve yüksek katma değerli ürünlerin firmalara ciddi
kazançlar sağladığına işaret eden Bayındır, “Henüz nanoteknoloji beklenen etkiyi yaratmamış olsa
da, geleceğin teknolojisinin nanoteknoloji olduğu düşünülebilir” dedi.
Bayındır, çoğunlukla araştırma aşamasında ya da araştırılmayı bekleyen küresel sorunlara
etkili çözüm getirmesi beklenen nanoteknolojinin, 2025’te devrim yapacağı öngörüsünü, şu anki
araştırmaların meyvelerini o zaman vermesi ve ürüne dönüştürebilinmesine denk geliyor olmasına
bağladı.
“Kanserin çözümü ve enerji sorunlarına yenilenebilir enerji kaynaklarıyla etkili çözümlerin
getirilmesinin bu teknolojiyle sağlanacak olması bile nanoteknolojinin ne kadar önemli ve yatırım
yapılması gereken bir yarış olduğunu gösteriyor” diyen Bayındır, özellikle gelişmiş ülkelerin yüksek
miktarlı bütçeler ayırdığı, kadrolar oluşturduğu, araştırma merkezleri açıp onların endüstri ile
işbirliğini sağladığını anlattı.
Türkiye’nin de bu teknolojinin öneminin farkında olduğu ve bu değişimi yakalamak için gereken
mücadeleyi vermeye çalıştığından söz eden Bayındır, Türkiye’de yapılan yatırımların dikkate değer
seviyede olduğunun altını çizdi.
Yapılan tüm yatırımların Türkiye’nin nanoteknoloji yarışını önde götürmesi için yeterli olmadığını
vurgulayan Bayındır, “Daha fazla bütçelerle, daha fazla araştırmacılarla bu iş daha iyi seviyelere
getirilebilir. Özellikle 2005’ten sonra yapılan yatırımlar son birkaç yıldır hız kesmeye başladı.
Teknolojinin dünyada süratle ilerlediğini düşünürsek bu yavaşlamaların dikkate alınması ve
eski hıza ve hatta daha da ötesine ulaşılması gerekiyor. Sadece Çin’de nanoteknoloji alanında
1 milyondan fazla araştırmacı bulunuyor. Türkiye’nin dünya pazarında söz sahibi olması ve iyi
bir konuma gelmesi için araştırma koşulları daha da cazip bir hale getirilmesi gerekebilir”
değerlendirmesinde bulundu.
Son yıllarda nanoteknoloji alanında verilen araştırma ve burs bazlı teşviklerin sayısının arttığını
ancak bu teşviklerin hâlâ yeterli olmadığını kaydeden Bayındır, bazı gelişmiş ülkelerde özel
sektörün nanoteknoloji araştırmaları için ayırdığı bütçenin devletin bütçesi ile yarışır hale geldiğine
dikkat çekti.
Nanoteknoloji alanında yapılacak araştırmaların oldukça maliyetli olduğunun kabul edildiğini
anımsatan Bayındır, “Ancak, bu alanda yapılan araştırmaların sonunda elde edilecek bilginin, bu
bilgi ve tecrübeler kullanılarak geliştirilecek yeni ve yararlı ürünlerin toplum, firma ve ülkelere
getirebileceği yarar ve kazanç düşünüldüğünde, nanoteknoloji yüksek maliyetli olsa da pahalı
olarak düşünülmez” ifadesini kullandı.
“Yakın bir gelecekte ülkelerin gücü ve itibarının belirlenmesinde önemli bir etken olacak ve
nispeten yeni bir araştırma alanı olduğu için yeterli parasal kaynağı ayırmaya istekli tüm ülkelere
aynı fırsatı sunacaktır” diyen Bayındır, 2006’da Türkiye’nin ilk ulusal merkezi olarak kurulan
UNAM’ın bölgenin en başarılı nanoteknoloji merkezi haline geldiğini aktardı.
Bayındır’ın verdiği bilgiye göre, 375 araştırmacının çalıştığı, 55 Milyon TL’nin üzerinde bütçeye
sahip çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma projesinin yürütüldüğü UNAM’da araştırmacılar
tarafından kurulan 13 şirket faaliyet gösteriyor. Çalışma alanları çoğunlukla nanoteknolojide
kullanılan cihazların geliştirilmesi üzerine olan şirketlerin geliştirdikleri cihazları farklı ülkelere
sattıklarını bildiren Bayındır, önümüzdeki yıllarda şirket ve patent sayısını hızla arttıracaklarını ve
daha fazla ürünü piyasaya çıkarmayı öngördüklerini açıkladı.
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- Nanoteknolojiyi nasıl tanımlayabiliriz
ve bu teknoloji, hangi ihtiyaçtan doğdu?
Nanoteknoloji neden önemli?

-Bugün dünyada bu alana hangi ülkeler,
hangi oranda yatırım yapıyor? Küresel
nanoteknoloji pazarının büyüklüğü, önemi ve
geleceğine ilişkin öngörüler nelerdir?

- Nanoteknoloji maddenin atomik, moleküler
düzeyde kontrolü ile üstün özelliklere
sahip madde ve cihazların geliştirilmesidir.
Interdisipliner bir alan olan nanoteknoloji, fizik,
kimya, biyoloji, elektronik, tıp, tekstil, gıda,
çevre ve benzeri bilimleri kapsıyor. Doğada
gerçekleşen biyolojik olaylar nano boyutta
gerçekleşiyor. Bu olayları anlamak, incelemek
ve benzeri yapay sistemler oluşturmak için
nanoteknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Nanoteknoloji
21. yüzyılın en önemli ekonomik, politik ve
teknolojik itici gücüdür. Üstün özelliklere sahip
nano malzeme ve sistemlerin üretimi ile her
anlamda bir adım öne geçmek isteyen ülkeler,
bu alana çok büyük yatırımlarda bulunuyor.
Nanoteknoloji marketinde ki gelişme bu
alandaki bilimsel gelişmelerle hızla artıyor.

-Dünya çapında pek çok ülke 2000’li yılların
başlarında nanoteknoloji üzerine girişim
programlarını başlattı, gerekli yol haritalarını
belirledi. Nanoteknolojinin yeni bir “Sanayi
devrimi” olarak kabul ediliyor oluşu, devletlerin
yapmış olduğu yatırımları da doğrudan etkiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sadece
2013’te 1.8 Milyar Dolar, Japonya 2006 ile 2010
tarihleri arasında toplam 2.8 Milyar Dolar,
Fransa 2009 ile 2014 tarihleri arasında toplam
3 Milyar Dolar ve Çin 2011 yılında net olarak
2.25 Milyar Dolar, nanoteknoloji araştırmaları
üzerine yatırım yaptı. Yatırım yapılan
meblağların bu denli yüksek oluşu, ülkelerin
teknoloji alanında bir yarış içerisine girmiş
olduğunu gösteriyor. Henüz nanoteknoloji
beklenen etkiyi yaratmamış olsa da,
geleceğin teknolojisinin nanoteknoloji olduğu
düşünülebilir.

-Bu alandaki ilk çalışmalar ne zaman ortaya
çıktı? Dünyada nanoteknoloji alanında
yürütülen önemli, büyük proje ve çalışmalar
ile yaşanan gelişmeler konusunda bilgi verir
misiniz?
-Nobel bilim adamı Richard Feyman
nanoteknolojinin fikir babasıdır denebilir. Yaptığı
bir konuşmada nanoteknolojinin önemine ve
nanoteknoloji kullanılarak yapılabileceklere
dikkat çekmiştir. Bu konuşmasından sonra bilim
insanları nanoteknoloji alanında araştırmalarını
hızlandırdılar. Bu alandaki şu ana kadar bilinen,
en çok ses getiren çalışmalar, kuantum nano
parçacıklar, karbon nano tüpler ve 2 boyutlu
malzemeler üzerine oldu. Bu malzemeler nano
boyutlarda olup, üstün iletkenlik, mekanik
dayanım, ısıl dayanım ve benzeri üstün özellikler
gösteriyor.
-Ülkeler, üniversiteler ve firmalar
nanoteknolojiye neden ilgi gösteriyor?
Hayatımıza etkileri ve yararları neler,
hayatımızı nasıl değiştirecek?
-Nanobilim ve Nanoteknoloji, insanlık olarak
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-Nanoteknoloji dünya ve Türkiye’de
öncelikle hangi alan, sektör ve sanayi
dallarında kullanılıyor?

sahip olduğumuz bilgi birikimimizi geliştirecek,
hayata bakışımızı değiştirecek veya yeniden
tanımlamamızı sağlayacak potansiyele sahip
keşfedilmeyi bekleyen yeni bir alanı insanlığın
kullanımına açıyor. Sanayi devrimi ve bilgisayar/
internet devrimi, toplumları, hayat tarzlarını
nasıl derinden etkilediyse, nanoteknoloji ve
nanobilim alanlarında yapılan çalışmaların da
öncül devrimler gibi toplumların bilgi birikimleri
ve refah seviyelerinde ciddi sıçramalar
yaratması, yaşam biçimlerini etkilemesi
öngörülüyor. Aslında, yapılan çalışmaların
bir kısmı hayatlarımıza olumlu olarak etkisini
göstermeye, ileri teknoloji ürünler firma ve
ülkelere ciddi kazançlar olarak geri dönmeye

başladı. Su tutmaz ve kırışmaz tekstil ürünleri,
hafif ve dayanıklı malzemelerden yapılan
raket gibi spor gereçleri, kendini temizleyen
boyalar, antibakteriyel bandajlar, yeni nesil
kozmetik ürünleri gibi birçok farklı üründe
nanoteknolojiden yararlanıyor ve yüksek katma
değerli ürünler firmalara ciddi kazançlar
sağlıyor. Ayrıca savunma, uzay ve havacılık,
enerji gibi kritik alanlarda nanoteknoloji
temelli ürünler geliştiriliyor. Böylesine büyük
bir potansiyel, doğal olarak ülke, firma, eğitim
ve araştırma kurumlarının ilgi alanına girip
nanoteknolojiye olan farkındalığın ve yapılan
yatırımın giderek artmasına sebep oluyor.

-Nanoteknolojinin enerjiden sağlığa, gıdadan
çevreye kadar tüm alanlarda etkili olması
bekleniyor. Nanoteknoloji üzerine yapılan
yatırımlar yeni olduğu için (2000’li yıllardan
itibaren) şu an nanoteknolojinin potansiyel
bir şekilde uygulanmasından söz edilemez.
Buna rağmen LED ışıklarından, güneş pillerine
kadar, insan genetiğinin detaylı incelenmesi
ve bazı kritik hastalıklara çözüm bulunması
dahil birçok konuda kayda değer ilerlemeler
kaydedilmiş durumda. Fakat nanoteknolojinin
sahip olduğu şu an yapılmış olanlardan çok
daha fazla. Nanoteknolojinin küresel sorunlara
çözüm getireceği gibi konular çoğunlukla
araştırma aşamasında ya da araştırılmayı
bekliyor. Nanoteknolojinin 2025’te devrim
yapacağı öngörüsü ise şu anki araştırmaların
meyvelerini o zamanlarda vermesi ve ürüne
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görüntüleme ve tedavisinde polimer, altın,
silika gibi nanoparçacıklarla ilgili birçok
çalışma yapılıyor ve yapılan canlı dışı deneyler
oldukça önemli sonuçlar gösterdi. Hedeflenmiş
dokuya kontrollü ilaç salınımı için nanoboyutta
ve biyolojik olarak fonksiyonlaştırılmış
malzemelere olan ihtiyaç, nanoteknolojinin
farmakolojide de uygulanmasının önemine
işaret ediyor. Patojenik bakteri, virüs teşhisi,
kardiyolojik analiz, gen analizi, kan şekeri ve
daha birçok kan ve idrar içeriği analizleri için
hızlı, hassas, seçici, düşük maliyetli, kolay
yöntemlere ve cihazlara olan ihtiyaç halen
devam edip son yıllarda daha da artıyor. Bu
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çip ve kâğıt
tabanlı sistemler, dijital cihazlar önem kazandı
ve çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak
bu sistemlerin hücre, DNA, proteinlere olan
uygulanabilirliği, verimliliği ve hassasiyetinin
artırılmasına yönelik daha fazla çalışma
yapılması gerekiyor ve bu da nanomalzemelerin
daha fazla kullanılmasının önemini vurguluyo.

dönüştürebilinmesinin o zamanlara denk geliyor
olmasıdır.
- Nanoteknolojinin kullanıldığı alanlar,
tercih nedenleri ve sağladığı yararlara ilişkin
değerlendirmenizi alabilir miyiz?
-Nanoteknoloji; katalizör, atık su arıtımı,
membran teknolojisi, tekstil, boya, medikal,
tıbbi görüntüleme, hastalık teşhis, tedavi,
ilaç, gıda, savunma sanayi, elektronik, enerji,
çevresel çalışmalar, biyolojik ve kimyasal
sensörler gibi pek çok alanda uygulanabiliyor.
Nanoteknoloji ile üretilen malzemeler,
boyutlarından kaynaklanan ve makro boyuttaki
eşdeğerleriyle elde edilemeyecek karakteristik
özelliklere sahip bulunuyor. Örneğin;
nanoparçacıklar çok küçük boyutlarından
dolayı yüksek yüzey alanına sahiptirler. Bu da
nanoparçacıkların; katalizör, ilaç taşınabilirlik,
atık malzeme soğurabilme ve sensör
özelliklerini arttırıyor ve onları, biraz önce söz
ettiğim gibi adı geçen alanlarda avantajlı ve
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tercih edilir kılıyor. Ayrıca, nanomalzemelerin
ısısal, mekanik, elektronik iletkenlik,
kimyasal ve optik özellikleri, makro ölçekteki
eşdeğerlerine göre farklı olabilmektedir ve
bu da nano malzemelerin uygulanabileceği
alanları genişletiyor. Nanoboyuta inildikçe
malzemelerin özgün özellikleri daha baskın
oluyor. Nanobaşlıklı membranlar endüstriyel
ayırma proseslerinde ve sudaki toksik
maddelerin filtrelenmesi için oldukça önemli
bir gelişme. Polimer malzemeler, plastik
endüstrinin temelini oluşturuyor. Polimerlerin
özelliklerinin çeşitlendirilmesiyle fonksiyonel
kaplama, medikal malzeme, fiber, tekstil
ürünleri ve esnek malzemeler üretilebiliyor.
Polimerlerin ısısal, mekanik dayanıklılık,
iletkenlik gibi özelliklerinin değiştirilmesi;
metal veya karbon tabanlı nanomalzemelerle
kompozit haline getirilmesiyle ve polimer
nanofiber üretimiyle mümkün. Nanoteknoloji;
tıp, medikal ve biyoteknoloji bilimleriyle de
ortak noktada kesişiyor. Kanser teşhis, tümör

- 2025’te bir “nanoteknoloji devrimi”
olacağı öngörülüyor. Türkiye bu değişimi
yakalayabilir mi? Türkiye nanoteknolojinin
öneminin farkında mı?Nanoteknolojide
Türkiye’nin konumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz? Dünya pazarındaki yeri
ve konumu nedir?

-Nanoteknolojinin 2025’li yıllar itibariyle
küresel sorunlara etkili çözümler getirmesi
bekleniyor. Ve hatta yeni çözümler getirmekle
kalmayacak aynı zamanda mevcut teknolojileri
de daha verimli hale getirecek. Kanserin
çözümü ve enerji sorunlarına yenilenebilir enerji
kaynaklarıyla etkili çözümlerin getirilmesinin
bu teknolojiyle sağlanacak olması bile
nanoteknolojinin ne kadar önemli ve yatırım
yapılması gereken bir yarış olduğunu gösteriyor.
Nanoteknolojinin diğer önceki teknoloji
devrimlerinden farkı, önem ve potansiyelinin
hemen hemen tüm dünya ülkeleri tarafından
görülmesidir. Bunun için özellikle gelişmiş
ülkeler yüksek miktarlı bütçeler ayırıyor,
kadrolar oluşturuyor, araştırma merkezleri
açıyor ve onların endüstri ile işbirliğini sağlıyor.
Sonuç olarak Türkiye de özellikle gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkeler gibi bu teknolojinin
öneminin farkında ve bu değişimi yakalamak
için gereken mücadeleyi vermeye çalışıyor.
Bu bakımdan Türkiye’de yapılan yatırımlar,
dikkate değer seviyede. Yeni nanoteknoloji
merkezlerinin açılması, yurtdışındaki Türk
ve yabancı bilim insanlarının Türkiye’yi tercih
etmesi ve bu teknolojiden elde edilmeye
başlanan küçük gelirler bunu gösteriyor.
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Fakat tüm bu yatırımlar Türkiye’nin
nanoteknoloji yarışını önde götürmesi için
yeterli değil. Daha fazla bütçelerle, daha fazla
araştırmacılarla bu iş daha iyi seviyelere
getirilebilir. Özellikle 2005’ten sonra yapılan
yatırımlar son birkaç yıldır hız kesmeye başladı.
Teknolojinin dünyada süratle ilerlediğini
düşünürsek bu yavaşlamaların dikkate alınması
ve eski hıza ve hatta daha da ötesine ulaşılması
gerekiyor. Sadece Çin’de nanoteknoloji alanında
1 milyondan fazla araştırmacı bulunuyor.
Türkiye’nin dünya pazarında söz sahibi olması ve
iyi bir konuma gelmesi için araştırma koşulları
daha da cazip bir hale getirilmesi gerekebilir.
-Türkiye’ de nanoteknolojinin gelişmesi için
avantaj ve dezavantajları sıralayabilir misiniz?
-Ülkemizde son yıllarda nanoteknoloji alanında
verilen araştırma ve burs bazlı teşviklerin
sayısı hızla arttı. Ancak, bu teşvikler hâlâ yeterli
olmuyor. Bu amaçla, teşvik miktarını arttırmak
önem taşıyor. Ayrıca, sanayide yapılacak olan
nanoteknoloji temelli üretime dayalı yatırımlar
da nanoteknolojinin gelişmesinde önem
kazanıyor.
-Nanoteknoloji sayesinde bugün bize
çok ilginç gelen ama gelecekte olabileceğini
düşündüğünüz şeyler var mı?
-Aslında nanoteknoloji şimdiden bilimkurgu
kitaplarını çağrıştıran gelişmeler ile hayatımıza
girmeye başladı bile. Örneğin, düz duvara
tırmanmanızı sağlayan eldivenlerin ilk
prototipleri laboratuarlarda geliştirildi. Geko
kertenkelelerini duymuş olabilirsiniz. Bu
kertenkelenin ayaklarında milyonlarca nanofiber
bulunuyor ve bunların yüzeyle sağladığı son
derece kuvvetli etkileşimle kertenkele düz
duvara tırmanabiliyor. Araştırmacılar polimer
nanofiber yüzeyler üreterek bu mekanizmayı
taklit ediyor. Bu tip gelişmelerin git gide
hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum.
Hastalıklarının teşhisini nefesten yapabilecek
yapay burunların geliştirilmesine yönelik
çalışmalar var. Köpekler, akciğer kanseri
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hastaların kokusunun sağlıklı insandan farklı
olduğunu ayırt edebiliyor, bunu ve diğer birçok
hastalığın teşhis ve izlemesini yapabilecek
cihazların geliştirilmesi üzerine biz de UNAM
laboratuarlarında çalışıyoruz. Feynmann’ın
1959’da yaptığı ünlü konuşması “There is plenty
of room at the bottom” gerçek oluyor. Küçük
boyutlarda gelişim için çok yer var.
-Nanomalzemeler nasıl elde edilir? Nano
parçalar zararlı mıdır?
-Nanomalzemeler, yukarıdan aşağıya doğru
üretim ve aşağıdan yukarıya doğru üretim olmak
üzere iki farklı ana yöntemle elde ediliyor.
Yukarıdan aşağıya doğru üretimde; makroskopik
yapların mekanik kuvvetle, kimyasal olarak veya
ısı uygulayarak nanoboyutlara küçültülmesiyle
işlevsel nanomalzemeler elde edilir.
Nanoteller, nanofiberler, nanotüpler bu yolla
üretilebilmektedir. Aşağıdan yukarıya üretimde
ise; atom, moleküllerden veya monomer
adı verilen ham maddelerden başlayarak
kimyasal tepkime ile veya fiziksel bağlama
yöntemiyle moleküller bir araya getirilir ve
işlevsel nanoboyutlu metal, polimer yapılar
oluşturulabilir. Örneğin, metal nanoparçacıklar
genellikle çekirdek büyütme denilen yöntemle
sentezlenebiliyor. Bu yöntemde, metal tuzları
çeşitli ajanlarla indirgenerek metal atomu
haline getirilir ve indirgenmiş metal atomlarının
biraraya gelmesi sonucu nanoparçacıklar
oluşur. Polimer, yarı-iletken ve metallerden
olmak üzere çeşitli nanoparçacıklar üretiliyor.
Ancak, pek çoğunun uygulanmasına yönelik
sorunların başında onların biyo-çözünür, biyouyumlu olmaması ve toksik olması yer alır.
Nanoparçacıkların birçoğu ile onları hücrelere
ve dokulara göndererek hastalık teşhisi, tedavi,
tıbbi görüntüleme, biyolojik sensör, ilaç salınımı;
ayrıca tekstil, gıda ve çevresel çalışmalarda
uygulanabileceği konusunda araştırmalar
yapılıyor. Biyoçözünür, doğada da bulunan
polimerlerden yapılan nanoparçacıkların
insan vücudu ve çevreyle daha biyo-uyumlu
ve zararsız olduğu biliniyor. Ancak, metal ve
yarıiletken nanoparçacıklar, biyo-bozunur
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anlaşılır hale getiriliyor. Ülkemizde başta
Bilkent Üniversitesi, Sabancı, KOÇ ve Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) olmak üzere pek
çok üniversitede nanoteknoloji kapsamında
araştırmalar yapılıyor ve uluslararası düzeyde
çalışmalar yayınlanıyor. Nanoteknoloji tek
bir disiplinin ilgi alanında olmadığı için farklı
bölümlerden araştırmacıların yer aldığını
görüyoruz. Bununla beraber lisansüstü düzeyde
nanoteknoloji eğitimi veriliyor. Örneğin, Bilkent
Üniversitesi Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi
üzerine, ODTÜ ise Mikro ve Nanoteknoloji
üzerine lisansüstü eğitim programları
başlattı benzer programların sayısı diğer
üniversitelerimizde de hızla artıyor.
-Özel sektörün bu alana gösterdiği ilgi ve
yaptığı yatırıma ilişkin bilgi verebilir misiniz?

olmadığından işlevlerini gerçekleştirdikten
sonra kandan süzülerek böbrekten atılmaları
gerekir. Dokularda ve doğada nanoparçacıkların
birikimlerinin zararlı olduğu ve ekolojik dengeyi
bozacağı belirtiliyor.
- İngiltere’de nanoteknolojinin ilkokullarda
ders olarak okutulduğu belirtiliyor. Türkiye’de
ise lisans seviyesindeki nanoteknoloji var.
Bu eğitimin de Avrupa’daki benzer eğitimin
gerisinde kaldığı ifade ediliyor. Ülkemizde
bu alanda eğitim veren üniversitelerden söz
eder misiniz? Türkiye’de bu alana, hangi
üniversiteler nasıl bir katkı veriyor?
-Avrupa’da verilen eğitim sistemi içerisinde
direkt bir nanoteknoloji dersinden söz etmek
doğru mudur bilemiyorum. Ancak, Avrupa
ya da Amerika’da nanoteknoloji enstitüleri
sayesinde, öğrenciler ilkokul mertebesinde
bilgilendirilmeye başlıyor. Bu amaçla, çeşitli
karikatür ya da dergiler ile daha çok küçük
yaşlarda öğrencilere ulaşmış oluyorlar.
Öğrencilere verilen nanoteknoloji içerikli bilim
projeleri ile ise nanoteknoloji sevdirilip pratikte
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-Bazı gelişmiş ülkelerde özel sektörün
nanoteknoloji araştırmaları için ayırdığı bütçe,
devletin bütçesi ile yarışır hale gelmiş. Diğer
ülkelerde ise nanoteknoloji araştırmaları, çok
büyük oranda devletin yatırımları ve desteği ile
sürdürülüyor. Ancak özel sektör, nanoteknoloji
temelli ürünlerin yüksek getiri potansiyelinin
farkına vardı ve bu nedenle, gerek araştırma
kurumları ve üniversiteler ile çeşitli işbirliği
antlaşmalarıyla dolaylı olarak, gerekse de kendi
araştırma-geliştirme (Ar-Ge) birimlerini kurarak
doğrudan yatırımlarını arttırıyor.
-Ülkemiz nanoteknoloji çalışmalarında
hangi alanlarda öne çıkıyor? Nanoteknoloji
alanında çalışan bilim adamları ve
araştırmacılarımızı sayı ve nitelik açısından
değerlendirir misiniz?
-İşlevsel yüzey teknolojileri, grafen tabanlı
teknolojiler, işlevsel nano parçacıklar ve
nano algılayıcılar gibi alanlardaki çalışmalar,
ülkemizde hızla devam ediyor. Hedeflenmiş ilaç
salınımı, doku büyütme ve hastalık tanısı için
biyo-algılayıcı teknolojilerinin ise sağlık alanında
kullanılmasına çalışılıyor.
-Nanoteknoloji alanında bilimsel araştırma
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yapmak pahalı mı? Yakın gelecekte bir
ülkenin nanoteknoloji seviyesi o ülkenin gücü
olabilecek denilebilir mi?
-Bilimsel araştırmaların çoğunda olduğu
gibi nanoteknoloji alanında yapılacak
araştırma faaliyetleri de oldukça maliyetli.
Nanoteknoloji araştırmalar yapmaya uygun
altyapının ciddi maliyetinin yanında bu
altyapının bakım maliyetleri de yüksek. Ayrıca
bu altyapıyı kullanma kabiliyetine sahip
nitelikli araştırmacıların istihdam maliyeti de
hesaba katılmalı. Bu nedenle nanoteknoloji
alanında yapılacak araştırmalar oldukça
maliyetli olarak kabul edilir. Ancak, bu alanda
yapılan araştırmaların sonunda elde edilecek
bilginin, bu bilgi ve tecrübeler kullanılarak
geliştirilecek yeni ve yararlı ürünlerin toplum,
firma ve ülkelere getirebileceği yarar ve kazanç
düşünüldüğünde, nanoteknoloji yüksek maliyetli
olsa da pahalı olarak düşünülmez.
Giderek bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen
insan uygarlığında, ülke ve toplumların geri
kalmaması, refah seviyelerini arttırabilmesi ve
uygar dünyada eşit söz hakkına sahip olması için
bilimsel faaliyetlerde kendini gösterebilmesi,
tüketici pozisyonundan üretici pozisyonuna
geçmesi gerekiyor. Bu nedenle nanoteknoloji
elbette yakın bir gelecekte ülkelerin gücü ve
itibarının belirlenmesinde önemli bir etken
olacak ve nispeten yeni bir araştırma alanı
olduğu için yeterli parasal kaynağı ayırmaya
istekli tüm ülkelere aynı fırsatı sunacaktır.
- Merkeziniz ne zaman kuruldu? Amaç
vehedefiniz neydi, ne tür çalışmalar ve
ne kadar yatırım yapıldı? Kaç çalışanınız
bulunuyor? Merkezinin oluşum süreci ve
yaptığı/yapacağı çalışmaların kapsamı
hakkında bilgi verir misiniz? Merkezin amacı
ve çalışma modeli nasıl kurgulandı?Bu alanda
ne gibi Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlarda
bulundunuz? Yurtdışı projeleri ve hedefleriniz
nelerdir?
-2006 yılında Kalkınma Bakanlığı desteği
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ve Prof. Dr. Salim Çıracı’nın
önderliğinde, ülkemizin ilk
ulusal merkezi olarak kurulan
Ulusal Nanoteknoloji Araştırma
Merkezi (UNAM) kısa süre
içerisinde bölgenin en başarılı
nanoteknoloji merkezi haline
geldi. UNAM olarak hedefimiz,
bilim ve teknolojinin sınırlarında
araştırmalar yapmak;
geliştirdiğimiz ileri teknolojilerle
sanayi ürünlerimizin uluslararası
pazarlarda rekabet gücünü
artırmak; ülkemizin ihtiyacı
olan nanoteknoloji ve nanobilim
alanlarında uzmanlaşmış insan
gücünü yetiştirmek ve sahip
olduğumuz cihaz altyapısını her
gün her saat çalışır vaziyette
araştırmacıların hizmetine
sunmaktır.
375 civarında araştırmacının
çalıştığı merkezimizde, 55 Milyon
TL’nin üzerinde bütçeye sahip
çok sayıda ulusal ve uluslararası
araştırma projesi yürütülüyor.
Araştırmalarımızın çıktıları
saygın uluslararası dergilerde yayınlanıyor,
ekonomik değere sahip çalışmaların patentleri
alınıyor. Bunlara ek olarak endüstri ile birlikte
yürüttüğümüz ortak projeler sayesinde yeni
teknolojilerin doğuşuna da öncülük edip
bu sayede UNAM olarak birçok patent ve
kuluçka şirketin doğmasına da imza atmış
bulunuyoruz. Sürekli gelişmekte olan altyapımız
şu anda ülkemiz ve bölge ülkelerinden 800’ün
üzerinde araştırmacı tarafından aktif olarak
kullanılıyor. Bunun yanında Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji programımız gelişen kapsamı ve
artan öğrenci sayısı ile nanoteknoloji alanında
en ileri derecede donanımlı araştırmacıların
yetişmesine büyük katkıda bulunuyor.
Kurulum sürecini tamamlamış olan
merkezimiz, önümüzdeki yıllarda sağlıklı bir
şekilde büyüyerek nanoteknoloji ve malzeme

biliminde dünya çapında başarılarıyla tanınan
ulusal bir merkez olmayı hedefliyor.
-Bilkent Ulusal Nanoteknoloji Araştırma
Merkezi (UNAM) olarak bugüne kadar hangi
nanoteknoloji ürünlerini geliştirdiniz?
Merkezin tescil edilen ulusal ve uluslararası
toplam kaç patenti bulunuyor?Önümüzdeki
yıllara ilişkin şirket öngörüleriniz nelerdir?
-UNAM araştırmacıları tarafından kurulmuş
13 şirket faaliyet gösteriyor. Şirketlerimizin
çalışma alanları çoğunlukla nanoteknolojide
kullanılan cihazların geliştirilmesi üzerinedir.
Geliştirilen bu cihazlar dünyanın farklı
ülkelerine satıldı. Önümüzdeki yıllarda şirket ve
patent sayısını hızla arttırmayı, dolayısıyla daha
fazla ürünü piyasaya çıkarmayı öngörüyoruz.

Dosya : Türkiye’de nanoteknoloji

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

65

DTÜ MEMS Müdürü Prof. Dr. Tayfun Akın:

MEMS teknolojisinde dünyayı
yakalayabiliriz

Bu sayımızda “Dosya” sayfalarımızın konusuyla benzerlik taşıyan, ODTÜ’nün “İleri Teknoloji
Üssü” olarak tanımlananMikro Elektro Mekanik Sistemler (MEMS) Araştırma ve Uygulama
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tayfun Akın ile bir söyleşi gerçekleştirdik. ODTÜ Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olanAkın, halen ODTÜ Mikro ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı
Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Ayrıca, 2008 ve 2011’de faaliyete geçen Mikro-Tasarım ve
Mikrosens şirketlerininkurucu ortağıdır. 2006 Uluslararası MEMS Konferansı Eş Başkanlığının yanı
sıra Prof. Akın, ABD Ulusal Bilim Kurumu (National Science Foundation -NSF) tarafından 2009’da
yapılan ve önümüzdeki 30 yıl için mikro ve nano teknolojilerdeki muhtemel gelişme ve hedeflerin
ele alındığı bir çalıştaya davet edilen dünyadaki 4 yabancı bilim insanından biri olarak seçildi.
Yaklaşık 35 yıllık bir geçmişi olan, ileri ülkelerin öncelikli destekleme alanları içinde yer alan
MEMS teknolojisinin son 5-10 yıldır hayatımızı değiştirmeye başladığını bildiren Akın, dünyada 13
milyar doları geçen bu pazarda Türkiye’nin sadece prototipler geliştirebildikleriniancak bunları
kendilerinin dışındaki nedenlerden dolayı ürün haline getirmekte zorluk çektiğinden yakındı. Bazı
kritik teknolojilerde İngiltere, Almanya, Çin, Rusya, Güney Kore ve Tayvan’dan önce prototipler
yaptıklarına ve bunların çok yüksek performansa sahip olduğuna işaret eden Akın, “Ama yerli
kullanımı çeşitli sebeplerle bir türlü oturtamıyoruz” dedi.
20 yıl önce dillendirdiği, “Mikroelektronik teknolojisinde bir yer edinme şansını belki kaçırdık ama
MEMS teknolojisinde bir katma değerimiz olabilir, dünyayı yakalayabiliriz ve önemli bir yerimiz
olabilir” iddiasını yineleyen Akın, Türkiye’nin, düşük maliyetli kızılötesi termal kameralar ve diğer
bazı konusunda dünyada lider ülke olabilme şansını yakalayabileceğine dikkat çekti.
MEMS’in yaygın kullanımıyla birlikte önümüzdeki yıllarda biyomedikalde çok önemli gelişmelere
tanık olacağımızı söyleyen Akın, ODTÜ’de MEMS faaliyetlerinin 1995’ten beri yürütüldüğünü
ve bugüne kadar 65 milyon dolarlık proje tamamladıklarınıbildirip bunun Türkiye’de bir rekor
olduğunu vurguladı.

Dünyada halen 13 milyar doları geçen ve 2019’da 25 milyar dolara ulaşacak olan MEMS pazarında
Türkiye’nin önemli bir yer alabileceğini belirten Akın, şu ana kadar MEMS konusunda 65 milyon
dolar bütçeli çeşitli projeler tamamladıklarını ve çok önemli teknolojiler ve ürün prototipleri
geliştirdiklerini ancak bunları ürüne dönüştürmekte zorluk çektiklerinden yakındı. Savunma
sanayinde sistemlerin alt birimlerinin de yerliliği ile ilgili bir irade alınmasının önemini dile
getiren Akın, ABD’ye kilosu 1.7 milyon dolardan termal görüntüleme çipleri satarak Türkiye’nin
teknoloji ihracatında ezber bozduklarına dikkat çekti. Akın, katma değeri yüksek bazı başka
ürünleri ihraç edilebilir bir noktaya getirmeye çalıştıklarını, ancak Türkiye’de risk sermayesinin
yeterince gelişmediği için sınırlı kaldıklarını belirtti.
Aslıhan Bozkurt- Makbule Kandakoğlu

66

2015 OCAK

Öncelikle savunma sanayi için önemli sayılabilecek bazı projeler olmak üzere çeşitli ulusal ve
uluslararası kurumlar tarafından desteklenen birçok ulusal ve uluslararası projeyi yürüttüklerini
anlatan Akın, Mikrosens adlı şirketlerinde geliştirdikleri “CMOS ve MEMS Teknolojileri Kullanılarak
Düşük Maliyetli Soğutmasız Kızılötesi Görüntüleme Sensörü” ve Türkiye’nin ilk soğutmasız
“Minyatür Kısa Dalga Kızılötesi Kamera Modülü”nden söz etti. Ayrıca, Mikro-Tasarım adlı
şirketlerinde de Türkiye’nin ihraç edilen ilk çipini geliştirdiklerini ancak bu çipi yurt içinde satmakta
zorlandıklarını söyledi. “MEMS Merkezinde dünyada sadece dört ülkede üretilen soğutmasız
kızılötesi dedektörü biz sekiz yıl önce yaptık. Bunu yapan dünyadaki ilk ve tek üniversite olduk.
Diğer ülkelerde bunu büyük şirketler yapıyor. Sekiz yıldır da bu konunun sanayileşme fazına bir
destek bulmak için çırpınıp duruyoruz” diye konuştu. Konunun kritikliğini gören Milli Savunma
Bakanımızın SSM’ye ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da, TÜBİTAK’a bu konuda sunulmuş
projelere öncelik verilmesini rica ettiklerini, dolayısı ile şu anda umutlarının arttığını bildirdi.
Savunma sanayi dışında da çalışmaları olduğunu, ODTÜ-MEMS Merkezinde geliştirilen yüksek
katma değerli ürünleri ticarileştirmek amacıyla iki aktif iki tane de kurulmuş/başlamak üzere
şirketleri olduğunu bildiren Akın, Mikrosens ve Mikro- Tasarım şirketleriyle özellikle çip
teknolojisinde önemli başarılar yakalayıp Türkiye’nin teknoloji ihracatında ezber bozduklarının
altını çizdi. Mikro-Tasarım’ın ABD’ye kilosu 1.7 milyon dolardan termal görüntüleme çipleri
sattığını anımsatan Akın, “Türkiye’nin ortalama ihracatı kilogram başına 1.6 dolar. İhraç ettiğimiz
çipin fiyatı, ortalamanın bir milyon katından daha fazla. Bu da ne kadar ileri teknoloji bir ürün
sattığımızın bir göstergesi” ifadesini kullandı.
Son zamanlarda yaptıkları/geliştirdikleri projelerin patentleri almaya başladıklarını bildiren Akın,
20 patent başvurularının yarısından çoğunun onaylandığını kaydetti.
“Türkiye’de ileri teknoloji çıkacağına Türkler de yurt dışındakiler de inanmıyor. Ama
yurtdışındakiler yine de daha çok inanıyor” diyen Akın, 10 yıl önce hayal etmediklerinin
gerçekleştiği ve Ar-Ge için buldukları fonları, Amerika’daki arkadaşlarım bile kıskandığını aktarıp
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ancak sanayileşme konusunda yaşanan sıkıntıya üzüldüğünü söyledi. Akın, “Burada önemli olan
sadece Ar-Ge fonu yaratmak değil. Bu Ar-Ge’nin sanayiye dönüşmesi ve sonuçların katma değeri
olan ürünlere dönüşmesi ve ihraç edilir bir hale gelmesi ülkemizin ekonomisi için çok önemli.
Bu konuda ülke olarak hâlâ yapmamız gerekenler var. Bunun siyasi irade ile ve yeni tamamlayıcı
politikalar ile gerçekleşebileceğini görüyoruz”. TÜBİTAK’ın risk sermayesini artırmak için yeni
mekanizmalar başlattığını ancak bunların daha çok artırılması gerektiğini belirtti. “Şirketlere ArGe tabanlı ürün geliştirmek için %80’e varan destekler var ve bu çok güzel, çok önemli ve devam
etmeli. Bununla birlikte Ar-Ge tabanlı ürün geliştirecek şirketlere yatırım yapacak risk sermayesi
fonlarına örneğin %50 destek vermek çok daha verimli olabilir, çünkü kendi bütçelerinden de katkı
yapacak olan bu fonlar ArGe ile geliştirilenhangi ürünlerin satılabileceğini daha iyi araştırabilir ve
değerlendirebilir” dedi.
Geliştirdikleri sistem/cihazların kullanılmadığına işaret eden Türkiye’de özellikle savunma
sanayinde sistemlerinalt birimlerinin, en kritik parçalarının yerliliği ile ilgili henüz bir irade
alınmadığına dikkat çekti. Ana yükleniciler sistemleri yerli yapmak için devleti ikna edebiliyor hale
geldiğini ve yerli üst sistemlerin geliştirilmesi konusunda çok güzel bir yere gelindiğini, ancak
bu sistemlerin gerçek yerlilik oranlarını artıracak alt parçalarının yerli olması için bu şirketlerde
yeterli bir irade olmadığını,bu iradenin ancak fonlayan kurumların alabileceğini düşündüğünü
söyledi.
On yıl önceki ortam ile karşılaştırdığımızda Ar-Ge desteklerinde çok iyi bir noktaya
gelindiğinisöyleyen Akın, devletin Ar-Ge’ye kaynak ayırdığını, şirketlere ve üniversitelere ArGe desteği verdiğine değinip “Ancak bazı konularda sadece Ar-Ge’yi desteklemek yetmiyor.
Sanayileşme fazının da planlanıp, desteklenmesi gerekiyor. Ayrıca yeni, inovasyona açık dinamik
KOBİ şirketlerinin olması lazım. Bu şirketlerin olması içinde risk veya girişim sermayesi gerekiyor.
Türkiye’de yeterince gelişmemiş durumda olan risk sermayesini devlet yönetmemeli ama devlet bu
riske ortak olmalı, teşvik vermeli” değerlendirmesinde bulundu.
Halen DPTbütçesiyle çok farklı üniversitelerde kurulmuş 50 kadarı aktif, 170’e yakın
farklı büyüklüklerde merkez olduğunu bildiren Akın, burada da aktif ve başarılı
olanlarınsürdürülebilirliğini sağlamakla ilgili desteğin verilmesinin önem taşıdığını söyledi. Bu
konuda memnun edici bir gelişme olarak Kalkınma Bakanlığının öncülüğünde bir yasa çıktığını,
helen bu yasanın uygulanabilmesi için bir yönetmelik çalışması olduğunu, TÜBİTAK’ın da ayrıca bu
tip merkezlerde uzun vadeli teknoloji çalışmalarını destekleyecek yeni programlar başlatmak için
çalışmaları olduğunu belirtti.
MEMSkonusunda önemli bir bilgi birikimi ve altyapıya sahip olduğumuzu belirten Akın söyleşiyi,
“yapılan çalışmaların sanayileştirebilmesi” ve “bir an önce bir masa etrafında toplanıp Ar-Ge’ye ve
daha da önemlisi sanayileşme fazına daha fazla destek verilmesini” sağlamak gerektiğine ilişkin
mesajı ile bitirdi.
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Gelecekten MEMS teknolojilerine
ilişkin neler beklemeliyiz?
-MEMS teknolojileri nedir, ne zamandan
beri ve nerelerde kullanılıyor? Bu teknolojinin
avantaj ve geleceğine ilişkin öngörülerinizi
kısaca alabilir miyiz?
- Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS)
veya Mikrosistem Teknolojileri,mikroelektronik
teknolojisi gibi günlük hayatı önemli ölçüde
etkileme veyaşam kalıplarını yeniden
şekillendirme potansiyeline sahip bir
teknolojidir. Yeni gelişen ve hızla büyüyenbu
teknoloji ile mikron boyutlu mekanik yapılar ve
sistemler bir çip içinde üretilebiliyor, bu sayede
akıllı sistemler için algılayıcılar yapılabiliyor.
Sektör olarak ise bir kısıtlaması yok, nasıl
mikroelektronik her sektörde kullanılabiliyor,
MEMS teknolojisi de her sektöre hizmet
edebiliyor.
Bugün için MEMS teknolojisini yaygın
olarak cep telefonlarında, otomotivde, sağlıkta,
tüketici elektroniğinde ve savunma sektöründe
kullanıldığını görmekteyiz. Örneğin cep
telefonlarında yer çekimi yönünü anlayarak
resmin dönmesini veya hareket algılayıcıların
kullanıldığı çeşitli oyunlar oynanmasını sağlayan
ivmeölçerler MEMS ile üretiliyor, resmin odak
ayarını yapan yapılar MEMS ile gerçekleştiriliyor,
mikrofonlar MEMS ile üretiliyor. Bu kullanımın
artması, hem fonksiyonel özelliklerinin daha
iyi olmasından, hem de hafif ve çok ucuza
üretilebilmesinden kaynaklanıyor. Otomotiv
sektöründe yaygınlaşan hava yastığı sistemleri
de MEMS ivmeölçerler sayesindedir. Otomotivde
teker basıncını ölçen veya dönmeyi anlayarak
arabaların takla atmasını önleyen algılayıcılar da
MEMS ile yapılıyor. Bir otomotivde bulunan 4050 civarındaki algılayıcının çok büyük bir oranı
MEMS ile üretiliyor. Savunma sanayinde gece
görüş için soğutmasız kızılötesi dedektörler artık
MEMS teknolojisi ile çok ucuza üretilebiliyor ve
çok küçük ve hafif sistemleri olanaklı kılıyor.
Akıllı füzeler veya birçok stabilizasyon platformu
için MEMS ivmeölçerler ve MEMS dönüölçerler
kullanılabiliyor. Bunlara algılayıcı (sensör)
diyoruz. MEMS’le bir de eyleyici (actuator)

yapılabiliyor. Örnek vermek gerekirse, bugün
projektör almaya gittiğinizde teknolojisi farklı
iki seçenek sunuluyor size, LCD veya DLP.
DLP, Digital Light Processing kelimelerinin
kısaltılmışı ve bu cihazlar Digital Micromirror
Device (DMD) denen MEMS ile üretilmiş
mikroaynalardan oluşan çipler kullanıyorlar.
Bu aynalar farklı zamanlarda farklı renklerde
gelen ışığı perdeye yansıtarak, çok net bir
görüntü oluşmasını sağlıyorlar. Yani LCD
renkleri suni olarak oluşturmaya çalışırken,
DLP’de filtrelerle ayrıştırılmış gerçek renkler
perdeye yansıtılıyor. Eyleyici dediğimiz bu
tip mikromekanik yapılar dış dünyadaki
sinyalleri algılamak için değil, dış dünyada
bir sinyal oluşturmak için kullanılıyor. Başka
eyleyici tipleri ise hızlı internet için fiber optik
anahtarlama sistemleri, akıllı antenler için RF
MEMS anahtarlar, yüksek kapasiteli belleklerde
okuma kafasının hassas hareketini sağlayan
parçalar, mikrocerrahi için gerekli hassas
aletler örnek olarak verilebilir. Çok ucuzlayan
renkli yazıcıların püskürtme mekanizması
da MEMS eyleyicilerile gerçekleştiriliyor.
Özetle MEMS çok farklı sektörlerde çok farklı
avantajlar sağlayabiliyor.
MEMS teknolojisi ileri ülkelerin öncelikli
destekleme alanları içinde yer alıyor. Ülkemizde
de MEMS, hem Vizyon 2023 Raporu’nda hem
de Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK)
kararlarında öncelikli olarak desteklenmesi
gereken bir teknoloji olarak değerlendiriliyor.
Bu konuda TÜBİTAK öncülüğünde Türkiye için
MEMS Teknoloji Yol Haritası çalışması yapıldı
ve TÜBİTAK ilk defa sektörel bazda değil, her
sektöre hizmet edebilecek bir teknoloji olarak
MEMS konusunda proje çağrılarında bulundu.
Artan akıllı sistemler için ihtiyaç olarak görülen
MEMS teknolojisinin önümüzdeki on yıllar
boyunca benzer bir etkiye sahip olacağını
göreceğiz. Düşük maliyet ve düşük güç,
küçük boyutlu algılayıcı (sensör)ve eyleyici
(actuator) gerekli kılan MEMS teknolojisinin
yanı sıra nanoteknolojideki gelişmeler, MEMS
ürünlerinin performans, uygulama alanları ve

Dosya : Türkiye’de nanoteknoloji

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

69

kullanımını artıracak. Bu iki taraflı bir etkileşim.
Hızla gelişen nanoteknoloji çalışmalarının
önemli bir kısmının ürüne dönüşebilmesi
içindeMEMS teknolojisinin kullanılması gereği
öngörülüyor.
Gelişmiş mikroelektronik teknolojisine
dayanmasını, entegre devre gibi seri üretime
olanak tanımasını, mikrosistemlerin çok ucuz,
çok küçük ve çok hafif olmasını MEMS’in
avantajları şeklinde değerlendirebiliriz.
Mikroelektronik teknoloji sayesinde bilgiyi
işleme ile ilgili çok gelişmiş elektronik
devreler ve mikroişlemciler şu anda bir çipin
içine girebiliyor. 600-800 milyon transistör
bir tane çipin içine konmuş durumda. Ama bu
tek başına yeterli değil. Gelişmiş sistemler
için algılayıcılara ve eyleyicilere de ihtiyaç
var. Örneğin en basitinden odanın sıcaklığını
ölçeceksiniz ona göre klimayı ayarlayacaksınız.
Daha da ileride, odada kaç kişi olduğu ve
bunların vücut sıcaklıklarını ölçerek klimayı
ayarlamak mümkün olacak. Arabalarda çarpma
olduğunda kaza olacağını anlayacaksınız ki hava
yastığını açabilesiniz.Daha gelişmiş kızılötesi
algılayıcılar ile ise, araba bir kişiye çarpacağını
algılayıp, frene otomatik olarak basıp, kazayı
önleyecek. Bugün bu tip kızılötesi algılayıcılar
başka teknolojiler ile başka amaçlarla
kullanılıyor, örneğin savunma sanayinde,
ancak çok pahalılar, büyükler ve ağırlar.
MEMS teknolojisi ile sistemin boyutu çip kadar
küçülüyor ve fiyatı da çip kadar ucuzluyor. Ve
çok küçük sistemlerin oluşmasına izin verdiği
için, diğer teknolojiler ile yapamayacağınız
bir sürü ekstra işi MEMS ürünler sayesinde
yapabiliyorsunuz. Örneğin kan damarlarının
içine basınç sensörü koyabiliyorsunuz. Bu
teknoloji, çok jenerik bir teknoloji. Nasıl ilk
çip/transistörlerin 50 yıl kadar önce yapıldığı
mikroelektronik her alana girip son 15-20 yılda
hayatımızı değiştirdiyse, MEMS teknolojinin
de hayatımızı çok değiştireceği öngörülüyor.
MEMS teknolojinin de yaklaşık 35 yıllık bir
geçmişi bulunuyor ve hayatımızı son 5-10 yıldır
değiştirmeye başladı ama biz bunun çok da
farkında değiliz, bunları çipler yapıyor diyoruz
ama bunlar MEMS çipi. Bugün arabalarda
bulunan en az 40-50 sensörün yüzde 80’i
MEMS ile yapılıyor. Örneğin cep telefonlarının
içindekimikrofonlar, ivmeölçerler, dönüölçerler,
basınç, elektronik kompas, kameraların fokus
sistemleri MEMS ile yapılıyor. Önümüzdeki
süreçte biyomedikal alanında da MEMS
sayesindeçok önemli gelişmelere tanık olacağız.

uluslararası düzeyinin bir göstergesi olarak
görebilirsiniz.
Bu teknolojiyi yerleştirirken 1980’lerde
planlanıp kurulan ancak bir türlü
çalıştırılamayan Türkiye’nin ilk ve tek “çip
üretim fabrikası” olan TESTAŞ’ı, MEMS
teknolojisi mikroelektronik teknolojisiyle de
birebir örtüştüğü için 1998’de ODTÜ olarak
devraldık. Tesisin altyapısını 65 Milyon dolar
toplam bütçe ve ulusal fonlar ile büyük ölçüde
yükseltilip tamamen modern bir hale getirdik.
İlk ve en önemli katkı, 2002’de Devlet Planlama
Teşkilatı’ndan (DPT) geldi. Ondan sonra Milli
Savunma Bakanlığı ArGe ve Teknoloji Dairesi,
SSM, TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı gibi diğer kurumlardan çok önemli
projeler/bütçeler aldık. 2008’de Yüksek Öğretim
Kurumu’nun ODTÜ-MEMS Araştırma ve
Uygulama Merkezi olarak onayladığı merkezde,
farklı yapılarda kritik algılayıcılar geliştiriyoruz.

- Dünya ve Türkiye’de MEMS teknolojileri
nerede?
-Şu anda dünyada 13 milyar doları geçmiş,
hızla büyüyerek 2019’da 25 Milyar dolara
ulaşması beklenen bir MEMS pazarı var.
Türkiye’de ise çok gelişmiş ve dünya ile rekabet
edebilecek ürün prototipleri geliştirdik ama
bunların ürün haline getirilmesinde çok zorluk
çekiyoruz. Bazı teknolojilerde dünyada sadece
dört ülke yapabiliyorkenbiz de bunu yaptık.
Savunma sanayinde ilk defa bizim geliştirdiğimiz
yerli dedektörle termal kamera yapıldı ve
Türk Silahlı Kuvvetler envanterineilk defa
yerli ürünleri sokabildik ama hâlâ bunlar birer
adet ve çok sayıda üretebileceğimiz ürünlere
dönüştüremedik, kesinlikle istediğimiz noktada
değiliz. Bu teknolojide bazı ürünleri İngiltere,
Almanya, Çin, Rusya, Güney Kore ve Tayvan’dan
önce yapmış durumdayız ama yerli kullanımı
çeşitli sebeplerle bir türlü oturtamıyoruz.
Bununla birlikte bazı yeni yaklaşımların
olduğunu ve güzel gelişmeler olabileceğini
görüyoruz, yani bu konuda hala umutlarımızı
koruyoruz. Umarım yakında bu noktadan farklı
yerlere gelebileceğiz.
- Siz MEMS’le ne zaman tanıştınız?
ODTÜ’nün MEMS deneyimi ne zaman başladı?
Kaç kişilik bir ekipsiniz?
- Ben bu teknoloji ile 1989 yılında, yani 25 yıl
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önce, Amerika’da doktora yaparken tanıştım.
Amerika’da öğrendiğim bu teknoloji ile vücut
içine konulabilecek sinir hücrelerinden kayıt
yapabilecek mikroelektrotlar geliştirdim,
bu elektrodlardan gelen sinyalleri
işleyerekkablosuz olarak iletebilecek bir çip
hem tasarladım hem de buCMOS çipi kendim
ürettim. Bu çip, ABD’de önemli bir yarışmada
birincilik ödülü aldı. MEMS teknolojisinin 3035 yıllık geçmişinin önemli bir bölümünde bu
teknolojinin içindeydim ve teknolojiyi erken
aşamada öğrenmek ve gelişme sürecini uzun
süreli takip etmek anlamında önemli bir
avantaj yakaladım. Michigan Üniversitesi’nden
1994’te doktora derecemi aldıktan sonra,
yaklaşık 20 yıl önce (95’te) “Bu teknolojiyi
Türkiye’de yerleştirmek istiyorum” niyetiyle
Türkiye’ye döndüm. Bu teknolojiyi Türkiye’de
yerleştirmek için 1995’ten bugüneekibimle
beraber uğraşıyoruz. Yani MEMS’in faaliyetleri,
ilk olarak ODTÜ Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği içinde 1995’te başladı. Başarılı
akademik çalışmalarımız sayesinde uluslararası
MEMS konferansını düzenleyen ve bu konferans
Yürütme Komitesinde yer alan ve başkanlık
yapan tek Türk ben oldum. ABD Ulusal Bilim
Kurumu (National Science Foundation -NSF)
tarafından 2009’da yapılan ve önümüzdeki 30 yıl
için mikro ve nano teknolojilerdeki muhtemel
gelişme ve hedeflerin ele alındığı bir çalıştaya
ABD dışından davet edilen dünyadaki 4 yabancı
bilim insanından biri olarak seçildim. Bunları
çalışmalarımızın ve aldığımız sonuçların

O zamanlar bir iddiam vardı:
Mikroelektroniği belki kaçırdık ama MEMS
teknolojisinde bir katma değerimiz olabilir,
dünyayı yakalayabiliriz. Hâlâ buna inanıyorum.
1300m2 alanda faaliyet gösteren ODTÜ MEMS
Merkezinin altyapısı, dünyadaki en iyi araştırma
laboratuarlarıyla yarışabilecek düzeyde. Halen
8 inç çaplı silisyum diskleri 0,35 mikrometre
teknolojisi ile işleyebilecek bir altyapımız var.
Merkezimizde 90’dan fazla çalışan var, ama
altyapımız 300’den fazla çalışana bu teknolojiyi
öğretebilecek düzeyde, uygun kadrolar
verilmesi durumunda bu konuda yetişkin
insan gücü yaratabiliriz. Master, doktoralar ve
patentler yapıyoruz. Bugüne kadar başarı ile
tamamladığımız projeler 65 milyon doları buldu.
Bu Türkiye’deki rekorlardan biridir.
- İşbirlikleriniz, kurumlarla birlikte
yürüttüğünüz projeleri öğrenebilir miyiz?
Amaç ve projelerinizden söz edebilir misiniz?
-Yıllar içinde DPT,MSB Ar-Ge, TÜBİTAK,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Aselsan,
TOFAŞ ve Arçelik tarafından desteklenen
ulusal veNATO, NSF, Avrupa Birliği (AB) 6.
ve 7. Çerçeve Programları, Intel, Lockheed
Martin de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası
kurumlar tarafından desteklenen birçok
projeyi tamamladık veya halen yürütüyoruz.
Bunlardan bazılarından özellikle bahsetmek
istiyorum. Örneğin DPT’nin büyük ve köklü
merkezler yaratmak için 2002 yılında başlattığı
büyük ölçekli yatırımı alan ilk merkezlerden
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birisi bizdik. Ar-Ge’ye ayrılan kaynakları
artırmak için 2006 yılında TÜBİTAK bütçesine
konulan kaynaklardan sonra başlatılan 1007
SAVTAG programı kapsamında desteklenen
ilk projelerden ikisi bizim projelerimizdi, ki
bunlardan bir tanesi hakemlerden en yüksek
puanı aldığı için 001 numaralı kodu almıştır. Bu
projeler başarı ile tamamlandı ve devamındaki
bir proje ile TSK envanterine giren, okuma
devresi de yerli olarak geliştirilmiş ilk ve halen
tek kızılötesi dedektörü geliştirdik. Başarı
ile tamamlanan diğer 1007 SAVTAG projemiz
ile, Aselsan ve TÜBİTAK SAGE ile çalışarak,
Türkiye’nin ivmeölçer ve dönüölçeri de yerli
olan ilk MEMS Ataletsel Ölçüm Birimini
geliştirdik. Bunun içindeki MEMS ivmeölçer ve
MEMS dönüölçerleri çok yüksek performans
ile üretebilecek noktaya geldik.Avrupa Birliği 7.
Çerçeve Programı kapsamında Mükemmeliyet
Merkezlerinin belirlenerek desteklenmesini
sağlayan REGPOT kısa adlı destek programı
tarafından seçilen ve Türkiye’nin en büyük
bütçeli araştırma projesini alan da yine MEMS
Merkezimizdi. Bütçesi 2.7 Milyon Avro olan
bu projeyi başarılı bir şekilde tamamladık,
AB’deki çeşitli MEMS Merkezleri ile yakın
ilişkimizi daha da iyi bir hale getirdik. Halen
yeni başlayan Horizon 2020 programında ilk
desteklenen projeler arasına ODTÜ-MEMS
Merkezi ve Mikrosens adlı şirketimizin
ortak olduğu bir proje girdi. Intel’in CTO’su
Merkezimizi ziyareti sırasında yaptıklarımızdan
etkilendi ve Intel Merkezimize 4 adet kritik
cihaz bağışında bulundu. Bildiğiz kadarı ile Intel
ilk defa ABD dışındaki bir üniversiteye cihaz
bağışında bulundu. ODTÜ-MEMS Merkezinde

oluşturduğumuz altyapı dünyanın en iyi
üniversiteleri ile yarışır bir noktaya gelmiş
bulunuyor.
ODTÜ MEMS olarak, çeşitli
mikrosensörler,düşük-maliyetli kızılötesi
CMOS görüntü sensörleri, soğutmasız kızılötesi
dedektörler, ivmeölçerler, dönüölçerler, DNA
analiz sistemleri, kanda kanser tespitine
yönelik biyosensörler, ortamdan enerji
toplamaya yarayan mikro güç jeneratörleri,
çeşitli RF MEMS bileşenleri geliştiriliyoruz.
Daha önceki dönemlerde de nem, sıcaklık,
buzlanma ve kapasitif/piezoresistif basınç
algılayıcıları geliştirmiştik. Bunların bir
kısmını ürün noktasına kadar getirdik, bazı
konularda Teknoloji Hazırlık Seviyesi olarak
7. seviyeye gelmiş durumdayız. Yürüttüğümüz
bazı projelerin detaylarını internet sayfamızdan
bulabilirsiniz.
-ODTÜ MEMS’in üzerinde yoğunlaştığı
konular neler?
-MEMS olarak üzerinde yoğunlaştığımız
konular; Soğutmasız Kızılötesi Detektörler,
İvmeölçer ve Dönüölçerler, RF MEMS Aygıtlar ve
Sistemler, BiyoMEMS, Kanser Hücre Taraması,
Biyoteröre Karşı Algılayıcı Sistemler ve MEMS
Enerji Üreteçleri.
ODTÜ’de öncelikle yaptığımız projeler
savunma sanayi için kritik teknolojiler

üzerineydi. Bunlardan
birisi soğutmasız kızılötesi
dedektörler. Türkiye’de
savunma sanayinde 18
platformda buna ihtiyaç var.
Ve biz bu tip dedektörleri
dünyada yapabilen dört
ülkeden (ABD, Fransa,
Japonya ve İsrail) birinden
ihraç izinleri alarak
kullanıyoruz. Bazıları
zaten hiç vermiyor, yani
18 platformda kullanılan
bir kritik üründe bir iki
ülkeye bağımlı olarak
çalışıyoruz. Bu kritik
ürünü biz prototip olarak
geliştirdik. Öncelikle okuma
devresini geliştirdik, sonra
da üzerine mikromekanik üretim teknikleri
ile mikroköprüler oluşturuyoruz. İnsanlardan
ve objelerden kızılötesi bölgesinde gelen
radyasyon bu mikroköprüleri ısıtıyor ve biz bu
ısınmayı algılayarak zifiri karanlıkta görüntüler
alabiliyoruz. İlk görüntülerimizi 8 yıl önce
aldık. Bu konuyu Teknoloji Hazırlık Seviyesi
olarak 7. seviyeye getirmiş durumdayız. Buna
rağmen sanayileşme fazı için henüz ciddi bir
destek bulamadık. Bu konuda 2010’dan beri
proje önerilerimiz oluyor. MSB ArGe tarafından
TÜBİTAK’a sunulmuş bir proje önerimiz ve
SSM’ye sunulmuş tamamlayıcı bir başka proje
önerimizin desteklenmesi için uğraşıyoruz.
Biz çok uğraşarak geliştirdiğimiz bir teknolojik
kazanımın, ürün seviyesine geldiğini görmek
istiyoruz.
Üzerinde yoğunlaştığımız diğer bir konu
MEMS dönüölçerler. ODTÜ’de geliştirilen
birMEMS dönüölçer Avrupa’daki bir yarışmada
birincilik, ABD’deki 24 ülkeden 134 tasarım
arasında yapılan bir yarışmada ise üçüncülük
ödülü aldı. Yeni yaklaşımlarla geliştirdiğimiz
dönüölçerler ile çok yüksek performanslar
elde etmeye başladık. Dönüölçerler ile birlikte
kullanılan MEMS ivmeölçerlerde de çok iyi
performanslar elde etmekteyiz. Bu konuda
da dünyadaki en iyi ülkeler ile yarışır bir hale
geldik. Bu konuları da sanayileştirmek için
çabalarımız devam ediyor.
-Merkezde geliştirilen ürünler nasıl
ticarileştiriliyor?
-ODTÜ MEMS’te geliştirilen ürünleri
ticarileştirmek amacıyla öncelik ile savunma
sanayi şirketleri ile ortak çalışmalar

72

2015 OCAK

yürütüyoruz. Savunma sanayinde geliştirdiğimiz
kritik teknolojilerin ürüne girmesinin uzun bir
süreç olduğunu gördükten sonra, teknolojik
birikimizi başka sektörlerde ürünleştirmek
için girişimlerde bulunmaya başladık. Halen
iki aktif dört tane de kurulmuş/başlamak
üzere KOBİ şirketlerimiz var. Kurduğumuz
Mikrosens ve Mikro-Tasarım şirketleriyle
özellikle çip teknolojisinde önemli başarılar
yakalayıp Türkiye’nin teknoloji ihracatında
ezber bozduk. Mikro-Tasarım, ABD’ye kilosu
1.7 milyon dolardan termal görüntüleme çipleri
satarken Mikrosens de Türkiye’de geliştirilen
“ilk minyatür kızılötesi kamera”yı yine ilk önce
ABD’ye sattı.
Mikro-Tasarım, sermayesiz bir şekilde
2008’de kuruldu. İlk önce siparişle projeler
geliştirdik ardından kendi ürünlerimizi
geliştirme yoluna gittik. Çünkü biz sipariş
üzerine ürün geliştirdik, ama satamadık.
Çünkü geliştirdiğimiz çiplerin hakları projeyi
verene ait oluyor, dolayısı ile başkalarına
satamıyoruz, ama onlar da almıyor, bize
geliştirirken her ihtimale karşı yurtdışından
da alıyorlar, sistemlerini yurtdışının
çipine göre geliştiriyorlar, bizimki daha iyi
olsa bile tekrar bir mühendislik zamanı
harcamamak için bizim daha iyi olan çipimizi
kullanmıyorlar. Kadük olmuş projeler var.
Devlet parasını vermiş ama ürüne girmiyor.
Daha sonra TÜBİTAK Teknoloji ve
Yenilik Destek Programları Başkanlığı
(TEYDEB) destekli kendi ürünlerimizi
geliştirmeye başladık. İlk TEYDEB
projemiz daha sonuçlanmadan, bu projede
geliştirdiğiiz çipi ihraç ettik, bu Türkiye’nin
ilk çip ihracatı oldu. Burada başka ilginç bir
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söylemek istersiniz?

nokta,Türkiye’nin ilk çip ihracatını Tayvan’a
yapmış olmamız, ki biliyorsunuz Tayvan
dünyanın en büyük çip üreticisi.Sonradan
başka çipler geliştirdik ve bu çipleri ABD’ye
satmaya, çip ihraç etmeye başladık.
İlk ihraç ettiğimiz ve Türkiye’nin ilk
çip ihracatı olan üründeki çipin kilogram
fiyatı 1.7 milyon dolar. İleri teknolojiye
sahip ülkeler yaptıkları malların kilogram
fiyatları daha yüksek. Domatesin kilogram
fiyatı çok ucuz iken arabanın kilogramı
100-200 dolar, uydunun kilogramı 200 bin
dolar. Biz ise çip satıyoruz kilogramı 1.7
milyon dolar. Türkiye’nin ortalama ihracatı
kilogram başına 1.6 dolar. İhraç ettiğimiz
çipin fiyatı, ortalamanın bir milyonundan
daha fazla. Bu da ne kadar ileri teknoloji bir
ürün sattığımızın bir göstergesi… Ama bunu
tonlarca satmıyoruz tabii…
Sonra baktık ki savunma sanayindeki
çalışmalarda sanayileşme konusunda biraz
zorlanıyoruz başka sektördeki çalışmalara
da yoğunlaşmaya başladık. Savunma sanayi
için yapılan termal kameraları ucuzlatarak
tüketici elektroniğine girmesini sağlamak
için 2011 yılında üniversitemizden izin
alarak ve risk sermayesi desteği bularak
ODTÜ-TEKNOKENT’te Mikrosens adlı
şirketi kurduk. Şirketi dünyanın en iyileri
ile yarışır bir yere getirdik. Şu anda cep
telefonlarında kullanılan çok küçük termal
kamera geliştirme işine girdik. Burada
infrared dedektörler sadece savunma sanayi
için kullanılmıyor, ucuzlayarak hayatımıza
girmeye başladı. En basit uygulama olarak
insanda yüksek ateş olup olmadığını ölçen
cihazlar çıktı.Evde ısı kaçağı ölçmek,
fazla ısınan cisimleri tespit etmek, duvar
arkasında borunun nereden geçtiğini bulmak
gibi birçok uygulama var. Mikrosens ile
düşük maliyetli dedektörler ve kameralar
yaptık ve Türkiye’den ilk defa ABD’ye termal
kamera ihracatı gerçekleştirdik. İlk defa
denklem tersine dönmeye başladı. Şimdi bu
konu için 5 milyon dolar ek yatırım arıyoruz.
Bunun dışında geliştirdiğimiz dedektörü
konferanslarda tanıtmaya başladık. Bizim
bu konuda çalıştığımızı gördükleri andan
itibaren dünyada soğutmasız kızılötesi
dedektörlerde çalışanları gösteren
haritaya bizi de koydular. Yine ilk defa 500
şirket içinde iki şirket (Mikro-Tasarım ve
Mikrosens) savunma ile ilgili bu ABD’deki
Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılabiliyor.
Niye? Çünkü dünya ile yarışabilen/ yarıştığını
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iddia eden özgün ürünleri var.
Mikrosens şirketinde TÜBİTAK TEYDEB
destekleriyle “CMOS ve MEMS Teknolojileri
Kullanılarak Düşük Maliyetli Soğutmasız
Kızılötesi Görüntüleme Sensörü” ve
Türkiye’nin ilk soğutmasız “Minyatür
Kızılötesi Kamera Modülü” geliştirdik.
Günümüzde hızla büyüyen soğutmasız
kızılötesi sensörler otomotiv, güvenlik
kameraları ve termografi sanayilerinin
kısa vadedeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek
nitelikte. Kızılötesi dedektör içeren
kameralar, pahalı olduklarından savunma ve
güvenlik alanlarında kullanılamıyor. Ancak
geliştirdiğimiz ürün, alanındaki örneklerden
10 kat daha ucuza üretildi. Biz bu ucuz
üretim sayesinde büyük bir rekabet avantajı
yakaladık.
Türkiye’de alanında bir ilk olan minyatür
kızılötesi kamera, savunma sanayisi dışında
kullanıma açıldı. Bu kamera araçlara
yerleştirildiğinde, araç yayayı gördüğünde
kendiliğinden frene basacak ve kaza sayılarında
da büyük düşüş yaşanacak. Isıyı esas alan
kızılötesi kameralarda, objelerden gelen
radyasyon, dedektörün piksellerinde sıcaklık

farkı yaratıyor. Oluşan bu ısı farkı, farklı renk
koduyla bir ekrana basılarak görüntüleme elde
ediliyor. Kızılötesi kameralar, özellikle otomotiv,
güvenlik, savunma, denizcilik, havacılık, uzay, tıp
ve endüstriyel termografi gibi ileri teknolojiyle iç
içe olan alanlarda kullanılıyor.
Kızılötesi kamerası bulunan cep telefonları
karanlıkta güvenli yürümeye yardım ederken
cep telefonuyla ateş bile ölçülecek. Bu
kameralarla ayrıca, duvar içindeki elektrik
ve boru hatlarının yerleri, evlerdeki ısı kaçak
ve kayıpları da rahatlıkla tespit edilebilecek.
Aslında Türkiye, düşük maliyetli kızılötesi
kameralar konusunda dünyada lider ülke
olabilme şansını yakalayabilir.
ODTÜ-MEMS Merkezinde farklı sektörlerde
de, özellikle biyomedikal alanda da çalışmalar
yapıyoruz. Kandan kanser teşhisi gibi bir
çalışmanın içine girdik. Bu konuda özel bir
patentimiz var. Sağırlıkla ilgili çalışmalar
yürütüyoruz. Bu konularda Avrupa Yatırım
Fonu’ndan (AYF) destek almaya ilişkin
çabalarımız var.
-Protatiplerin patenti konusunda neler

-Son zamanlarda yaptığımız/
geliştirdiğimiz projelerin patentleri almaya
başladık. Eskiden patent almak için para
bulamıyorduk. Projeyi yaptıran, parayı veren
kurumlar, “bütün haklar, patent bizim”
diyordu. Bizim diyince zaten uğraşmaya
gerek olmuyordu. “Niçin o zaman patent
almaya çalışalım ki” diyorduk. “Patenti
siz alın” dediğimizde örneğin TÜBİTAK
yasasına göre, para verdikleri için bütün
haklar TÜBİTAK’ın oluyordu. Bu nedenle
TÜBİTAK’tan yaptığımız projelerde patent
ya da fonlamayı alamıyorduk. Bu da ayrı bir
sorunu Türkiye’nin. Yurtdışında bir kurum
(Savunma sanayi kurumu bile olsa) bir iş
yaptırttığı zaman kullanım haklarını alır,
bütün hakları almaz. Türkiye’de böyle bir
yanlışlık var. Patent al diyoruz, almıyor ve
kimse patent almaya uğraşmıyor. Çünkü
patent almanın fiyatı, 100-150 bin dolardan
başlıyor. Patenti alacaksın ama bütün haklar
öbür tarafın, böyle olmaz. Burada projeyi
yapanlara patent hakkını vereceksiniz ama
kullanım hakkını devletin ya da projeyi
yaptıranların alması gerekiyor. Bu özellikle
KOBİ’ler için çok kritik. Diyelimki savunma
sanayii için bir ürün geliştirdi, patentin
KOBİ’de kalması gerekiyorki, aynı teknolojiyi
diğer sanayilere de uygulayabilsin. Fonlayan
kuruluşun ise sadece kullanım hakkını
alması yetmeli. Çok çok kritik bir konuda
başka davranılabilir ama Türkiye’de fonlayan
kuruluşlar bütün konularda bütün parent ve
fikri mülkiyet haklarını tamamen kendileri
almak istiyor. Bu ise geliştirilen konuların
kullanımının önünde bir engel oluşturuyor.
Şu ana kadar 20 tane patent başvurumuz
var. Bunların yarısından çoğu onaylanmış
durumda. Ancak burada yaptığımız bazı
projelerden patent almıyoruz çünkü
yaptıklarımızın bilinmesini dahi istemiyoruz.
-Diğer merkezlerden farkınız nedir?
-ODTÜ MEMS olarak diğer merkezlerden
en önemli farkımız biz direkt ürüne
konsantre çalışıyoruz. Yani birinci
önceliğimiz kritik veya katma değeri olan
ürünler konusunda Ar-Ge yapmak ve bunları
ürün noktasına kadar getirmek.
-Uluslararası işbirlikleri ile yapılan
projeleriniz neler?
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- Çeşitli projelerde uluslararası
işbirlikleri yaptık. Örneğin 1996 yılında NATO
tarafından desteklenen ilk projemiz olan
bir projede doktoramı yaptığım Michigan
Üniversitesi ile, IMEC (Belçika’da bulunan ve
Avrupa’nın en büyük mikroelektronik / MEMS
merkezlerinden biri) ile ve bölümümüzdeki
bir başka öğretim üyesinin doktorasını aldığı
Nortwestern Üniversitesi ile işbirliği yaptık.
Aynı yıllarda ABD’deki Ulusal Bilim Kuruluşu
olan NSF’in desteklediği bir proje de
gerçekletirdik. Sonra RF MEMS konusunda
Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı
kapsamında desteklenen Mükemmeliyet
Ağı projesinde yer aldık, ki burada bizden
başka 24 kuruluş vardı. Avrupa Birliği 7.
Çerçeve Programı kapsamında da çok
önemli bir projemiz desteklendi. Burada
Avrupa’da potansiyeli olan Mükemmeliyet
Merkezlerini belirlemek için özel bir çağrı
vardı. REGPOT kısa adı verilen ve %5
civarında bir kabul oranı olan bu çağrıda
ODTÜ-MEMS Merkezinin projesi kabul edildi.
Bu projede 2.7 Milyon Avro destek aldık, ki
bu Türkiye’de bir araştırma kurumunun AB
Çerçeve Programlarından aldığı en yüksek
destek oldu. Bu projede Avrupa’daki en
önemli MEMS merkezleri ile yakın ilişkiler
kurduk. Bunların sayısı 14 ve hepsini burada
sıralamak istemiyorum. Ancak birkaç
isim vermek gerekirse, Belçika’da IMEC,
Fransa’da LAAS-CNRS ve IEMN-ISEN,
Almanya’da IMTEK ve Fraunhofer ISIT,
İsviçre’de ETH ve EPFL, Hollanda’da DIMES’i
sayabiliriz.
Savunma sanayine yönelik projelerde
uluslararası işbirliklerine yönelmiyoruz. Ama
kurduğumuz bazı şirketler için uluslararası
yatırımcılarla da konuşuyoruz.
-Türkiye’nin ileri teknoloji ürün
geliştirmesi konusundaki görüşleriniz?..
-Türkiye’de ileri teknoloji çıkacağına
Türkler de yurt dışındakiler de inanmıyor.
Ama yurtdışındakiler daha çok inanıyor.
Biz bugün Türkiye’nin ihraç edilen ilk
çipini geliştirdik. Ancak bu çipi yurt içinde
satamıyoruz.
Biz 2008’den beri “Yerli uydunun
kamerasını biz yapalım” diyoruz ancak hâlâ
bu konuda herhangi bir proje almış durumda
değiliz. Bu konuda güven oluşturmak zaman
alıyor ama umutlarımız devam ediyor.
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-2015’te bir şeyler olabilir mi?
-Olabilme ihtimali yok değil. Bekliyoruz.
20 yıldır çok uğraştık belli yerlere
geldik. Tek üzüntümüz sanayileşme
konusunda yaşanan sıkıntı. Bunun çok farklı
sebepleri var. Bu sebepleri söylediğimiz,
dillendirdiğiniz zaman da kötü insan
oluyorsunuz, kurumlar hemen”alınma”,
“savunma” moduna geçiyorlar… 10 yıl önce
hiç hayal etmediğimiz şeyler gerçekleşti,
hayal etmediğimiz fonları bulabildik.
Amerika’daki arkadaşlarım bile bulduğumuz
Ar-Ge fonlarını kıskanır durumdalar. Ancak
burada önemli olan sadece Ar-Ge fonu
yaratmak değil. Bu Ar-Ge’nin sanayiye
dönüşmesi ve ülkenin bir katma değeri olan
ürünlere dönüşmesi ve ihraç edilir bir hale
gelmesi önemli. Bu konuda ülke olarak hâlâ
yapmamız gerekenler var. Bu da aslında bir
miktar siyasi irade ile olur.
- Projelerde geliştirdiğiniz sistem/
cihazlar kullanılıyor mu? Kullanılabilmesi
için ne yapılması gerekiyor?
-Kullanılamıyor.“Türkiye özellikle
savunma sanayinde sistemlerin yerli
olması konusunda bir irade aldı ve iradenin
sonucunu görüyor. Fakat sistemlerin alt
birimlerinin, en kritik parçalarının yerliliği
ile ilgili henüz güçlü bir irade alınmış
durumda değil” dediğimiz zaman Türkiye’de
bazıları üzülecek, kızacak ve “Biz alıyoruz”
diyecekler. Ama durum öyle değil. Biz, 5-6
yıldır “Bunu yerleştirmek üzere bir adım
atın, teşvik edin” diyoruz. Şu anda bu uyarı ve
talebimiz, yeni yeni etki göstermeye başladı.
Bu sonuç çok fazla vakit aldı. Yerlileştirme
konusunda ana sistemlerde bir irade var ama
alt sistemlerin yerliliğinde aynı güçlülükte
bir irade yok. Burada ana sistemleri büyük
savunma sanayii şirketleri yaptığı için onlar
fonlayan kurumları ikna edebiliyorlar ancak
kritik alt sistemleri üniversiteler, araştırma
merkezleri ve KOBİ’ler geliştirdikleri için,
bunların büyük savunma sanayi şirketlerini
veya fonlayan kurumları ikna etmeleri o
kadar kolay olmuyor.
Bugün on yıl önceki ortam ile
karşılaştırdığımızda Ar-GE desteklerinde
çok iyi bir noktadayız. Türkiye’de devlet, ArGe’ye para yatırmaya hazır, para yatırıyor,
şirketlere Ar-Ge desteği veriliyor. Burada
önemli olan sadece Ar-Ge fonu yaratmak

değil. Bu Ar-Ge’nin sanayiye dönüşmesi
ve sonuçların katma değeri olan ürünlere
dönüşmesi ve ihraç edilir bir hale gelmesi
ülkemizin ekonomisi için çok önemli.
Sadece üniversitelerin ve mevcut şirketlerin
Ar-Ge’sini desteklemek yetmiyor. Yeni,
inovasyona açık şirketlerin olması lazım.
Bu şirketlerin olması içinde risk sermayesi
gerekiyor. Risk sermayesini devletin
teşvik etmesi, oturtması lazım. Türkiye’de
yeterince gelişmemiş durumda olan risk
sermayesini devlet yönetmemeli ama devlet
ortak olmalı, teşvik vermeli. Bu konuda
hiç bir faaliyet yok mu derseniz, var derim.
TÜBİTAK, Eylül 2013’te girişim sermayesi
şirketlerine önemli destek olarak 1514
Girişim Sermayesi Destekleme Programı
başlattı, süreçler devam ediyor, yakında
aktive olacak. Ancak bunların çok daha fazla
artması lazım. Şirketlere Ar-Ge tabanlı
ürün geliştirmek için %80’e varan destekler
var ve bu çok güzel, çok önemli ve devam
etmeli. Bununla birlikte Ar-Ge tabanlı ürün
geliştirecek şirketlere yatırım yapacak risk
sermayesi fonlarına örneğin %50 destek
vermek çok daha verimli olabilir, çünkü
kendi bütçelerinden de katkı yapacak olan
bu fonlar ArGe ile geliştirilen hangi ürünlerin
satılabileceğini daha iyi araştırabilir ve
değerlendirebilir.
Şu anda Avrupa Yatırım Fonu (AYF),
bu yılın sonunda başlamak üzere (Ocak
2015) Türkiye’ye şirketler başlasınlar
diye 30 milyon Avro civarında bir para
veriyor. Bu şirketler için düşük bir rakam
olmasına rağmen çok önemli. Bunun çok
iyi sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Bu
rakamlar Türkiye için çok küçük rakamlar.
Bir AVM için çok rahat bunun iki katı
harcanabiliyor. Umarım risk sermayesi veya
girişim sermayesi fonları için de çok rahat
harcanmaya başlanabilir.
-Üniversite-sanayi işbirliği noktasında
bir sıkıntı var mı?
- Bizim kadar üniversite-sanayi işbirliği
yapan hiçbir yer yor. Sıkıntı, Türkiye’de
yerlileşme, örneğin büyük sistemler için
yerli olmasıfikri, devlet ve savunma sanayi
tarafından kabul edilmiş durumda. Fakat
onların alt birimlerinin yerli olmasıyla ilgili
güçlü bir irade henüz mevcut değil. Böyle bir
irade lazım. Sistemlerin sadece yerli olması
yetmez. Alt birimlerin yapılması ya da yerlilik
oranının arttırılması üzerine de çok güçlü bir

iradenin artık oluşması lazım.
-Türkiye’de ODTÜ dışında MEMS
alanında çalışan merkezler var mı?
- Kalkınma Bakanlığı DPT bizim gibi
merkezlere bütçe verdikten sonra farklı
merkezler kuruldu. Şu anda DPT’nin
bütçesiyle kurulmuş 170’e yakın çok
farklı üniversitelerde oluşturulan çeşitli
büyüklükte merkez var. Bunların 50 kadarı
aktif. Koç, Bilkent, Sabancı, İTÜ, Boğaziçi
Üniversitelerinde güzel MEMS çalışmaları
var. Bu çalışmalar genelde Nanoteknoloji
Merkezi adı altındaki merkezlerde yapılıyor.
Yurtdışından yeni gelen veya bizim
üniversitelerden mezun olduktan sonra
başka üniversitelere giden arkadaşlar
da güzel çalışmalar yapmaya başladılar.
Türkiye’de MEMS konusunda çalışanları
biraraya getirmek için üç tane Ulusal
MEMS Çalıştayı düzenledik. Bu çalıştayların
devamının yapılması için diğer üniversiteler
ile temas halindeyiz.
Merkezler kuruldu ama bunların
sürdürülebilirliliği sağlamak ve ilgili
desteğin verilmesi için çalışmalar devam
yapıldı. Kalkınma Bakanlığının öncülüğünde
Meclisten yeni geçirilen “Araştırma
Altyapılarını Destekleme Kanunu”na ilişkin
yönetmelik oluşturulmaya çalışılıyor.
TÜBİTAK da özel çağrılar ve özel yeni
programlar ile MEMS’e ve merkezlere daha
fazla destek vermenin yolunu açıyor.Sonuçta
bunlar çok önemli altyapılar ve sürekli
desteklenmesi gerekiyor.
-Son olarak vermek istediğiniz
mesajlarınız var mı?
-MEMS önemli bir alan. Bu konuda
önemli bir bilgi birikimi ve altyapımız var.
Yaptığımız çalışmaları sanayileştirebilmeliyiz.
MEMS’te Ar-Ge daha kolay yapılabilmeli.
Ayrıca mevzuatı (satınalma, gümrük)
değiştirme cesaret ve azmimiz olmalı.
Bu arada Ar-Ge’nin ihale ile yapılmaması
gerektiğini kabul etmeliyiz. Türkiye’deki tüm
sektörler olarak hepimiz aynı gemideyiz.
Toplam resmi görmeli, bir an önce bir masa
etrafında toplanabilmeli, Ar-Ge’ye ve daha
da önemlisi sanayileşme fazına daha fazla
destek verilmesini sağlamalıyız.
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Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler
Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü
Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş:

Nanoteknolojiye yapılacak
yatırımlar, ülkelerin ekonomik
gücünü yansıtabilecek bir
parametre olacak

“Dosya” sayfalarımıza Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
(HÜNİTEK) Direktörü Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş da katkı verdi.
Fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerle tıp ve mühendislik disiplinlerinin ortak çalışmalarını
kapsayan nanoteknolojiye olan ilginin olağanüstü arttığı ve çok önemli gelişmeler yaşandığını
anlatan Prof. Dr. Denkbaş, dünya çapında bu alanda gerçekleştirilen en önemli proje gruplarından
birinin tıp ve sağlık bilimleri, erken teşhis ve tedavi çalışmaları olduğuna dikkat çekti.
Bilişim teknolojileri ve enerji alanında son yıllarda çok önemli gelişmeler olduğu, nanoteknoloji
sayesinde bu gelişmelerin baş döndürücü bir hızla yaşandığını belirten Denkbaş, “Nanoteknoloji,
hayatımıza birçok ‘daha’yı getiriyor, yani daha hızlı, daha iletken, daha hafif, daha dayanıklı, daha
ekonomik, daha şeffaf, daha temiz, daha parlak-daha mat, daha ergonomik ve daha sayılamayacak
çoklukta üstün performans” dedi.
Pek çok ülkenin nanoteknolojiye önemli yatırımlar yaptığını bildiren Denkbaş dünya genelinde
bu yatırım tutarının 2015 için yaklaşık 100 milyar dolar dolayında olmasının öngörüldüğünü,
önümüzdeki yıllarda söz konusu yatırımların hızla artarak devam etmesinin beklendiğini kaydetti.
Nanoteknoloji alanının geliştirme süreçlerinde yaşanan ve yaşanması beklenen en önemli
sorunların başında ortaya çıkan/çıkabilecek nanoboyutlu kirlilik ve bunların oluşturacağı toksik (ya
da zehirlilik) etki olduğuna işaret eden Denkbaş, gerek insan sağlığı ve gerekse çevreye yansıyacak
olumsuzluklarla ilgili “nanokorku” olarak adlandırılan bir kavramın ortaya çıktığını söyledi.
Dünyada enerji, sağlık, savunma, elektronik-bilişim teknolojileri ve çevre uygulamalarının
öncelikli alt alanlar olarak başı çektiğini anımsatan Denkbaş, Türkiye’de de özellikle güneş enerjisi
sistemleri, savunma sanayi uygulamaları ve sağlık teknolojilerinde nanoteknolojiyle ilgili yoğun
çalışma ve yatırımlar yapıldığını belirtti.
“Nanoteknoloji ile ilgili kırılma noktası görünümündeki değişim ve devamında yaşanacak olan
hızlı gelişme döneminin yaklaşık olarak 2025 yılına karşılık geleceği bekleniyor” diyen Denkbaş,
Türkiye’nin bu alanda dünya genelinde henüz önemli bir pay edinemediğini ancak söz konusu
girişim ve yatırımların geri dönüşleriyle umut vaat ettiğini vurguladı.
Oluşturulan Ar-Ge merkezleri, sunulan yatırım ve faaliyetler ile üniversite, kurum-kuruluşlarda
yetişen araştırmacı ve çalışanların Türkiye’nin nanoteknoloji alanında yapabileceği hamlelerle ilgili
en büyük avantajları olduğunu ifade eden Denkbaş, bu alandaki ilerlemelerinin önündeki engel ya
da eksiklikleri ise, altyapı ve birikimlerin yetersizliği; üretilen teknolojilerin sanayiye aktarılmasında
yaşanan zorluklar ve geliştirilen prototiplerin seri üretimi ile ticarileşmesi konusundaki otorite ve
regülasyon eksiklikleri şeklinde sıraladı.
Nanoteknoloji uygulamaları alanında Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların daha çok malzeme/
yapı malzemeleri, kimyasallar, tekstil endüstrisi, otomotiv, polimer kompozit ve kaplama
malzemeleri üzerine yoğunlaştığını aktaran Denkbaş, “Günümüzde nanoteknoloji alanında
ülkemizde faaliyet gösteren bilim insanı ve araştırmacı sayısının binin çok üzerinde olduğu, 100’ün
üzerinde küçüklü büyüklü firma olduğu ve 20’nin üzerinde Ar-Ge merkezinin mevcut olduğu tahmin
ediliyor. Burada sözü edilen tüm insan kaynakları ve altyapı donanım varlığının büyük bir kısmının
dünya standartlarında olduğunu söylemek yanlış olmaz” diye konuştu.

Türkiye’nin bu alanda henüz önemli bir pay edinemediğini ancak umut vaat ettiğine dikkat
çeken Denkbaş, Hacettepe’de nanotıp uygulamalarının öncelik kazandığını belirtti. Denkbaş,
2015’te dünyada bu alana yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırımın öngörüldüğünü söyledi.
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Ülkelerin nanoteknoloji alanına yapacakları yatırımların büyüklüğünün ekonomik açıdan ülkelerin
gücünü kolaylıkla yansıtabilecek bir parametre olacağına vurgu yapan Denkbaş, Hacettepe
Üniversitesi’nde açılan 2007’den bu yana gerçekleştirilen yüksek lisans ve doktora programından
200’e yakın öğrencinin eğitim aldığını bildirdi.
Üniversitede özellikle nanoteknolojinin tıp ve sağlık bilimlerinde uygulamalarını içeren “Nanotıp”
uygulamalarının öncelik kazandığına değinen Denkbaş, bunun temel nedeninin Hacettepe’nin
tıp ve sağlık bilimlerindeki üstün başarısı ve öncü kimliği olduğunun altını çizdi. Hacettepe’de
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başta değişik kanser türleri ve diğer hastalıklarla ilgili teşhis ve tedavi ile ilgili olarak sistemler
geliştirildiğini anlatan Denkbaş, bu sistemlerin bazılarının teknokent aracılığıyla doğrudan
endüstriye aktarıldığını söyledi.
Hacettepe Teknokent bünyesinde kurulan Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi’nde
(HT-TTM) gerçekleştirilen araştırma çıktılarının ilgili sanayi kuruluşlarına aktarmak ya da tam
tersine kendilerine başvuruda bulunan sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına çözüm ortakları bulmak
üzere her türlü çabayı gösterdiklerini belirten Denkbaş, ayrıca geçen yıl kurulan “Hacettepe
Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi -HÜNİTEK” bünyesinde de özellikle
mikro-nanoteknolojiler alanında karakterizasayon çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

- Nanoteknolojiyi nasıl tanımlayabiliriz
ve bu teknoloji, hangi ihtiyaçtan doğdu?
Nanoteknoloji neden önemli?
-Nanoteknoloji aslında bir ölçek teknolojisidir
ve nanoteknoloji ile ilgili olarak birçok
değişik tanımlama yapılmış olmakla beraber
dünyanın her yerinde kabul gören tanımlardan
biri Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD)
yer alan Ulusal Nanoteknoloji İnsiyatifi
(National Nanotechnology Initiative-NNI)
tarafından geliştirilen tanımdır. Bu tanıma
göre nanoteknoloji; yeni uygulamalar için
malzemelerin 1-100 nm (1 nm metrenin
milyarda biri büyüklüğünde olan bir büyüklük)
aralığında özelliklerinin anlaşılması, kontrol
edilmesini sağlayan ve bu büyüklük ölçeğinde
maddelerin tüm görüntüleme, ölçüm,
modelleme ve manüplasyon işlemlerinin
tamamını kapsayan bir teknolojidir.
Nanoteknoloji; fizik, kimya, biyoloji gibi temel
bilimler ile tıp ve mühendislik disiplinlerinin
ortak alan çalışmalarını kapsıyor. Ölçek
teknolojisi olması itibarıyla nanoteknoloji,
özellikle teknolojik gelişmelere paralel olarak
ulaşılan detay ve ayrıntıların her geçen gün
gelişmesi ihtiyacından doğdu. Öte yandan bilim
insanlarının maddelerin nanoteknoloji tanımında
yer alan 1-100 nm aralığında büyüklüğe
sahip olmaları durumunda fizikokimyasal
özelliklerinin değiştiği ve bambaşka maddeler
haline geldiklerini keşfetmelerinden sonra bu
ölçek teknolojisine olan ilgi olağanüstü arttı ve
nanoteknoloji alanında çok önemli gelişmeler
hızla yaşandı. Söz konusu gelişmeler sayesinde
çok sayıda değişik sektör ve alanda teknolojik
anlamda çok önemli gelişmeler yaşanması
mümkün oldu ve olmaya devam ediyor.
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-Bu alandaki ilk çalışmalar ne zaman ortaya
çıktı? Dünyada nanoteknoloji alanında
yürütülen önemli, büyük proje ve çalışmalar
ile yaşanan gelişmeler konusunda bilgi verir
misiniz?
-Nanoteknolojide başlangıç noktası olarak
hemen hemen tüm otoritelerin ve ilgili bilim
insanlarının hemfikir olduğu konu Amerikalı bir
fizikçi olan Richard Feynman’ın 29 Aralık 1959
tarihinde Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde
yaptığı bir konuşmada kurduğu cümle oldu.
Bu cümle, yani “There is plenty of room at
the bottom” cümlesi, tüm dünyaya dipte,
derinliklerde çok hoş şeyler olduğunu duyurdu.
Böylece nanoteknoloji alanında ilk adımların
atıldığı kabul gördü. Nanoteknolojinin bu
başlangıcından sonra teknolojik anlamda
yaşanan gelişmeler, özellikle 1980’li
yılların ortasında geliştirilen taramalı
tünellemeli (scanning tunelling
microscope-STM) ve atomik kuvvet
mikroskobu (atomic force microscopeAFM gibi) uç mikroskoplar (probe
microscopes) sayesinde doğrudan
nanoölçekte incelemelerin yapılması
mümkün oldu. Nanoteknoloji alanında
diğer önemli gelişme ise nanoölçekte
gerçekleştirilebilen fabrikasyon
işlemlerinde yaşandı. Tüm bu
gelişmeler sayesinde çok değişik sektör
ve alanda nanoteknoloji uygulamaları
gerçekleştirildi.

(güneş koruyucuları, dudak kremleri, deri
kremleri, diş macunları), gıda ve içecekler
(paketleme malzemeleri,depolama sensörleri,
katkı maddeleri, meyve suyu katkıları), ev
eşyaları (ütülere seramik kaplama, koku
vericilere katalizör, cam, seramik, zemin
ve pencere temizleme malzemeleri), spor
malzemeleri (kayak malzemeleri, gözlük
buğulanmasını önleyici malzemeler, tekne ve
botlarda kirlilik önleyici ajanlar, tenis raketi
ve toplarına güçlendirme işlemleri), otomotiv
endüstrisi (hafif yapı malzemeleri, boyakaplama malzemeleri, katalizörler, sensörler),
kimya endüstrisi (boyalar için dolgu maddesi,
nanokompozit bazlı kaplama, kâğıt emprenye
işlemleri, yapıştırıcılar, manyetik akışkanlar),
mühendislik uygulamaları (makine ve diğer
aletler için koruyucu kaplamalar, antibloklama
kaplamaları, plastik parçalara dayanım
arttırıcı kaplamalar, yağsız dişli uygulamaları)
elektronik endüstrisi (veri bellekleri, displayler,
lazer diyotlar, cam fiberler, optik anahtarlar,
filtreler, iletken ve antistatikkaplamalar), yapı
endüstrisi (yapı malzemeleri, ısı izolasyonları,
yanma geciktiriciler, yüzeyi fonksiyonel yapı
malzemeleri, muhtelif kaplamalar, zemin
döşeme malzemeleri), biyonanoteknoloji
(ilaç taşıyıcı sistemler, aktif ajanlar, kontrast
ajanlar, hızlı tıbbi testler, protez ve implantlar,
antimikrobiyal ajanlar ve kaplamalar, kanser

tedavi ajanları) gibi alanlarda yaşanan yenilik ve
uygulamalar sıralanabilir.
Öte yandan dünya çapında nanoteknoloji
alanındaki en önemli proje gruplarından biri
tıp ve sağlık bilimlerinde gerçekleştirilen
nanoteknolojik yaklaşımlara dayalı erken teşhis
ve tedavi çalışmaları oldu. Bu çalışmalardan
en yoğun olanı başta kanser olmak üzere
pek çok hastalığın temel çözümü olacak olan
nanodiyagnostikler ile erken dönem teşhis
ve ardından tedavinin gerçekleştirilmesinde
kullanılacak olan nanotaşıyıcıların
geliştirilmesidir. Bir diğer önemli alan
ise bilişim teknolojileri ve enerji alanıdır.
Birbirine bağlı bu iki alanda son yıllarda çok
önemli gelişmeler oluyor ve nanoteknoloji
sayesinde bu gelişmeler baş döndürücü bir
hızla yaşanıyor. Özellikle bilişim sektöründe
bellek artırımları, hızlı düşünebilen sistemler,
otomasyon teknolojileri ile akıllı sistemlerin
beraberinde gelişmesi, dünyanın globalleşmesi
(adeta küçülmesi), ulaşılabilirlik gibi daha
birçok gelişme çok kısa sürede gerçekleşip
güncelleniyor.
Görsel 1. Günümüzde kullanıma girmiş olan
değişik nanoteknoloji bazlı ürünler (Photo by
David Hawxhurst-Woodrow Wilson International
Center for Scholars.)

(Görsel 1). Bunlara örnek olarak; tekstil
ve dokuma (yüzeyi işlenmiş tekstil
ürünleri, akıllı elbiseler), enerji (yakıt
hücreleri, güneş pilleri, bataryalar,
kapasitörler), kozmetik uygulamaları
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-Ülkeler, üniversiteler ve firmalar
nanoteknolojiye neden ilgi gösteriyor?
Hayatımıza etkileri ve yararları neler,
hayatımızı nasıl değiştirecek?
-Uluslararası alanda başta gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler olmak üzere
tüm dünyada nanoteknoloji alanında/
uygulamalarında önemli yatırımlar dikkat
çekiyor. Her geçen gün insanlığın hizmetine
sunulan nanoteknoloji bazlı ürün ve sistemlerin
sayısında hızlı bir artış yaşanırken bu sistemler
hayatımızın bir parçası, hatta vazgeçilmezi oldu.
Bu nedenle gerek Ar-Ge platformları ve gerekse
üniversitelerde nanoteknoloji ile ilgili önemli
girişim ve yatırımlar yapılıyor, bu alanda ihtiyaç
duyulan/duyulacak olan insan kaynaklarının
yetiştirilmesi için büyük efor sarf ediliyor. Bu
bağlamda yaklaşık son on yıldır nanoteknoloji
ile ilgili olarak gerek ülkemizde ve gerekse
tüm dünya genelinde nanoteknolojinin sahip
olduğu disiplinler arası yapı nedeniyle üniversite
ve yüksek teknoloji enstitülerinde öncelikle
lisans üstü/doktora eğitim programları ile
ardından lisans eğitim programları açıldı. Yine
bu gelişmelere paralel olarak aynı dönem
içerisinde özellikle ve öncelikle teknokent
bölgelerinde yer alan firmalar ile teknokentler
dışında faaliyet gösteren nanoteknoloji ve
ilgili alan firmalarının kuruluşu dikkat çekici.
Söz konusu firmalar, araştırma merkezleri ve
üniversitelerde yaşanan gelişmeleri hızlı bir
şekilde alana/uygulamaya taşıyıp yeni ürünler
olarak bizlerin kullanımına sonuyorlar. Söz
konusu hızlı geçiş ve gelişmelerin temelinde
söz konusu ürün ve sistemlerin hayatımıza
kazandırdığı kolaylıklar, tasarruflar ve
üstünlükler bulunuyor. Bir başka deyimle
nanoteknoloji, hayatımıza birçok “daha”yı
getiriyor, yani daha hızlı, daha iletken, daha
hafif, daha dayanıklı, daha ekonomik, daha
şeffaf, daha temiz, daha parlak-daha mat, daha
ergonomik ve daha sayılamayacak çoklukta
üstün performans.
-Bugün dünyada bu alana hangi ülkeler,
hangi oranda yatırım yapıyor? Küresel
nanoteknoloji pazarının büyüklüğü, önemi ve
geleceğine ilişkin öngörüler nelerdir?
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-Başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD),
Çin, Rusya, Almanya, Japonya, Avrupa
Topluluğu, Güney Kore, Tayvan ve İngiltere
olmak üzere pek çok ülke, nanoteknoloji
konusunu önemseyip önemli yatırımlar yapıyor.
NNI tarafından yapılan açıklamaya göre, sadece
ABD’nin 2015 yılı nanoteknoloji yatırımı, 1.54
milyar dolar tutarında olup dünya genelinde bu
yatırım tutarının 2015 için yaklaşık 100 milyar
dolar dolayında olması öngörülüyor. Ayrıca
önümüzdeki yıllarda söz konusu yatırımların
hızla artarak devam etmesi beklenmektedir.
Zira önümüzdeki yıllar geçmişte yaşanan
sanayi devrimlerinde olduğu gibi gelişmelerin
eksponansiyel hızla yaşanmaya başlanması
beklenen bir dönem olarak değerlendiriliyor.
Özellikle yaklaşık on yıl sonra günümüzde
nanoteknoloji alanında yaşanan hızlı
gelişmelerin çok daha hızlı bir gelişme trendini
yakalayacağı tahmin ediliyor. Söz konusu hızlı
gelişmelere genel olarak en yalın örnek cep
telefonlarında yaşanan gelişmeler, küçülmeler,
ekonomik faydalar vb etkenler olarak
gösteriliyor.
-Nanoteknoloji geliştirme sürecinde
belirlenen sorunlardan kısaca söz eder
misiniz?

-Nanoteknoloji alanında yaşanan geliştirme
süreçlerinde yaşanan ve yaşanması
beklenen en önemli sorunların başında
nanoteknoloji uygulamalarında ortaya
çıkan/çıkabilecek olan nanoboyutlu kirlilik
ve bunların oluşturacağı toksik (ya da
zehirlilik) etki. Bu nedenle gerek insan
sağlığı ve gerekse çevreye yansıyacak
olumsuzluklar konu ile ilgili tüm çalışanları
endişelendirdi ve nanokorku (nanophobia)
olarak adlandırılan bir kavram ortaya çıktı.
Ancak burada sözü edilen endişelerin
ortadan kaldırılması, gerekli düzenleme
ve önlemlerin alınmasıyla kolaylıkla
giderilebiliyor. Kısacası esas olan, bilinçli
yaklaşımlara sahip olunmasıdır.
-Nanoteknoloji dünya ve Türkiye’de
öncelikle hangi alan, sektör ve sanayi
dallarında kullanılıyor?

-Başta ABD olmak üzere hemen hemen
tüm dünya devletlerinde nanoteknoloji ile ilgili
olarak enerji, sağlık, savunma, elektronikbilişim teknolojileri ve çevre uygulamaları
öncelikli alt alanlar olarak başı çekiyor.
Ülkemizde de benzer şekilde özellikle
güneş enerjisi sistemleri, savunma sanayi
uygulamaları ve sağlık teknolojilerinde gerek
nanoteknoloji uygulamaları (geliştirilmiş sistem
ve donanımın) kullanıcısı ve gerekse ilgili
alanların araştırmacısı olarak yoğun çalışma ve
yatırımlar yapılıyor.
- 2025’te bir “nanoteknoloji
devrimi” olacağı öngörülüyor. Türkiye
bu değişimi yakalayabilir mi? Türkiye
nanoteknolojinin öneminin farkında mı?
Nanoteknolojide Türkiye’nin konumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz? Dünya pazarındaki yeri
ve konumu nedir?
-Aslında geçmiş dönemlerde yaşanan
sanayi devrimleri dikkatle incelendiğinde,
nanoteknoloji ile ilgili dönemin yaklaşık olarak
2000’li yılların hemen başında milenyum ile
başladığı kolayca anlaşılıyor. Diğer devrimlerde
olduğu gibi olabildiğince yavaş gelişen başlangıç
döneminin yaklaşık çeyrek asır sürmesinden
dolayı nanoteknoloji ile ilgili kırılma noktası

görünümündeki değişim ve devamında
yaşanacak olan hızlı gelişme döneminin
yaklaşık olarak 2025 yılına karşılık geleceği
bekleniyor (Şekil 2). Yaşanan gelişmeler ve
gelinen nokta değerlendirildiğinde söz konusu
beklentilerin gerçekleşme olasılığı oldukça
yüksek. Türkiye’nin bu gelişimi yakalama
olasılığı son derece mümkün görünüyor. Zira
ülkemizde de nanoteknoloji ile ilgili temellerin
2000’li yılların başından itibaren başladığı ve
2005’ten itibaren ülkemizin önde gelen eğitim
ve Ar-Ge kuruluşlarında mikro-nanoteknoloji ve
ilgili alanlarda yatırımların yapılmaya başladığı,
eğitim programlarının açıldığı biliniyor. Konu
ile ilgili en önemli başlangıçların bazıları
Bilkent Üniversitesi (UNAM), ODTÜ, Hacettepe
Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi (SUNUM),
İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İYTE, GYTE ve daha
pek çok üniversitede yaklaşık olarak son
on yıl içerisinde gerçekleştirildi. Ülkemizin
nanoteknoloji alanında dünya genelinde ilgili
pazarda edinmiş olduğu yer konusunda ise
henüz önemli bir pay edinilememiş olmakla
beraber söz konusu girişim ve yatırımların geri
dönüşleri yeni ürün ve sistem geliştirilmesi
şeklinde oluşuyor ve umut vaat ediyor.
- Ülkemizdeki bu alandaki ilk çalışmalar ne
zaman yapıldı? Türkiye’deki nanoteknoloji
uygulamalarına ilişkin örnekler verir misiniz?

Şekil 1. Endüstri/sanayi devrimlerinin kronolojik olarak değerlendirilmesi
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-Nanoteknoloji uygulamaları ile ilgili olarak
ülkemizde başlangıç çalışmaları daha önce
de söylediğim gibi değişik üniversite ve Ar-Ge
merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Endüstriyel
uygulamalar anlamında ise konu ile ilgili
olarak bazı firmalar start-up firması (Çizelge 1)
olarak sektörde yerini alırken çok sayıda orta
ve büyük ölçekli kurum-kuruluş ise (Çizelge 2)
değişik ürünlerinin üretiminde nanoteknolojik
yaklaşımları kullanıyor.
- 21. Yüzyılın en kapsamlı alanlarından
biri olan nanoteknolojiyi üretip tabana
yaymak üzere hangi ulusal politika, hedef ve
standartların belirlenmesi gerekiyor? Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ya da ilgili kurumlar, bu alana ilişkin
hedef, strateji, öncelik ve kararları var mı?

Çizelge 1. Nanoteknoloji alanındaki start-up firmaları
Çizelge 2. Ülkemizdeki nanoteknoloji ürünü üreten kurum-kuruluşlar
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-Kasım 2004 tarihinde TÜBİTAK tarafından
yayınlanan Vizyon 2023 raporu, özellikle
2003-2023 yılları arasını kapsayan
dönemde teknolojik olarak ülkemizde
2023’e kadar yapılması gerekenleri,
bir başka deyimle Cumhuriyetimizin
kuruluşunun 100. yılı hedeflerini içeren
bir doküman olarak konunun uzmanları
tarafından hazırlandı. Söz konusu doküman
içerisinde nanoteknoloji ile ilgili olarak
en önemli bölüm, stratejik teknolojiler
şu 8 ana başlık altında toplanmıştır: Bilgi
ve İletişim Teknolojileri, Biyoteknoloji
ve Gen Teknolojileri, NANOTEKNOLOJİ,
Mekatronik, Üretim Süreç ve Teknolojileri
ve Malzeme Teknolojileri, Enerji ve Çevre
Teknolojileri, Tasarım Teknolojileri”
şeklinde yer alan bölümdür. Bu bölüm,
nanoteknolojinin yeri ve önemini gözler
önüne seriyor. Öte yandan ülkemizde
başta TÜBİTAK olmak üzere gerek Bilim,
Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ve gerekse
Sağlık Bakanlığı olmak üzere nanoteknoloji
alanında yapılacak bilimsel araştırmalar ile
endüstriyel nitelikli projelere önemli teşvik
ve destekler sağlanması devlet politikası
olarak benimseniyor. Bu amaçla gerekli
düzenlemeler yapılmış ve zaman zaman
değişik program başlıkları altında çağrılara
çıkılarak proje başvuruları alınıyor ve

destekler veriliyor.
-Türkiye’ de nanoteknolojinin gelişmesi için
avantaj ve dezavantajları sıralayabilir misiniz?
-Ülkemizde nanoteknoloji alanında
gerçekleştirilen en önemli yatırımlardan biri de
Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenerek
geçtiğimiz yıllarda kuruluşu tamamlanan ve
faaliyetlerine devam eden çok sayıdaki Ar-Ge
merkezleridir. Nanoteknoloji ve ilgili alanlarda
faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinin önemli
bir bölümünü şöyle sıralayabilirim:
• Bilkent Üniversitesi - Ulusal Nanoteknoloji
Araştırma Merkezi
• Boğaziçi Üniversitesi - İleri Teknoloji Ar-Ge
Merkezi
• Fatih Üniversitesi - BiyoNanoTeknoloji
Araştırma Laboratuvarı
• Gazi Üniversitesi - Nanotıp ve İleri
Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi
• Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Nano Manyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi
• Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
• İstanbul Teknik Üniversitesi - İleri
Malzemeler Üretim Teknolojileri Merkezi
• İstanbul Teknik Üniversitesi - Nanoteknoloji
Araştırma Merkezi
• İstanbul Üniversitesi - İleri
LitografikYöntemler Laboratuvarı
• Sabancı Üniversitesi - Nanoteknoloji
Araştırma ve Uygulama Merkezi
• Selçuk Üniversitesi - İleri Teknoloji Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Gerek yukarıda belirttiğim Ar-Ge merkezleri
ve gerekse daha önceki bölümlerde sunulan
diğer yatırım ve faaliyetler ülkemizin
nanoteknoloji alanında yapabileceği hamlelerle
ilgili olarak sahip olduğu en büyük avantajlardır.
Ayrıca belirtilen üniversite, kurum-kuruluşlarda
yetişen ve yetişmeye devam eden araştırmacılar
ve çalışanlarda sahip olduğumuz diğer önemli
bir avantajdır.
Ülkemizin nanoteknoloji alanındaki
ilerlemelerinin önündeki en büyük engel ya da
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eksiklik aslında biraz
önce söz ettiğim gibi
altyapı ve birikimlerin
yetersizliğidir. Bir diğer
olumsuzluk da belirtilen
Ar-Ge merkezleri ile
üniversitelerde üretilen
teknolojilerin sanayiye
aktarılmasında yaşanan
zorluklar ve geliştirilen
prototiplerin seri
üretimi ile ticarileşmesi
konusundaki otorite
ve regülasyon
eksiklikleridir.
- Nanoteknoloji sayesin de bugün bize çok
ilginç gelen ama gelecekte olabileceğini
düşündüğünüz şeyler var mı?

-Konu ile ilgili olarak Stephan Hawking
tarafından yapılan tanımlamada “Bugünün
bilim kurgusu genellikle geleceğin
gerçeğidir” bilimsel gelişmelerin
önce hayal etmekle başladığına vurgu
yapılıyor. Nanoteknoloji alanında da
bugün için belki de hayal gibi görünen en
önemli konulardan biri sağlık alanında
kullanılmak üzere geliştirilmesi tasarlanan
NANOROBOTİK sistemler. Söz konusu
sistemler canlı sistemlerde hastalık teşhis
ve tedavisinde kullanılmak üzere vücut
içerisinde dolaşabilecek ve dışarıdan
kontrol edilebilecek nanoölçekli sistemler
olarak geliştirilmeye çalışılıyor. Bu
sistemlerin hayata geçirilmesi ile pek çok
hastalığın çözümü mümkün olabilecek.
Bu uygulamanın dışında bugün henüz
çözümlenememiş ve malzeme biliminde
olması beklenen gelişmeler sayesinde pek
çok alanda önemli gelişmelerin olması
bekleniyor.
- İngiltere’de nanoteknolojinin ilkokullarda
ders olarak okutulduğu belirtiliyor. Türkiye’de
ise lisans seviyesindeki nanoteknoloji var.
Bu eğitimin de Avrupa’daki benzer eğitimin
gerisinde kaldığı ifade ediliyor. Ülkemizde
bu alanda eğitim veren üniversitelerden söz
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eder misiniz? Türkiye’de bu alana, hangi
üniversiteler nasıl bir katkı veriyor?
-Ülkemizde nanoteknoloji alanında lisans
eğitimine değişik üniversitelerde yakın dönemde
başlanmış olup sözü edilen üniversitelerde ilgili
bölümler malzeme bilim ve mühendisliği ya da
malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği
gibi adlarla kuruldu. Bu Üniversitelerden
bazıları; TOBB ETÜ, Çankaya Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi, GYTE, İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Erciyes Üniversitesi, Afyon Kocatepe
Üniversitesidir. Bu programların dışında pek
çok üniversitede (Anadolu, Atatürk, Bilkent,
Hacettepe, İTÜ ve ODTÜ gibi üniversiteler)
benzer isimlerle anılan yüksek lisans ve doktora
programları açtı ve nanoteknoloji ile ilgili
alanlarda değerli araştırmacıların yetiştirilmesi
sağlandı.
-Ülkemiz nanoteknoloji çalışmalarında
hangi alanlarda öne çıkıyor? Nanoteknoloji
alanında çalışan bilim adamları ve
araştırmacılarımızı sayı ve nitelik açısından
değerlendirir misiniz?
-Nanoteknoloji uygulamaları olarak
ülkemizde faaliyet gösteren firmaların daha
çok malzeme/yapı malzemeleri, kimyasallar,
tekstil endüstrisi, otomotiv, polimer kompozit
ve kaplama malzemeleri üzerine yoğunlaştığı
biliniyor. Günümüzde nanoteknoloji alanında
ülkemizde faaliyet gösteren bilim insanı ve

araştırmacı sayısının binin çok üzerinde olduğu,
100’ün üzerinde küçüklü büyüklü firma olduğu
ve 20’nin üzerinde Ar-Ge merkezinin mevcut
olduğu tahmin ediliyor. Burada sözü edilen tüm
insan kaynakları ve altyapı donanım varlığının
büyük bir kısmının dünya standartlarında
olduğunu söylemek yanlış olmaz.
-Nanoteknoloji alanında bilimsel araştırma
yapmak pahalı mı? Yakın gelecekte bir
ülkenin nanoteknoloji seviyesi o ülkenin gücü
olabilecek denilebilir mi?
-Hiç şüphesizdir ki sahip olduğu yeni
nesil ve ileri teknolojilere olan ihtiyaçlardan
dolayı, nanoteknoloji alanında yapılacak Ar-Ge
faaliyetleri ve uygulamalar, geleneksel mikro
ve makro teknolojilere oranla daha pahalı
oluyor. Bu nedenledir ki ülkelerin nanoteknoloji
alanına yapacakları yatırımların büyüklüğü
ekonomik açıdan ülkelerin gücünü kolaylıkla
yansıtabilecek bir parametre olabilecektir.
- Hacettepe olarak bugüne kadar hangi
nanoteknoloji ürünlerini geliştirdiniz?
Önümüzdeki yıllara ilişkin şirket öngörüleriniz
nelerdir?
-Hacettepe Üniversitesi olarak nanoteknoloji
alanında gerçekleştirilen en önemli gelişme,
2007 yılında kurulumu gerçekleşen ve 7-8 yıldır
yaklaşık olarak 200’e yakın yüksek lisans ve
doktora öğrencisinin eğitim aldığı/almaya devam
ettiği bir program oldu. Söz konusu programda

eğitim ve görev alan eğitim kadrosuyla
özellikle nanoteknolojinin tıp ve sağlık
bilimlerinde uygulamalarını içeren Nanotıp
uygulamaları öncelik kazandı. Bunun
temel nedeni hiç şüphesiz ki Hacettepe
Üniversitesi’nin ülkemizde sahip olduğu tıp
ve sağlık bilimlerindeki üstün başarıları ve
öncü kimliği ile aynı zamanda üniversitenin
fen ve mühendislik alanlarında da önemli bir
altyapı ve insan kaynağına sahip olmasıdır.
Hacettepe Üniversitesi’nde başta değişik
kanser türleri ve diğer hastalıklar ile ilgili
olarak teşhis ve tedavi sistemleri ile ilgili
olarak geliştirilen sistemler oldu (Şekil 3).
Bu sistemlerin bazıları teknokent aracılığıyla
bazıları doğrudan endüstriye aktarılabildi
ve ilgili ürünler için patent veya faydalı model
kazanımı ile çok sayıda bilimsel yayın ortaya
çıkarılması mümkün oldu.
-Bu alandaki üniversite-sanayi işbirliği yeterli
mi? Herhangi bir üniversite ile işbirliğiniz
söz konusu mu? Bu işbirliğinin katma değer
sağlayabilmesi için neler yapılması gerekiyor?
-Nanoteknoloji alanında Hacettepe
Üniversitesi çerçevesinde mevcut
olan üniversite-sanayi işbirliği ile
ilgili olarak Hacettepe Teknokent
bünyesinde kurulmuş olan Hacettepe
Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi
(HT-TTM) son derece başarılı bir
şekilde üniversitemizde gerçekleştirilen
araştırma çıktılarını ilgili sanayi
kuruluşlarına aktarmak ya da tam
tersine kendilerine başvuruda bulunan
sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına
üniversiteden çözüm ortakları bulmak
üzere her türlü çabayı gösteriyor.
Bu faaliyetlerin yanı sıra geçtiğimiz
yıl kuruluşu gerçekleşen ve Hacettepe
Üniversitesi Merkezi Araştırma
Laboratuarlarını koordine etmek üzere
kurulan “Hacettepe Üniversitesi İleri
Teknolojiler Uygulama ve Araştırma
Merkezi -HÜNİTEK” bünyesinde de
özellikle mikro-nanoteknolojiler
alanında karakterizasayon çalışmalarına
devam ediliyor.
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Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi Direktörü Dr. Volkan Özgüz:

Büyük tematik araştırma projelerinden her yıl bir
veya iki katma değerli çıktı hedefliyoruz

2011’de yaklaşık 60 milyon lira yatırımla SUNUM’un kurulduğunu anımsatan Özgüz, merkezdeki
araştırmalarda sanayinin ihtiyaçlarına uygun; kısa, orta ve uzun vadede katma değer
üretebilecek konulara odaklandıklarını belirtti. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim
üyeleri ile birlikte yürüttükleri projelerin bütçesinin 22,6 Milyon TL’ye ulaştığı, 7 uluslararası
patent başvurusu yapıldığı, üç yeni teknoloji odaklı kuluçka firması kurulduğunu açıklayan
Özgüz, nanoteknoloji politikalarında Türkiye’nin özellikle 2000’lerin başında itibaren iyi atılımlar
yapıldığını söyledi. Özgüz,“Türkiye dünyada pazar payı alabilmek için yenilikçi olmak durumunda
çünkü artık benzer ürün üretmek yeterli olmayacak. Dünya çapında rekabet diğerlerinden bir
adım önde olmakla sağlanacak” dedi.
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“Nanoteknoloji” konulu “Dosya” sayfalarımız için Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma
ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Direktörü ile görüştük. Nanoteknolojinin, malzeme, fizik, kimya,
moleküler biyoloji, mekanik, elektrik, elektronik gibi birçok farklı disiplinden yararlanan disiplinerüstü bir teknolojiler dizisi olduğunu belirten Dr. Özgüz, bu nedenle “nanoteknolojiler” diye
adlandırmanın daha doğru olacağını söyledi. Önümüzdeki on yılda nanoteknoloji, nanobilim alanları
ve onlara ait uygulamalar üzerinde oldukça önemli ilerlemeler beklendiğine değinen Özgüz,
“Nanoteknolojiler görünmezdirler ama hayatımızı son derece görünür şekilde değiştirecek etkiler
yapacaklar” dedi.
Özgüz, nanoteknolojilerin “Vizyon 2023 Strateji Belgesi”, 2010 ve 2011’de yayınlanan BTYK Ulusal
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi, 2011-2016 Eylem Planı gibi belgelerde ülkemiz için stratejik
olarak tanımlandığı, Türkiye’de son on yılda bu alanda araştırma yapacak kapasitede 19 merkez
oluşturulduğu ve yaklaşık 1 Milyar TL’ye ulaşan yatırım yapıldığını bildirdi.
Türkiye’de nanoteknoloji ile ilgili araştırma yapılanmasının 2005’lerde başladığına değinen Özgüz,
araştırma seviyesinde nanoteknolojilerde en hızla gelişen ilk üç ülke arasında yer aldığımıza dikkat
çekti.
Nanoteknolojinin öncelikli amaç olarak çeşitli devlet ve özel kuruluş yol haritalarında yer aldığını
anımsatan Özgüz, “Bundan sonr ayeni bir hamle yapmak, nanoteknoloji konusunda ürün geliştiren
ve bu konularda pazar yaratabilecek konuları seçip adımlar atmak gerekli. Ayrıca yine aynı
bağlamda yeni ürünleri teknolojileri kullanıcıyı da teşvik yani çekici güç yaratmakta planın bir
parçası olmalı” diye konuştu.
Birçok farklı disiplinlerinden (tıp, kimya, biyoloji, ziraat, elektrik ve elektronik) gelen araştırıcıların
beraber çalışmasını gerektiğine işaret eden Özgüz, bu nedenle çalışma alışkanlıkları ve
kültürümüzü takım çalışmasını en iyi şekilde yapabilmek için değiştirilmesini önerdi. Gelecekte
tıpta devrim yaratacak çözümler oluşturacağını anlatan Özgüz, daha önce belki çaresi bulunmayan
bazı hastalıkların daha kolay çözülebildiği, daha önce tedavi edilmez veya geri alamayız dediğimiz
bazı yapıların (hücre yapıları) geri kazanmak gibi etkileri olacağını kaydetti.
Nanoteknolojilerin, nanoparçacıkların güvenliğinin günümüzde bilimsel bir tartışma, ciddi bir
araştırma konusu olduğuna dikkat çeken Özgüz, bu konuda henüz kesinleşmiş bir bilgi olmadığını
bildirdi.
Altyapı ve kullanılan cihazların teknolojinin en gelişmiş yapıları olduğunun altını çizen Özgüz, bu
tür merkezlerin sürdürülebilmesinin oldukça fazla maddi kaynak gerektirdiğini; insan kaynakları,
yetkin araştırmacıların yetişmesinin en önemli ve pahalı bileşen olduğunu vurgulayıp “21. yüzyılda
ülkelerin gelişmişlikleri ve güçleri teknoloji sayesinde olacak. Geçtiğimiz yüzyılda enerjiye hâkim
olan güçlü oluyordu. Yeni yüzyılda teknolojiye hâkim olan güçlü olacak” diye konuştu.
SUNUM’un Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı Vakfı’nın katkıları ile yaklaşık 60 milyon lira yatırımla,
Mühendislik ve Doğa Bilimleri öğretim üyelerinin çabaları ile 2011’de kurulduğunu anımsatan
Özgüz, merkezdeki araştırmalarda sanayinin ihtiyaçlarına uygun; kısa, orta ve uzun vadede katma
değer üretebilecek konulara odaklandıklarını belirtti.
“Önümüzdeki yıllarda hedef olarak sanayi olan işbirliğimiz artırarak büyük tematik araştırma
projelerinden her yıl bir veya iki katma değerli çıktı hedefliyoruz” diyen Özgüz, SUNUM’da yürütülen
projelerin bütçesinin 22,6 Milyon TL’ye ulaştığını, 7 uluslararası patent başvurusu yapıldığını, üç
yeni teknoloji odaklı kuluçka firması kurulduğunu açıkladı.
1990’ların başında beri dünyada gelişen nanoteknoloji politikalarında Türkiye’nin büyük ölçüde geç
kaldığını söyleyen Özgüz, “Ancak özellikle 2000’li yılların başında itibaren çeşitli adımlar atılmaya
başlandı. Türkiye Nanoteknoloji konusunda iyi atılımlar yapıyor. Bundan sonra yapılması gereken
Ar-Ge’den inovasyona, yani bir buluşun kullanılabilir halde ortaya çıkmasına geçişe emek vermek.
Türkiye dünyada pazar payı alabilmek için yenilikçi olmak durumunda çünkü artık benzer ürün
üretmek yeterli olmayacak. Dünya çapında rekabet ya en ucuz ya da diğerlerinden bir adım önde
olmakla sağlanacak” değerlendirmesinde bulundu.
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- Nanoteknolojiyi nasıl tanımlayabiliriz ve bu teknoloji, hangi
ihtiyaçtan doğdu? Nanoteknoloji neden önemli?
-Nanometre “1 metrenin milyarda biri” anlamına geliyor.
Gözümüzde canlandırmak için bir cetvelin en küçük aralığı milimetre,
bunun milyonda biri. Ancak nanoteknoloji sadece küçültme değil.
Nanoteknoloji gerçek anlamdamaddeyi oluşturan yapıyı atomları ve
moleküllerden başlayarak kontrollü, ölçülebilir ve tekrarlanabilir
bir şekilde yeniden yapılandırarak, maddenin fiziksel, kimyasal
ve biyolojik özelliklerini, doğada bulunandan daha iyi veya doğada
bulunmayan özelliklere doğru değiştirebilmesine ve böylelikle yeni
ürünlerin geliştirilebilmesine veya mevcut ürünlerin özelliklerinin
önemli ölçülerde iyileştirilebilmesine olanak sağlıyor.
Nano boyutlarda ortaya çıkabilecek yeni özellikleri makro
boyutlardaki özelliklerden tahmin etmek mümkün değil. Maddenin
yapıtaşlarının boyutları küçüldükçe, parçacıklar arası yüzey alanı
ile hacim arasındaki orantı değişir. Parçacıklar arası etkileşimler
yaklaşık 200nm civarında farklılaşırlar. Bunu gözümüzde aynı hacim
oluşturan kaya parçaları ve kum taneleri gibi canlandırabiliriz. Her
ikisi de aynı kimyasal yapıda olabilir ama özellikleri çok farklıdır.
Nano ölçekte malzeme özellikleri değişir. Örneğin; nano-boyutlu
gümüş, anti-mikrobiyal olmaktadır, nano-boyutlu altın daha düşük
sıcaklıkta ergir ve rengi koyu kırmızıya döner, nano-boyutta bakır
elektrik iletkenliğini kaybeder. Nano boyutları görmek kolay değil.
Ama oluşan bazı özellikler son derece görünür olabilir. Örnek olarak
nano boyutlarda yapılacak değişikliklerle aynı kimyasal yapıda tek bir
malzeme gökkuşağının tüm renklerini sağlayabilir. Benzer bir şekilde,
sadece nanoboyutta yapılacak fiziksel değişiklikler de gökkuşağının
tüm renklerini sağlar.
Doğadan en güzel örnek kelebek kanadıdır. Kelebek kanadında
renk pigmentleri yoktur, fiziksel doku değişir. Yüzeyde fiziksel yapıda
nano boyutta yapılan değişiklikler, yüzeyin su tutmaz özelliklerini
değiştirerek, örnek olarak diğer özelliklerinde hiçbir fark olmadan
buğulanmayan metal veya cam yüzeyler yapılabilir.
Nanoteknoloji, malzeme, fizik, kimya, moleküler biyoloji, mekanik, elektrik, elektronik gibi
birçok farklı disiplinden yararlanan disipliner-üstü bir kolaylaştırıcı, olanak sağlayıcı teknolojiler
dizisidir. Aslında nanoteknolojiler diye adlandırmak daha doğrudur. Nanoteknoloji kendi başına bir
sektör değildir. İnşaat, otomotiv, gıda, tekstil, sağlık, kozmetik gibi birçok farklı sektörde daha önce
uygulanabilir olmayan yeni ürün sınıflarının ve üretim süreçlerinin geliştirilmesine fırsat verir.
-Ülkeler, üniversiteler ve firmalar nanoteknolojiye neden ilgi gösteriyor? Hayatımıza etkileri ve
yararları neler, hayatımızı nasıl değiştirecek?
-Önümüzdeki on yılda nanoteknoloji, nanobilim alanları ve onlara ait uygulamalar üzerinde oldukça
önemli ilerlemeler bekleniyor. Bu gelişmelerin sonucu birçok farklı disiplin ve sektörde geniş
çapta ürün çeşitliliği, yeni çözümler daha uygun maliyetlere, hemen her sektördeçalışan firmaların
global alanda rekabet edebilme yeteneklerini güçlendirecek, ülkelere stratejik pozisyonlar almasını
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sağlayacak.
Nanoteknolojiler görünmezdirler ama hayatımızı
son derece görünür şekilde değiştirecek
etkiler yapacaklar. “Hayatımız nano” diyebiliriz.
Günlük hayatımızı etkileyecek en önemli
sektörler arasında olan sağlık, enerji, tarım
ve gıda sektörlerini sayabiliriz. Günümüzde
nano parçacıklarla taşınan kemoterapi ilaçları,
hastalık ön işaretlerini çok az miktarda vücut
sıvısından algılayan tanı kitleri, raf ömrü artıran
gıda paketleme yöntemleri hayatımızı olumlu
yönde etkiliyor.

-Nanoteknoloji dünya ve Türkiye’de öncelikle
hangi alan, sektör ve sanayi dallarında
kullanılıyor? Tercih nedenleri ve sağladığı
yararlara ilişkin değerlendirmenizi alabilir
miyiz?
-Nanoteknoloji günümüzde çok geniş çapta
birçok alanda kullanımda ve aynı zamanda
hem kısa hem de uzun vadede çok daha fazla
alanda kullanılması bekleniyor. Nanoteknoloji
kullanımın olduğu ana alanları şöyle
sıralayabiliriz: Sağlık - ilaç, etkin tanı, tedavi
yöntemleri, canlı hücrelerle doğal benzeri
dokular; Elektronik - daha yüksek kapasiteli
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mu? Nanoteknolojinin ülkemizin
geleceğindeki önemikonusundaki görüş ve
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

bellekler ve işlemciler, katlanabilir görüntü
üniteleri; Çevre ve su - atık temizleyici filtreler;
Enerji - etkin enerji dönüşümü veya depolama
sağlayan malzemeler; Tarım ve gıda - etkin
gübreler, paketleme malzemeleri, bozulmayı
görselleştiren paketler; Tekstil - su tutmayan
kumaşlar, yanmazlık ve darbeye dayanıklı
yüzeyler; Kozmetik - renk ve yüzey etkileri farklı
malzemeler; İnşaat - yeni nesil kompozitler,
boyalar, hafif ve mukavim beton.

-Nanoteknoloji öncelikli amaç olarak çeşitli
devlet ve özel kuruluş yol haritalarında yer
almaktadır. Bundan sonraki adımlarda yeni bir
hamle yapmak ve nanoteknoloji konusunda ürün
geliştiren ve bu konularda pazar yaratabilecek
konuları seçip adımlar atmak gerekli. İnşaat
malzemeleri iyi bir örnek olabilir. Burada
“başarıyı teşvik” yani verilen kaynakları doğru
kullanıp katma değer sağlayan kuruluşlara daha
fazla destek vermek süreci hızlandırmak için
önemli. Ayrıca yine aynı bağlamda yeni ürünleri
teknolojileri kullanıcıyı da teşvik yani çekici güç
yaratmakta planın bir parçası olmalı.

Nanoteknolojilerin tek başına bir
pazar farkı yaratacağı düşünülmemeli.
Nanoteknolojiler malzemenin altyapı
taşlarından başlayarak, parça ve düzenekler
ve sonuçta sistemlere doğru tüm ürünlerde
etkili olabilir. Nanoteknolojilerin var olan bir
özelliği iyileştirmedikçe, yeni bir özellik veya
işlev kazandırmadıkça veya maliyet indirimi
sağlamadıkçaüretici ve kullanıcı açısından
tercih edilmesi beklenemez.

-Türkiye’ de nanoteknolojinin gelişmesi için
avantaj ve dezavantajları sıralayabilir misiniz?

- 2025’te bir “nanoteknoloji devrimi”
olacağı öngörülüyor. Türkiye bu değişimi
yakalayabilir mi? Türkiye nanoteknolojinin
öneminin farkında mı?Nanoteknolojide
Türkiye’nin konumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz? Dünya pazarındaki yeri
ve konumu nedir?
-Ülkemiz ulusal nanoteknoloji politikalarının
geliştirilmesi konusunda göreceli olarak
gecikmiş olsa da, özellikle son yıllarda
nanoteknoloji alanında kamuda, üniversite
- araştırma kuruluşlarında ve özel sektörde
önemli yatırım ve çalışmalar yapılıyor. Son
on yılda nanoteknoloji alanında araştırma
yapacak kapasitede 19 merkez oluşturuldu.
Yaklaşık 1 Milyar TL’ye ulaşan yatırım yapıldı.
Nanoteknolojiler, “Vizyon 2023 Strateji Belgesi”,
2010 ve 2011 yılı Aralık ayında yayınlanan BTYK
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi,
2011-2016 Eylem Planı gibi yol haritası
amaçlayan belgelerde ülkemiz için stratejik
olarak tanımlanan konular içinde yer alıyor.
Türk ulusal bilim ve teknoloji politikalarının
oluşumunu üstlenen TÜBİTAK’ın Vizyon
2023 çalışmasında nanoteknolojinin öncelikli
alanlar arasında gösterilmesi, bu önemin
altını çizen unsurlardan biri olarak dikkate
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alınmalı. TÜBİTAK tematik destek alanları
içinde nanoteknolojinin etkili olacağı alanlarda
özel çağrılı projelere destek veriyor. Araştırma
seviyesinde ülkemiz nanoteknolojilerde en hızla
gelişen ilk üç ülke arasında yer alıyor.
TTGV tarafından yapılan bir çalışmada,
ülkemizde yüze yakın küçük ölçekli ve büyük
firmanın nanoteknoloji ile ilgili alanlarda
çalıştığı gözlenmiş. Nanoteknoloji daha çok
malzeme ve kimya dalında çalışan şirketler
tarafından kullanılıyor. Bazı liselerde bile
bu konu ile ilgili öğrenci kulüpleri var.
Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı etkinliklerinde
nanoteknoloji ile ilgili deneyler var.
Nanoteknoloji araştırmalarında kullanılan
cihazları yapan firmalar var. Üniversitelerde
nanoteknoloji odaklı araştırma merkezleri
kuruluyor.

- Ülkemizdeki bu alandaki ilk çalışmalar
ne zaman yapıldı?Türkiye’deki nanoteknoloji
uygulamalarına ilişkin örnekler verir misiniz?
-Ülkemizde nanoteknoloji ile ilgili araştırma
yapılanması, 2005 yılı civarına başladı. Devlet
Planlama Teşkilatı’nın (şimdiki Kalkınma
Bakanlığı) altyapı destekleri ile Anadolu
Üniversitesi bünyesindeki Seramik Araştırma
Merkezi, Bilkent’te Nanoteknoloji Araştırma
Merkezleri UNAM ve NANOTAM, TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi Malzeme
Enstitüsü, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü
Nanoteknoloji Merkezi, Sabancı Üniversitesi
Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
SUNUM gibi çok önemli merkezlerimiz
oluşturuldu.
-Türkiye’de nanoteknoloji,
öncelikli amaçlar arasında yer alıyor

-Türkiye de sanayi için önemli strateji
dokümanların da ancak genel hatları ile
tanımlar yapılmış. En detaylı plan olarak kabul
edilebilecek Vizyon 2023 çalışması bile sektörel
alanlarda ileri aşamalara ulaşamamış. Bu
konuda hızlıca doldurulması gereken bir boşluk
var. Her ülkenin ulusal politikalarında rekabetçi
sektörleri ve ürünleri beraber düşünülerek
gelişme politikaları belirlenmiş. Bu politikalarda
çok büyük kaynaklar yanında nanoteknolojinin
disiplinler üstü özelliği nedeniyle tematik yani
birleştirici ve uygulama odaklı projeler, işbirliği
ağyapıları, mükemmeliyet merkezleri gibi
yaklaşımlar yer alıyor. Bu konuda Savunma
Sanayi Müsteşarlığı’nın uygulamaya başladığı
stratejik hedeflerden hareketle Ar-Ge den
başlayarak ürün satın almaya kadar giden planlı
yaklaşımının olumlu sonuçları ülkemizdeki en
iyi örnek. Benzeri planlama diğer sektörler
içinde yapılmalı.
Geliştirmemiz gereken bir diğer
konu işbirliği yani takım çalışması.
Nanoteknolojilerdeinovasyon ziraat mühendisi
ile elektrik mühendisi ve kimyacının veya
malzeme, tıp doktoru, kimya, biyoloji optik ve
elektronik disiplinlerinden gelen araştırıcıların
beraber çalışmasını gerektiriyor. Bu konuda
çalışma alışkanlıklarımızı ve kültürümüzü
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takım çalışmasını en iyi şekilde yapabilmek için
değiştirmemiz lazım

düzeneği, LED (lightemittingdiode) paralel
olarak ve çok düşük maliyetle üretilebilecek.

-Nanoteknoloji sayesinde bugün bize
çok ilginç gelen ama gelecekte olabileceğini
düşündüğünüz şeyler var mı?

-Nanomalzemeler nasıl elde edilir? Nano
parçalar zararlı mıdır?

-Tıp alanında hastalıklı dokuya
odaklanarak gerekli ilacı aktaracak veya
dokunun büyümesindeki değişiklikleri
kontrol edecek yapay “virüs benzeri yapılar”
(VirusLikeParticles – VLP) günümüzde bilim
kurgu olarak algılanmakta bile olsa, gelecekte
tıpta devrim yaratacak çözümler oluşturacak.
Hatırlarsanız, gözle görünmeyen virüsler
teknolojik gelişmelerle görünür hale geldiğinde,
hastalıkların nedenleri konusunda bir devrim
yaşanmıştı. Benzeri bir devrimde önümüzdeki
on yılda tıp alanında bekleniyor. Tıp konusunda
son derece bilinmeyen yeni, neredeyse devrim
yaratacak etkileri olacak. Bu etkiler insanları
şaşırtabilecek. Yani daha önce belki çaresi
bulunmayan bazı hastalıkların daha kolay
çözülebildiği, daha önce tedavi edilmez veya geri
alamayız dediğimiz bazı yapıları, hücre yapılarını
geri kazanmak gibi etkileri olacak.
Günümüzde 3 boyutlu üretim, yeni bir devrim
olarak her alanda etkisini gösteriyor. Elektronik
ortamda yapılan bir tasarım doğrudan bir
ürün halinde üretilebiliyor. Son yıllarda doğal
hücreleri de üç boyutlu baskı yönetimi ile organ
ve doku parçaları oluşturmak için çalışmalar
yapılıyor. Yakın gelecekte, damar, bozulan
doğal yapılar yerine yine kendi hücrelerimizden
oluşan 3 boyutlu baskı ile üretilmiş benzerleri
kullanılabilecek.
Bir diğer konu kendinden yapılanma – self
assembly. Üç boyutlu baskıda yapı baştan sona
adım adım üretilirken, doğada bir tohumdan
büyük bir yapı çıkıyor. Şu aşamada biz bunların
biçim ve malzeme farklarını yaratamıyoruz ama
doğanın bunu nasıl yaptığını öğrendiğimiz anda,
bu önümüzde çok ilginç bir üretim tekniği, belki
yeni bir üretim devrimi getirecek.Nanoteknolojik
ve özel üretilmiş tohumlar, kendinden
yapılanma teknikleri ile birleştirilerek daha
büyük yapıların oluşması sağlanacak. Örnek,
binlerce yapay tohumdan, binlerce aydınlatma
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-Nanoparçacıkları oluşturmak için iki temel
yöntem var. Yukardan aşağı yani daha büyük
parçacıkları mekanik veya kimyasal yöntemlerle
ufalayarak, öğüterek nanoboyutlara getirmek.
Burada alt sınır 100nm civarında. Diğer yöntem
ise aşağıdan yukarı – kimyasal sentez- yöntemi.
Bu yaklaşımda sınır moleküler seviyelerde,
yani birkaç nanometre. Nanoteknolojiyi ileriye
taşıyacak yaklaşım sentez yöntemleri. Ancak
daha önce de söylediğimiz kendinden toplanma
– self assembly – ileriye dönük en önemli
araştırma alanı.
Nanoteknolojilerin, nanoparçacıkların
güvenliği günümüzde bilimsel bir tartışma
konusu. İlk yıllarda insan kontrollü yapay
virüsler, bakteriler bütün dünyaya yayılacak
gibi şeyler vardı. İşin gerçek olası tehlike
tarafı, yani çok küçük parçacıkların bir şekilde
insanlarla etkileşerek insan sağlığını ve
başka canlıların çevre güvenliğini de olumsuz
şekilde etkilemeleri konusu son yıllarda
gündeme geldi.Bu şüphelerin büyük bir
çoğunluğu bu parçaların çok küçük olmasından
ve son zamanlara kadar da bu küçücük
parçaların insanla, hücrelerle, canlılarla nasıl
etkileşeceğini bilmediğimizden kaynaklanıyor.
Ciddi bir araştırma konusu ve bu konuda henüz
kesinleşmiş bir bilgi yok. Ancak bildiklerimiz
nanoteknolojilerin faydalı özelliklerinin olası
zararlarından daha fazla olduğunu gösteriyor.
Bazı nano parçacıkların, özellikle ince
uzun tüybenzeri olan nano parçacıkların,
akciğerlerde enflamasyona yol açtıkları
biliniyor. Ancak nanoparçacıklar zaten şu anda
bile soluduğumuz havanın içinde. Yürüdüğümüz
zaman toprak veya atmosferdeki ortamda
rüzgârla savrulan tozun içinde olan bu tür
parçacıklar zaten var ve biz bunları doğal
olarak soluyoruz. Vücudumuzun da büyük bir
çoğunluğuna karşı son derece bilinen kuvvetli
savunma mekanizmaları var, yani vücut bunları

hızlıca atabiliyor.Başka bir örnek de bir ilaç
içtiğimiz zaman, ilacı midemiz özümlediğinde
de ilacın içinden buna benzer yapılar çıkabiliyor,
dolayısıyla bu tür küçük parçaların yararlı
etkileri de olabilir. Bu konuda şu andaki
araştırma sonuçları henüz çok kesin bir bilgi
veremiyor. Bunların solunum yoluyla, derinin
üzerinde emilme yoluyla ve gırtlaktan sindirim
sistemi aracılığıyla gibi birtakım yöntemlerle
vücudun içine girdiği, girebildiği biliniyor.
Bundan sonra ne olduğu konusunda yani
bunların genellikle vücut tarafından doğru bir
tehdit olarak algılanarak atıldığı da biliniyor.
Bizim gündelik hayatımızda zaten
uygulamamız gereken güvenlik önlemleri
burada da söz konusu olmaya başlıyor. Yani bu
ortamlarda çalışan kişilerin etkin bir filtreyle
kendilerini korumaları, içinde ne olduğunu
bilmediğimiz gıdayı yemememiz, içinde ne
olduğunu bilmediğimiz kozmetik ürünlerini
sürmememiz gibi…
- Nanoteknolojinin Türkiye’de kritik ve
stratejik bir sektör olabilmesi için, devlete,
üniversitelere ve özel sektöre ne gibi
sorumluluklar düşüyor? Konunun önündeki en
önemli engel nedir? Devletin bu alana ilişkin
bir destek ve teşviki var mı? Destek ve teşvik
için ne gibi yasal düzenlemeler yapılmalı?
-Ülkemizde Ar-Ge teşvikleri, üniversite
ve sanayi araştırma merkezleri için verilen
destekler son yıllarda ciddi bir ivmelenmeye
neden oldu. Ancak araştırmadan uygulamaya
geçişte temel bilim, destekleyici teknoloji,
mühendislik, uygulama ve sistem
katmanlarındaki tüm disiplinlerarası öğretim
üyesi, sanayideki araştırmacı ve öğrenci
paydaşlarının takım çalışması ile önemli
sonuçlar elde edilebilir. Bilimden katma değerli
uygulamaya geçişte Ar-Ge köprüsü üniversiteler
içinde veya çevresinde oluşturulacak kurumsal
araştırma birimleri – Ar-Ge merkezleri tarafından sağlanabilir. Merkezler akademik
ve sanayi araştırmaları arasındaki düzey
ve zaman farklarını birbirine yaklaştıran ve
uyumlu hale getiren bir ara yüz oluşturmalılar.
Teknoloji geliştirme süreçlerini sağlamak üzere
teknoparklar, teknoloji transfer merkezleri,

kuluçka merkezleri süreci tamamlamak için
önemlidir. Üniversite-Sanayi İşbirliğinde
birbirini tanıma, sabır ve karşılıklı güven, başarı
için gerekiyor.
Temel araştırmalar, geleceğin
teknolojilerine geçiş, yüksek riskli yatırımlar,
stratejik uygulama alanı seçimi gibi konularda
uzun dönemli strateji ve politikalar ile kamu
kaynak desteği sistemin ayrılmaz bir parçasıdır.
Destek programlarının olması başarı için yeterli
bir unsur değildir. Araştırmadan uygulamaya
geçiş yıllar süren uzun bir süreçtir. Temel
bilimsel araştırmaları desteklemenin yanı
sıra ortaya çıkan fikirleri ve kazanımları ve
başarıyı daha da fazla destekleme gereklidir.
Uzun vadeli politika ve stratejiler ancak uzun
soluklu ve sürekli programlarla yürütülebilir.
Ülke kalkınmasında üniversitelerin önemli bir
aktör haline getirilmesi için bu merkezlerde
sanayi ile ortak Ar-Ge faaliyetler özendirilmeli
ve etkin çalışmaları sağlanmalıdır.Dikkat
edilmesi gereken bir diğer nokta, sürece değil,
kaliteli girdi ve çıktıya odaklanmaktır. Doğru
süreçlerin oluşması, ekosistemin yerleşmesi
mutlaka gereklidir ancak yeterli değildir. Örnek
olarak sadece altyapıların oluşturulması, fikri
mülkiyet mevzuatının düzenlenmesi inovasyonu
tetiklemez. Girişimci ruhlu, sorgulayan,
yapılmayanı yapmayı düşünen kişiler, sürecin en
önemi girdileridir.
- İngiltere’de nanoteknolojinin ilkokullarda
ders olarak okutulduğu belirtiliyor. Türkiye’de
ise lisans seviyesindeki nanoteknoloji var.
Bu eğitimin de Avrupa’daki benzer eğitimin
gerisinde kaldığı ifade ediliyor. Ülkemizde
bu alanda eğitim veren üniversitelerden
söz eder misiniz?Türkiye’de bu alana, hangi
üniversiteler nasıl bir katkı veriyor?
-Sanırım burada bir yanlış anlama var.
Farkındalık oluşturmak ve eğitim vermek
arasında fark var. Ülkemizde nanoteknoloji
daha çok lisansüstü seviyelerde ders olarak
okutuluyor. Bazı üniversitelerimizde, lisans
seviyesinde yeni açılan bölümler görüyoruz.
Ancak daha öncede belirttiğimiz gibi,
nanoteknoloji birçok temel bilim dallarında ileri
seviyede bilgi birikimi gerektiriyor. Bu birikim
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olmadan ciddi anlamda nanoteknoloji eğitimi,
özellikle deneysel eğitimi vermek nerdeyse
imkânsız. Farkındalık, yani konunun önemi
liselerde bile fizik, kimya, biyoloji müfredatı
içinde bölümler olarak verilebilir. Bizde
birçok lisede benzeri çalışmalar, konuşmalar
yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK desteği ile
Tuzla ilçesindeki lise öğrencilerine önce genel
bir nanoteknoloji ufuk turu verdik, ardından
ilgi gösteren öğrencilere, SUNUM’da deneyler
yaptırdık. Elektron mikroskopu ile malzemenin
içine baktılar. Yüksek bir ilgi oluştu. Ancak
bu eğitim değil, ilgi oluşturmak, farkındalık
yaratmak.
Türkiye’de 19 üniversitenin nanoteknoloji
ile ilişkilendirilebilecek merkezleri var.
Eğitim alanında Anadolu Üniversitesi,
Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi,
Koç Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Gediz
Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi gibi
birçok üniversitemizde kaliteli lisans üstü
nanoteknoloji eğitimi verilmekte.
-Ülkemiz nanoteknoloji çalışmalarında
hangi alanlarda öne çıkıyor? Nanoteknoloji
alanında çalışan bilim adamları ve
araştırmacılarımızı sayı ve nitelik açısından
değerlendirir misiniz?
-Üniversitelerimizde, başta mühendislik
ve temel bilimler alanında görevli yüzlerce
araştırmacı hemen her konuda nano boyut
ölçekli çalışmalar yürütmektedir. Öne çıkan
alanlar, malzeme, elektronik düzenekler,
savunma ve sağlık olarak sayılabilir.
-Nanoteknoloji alanında bilimsel araştırma
yapmak pahalı mı? Yakın gelecekte bir
ülkenin nanoteknoloji seviyesi o ülkenin gücü
olabilecek denilebilir mi?
-Atomları görmek ve atomlarla çalışmak
çok ucuz değil. Nanoteknoloji altyapıları ve
kullanılan cihazlar, teknolojinin en gelişmiş
yapıları ve cihazları arasında. Ülkemizde son
yıllarda devlete desteği ile gerekli maddi kaynak

96

2015 OCAK

sağlanıyor. Bu tür merkezlerin sürdürülebilmesi
de oldukça fazla maddi kaynak gerektiriyor.
Sürdürülebilirlik açısından yeni destek
mekanizmalarına gerek var. Ancak en önemli
ve pahalı bileşen insan kaynakları, yetkin
araştırmacıların yetişmesi. İnsan kaynakları
yetişmesi zaman gerektiriyor. Temel bilimlere
olan ilginin genç arkadaşlar arasında artması,
yetişmiş arkadaşlarımızın da özlük haklarından
başlayarak değerlerinin verilmesi gerekiyor.
21. yüzyılda ülkelerin gelişmişlikleri ve güçleri
teknoloji sayesinde olacak. Geçtiğimiz yüzyılda
enerjiye hâkim olan güçlü oluyordu. Yeni
yüzyılda teknolojiye hâkim olan güçlü olacak.
Nanoteknolojilerde yeni yüzyılın en önemli
teknolojileri.
- Merkeziniz ne zaman kuruldu? Amaç
vehedefiniz neydi, ne tür çalışmalar ve
ne kadar yatırım yapıldı? Kaç çalışanınız
bulunuyor? Merkezinin oluşum süreci ve
yaptığı/yapacağı çalışmaların kapsamı
hakkında bilgi verir misiniz? Merkezin amacı
ve çalışma modeli nasıl kurgulandı?Bu alanda
ne gibi Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlarda
bulundunuz? Yurtdışı projeleri ve hedefleriniz
nelerdir?
-SUNUM, Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı
Vakfı’nın katkıları ile yaklaşık 60 milyon lira
yatırımla 2011 yılında, Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesinden bir grup öğretim
üyesinin çabalarıyla kuruldu. Amaç fakültenin
insan ve altyapı yetkinliğini daha ileri taşımaktı.
SUNUM’un başlıca amacı üniversite ve
sanayi arasında etkin bir arayüz oluşturan,
yetkin ve uluslararası tanınırlığa sahip,
tüm kullanıcılara açık, örnek bir araştırma
ve uygulama merkezi olmaktır. Sabancı
Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi ve üniversitenin diğer fakülteleriyle
ortak şekilde, “Beraber Yaratmak ve
Geliştirmek” stratejisiyle hareket ediyoruz.
SUNUM’u oluşturan disiplinler arası
laboratuarlarda; atomik boyutlarda
görüntüleme ve analiz yapabilen elektron
mikroskopları, değişik hücrelerin genlerini hızlı

şekilde analiz edebilecek cihazlar, birkaç atom
kalınlığında metal veya yarıiletken katmanlar
oluşturabilen sistemler bulunuyor. SUNUM,
ileride oluşacak değişikliklere uyacak, esnek ve
gelişmeye açık bir yapılanmaya sahip.
SUNUM’un yetkinlikleri, üniversitenin
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin
öğretim üyelerinin araştırma yetenekleri ve
ileri teknoloji altyapısı ile birleşerek bir sinerji
yaratıyor ve ileri malzemeler, nanobiyoteknoloji,
nanotıp, mikro-nano-akışkanlar, mikro-nano
üretim yaklaşımları alanlarında uygulamaya
dönük araştırmalara olanak veriyor.
Araştırmalarımızı; yerel sanayinin
ihtiyaçlarına öncelik veren, bilgi tabanlı, katma
değerli ve araştırma alanlarında, uygulamaya
dönük, öncü çalışmalar olacak şekilde
yönlendiriyoruz. Bu çalışmalarla ülkemizdeki
sanayi kuruluşlarına, küresel rekabette
yardımcı olmayı ve onların dünya liderliğine
oynayabilmeleri için aradaki açıklarını
kapatmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.
Mutlaka sanayi ve diğer akademik araştırma
kuruluşları ile stratejik iş birlikleri kurarak
hareket etmeye çalışıyoruz. Bu noktada, güven
unsuruna dayalı, uzun vadeli, geniş kapsamlı bir
çözüm ortağı olarak yerimizi almak istiyoruz.
Geleceğin teknoloji öncülerini yetiştirmek
ve öncü teknoloji şirketleri yaratmak;
ayrıca lisans ve lisansüstü uygulamalı
nanoteknoloji eğitimine destek olmak da elbette
hedeflerimizin birer parçası.
SUNUM, beyin gücünü, her şeyden önce
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin
yetkin araştırıcılarından alıyor. SUNUM’da
ayrıca, uygulamaya odaklı özgün teknik destek
ve proje personeli de dâhil olmak üzere, kendi
alanlarında uzman 28 araştırmacı görev yapıyor.
SUNUM’un araştırma olanakları; tüm
akademik kurumlar, kamu sektörü ve özel
sektörden araştırmacıların kullanımına açık.
SUNUM’u 350’ün üzerinde araştırıcı kullanıyor.
Bu araştırıcıların 50 kadarı, Sabancı Üniversitesi

dışındaki kuruluşlardan.
Önümüzdeki yıllarda hedef olarak sanayi
olan işbirliğimiz artırarak büyük tematik
araştırma projelerinden her yıl bir veya iki
katma değerli çıktı hedefliyoruz. Yurtdışı
kuruluşlarla yürüyen işbirliklerimiz var. Toplam
proje hacmimizin içinde uluslararası projeleri,
ikiye katlayarak yaklaşık üçte birini Avrupa
Birliği ve diğer uluslararası kaynaklardan
fonlamayı planlıyoruz.
-Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji
Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)
olarak bugüne kadar hangi nanoteknoloji
ürünlerini geliştirdiniz? Merkezin tescil edilen
ulusal ve uluslararası toplam kaç patenti
bulunuyor?Önümüzdeki yıllara ilişkin şirket
öngörüleriniz nelerdir?
-Merkezimizdeki araştırmalarda, sanayinin
ihtiyaçlarına uygun; kısa, orta ve uzun
vadede katma değer üretebilecek konulara
odaklanmaya çalışıyoruz. Kuruluşunun erken
aşamasında olmasına karşın, SUNUM’da
yürütülen projelerin bütçesi 22,6 Milyon TL’ye
ulaştı. Projelerin yüzde 12’si AB projeleri
veyüzde 31’i sanayi ile işbirliği projelerini
içeriyor. Araştırma projelerinin ilk çıktıları
olarak SUNUM adresli olarak uluslararası
saygınlığı olan dergilerde 66 adet yayın ve
çok daha önemlisi 7 adet uluslararası patent
başvurusu yapıldı. Üç yeni teknoloji odaklı
kuluçka firması kuruldu.
Yaptığımız çalışmalar içinde nano
kompozitler, hem yapısal malzeme olarak
daha hafif ve mukavim yapılarda, havacılık ve
otomotivde hem de işlevsel malzeme olarak öne
çıkıyor. Diğer bir geniş kapsamlı konu enerji
çevirici ve depolayıcı malzemeler. Örnek, grafen
malzemesinin yakıt pillerinde kullanılması. Bir
diğer örnek, yine grafen malzemesinin, bu sefer
çok işlevli görüntü ünitelerinde kullanılması.
Grafen konusunda, Avrupa Birliği’nin, 10 yıl
için 1 milyar avronun üstünde bir kaynakla
desteklediği amiral gemisi projesinde yer alan
tek Türk kuruluşuyuz. Ayrıca yine diğer amiral
gemisi projesi olan İnsan Beyni projesinde yer
alan tek Türk üniversiteyiz. Canlı hücrelerden
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3 boyutlu baskı ile doku ve organlar
oluşturulması, nanoparçacıklar ile hedeflenmiş
tanı ve ilaç aktarımı ile kanser, damar sertliği
gibi yaygın etkili sağlık sorunlarının tanı ve
tedavisi, etiketsiz yöntemlere dayalı nanobiyoteknolojik algılama ve tanı sistemleri
konularında yoğun araştırmalarımız var.Gıda
ve ziraat teknolojilerinde; yüksek besin değerli
tahıllar, kuraklığa dayanıklı tahıllar, kontrollü
salınımlı doğal gübreler, uzun raf ömrü için
paketleme gibi konularda da çalışıyoruz.
Nano güvenlik, çevre ve su alanlarında;
nanoparçacıkların çevre ve insan sağlığına
etkileri, su ve toprak temizliği ve nanoteknolojik
yöntemlerle su ve havanın kirleticilerden
arındırılması konularına odaklanıyoruz.
-Türkiye’de nanoteknolojinin üretilir
hale geldiğine ilişkin merkezinizde
örnek olacak gösterilebilecek proje ve
ürünleriniz nelerdir?
-Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
öğretim üyelerinden bir grupla beraber
SUNUM’un ilk önemli üretime dönük çıktısı,19
Aralık 2014’te Teknopark İstanbul’da temeli
atılan KordSA – Sabancı Üniversitesi, Kompozit
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi. Süreç
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
öğretim üyelerinin başlattığı araştırmaların
temeli üzerinde, 2012 yılında Fakülte,
SUNUM ve KordSA Ar-Ge Merkezi arasında
kompozit malzemeler üzerine bir üniversitesanayi işbirliği araştırma projesi ile başladı.
Projenin ilk fazı 2013’te başarı ile sonuçlandı.
Ticarileşme süreci aşamasında, yeni bir işbirliği
modeli tasarımı üzerine çalışıldı. Modelde yapı,
eğitim-temel araştırma-uygulamalı araştırmaürün geliştirme-kuluçka-ticarileştirmenin
içerildiği bir ekosistemi ve bu ekosistem için
gerekli olacak insan kaynaklarının ise öğrenci,
öğretim üyesi, araştırmacı, girişimci ve
mühendis tümünün aynı yapı içinde bulunması
düşünüldü. Bu şekilde geleneksel sanayi –
üniversite işbirliğinden çok daha farklı ve ileri
düzeyde bir stratejik işbirliği süreci başlatıldı.
Bu yapının ülkemizin 2023 yılı hedeflerine
ulaşmasına önemli bir katkı sağlayabileceği
örnek model bir yapı. Bu sürece destek için
Sabancı Üniversitesi araştırıcılarının başlattığı
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iki girişim, Üniversitemizin
ticarileştirme arayüzü
olan Inovent firmamızın
hızlandırıcı katkısı ile iki
yeni firma kuruluşu olarak
hayata geçti.
-SUNUM’un bir
araştırma merkezi
olarak Türkiye’deki diğer
nanoteknoloji araştırma
merkezlerinden ayıran
farklılıklar neler?
-SUNUM’un en
önemli fark yaratan
özelliği uygulamaya
dönük, sanayinin
ihtiyaçlarına odaklı
çalışmalara odaklanması.
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi’nin,
özellikle malzeme sentez
ve karakterizasyonu,
biyoteknoloji ve moleküler
biyoloji ve elektronik
alanlarındaki gelişmiş
insan ve cihaz altyapısı, SUNUM olanakları ile
birleşerek, odaklı ve uygulamalı araştırmaları
başarılı sonuçlara ulaştıracak bir bütün
oluşturuyor.
- Nanoteknoloji konusunda Türkiye, altyapı,
üniversitelerdeki akademik ve teknolojik bilgi
ile belli projeleri gerçekleştirmek için yeterli
sermayeye sahip mi? Mevcut duruma ilişkin
genel bir değerlendirme yapabilir misiniz?
-Ülkemiz ulusal nanoteknoloji politikalarının
geliştirilmesi konusunda göreceli olarak
gecikmiş olsa da, özellikle son yıllarda
nanoteknoloji alanında kamuda, üniversite
- araştırma kuruluşlarında ve özel sektörde
önemli yatırım ve çalışmalar yapılıyor.
1990’ların başında beri dünyada gelişmekte olan
nanoteknoloji politikaları konusunda Türkiye’nin
geride kaldığı söylenebilir. Ancak özellikle
2000’li yılların başında itibaren çeşitli adımlar
atılmaya başlandı. Türkiye Nanoteknoloji
konusunda iyi atılımlar yapıyor. Bundan sonra

yapılması gereken Ar-Ge’den inovasyona, yani
bir buluşun kullanılabilir halde ortaya çıkmasına
geçişe emek vermek. Türkiye dünyada pazar
payı alabilmek için yenilikçi olmak durumunda
çünkü artık benzer ürün üretmek yeterli
olmayacak. Dünya çapında rekabet ya en ucuz
yada diğerlerinden bir adım önde olmakla
sağlanacak.
-Bu alandaki üniversite-sanayi işbirliği yeterli
mi? Herhangi bir üniversite ile işbirliğiniz
söz konusu mu? Bu işbirliğinin katma değer
sağlayabilmesi için neler yapılması gerekiyor?
-Ülkemizin önceliklerine göre belirlenmiş
araştırma alanlarında, sanayideki Ar-Ge
merkezleri, üniversiteler ve diğer araştırma
kurumları ile tematik ve rekabet öncesi iş
birlikleri oluşturmak, SUNUM’un öncelikli
hedeflerinden biridir. Bu hedefin bir parçası
olarak, bu iş birliklerinde küresel rekabette
yardımcı, katma değerli, ihtiyaç esaslı özgün
teknoloji ve ürünler geliştirilirken, geleceğin
teknoloji öncülerini yetiştirmek ve öncü teknoloji

şirketleri yaratmayı amaçladığımızı da belirtmek
lazım. Ayrıca, elbette ülkemizdeki lisans ve
lisansüstü düzeyinde uygulamalı nanoteknoloji
eğitimine de katkımız oluyor.
Ülkemizin kendi alanlarında önder
kuruluşları ile uzun soluklu ortak araştırmalar
ve stratejik iş birliklerine başladık. Akademik
alanda diğer nanoteknoloji merkezleri ve
tamamlayıcı konularda çalışan birçok akademik
kuruluşla beraber çalışıyor. Beraber çalışmak
zaten üniversitemizinde en temel ilkesi.
Diğer yandan da sanayi Ar-Ge merkezleri
ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Sanayi ile iş
birliği yaparken en temel amacımız; çözüm
ortağı olarak, sanayi kuruluşunun hedeflerine
ulaşmasında destek vermek. Hedefe ulaşmak
için gerekli olan konularda yetkinliklerimizi
zenginleştirmek veya yeni yetkinlikler katmak
için, diğer yurtiçi ve yurtdışı akademik araştırma
kuruluşları ile de yoğun bir işbirliği yapıyoruz.
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İTÜ Nano Bilim ve Nano Mühendislik ABD
Başkanı Prof. Dr. Levent Trabzon:

Mutlaka yeni politika ve
stratejilerle bu konudaki
çalışmalar yönlendirilmeli ve
hızlandırılmalı

Son yıllarda fikir-ürün zaman
sürecinin indiğine işaret eden Trabzon, 2025 yılı veya sonrasında olası nanoteknoloji
devriminin içinde bulunulan durumu değiştireceğini bildirdi. Önümüzdeki 100 yıl nanoteknoloji yılı olacağına dikkat çekip buna yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirmenin çok önemli
olduğunu, Türkiye’de yeterli seviyede kritik insan gücünün oluşmadığını, yaklaşık 2 bin bilim
insanın bu konuda çalıştığını, ancak potansiyel olduğunu belirten Trabzon, bunu yönlendirecek
strateji ve süreçler geliştirilmesini önerdi
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“Dosya” sayfalarımız kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Nano Bilim ve Nano
Mühendislik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Trabzon ile görüştük. 5 binin üzerinde
nanaoteknoloji kullanılan ürün olduğunu, bu miktarın hızla artarak devam edeceğini söyleyen
Prof. Dr. Trabzon, nanoteknoloji kullanılarak çok daha üstün nitelikli özelliklere sahip ürünlerin
üretilebileceğini belirtirken bunun katma değeri yüksek ürünlerin oluşturulması, dolayısıyla
ekonomik olarak yüksek gelir elde edilmesini mümkün kılacağı belirtti.
Trabzon, her alanda kullanılma potansiyeline sahip nanoteknoloji ürünlerinin Türkiye’de
yaygın olarak boya ve tekstil; dünyada ise, elektronik, gıda, spor, kimya ve metal gibi sektörde
kullanıldığına değindi. Son 10 yılda devletin politikaları doğrultusunda üniversite ve araştırma
kurumlarına dünya ile paralel şekilde nano-üretim ve nano-teknoloji konularına yönelik ciddi
yatırımlar yapıldığını aktaran Trabzon, “Yeterli düzeyde olmasa bile, bir gelişim söz konusu,
dünya ölçeğinde baktığımızda ülkemizin bu konuda oluşturduğu kütle ve davranış, kritik seviyeye
ulaşmamıştır. Bunun daha yüksek bir ivme ile ilerlemesi için politikaların geliştirilmesi gerekiyor”
dedi.
“Nanoteknoloji bir fırsat alanı, gerekli insan kaynağı ve altyapıyı oluşturduğunuz ölçüde dünyanın
en ileri bölgelerinde olmadan da, rahatlıkla ürün oluşturabilme kabiliyetine sahip olabilirsiniz”
vurgusunda bulunan Trabzon, “Gerçekte teknoloji, nanoteknoloji ile demokratik bir yapıya
kavuştu. Yani bir ülkenin tekeli veya yapısına bağlı olmadan, gerekli zaman/enerji/çalışmayı
ortaya koyduğunuzda özgün ve yenilikçi ürünleri ülkenizde de rahatlıkla geliştirip, dünyada
öncü olabilirsiniz. Burada en önemli nokta, insan kaynağının oluşturulması/geliştirilmesi ve
sürekliliğinin sağlanmasıdır” diye konuştu.
20 yüzyıl biterken birçok inovasyon geliştirildiğini ancak yenilerinin bulunması noktasında bir
tıkanıklık oluştuğunu kaydeden Trabzon, bu yüzden dünyada verimliliğin son 10 yıl içinde yüzde
1,33 düştüğüne işaret edip bunun nanoteknoloji temelli ürünleri realizasyonu ile artırılabilineceğini
bildirdi. Son zamanlarda fikir-ürün zaman sürecinin 10 yıl veya daha az bir süreye indiğine dikkat
çeken Trabzon, 2025 yılı veya sonrasında olası nanoteknoloji devriminin içinde bulunulan durumu
değiştireceğinin altını çizdi.
Türkiye’nin şimdi global ölçekte söz sahibi olmadığını ancak olabileceğini, nanoteknolojinin
öncelikli alan olarak belirtildiğini anımsatan Trabzon, yeni politika ve stratejiler ile bu konudaki
çalışmaların yönlendirilmesi ve hızlandırılması gerektiğini vurguladı.
Ülkemizde özellikle kimya, makine ve tekstil konularında yerleşik alanlar bulunduğunu öncelikli
olarak bu alanlarda olmak üzere nanoteknoloji çalışmaları yapılabileceğini ifade eden Trabzon,
2004 – 2014 yıllar arasında ciddi yararlar elde edildiğini söyledi. Trabzon, gerekli olan Ar-Ge ihtiyaç
algılama ve kültürünün belli açılardan oluştuğunu, özellikle savunma gibi bazı sektörlerin bu
konuda lider ve öncü rol oynadığını ancak “yeterli ve sürdürülebilir” bir Ar-Ge kültürünün yeterince
oluşmadığı, Ar-Ge’ye ulusal bütçeden ayrılan miktar halen olması gereken düzeyin altında
olduğuna da işaret etti.
“Önümüzdeki 100 yıl nano-teknoloji yılı olacak. Buna yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme bu
alanda ülkemizin ivmelenmesi açısından çok önemli” diyen Trabzon, Türkiye’de yeterli seviyede
kritik insan gücünün oluşmadığını, yaklaşık 2 bin bilim insanın bu konu üzerinde çalıştığını, ancak
potansiyel olduğunu belirtip “Bunu yönlendirecek strateji ve süreçler geliştirilmeli. Temel bir alanın
ön plana çıkmasından çok, farklı alanlarda global çalışmalara eşdeğer birçok proje yürütülüyor. Bu
kapsamda oluşturulan altyapı ve üniversitelerimizin kullanımını artıracak, hatta yabancı uyruklu
bilim insanlarının ülkemizde çalışma imkânlarını oluşturacak (kolay, hızlı ve avantajlı) süreçlerin
geliştirilmesi gerekir. Böylece, ulusal insan kaynağımızın üstünde bir kapasite oluşturulması ile
öncü ve lider bir konumda olmak için gerekli ivme daha kolay elde edilebilir” değerlendirmesinde
bulundu.
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İTÜ Nano Bilim ve Nano Mühendislik programının, 5 yıllık genç bir program olduğunu ve 150’den
fazla öğretim üyesinin bu konusunda çalışma yaptığını anlatan Trabzon, 60’dan fazla lisans
üstü veya doktora programına kayıtlı öğrencileri bulunduğunu, 36 mezun verdiklerini, farklı
projelerinden 10’un üzerinde patent başvuru oldu ve/veya başvuru aşamasında olduğunu açıkladı.

Nanoteknolojiyinasıl tanımlayabiliriz
ve bu teknoloji, hangi ihtiyaçtan doğdu?
Nanoteknoloji neden önemli?
-1 nm (nanometre) 1 mm2’in 1 milyonda biri.
Teknolojik olarak boyutsal açıdan nanoteknoloji
tanımlanıyor; 1 – 100 nm arası boyuttaki
bir değişiklik ile herhangi bir sistemin veya
malzemenin özelliğini değiştirebilmek
nanoteknoloji kapsamındadır. 1980’lerin
ortasında atomların birer birer manipülasyonu
ile nanoteknoloji evresinin başladığı kabul
ediliyor. 2000’da ABD’de yapılan nanoteknoloji
alanının Ar-Ge kapsamında desteklenmesine
yönelik Clinton tarafından başlatılan insiyatif, bu
alanın global kapsamda devletlerin her alanda
stratejilerine girdi.
Tarihte nanoteknoloji camlarda (renklendirme
için) veya Şam kılıcı gibi teknik uygulamalarda
kullanıldı. Fakat modern zamanda atom
seviyesinde kontrollü üretim ve manipülasyon
tarihteki kullanımlarından farklılık oluşturuyor.
Malzemelerin ve bunların kullanıldığı
sistemlerin daha üstün kimyasal/mekanik/
fiziksel/optik/termal gibi özellikler kazanmasına
yönelik olarak nanoteknoloji önem kazanmış,
temelde bir ihtiyaç olarak değil, yapılabilirlik
(atom seviyesinde) oluştuğu için teknolojik
sorunlar/ihtiyaçlar bu yaklaşımın kullanılması
ile çözülmeye çalışılmıştır.
Şimdi 5 binin üzerinde kullanageldiğimiz
nanaoteknoloji kullanımının olduğu ürün
mevcut. Bu miktar yüksek hızla artarak devam
edecek.
Ülkeler, üniversiteler ve firmalar
nanoteknolojiye neden ilgi gösteriyor?
Hayatımıza etkileri ve yararları neler,
hayatımızı nasıl değiştirecek?
-Nanoteknoloji kullanılarak çok daha üstün
nitelikli özelliklere sahip ürünlerin üretilmesi
mümkün. Bu durum katma değeri yüksek
ürünlerin oluşturulması, dolayısıyla ekonomik
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olarak yüksek gelir elde edilmesini mümkün
kılacak. Ayrıca, yeni teknolojinin askeri
uygulamaları ile savunma sektöründe ileri bir
duruma gelinmesi olasılığı çok yüksek.
Nanoteknoloji dünya ve Türkiye’de
öncelikle hangi alan, sektör ve sanayi
dallarında kullanılıyor?
-Nanoteknoloji her alanda kullanılma
potansiyeline sahip, fakat ülkemizde ürün
olarak piyasada bulunabilen ürünler yaygın
olarak boya ve tekstil sektöründe görülüyor.
Dünyada, elektronik, gıda, spor, kimya, metal
gibi aslında her sektörde kullanımın olduğunu
görebiliyoruz.
Nanoteknolojininkullanıldığı alanlar,
tercih nedenleri ve sağladığı yararlara
ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?
-Sağlık, savunma ve elektronik alanlarında
nanoteknolojinin kullanımı, ciddi miktarda
iş verimliliğini, insan ömrünü, hastalıklar
ile mücadeleyi ve savunma gücünüzü klasik
yöntemler ile yapılamayacak şekilde artırıyor.
Entegre devre kapsamında son 10 yıldır
nanoteknoloji üretim yöntemleri ile elde edilen
bilgisayar/elektronik ürünler hayatımızda ne
kadar farklılık oluşturduğu görülüyor. Benzer
şekilde nano-teknoloji kullanılarak elde edilen
sistemler ile kanser teşhisi 5 yıl öncesinde
belirlenecek, bu şekilde kanser ile tedavi yüzde
100’e yakın başarı elde edilebilecek. Bu örnekler
çok sayıda artırılabilinir.
2025’te bir “nanoteknoloji
devrimi” olacağı öngörülüyor. Türkiye
bu değişimi yakalayabilir mi? Türkiye
nanoteknolojinin öneminin farkında mı?
NanoteknolojideTürkiye’nin konumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz? Dünya pazarındaki
yeri ve konumu nedir?
-Son 10 yılda devletin politikaları
doğrultusunda üniversitelere ve araştırma

kurumlarına dünya ile paralel şekilde nanoüretim ve nano-teknoloji konularına yönelik
ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu kapsamda bir
kapasite oluşturulmak isteniyor, bu durum
olumlu sonuçlar gösteriyor. Ancak bunun
sadece Ar-Ge kurumlarında oluşması yeterli
değil, aynı şekilde sanayi/endüstri alanında
direkt uygulama veya ön çalışmalar yapılmalı.
Yeterli düzeyde olmasa bile, bir gelişim söz
konusu, dünya ölçeğinde baktığımızda ülkemizin
bu konuda oluşturduğu kütle ve davranış,
kritik seviyeye ulaşmamıştır. Bunun daha
yüksek bir ivme ile ilerlemesi için politikaların
geliştirilmesi gerekiyor.
Nanoteknoloji bir fırsat alanı, gerekli insan
kaynağı ve altyapıyı oluşturduğunuz ölçüde
dünyanın en ileri bölgelerinde olmadan da,
rahatlıkla ürün oluşturabilme kabiliyetine sahip
olabilirsiniz. Gerçekte, teknoloji nanoteknoloji
ile demokratik bir yapıya kavuşmuştur,
yani bir ülkenin tekeline veya yapısına bağlı
olmadan, gerekli zaman/enerji/çalışmayı ortaya
koyduğunuzda özgün ve yenilikçi ürünleri

ülkemizde de rahatlıkla geliştirip, dünyada
öncü olunabilir. Burada en önemli nokta, insan
kaynağının oluşturulması/geliştirilmesi ve
sürekliliğinin sağlanmasıdır.
20 yüzyıl biterken birçok inovasyon bulundu,
yenilerinin bulunması noktasında bir tıkanıklık
oluştu. Bu yüzden dünyada verimlilik son 10 yıl
içinde yüzde 1,33 düştü, bu durum nanoteknoloji
temelli ürünleri realizasyonu ile artırılabilinir.
Son zamanlarda fikir-ürün zaman sürecinin 10
yıl veya daha az bir süreye indiği düşünülürse,
2025 yılında veya sonrasında olası nanoteknoloji
devriminin içinde bulunulan durumu
değiştireceği söylenebilir. 2014 yılında piyasada
bulunan nanoteknolojik ürünlerin sayısı yeterli
değil, bu sayının milyonlarca olması ile beklenen
gelişmeler gerçeklenebilir.
Nanoteknoloji “destructivecreation”
karakteristiğine sahip, eski yaklaşımları ortadan
kaldırarak, yeni yepyeni bir teknoloji oluşturma
kabiliyeti sunuyor. Aslında, ülkemizin, üretim
ekonomisinden inovasyon-yenilikçi ekonomiye
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geçişi için gerekli olacak kuantum zıplamasına
imkan verebilecek bir teknoloji. Şu zamanda
ülkemiz global ölçekte söz sahibi değildir, fakat
olunabilir!
Ülkemizdeki bu alandaki ilk çalışmalar
ne zaman yapıldı? Türkiye’deki nanoteknoloji
uygulamalarına ilişkin örnekler verir misiniz?
-İlk ticari ürün “DyoNano Diyor” başlığı
ile çıkan gazete ilanları (2005) ile duyuruldu,
bununla beraber ülkemizde takım elbiseye,
halıya ve perdelere nanoteknolojinin
uygulamasını söyleyebiliriz.
Türkiye’de nanoteknoloji,
öncelikli amaçlar arasında yer alıyor
mu? Nanoteknolojininülkemizin
geleceğindeki önemikonusundaki görüş ve
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
-Ülkemizde nanoteknoloji öncelikli alan
olarak belirtilmiştir, mutlaka yeni politikalar
ve stratejiler ile bu konudaki çalışmaların
yönlendirilmesi ve hızlandırılması gerekiyor.
Türkiye’de nanoteknolojinin gelişmesi
için avantaj ve dezavantajları sıralayabilir
misiniz?
-Ülkemizde gelişmiş bir üretim teknolojisi
bulunuyor, özellikle kimya, makine ve tekstil
konularında yerleşik alanlar mevcut. Öncelikli
olarak bu alanlarda olmak üzere nanoteknoloji
çalışmaları yapılabilir. Temel nokta,
nanoteknolojinin özelliğinden dolayı her alanda
Ar-Ge çalışması, uygulama noktasında bazı
öncelikli alanlar ile ülke gerçekleri ve önemlilik
açısından öncü konuların belirlenmesinin
gerekliliğidir. Bunun yanında, nanoteknolojinin
ön plana alınması ve bu konunun politika
geliştirilmesine paralel, her zaman gündemde
tutulması önem taşıyor.
Nanomalzemeler nasıl elde edilir?
Nano parçalar zararlı mıdır?
-Üretim farklı yöntemler kullanılabilinir,
“cleanroom” temiz-oda alanları bu konuda çok
önemli bir üretim alanı olarak söylenebilir.
Toz halindeki nano parçalar gerekli önlem
alınmazsa sağlığa zararlı olduğu konusunda
çalışmalar bulunuyor. Temiz odaların maliyeti
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yüksek, özel üretim süreçleri kullanılıyor.
Ülkemizde, 5000 m2’den fazla temiz oda
ortamı oluşmuş, bunlar en az sınıf-1000
seviyesinde veya daha iyisi. Bir intel-çipinin
üretimini, 3 milyar dolar gibi bir yatırımla
gerçekleştirebilirsiniz. Farklı üretim yöntemleri
ile nano-teknolojinin ürün haline getirilmesi
için alternatif yaklaşımlar var. Bu yüzden daha
düşük yatırım miktarları ile nanoteknoloji
kullanılması sonucunda beklenmeyen faydalı
özelliklerin eldesi mümkün. Sol-gel, örnek
olarak, ölçeklenebilir ve nano-partiküllerin
eldesini sağlayabilen üretim süreçleri ile
nano-özellikli sistemlerin üretilmesi mümkün.
Zaten bu yüzden nanoteknoloji tekelleşme
gerektirmeyen global rekabete açık innovasyon
kabiliyeti ve insan-kaynağının füzyonu ile
rahatlıkla öncü olunabilinecek bir alandır.
Nanoteknolojinin Türkiye’de kritik ve
stratejik bir sektör olabilmesi için, devlete,
üniversitelere ve özel sektöre ne gibi
sorumluluklar düşüyor? Konunun önündeki
en önemli engel nedir? Devletin bu alana
ilişkin bir destek ve teşviki var mı? Destek
ve teşvik için ne gibi yasal düzenlemeler
yapılmalı?
-Ülkemizde son on yıldır teknoloji ve Ar-Ge
kapsamında olan kapasitenin artırılması ve
çeşitliliğin sağlanması açısından çok farklı
destek/fonlama enstrümanları geliştirildi.

2004 – 2014 yıllar arasında
bunu açıkça görüyoruz,
çok ciddi yararlar elde
edildi. Bu konuda gerekli
olan Ar-Ge ihtiyaç algılama
ve kültürü belli açılardan
oluştu, özellikle bazı
sektörlerde (savunma gibi)
bu konuda lider ve öncü
rol oynanıyor. Fakat yeterli
ve sürdürülebilir bir Ar-Ge
kültürü yeterince oluşmadı.
Ar-Ge ulusal bütçeden
ayrılan miktar halen olması
gereken düzeyin altında.
G. Kore 2020 yılında GSMH
yüzde 5 oranında Ar-Ge
harcamalarına bütçe
ayıracak, ayrıca global
düzeyde öncü Ar-Ge firmaları cirolarının yüzde
15’ine kadar Ar-Ge çalışmalarına aktarıyor,
hatta bunun içinde ana üretim işlevlerinin
dışındaki alanlarda da yaparak, bir anlamda
gelecekte oluşacak olası risklerini azaltıyor.
Ayrıca, insan kaynağı açısından bakıldığında
üniversite ve Ar-Ge kurum/birimlerinde
mevzuata bağlı süreçler, kolaylaştırılmalı ve
teşvik odaklı olarak revize edilmeli. Ar-Ge
öğretim üyesi tanımlaması ile üniversitelerde
yoğunlukla Ar-Ge yapan kişi sayısı hem
nitelik hem de nicelik olarak artırılmalı. ArGe konusunda çalışması olası olan üstün
nitelikli kişilerin bu konuda çalışmasında
teşvik edici unsurların zenginleştirilmesi
(özlük hakları açısından) ile alternatif kariyer
planlarına benzer bir rota çizebileceği bir
süreç oluşturulmalı. İnsan kaynağı açısından
bakıldığında, bu alanda çalışacak birinin “niye
Ar-Ge çalışanı” olması sorusuna tatmin edici
ve anlamlı yanıtlar bulması, bu kapsamda
gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir.
Üniversitelerin belli kriterler kapsamında
Ar-Ge konusunda özelleşmesi ve Ar-Ge
üniversitesi karakteristiği odağında ayrıcalıklar
ve sorumluluklar tanımlanarak oluşturulmalı.
Yapılan Ar-Ge’nin süregelen bir firma dışında
yapılabilmesine olanak tanıyan TEYDEP gibi
bazı destekler, akademisyen ve/veya ticari
bir kapsam/iş tanımı gibi oluşumu içinde
olmayan kişilerin kurduğu firmalar açısından
düzenlenmeli. Buna benzer bir düzenleme hibe
bazında öğrencilere yönelik yapıldı yararları
oldu.

İngiltere’de nanoteknolojinin
ilkokullarda ders olarak okutulduğu
belirtiliyor. Türkiye’de ise lisans
seviyesindeki nanoteknoloji var. Bu eğitimin
de Avrupa’daki benzer eğitimin gerisinde
kaldığı ifade ediliyor. Ülkemizde bu
alanda eğitim veren üniversitelerden söz
eder misiniz? Türkiye’de bu alana, hangi
üniversiteler nasıl bir katkı veriyor?
-Nanoteknoloji farklı bilim ve mühendislik
alanlarının kesitinde bulunarak, sadece bir bilim
veya mühendislik alanı ile tanımlamak mümkün
değil. Nanoteknoloji, melez bir karakterde
farklı bölümlerin örtüşmelerinin sağlanması
ile bir eğitim formasyonuna katılması gerekli.
Genel olarak nanoteknoloji eğitimi örnekleri
incelendiğinde lisans seviyesinde nanoteknoloji
eğitimi ders-demeti olarak yandal, kol, veya
opsiyon şeklinde lisans eğitimine entegre edildi,
nanoteknolojihibrit bir yapıda bölümlerarası
karakteristiği dikkate alınarak yüksek lisans
ve doktora eğitimi çerçevesinde veriliyor.
Nanoteknoloji konusunu baz alan lisans
programları tercih edilmiyor. Bu yüzden
nanoteknoloji, lisans üstü eğitim seviyesinde
kişilerin iyi bir lisans eğitimine dayanarak
alması gereklidir.
İlkokullarda bu konuda farkındalık eğitimleri
yapılabilir, fakat bunun dönem boyunca
nanoteknoloji odağında ders olarak verilmesi
yerine, bilimsel yaklaşımı hatta merakı artıracak
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değerlendirme yapabilir misiniz?

şekilde verilmesi uygun olabilir. Bu dersin içinde
belli bir süre nano-teknolojiden söz edilebilir.
Temelde, bu tip bir eğitim toplumun geneline
de yayılacak şekilde oluşturulmalı. Çünkü
önümüzdeki 100 yıl nano-teknoloji yılı olacak.
Buna yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme
bu alanda ülkemizin ivmelenmesi açısından çok
önemli.
Ülkemiz nanoteknoloji çalışmalarında
hangi alanlarda öne çıkıyor? Nanoteknoloji
alanında çalışan bilim adamları ve
araştırmacılarımızı sayı ve nitelik açısından
değerlendirir misiniz?

-Daha önce de belirttiğim gibi yeterli
seviyede kritik insan gücü oluşmadı, 2 bin
civarında bir bilim-insanı bu konu üzerinde
çalışıyor, fakat potansiyel var. Bunu
yönlendirecek strateji ve süreçler geliştirilmeli.
Temel bir alanın ön plana çıkmasından çok,
farklı alanlarda global çalışmalara eşdeğer
birçok proje yürütülüyor. Bu kapsamda
oluşturulan altyapı ve üniversitelerimizin
kullanımını artıracak, hatta yabancı uyruklu
bilim insanlarının ülkemizde çalışma
imkânlarını oluşturacak (kolay, hızlı ve avantajlı)
süreçlerin geliştirilmesi gerekir. Böylece,
ulusal insan kaynağımızın üstünde bir kapasite
oluşturulması ile öncü ve lider bir konumda
olmak için gerekli ivme daha kolay elde
edilebilir.
Nanoteknoloji alanında bilimsel
araştırma yapmak pahalı mı? Yakın gelecekte
bir ülkenin nanoteknoloji seviyesi o ülkenin
gücü olabilecek denilebilir mi?
-Belirttiğim gibi bazı alanlarda nanoteknoloji
Ar-Ge’si yapmak pahalı olmasına karşın, birçok
farklı alanlarda ölçeklenebilir nanoteknoloji
tabanlı ürün geliştirmek kolay ve ucuz olabilir.
Yeni bir bilgi ve katma değer olduğu ve aynı
zamanda birçok alana uygulanabilir olması
dolayısıyla ülkenin gelişmişliği konusunda bir
indeks olarak nanoteknoloji kazanımları ortaya
çıkabilir.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Nano
Bilim ve Nano Mühendislik Ana Bilim Dalı ne
zaman kuruldu? Amaç ve hedefiniz neydi, ne
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tür çalışmalar ve ne kadar yatırım yapıldı?
Bu alanda ne gibi Ar-Ge çalışmaları ve
yatırımlarda bulundunuz? Yurtdışı projeleri
ve hedefleriniz nelerdir? Bugüne kadar hangi
nanoteknoloji ürünlerini geliştirdiniz? Tescil
edilen ulusal ve uluslararası toplam kaç
patenti bulunuyor? Önümüzdeki yıllara ilişkin
şirket öngörüleriniz nelerdir?

-Özel bazı girişimler var, bunun
olgunlaşması gerekiyor. Son 10 yıldır bu
anlamda bir işbirliği, beraber Ar-Ge geliştirme
ve arayüz oluşturmak için bir süreç yaşandı.
Birçok konuda nanoteknolojin kullanılması
için gerekli sermaye bulunabilir. Önemli
olan, odak teknolojinin ölçeklenebilir ve etki
projeksiyonunun gerçekçi olmasıdır. Bununla
beraber, ilgili şirketler risk alabilecek yapıya
sahip olmalı. Daha önce de belirttiğim gibi bazı
konularda gelinen nokta açısında yeni bir süreç
gelişimi gerekir, buna yönelik yeni düzenleme
ve çeşitlendirmeler yapılmalı. Örnek olarak
teknokentlerin var olan yapısının bu kapsamda
bir değişim geçirmesi gereklidir.

Bu alandaki üniversite-sanayi işbirliği
yeterli mi? Herhangi bir üniversite ile
işbirliğiniz söz konusu mu? Bu işbirliğinin
katma değer sağlayabilmesi için neler
yapılması gerekiyor?
-Daha önce söylediklerime ek olarak, son
yıllarda Teknoloji Transfer Ofisleri kurulması
sağlanarak üniversite-sanayi işbirliği bir format
kapsamında ele alınması sağlandı. Bu olumlu
bir adım. Kurulu sanayi yapısı ile oluşacak ArGe ortaklaşmasının yanında asıl önemli olan
girişimciliği ve innovasyonu öne alan sadece ArGe ile iştigal eden yeni firmaların yenilikçi Ar-Ge
faaliyetleri desteklemeye yönelik mevzuatın yeni
bir düzenleme ile güncellenmesi son derece
öncelikli bir konudur.

-Nano-bilim ve Nano-mühendislik programı,
5 yıllık genç bir program. İTÜ bünyesinde
150’den fazla öğretim üyesi nano-bilim ve/veya
nano-mühendislik konusunda çalışma yapıyor.
Bu program, bir arayüz olarak disiplinlerarası karakteristiğini oluşacak şekilde
gerçekleştirildi. Üniversite içerisinde bulunan
farklı Ar-Ge laboratuarları ile entegre bir yapı
sergileyerek, eğitim devam ediyor. Program
ITUnano Ar-Ge merkezi ile entegre bir şekilde
öğrencilerin Ar-Ge yapması sağlanıyor. 60’dan
fazla lisans üstü veya doktora programımıza
kayıtlı öğrencimiz var, son beş yıl içerisinde 36
mezun verildi. Programdaki öğretim üyelerin
farklı projelerinden 10’un üzerinde patent
başvuru oldu ve/veya başvuru aşamasında.
Öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesini
sağlayarak insan kaynağının bu alanda hem
akademik hem de endüstriyel odaklı gelişmesi,
tezlerinde geliştirdikleri bilgi ve teknolojinin var
olan destek entsrümanlarının kullanılmasıyla
şirketleşip nanoteknoloji ürünlerin
oluşturulmasını amaçlıyoruz.
Nanoteknoloji konusunda Türkiye,
altyapı, üniversitelerdeki akademik
ve teknolojik bilgi ile belli projeleri
gerçekleştirmek için yeterli sermayeye
sahip mi? Mevcut duruma ilişkin genel bir
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Teknolojinin
ticarileşmesi, bilime
yapılan yatırımları geri
dönüştürüyor

Y

enilikçi fikir veya rekabetçi yöntem
içeren bir buluşun ticari değeri olan
ürüne çevrilmesi yani teknolojinin
ticarileştirilmesi birçok adımı içeren
karmaşık ve uzun bir süreç. Buluştan
ticarileşmeye kadar olan bu süreçte üniversite
sanayi işbirliğinin gelişmesine destek sağlanır.
Teknoloji transferi, inovasyon, girişimcilik, iş
geliştirme, yeni fikirleri yatırımcı ile buluşturma,
ticarileştirme ve uluslararası rekabet
edebilir ürünler geliştirmeye yönelik destek
faaliyetlerinin sunulduğu birçok organizasyonel
yapılanma mevcut.
Teknolojinin ticarileşmesi 8 adımda
özetleniyor; Araştırma, Buluş açıklama,
Değerlendirme, Patent, Potansiyel lisans
belirlenmesi, Müzakere, Ruhsat verme, Gelir
ve ticarileştirme. İlk bakışta itici gibi görünen
“Bilimin ticarileşmesi” ifadesi, aslında olması
gereken bir durumu ifade ediyor. Bilimin veya
bilimsel çalışmaların ticarileşmesi; gerek
akademik bilginin, gerekse de teknolojik bilginin
ticarileşmesi, bilime yapılan yatırımların geri
dönüşümü anlamına geliyor. Aslında farkında
olmasakta, böyle bir durum zaten gerçekleşiyor.

Teknoloji geliştirme merkezleri, kuluçka merkezleri,
teknopark ve benzeri yapılanmalar, bilginin önce teknolojiye
dönüştürülmesi, ardından prototip üretimlerinin yapılması
ve son olarakta risk sermayesi gibi destekleyici faktörlerle
ticarileşmesini sağlıyor.
Fatma Ağaç
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Teknoparklarda yapılan buluş ve icatlar,
sanayiye girdi sağlayarak seri üretimi yapıyor.
Tıp ve fen bilimleri alanındaki pek çok akademik
çalışma da bir bakıma üretime dönüşüyor.
Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların
üretime dönüşümü ve ticarileşmesi tam olarak
anlaşılamıyor.
Teknoparklar, bilimin ve bilginin merkezi sayılan
üniversiteler içerisinde kurularak, önemli bir
kalkınma aracı olarak rol oynuyor. Teknoparklar
aynı zamanda, özellikle küçük ve orta boy
ölçekli işletme (KOBİ) üniversiteler ile işbirliği
yapması gibi bir sonuç doğurdu. KOBİ’ler,
teknoparklar üzerinden üniversite hocalarına
ulaşabilirken üniversiteler de, elde ettikleri
teorik bilgileri uygulama olanağı buluyor. Bu
durum, hem üniversiteye hem öğretim üyelerine
hem de KOBİ’lere önemli katkılar sağlıyor.
Üniversitelerin ölçüm sistemlerinde bilimin
ticarileşme oranı oldukça önemli bir faktör
durumunda. Diğer bir konu ise, bu durum
üniversitelerin de ticarileşmesini sağlıyor.

Günümüz üniversiteleri için, bilimin
ticarileşmesi bundan önceki dönemlerde
olmadığı kadar önem arz ediyor. 2023
vizyonuyla, Türkiye’nin en az 10 adet küresel
marka sahibi olması gibi bir hedefi de
bulunuyor.
Bugün bir toplumun gelişmişlik düzeyi büyük
ölçüde ürettiği ve sahip olduğu bilgi, bilim ve
teknolojiyle belirleniyor. Bu, siyasi ve ekonomik
olarak da böyle. Teknoloji, güç anlamına geliyor.
Bütün ülkeler yüksek teknolojiyi elinde
bulundurmak, bunu gerek sistemlerini gerek
ekonomilerini korumak adına istiyorlar.
Günümüzde hem devletler, hem de bireyler
açısından iktidar olan artık bilim ve teknoloji.
Bunun farkına varan ülkeler, bilgiye, bilime,
bilim insanına ve teknolojiye önem vererek
rekabet üstünlüğü elde ediyorlar.
Teknoloji geliştirme merkezleri, inkübatör
(kuluçka) merkezleri, teknopark ve benzeri
yapılanmalar, bilginin önce teknolojiye
dönüştürülmesi, ardından prototip üretimlerinin
yapılması ve son olarakta risk sermayesi
gibi destekleyici faktörlerle ticarileşmesini
sağlayan yapılanmalar. Özellikle gelişmekte
olan ülkelerde uygulanan bu yapılanmaların,
söz konusu ülkelerde Ar-Ge çalışmalarını da
hızlandırdığı görülüyor.
Üniversiteler, ortaya çıkardıkları ekonomik
katkı ve ticarileşme açısından ölçümlemeye
başladı. Ölçümün tam adı ise “Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi”. Bu endeksin farklı
ağırlıklara sahip 5 boyutu ve 23 alt göstergesi
bulunuyor. Söz konusu 23 gösterge verileri
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK), Yüksek Öğretim Kurumu
(YÖK), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk
Patent Enstitüsü (TPE), Kalkınma Bakanlığı,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),
Türkiye Tetnoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından
sağlanıyor. Bu endeksin 5 boyutu ve ağırlıkları,
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği
(yüzde 20), Fikri Mülkiyet Havuzu (yüzde15),
İşbirliği ve Etkileşim (yüzde 25), Girişimcilik ve
Yenilik Kültürü (yüzde 15) ile Ekonomik Katkı ve
Ticarileşme (yüzde 25) şeklinde sıralanıyor.
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Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin Boyutları

Girişimci üniversite sıralaması
TÜBİTAK “girişimci ve yenilikçi üniversite”
sıralamasını şöyle yapıyor:
1. Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği:
Bu boyutta değerlendirmeye esas olarak alınan
ölçütler şunlar: Bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı,
Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan
proje sayısı ve fon tutarı, Ulusal ve uluslararası
bilim ödülü sayısı ve doktoralı mezun sayısı...
2. Fikri mülkiyet havuzu: Bu boyutta da
patent başvuru sayısı ya da tasarım belgesi
sayısı gibi ölçütler var.
3. İşbirliği ve etkileşim: Ar-Ge çalışmalarına
temel teşkil eden farklı kurum ve kuruluşlarla
ortak çalışmalar bu boyutun altında
değerlendiriliyor.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nin
5 boyutu ve bunlara bağlı göstergeler
aşağıdaki tablolarda görülüyor.

4. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü: Bunun
da altında söz konusu kültüre yönelik dersler,
teknoloji transfer birimleri, teknopark ya da
Teknoloji Geliştirme Merkezleri’nde (TEKMER)
çalışan personel sayısı bulunuyor.
5. Ekonomik katkı ve ticarileşme:
Akademisyenlerin, öğrencileri veya mezunların
teknoparklarda ya da TEKMER’lerde sahip
olduğu faal firma sayısı, bu firmalarda istihdam
edilen sayısı, lisanslanan tasarım sayısı gibi
ölçütler 5. boyutun altında yer alıyor.

“Tabii buralardan yeni çıkacak tezleri
Ar-Ge merkezlerinde de hayata geçirmemiz
gerekiyor. Bundan sonra Ar-Ge yatırımlarını
arttıracağız. Üretilen fikirleri teknolojiye
döndürecek zincirleri kuracağız. Şuan 59
teknoparkımız var. Atılacak tüm adımlarda her
zaman yanınızda olacağız. Yeterki yeni ürünleri
ortaya çıkartalım. Yüksek teknolojili ürünlerin
ithalatımızdaki payında yaşanan dengesizliğin
değişmesi gerekiyor. Çünkü böyle olduğu
sürece siz inovasyonu gerçekleştirmemişsiniz
demektir.
500 milyar dolarlık ihracat hedefine
ulaşmamız için içeride katkısı yüksek bir alana
geçmemiz gerekiyor. Biz göreve geldiğimizde
ihracatımızın geneli düşük maliyetli mallara
yönelikti. 2002’den bu yana baktığımızda
düşük teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki
payı düşüyor. Yüksek teknolojili ürünlerin
ihracatımızdaki payını yüzde 15’e çıkarmayı
hedefliyoruz. Türkiye küresel rekabette
45., inovasyonda ise 54. sırada. Biz küresel
rekabette yüzde 15’lere inovasyonda ise yüzde
20’lere yerleşmemiz gerekiyor. Yoksa aksi
takdirde patinaj yaparız. Bizim o yüzden 500
milyar dolar için sıçrama yapmamız gerekiyor
bu da yeni alanlardan inovasyondan geçiyor.
Bunlar ortak bir seferberlik ile olacak işlerdir.
Üniversitler daha yüksek nitelikli öğrenciler
yetiştirmeli, sanayicilerimiz ise bu gençlerimizin
buluşlarını üretebilecek altyapıya sahip olması
gerekiyor.”

Üniversitelerde ticarileşmenin
önünü açılacak
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye
İhracat Meclisi’nin (TİM) İnovasyon
Fuarı’nda yaptığı konuşmada iş
dünyasına çağrıda bulunarak, “Bilim
alanlarında üniversitelere destek verin”
dedi.
Türkiye’deki üniversitelerin temel
bilim alanlarının yeterli olmadığını dile
getirip üniversitelerde ticarileşmenin
önünü açmak gerektiğini de vurgulayan
Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
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Girişimcilik kampı için başvurular başladı…

beri özel sektör ve kamunun beklenti, ihtiyaç
ve önceliklerini değerlendirerek, teknoloji
geliştirme, inovasyon ve girişimcilik konularında
değişen şartlara ve ülkemiz koşullarına uygun
yeni programlar geliştiriyor. Bilkent Cyberpark
ise; Türkiye’nin önde gelen teknoparklarından
olarak, ülkemizin Ar-Ge ekosistemine yaptığı
katkılara ilaveten teknoloji transferi ve
ticarileştirme konularının gelişmesi geçmesi
adına hizmetler vermeye devam ediyor. 2015’te
de devam edecek program hakkında ayrıntılı
bilgi www.uttp.org adresinden alınabilir.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve
Bilkent Cyberpark ortaklığında, The University
of Texas at Austin’in Teknoloji Transfer Ofisi
olarak faaliyet gösteren IC2 Institute’ün 30 yıllık
deneyimi ile geliştirilmiş olan Bootcamp Turkey
2015-Girişimcilik Kampı için başvurular başladı.
Program ABD Dışişleri Bakanlığı GIST (Global
Innovation through Science and Technology)
İnisiyatifi tarafından da destekleniyor.
Akademisyenler takım arkadaşları ile
birlikte başvuracak
Akademik temelli bilginin ticarileştirilmesi
amacını taşıyan “Bootcamp Turkey
2015-Girişimcilik Kampı”, akademisyenlere ve
beraberinde çalışacak takım arkadaşlarına 1
aylık süre boyunca uzaktan erişimli dersler,
mentor desteği ve sonunda gerçekleşecek
2 günlük yüz yüze bir kamp ile bilginin
ticarileştirilmesi konusunda yetkinlik ve
uluslararası ağlara erişim imkanı kazandırmayı
hedefliyor. Programa teknoloji tabanlı
araştırmalarını nasıl ticarileştirebileceğini
öğrenmek isteyen akademisyenlerin, bir
girişimci ile birlikte 2 kişilik ekipler halinde
başvurmaları gerekiyor. Müşteri oluşturma,
Kanvas İş Modeli üzerinde çalışma, on-line
dersler ve mentor eşliğinde devam edecek
programı tamamlayan katılımcılar Şubat ayında
İstanbul’da gerçekleşecek 2 günlük kampa
hak kazanacak ve bitiminde jüriye sunum
yapacaklar.
Ücretsiz program
Programa 2’şer kişiden oluşan 20 ekip kabul
edilecek ve katılımcılardan ücret alınmayacak.
Bootcamp Turkey 2015 sonunda, kazanan ekip,
teknolojinin ticarileştirilmesi konusunda elde
edeceği kıymetli deneyimin yanısıra,
Austin Technology Incubator’da ‘sanal ofis’
(virtual space)
ABD’nin önde gelen Fikri Mülkiyet Şirketi ile
1 saatlik danışmanlık görüşmesi
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Kamu araştırma merkezleri özel sektöre
açılacak

Bootcamp sonrası IC2 Institute iş geliştirme
desteği
Bilkent Cyberpark Atölye’de yer
TTGV iş planı değerlendirme, mentorluk ve
iş geliştirme desteği gibi ayrıcalıklara da sahip
olacak.
Teknolojiyi ticarileştirme programı
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV),
Bilkent Cyberpark ve The University of Texas at
Austin – IC2 Institute işbirliğinde düzenlenen ve
ABD Dış Ticaret Bakanlığı’nın Boost Programı
kapsamında desteklenen “Uygulamalı Teknoloji
Ticarileştirme Programı”nın bu yıl ikincisi
tamamlandı.
100 saatlik eğitimden oluşan, gerçek
projelerin ticarileştirilmesi üzerine çalışılan,
teknoloji değerleme, pazarlama, lisanslama
vb. konularda toplam 12 modulü kapsayan bir
sertifikasyon eğitim programı olan Uygulamalı
Teknoloji Ticarileştirme Programı’nın (UTTP)

2014 yılı mezuniyet ve ödül töreni 5 Aralık’ta
Ankara’da gerçekleşti.
Teknoloji transferi eğitim
Özellikle Teknoloji Transferi konusunda
ülkemizde eksik olan nitelikli insan kaynağı
ihtiyacını karşılayan bu sertifikasyon
programında fikri mülkiyet, lisanslama, pazar
araştırması, teknoloji değerlemesi ve satış
konuları ilk günden itibaren gerçek vakalar
üzerinden uygulamalı olarak işleniyor.
UTTP programında katılımcılar, IC2 Insitute
eğitmenlerinin rehberliğinde, teknolojinin
ticarileşme aşamasındaki sorunların çözümüne
dönük bir eğitim alıyorlar. Programa girişimci
olarak katılanlar kendi projelerini tanıtma
ve pazar araştırması fırsatı bulurken diğer
katılımcılar, teknoloji transferi ve ticarileştirme
alanında bir eğitim olanağı elde ediyorlar.
TTGV ve Bilkent Cyberpark katkısı
Program ortaklarından TTGV, 1991 yılından

Hükümetin açıkladığı Ekonomik Program’da
kamu araştırma merkezlerinin özel sektöre
açılacağı vurgulanırken, prototip geliştirme
süreçlerinin destekleneceğinin altı çiziliyor.
Ekonomide yapısal dönüşüm için imalat
sanayinin gayri safi yurtiçi hâsıla içindeki payının
artırılması gerektiği belirtilen programda, bu
çerçevede özel sektör öncülüğünde Ar-Ge’ye
daha fazla ağırlık vererek, ihracata dayalı
ve rekabetçi üretim yapısı oluşturulacağı
bildiriliyor. Programda,10. Kalkınma Planı’nda
belirlenen 25 Öncelikli Dönüşüm Programı’na
ait eylem planlarının yıl içinde Yüksek Planlama
Kurulu kararı olarak yayımlanacağı ve kararlı
şekilde uygulanacağı dile getiriliyor.

Girişimcileri desteklemek için bir fon
kurulacağından söz edilen programda,
yenilikci girişimciler için kredi garanti
merkezleri kurulacağı belirtiliyor. Araştırma
merkezlerinin ticarileştirileceğine değinilen
programda, enerji, sağlık, havacılık ve uzay
başta olmak üzere kümelenme çalışmalarının
destekleneceğine işaret ediliyor. Programda,
“Öncelikli sektörlerdeki markalar arttırılacak.
İmalat sanayii üretim ve ihracatında öncelikli
sektörlerin payı çoğaltılacak. Nitelikli
araştırmacı yetiştirilecek ve özel sektörde
istihdam edilecek. Araştırma merkezi, kuluçka,
hızlandırıcı, teknoloji ve yenilik merkezlerinin
artırılıp, yenilikçi girişimcilik geliştirilecek ve
teknoloji transfer ara yüzlerinin artırılmasına
imkân tanınacak” ifadesine yer veriliyor.
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Ekonomi Programı’nda bazı başlıklar ise şöyle:
Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme
ve yerli üretim
Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılacak.
Yerli tedarik modelleri geliştirilecek. Yerli
firmalarında kamu ihalelerinden daha fazla
pay alması sağlanacak. Yüksek teknoloji
sektörlerinde uluslararası alanda markalaşma
süreci desteklenecek. Kamu tedarik sistemi
yoluyla Ar-Ge harcamalarının arttırılması
sağlanacak.
KOBİ’lere destek devam edecek
Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lere önem
verilmeye devam edilecek, kredi ve finansman
şartlarının iyileştirilmesi, vergi, istihdam ve
diğer yükümlülüklerin azaltılması, eğitim
ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi,
yenilikçilik ve girişimciliğinin geliştirilmesi,
altyapı, kümelenme ve ortaklık faaliyetleri
desteklenecek. KOBİ’lere yönelik KOBİ
borsalarına açılma faaliyetlerini destekleyecek,
Kredi Garanti Fonu’nun kefalet sağladığı KOBİ
sayısı artırılacak. Girişim sermayesi fonları
yaygınlaştırılacak.
Ar-Ge harcalamaları artacak
Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki
payı 2023 yılında yüzde 3 olacak. Ar-Ge
harcamalarının üçte ikisinin özel sektör
tarafından yapılması hedeflenecek. Önümüzdeki
dönemde, başta otomotiv, makine ve imalat
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teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile
sağlık gibi alanlardaki araştırma altyapılarını
oluşturmaya ve araştırmacı insan gücünü
yetiştirmeye daha da önem verilecek. Bu
çerçevede, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının
Desteklenmesine Dair Kanun ile araştırma
altyapıları performans esaslı olarak
destekleyerek, özel sektörle yakın işbirliği
içinde çalışan yapılar haline getirilecek. Ar-Ge
ve yenilik projelerini teşvik edecek, araştırma
sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşümüne
öncelik verilecek.

TTGV, stratejik bir çözüm
platformu olmayı hedefliyor

Ülke açısından önem taşıyan enerji, sağlık,
havacılık ve uzay, otomotiv ve raylı sistemler
ile savunma sektörlerinde uluslararası
rekabetçi teknolojik ürün ve markaların ortaya
çıkarılmasını ivmelendirmek için Öncelikli
Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı
uygulamaya geçirilecek. Üniversitelerin,
Teknoloji Transfer Ofisi desteklemeleri
önümüzdeki dönemde artırılacak.

Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini
gerçekleştirmek, kurumsal ve sürdürülebilir
bir yapıya kavuşturmak için Kamu-ÜniversiteSanayi İşbirliği Strateji Belgesi önümüzdeki
dönemde yürürlüğe konulacak.
Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve
Yerli Üretim Programı hayata geçirilecek. Kamu
alımları yoluyla teknoloji transferini sağlamak
ve yerli üretim yeteneğini artırmak amacıyla
Sanayi İşbirliği Programı uygulanacak. Gelecek
yıl Kocaeli ve Kayseri olmak üzere, 2023 yılına
kadar 81 ilde bilim merkezi açılacak.

Ticarileşmenin,
bilginin toplumsal yarara
dönüştürülebilmesi için en
çok kullanılan araçlardan
biri olduğunu dile getiren
TTGV Proje ve Danışmanlık
Hizmetleri Grubu
Koordinatörü Karataylı,
ticarileşmenin serbest
piyasa ekonomisi içinde
sürdürülebilirlik açısından
en başarılı yöntem olduğunu
vurguladı.

T

ürkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
(TTGV) Proje ve Danışmanlık
Hizmetleri Grubu Koordinatörü İhsan
Karataylı, araştırma faaliyetleri sonucunda
ortaya çıkarılan yeni bilginin, toplumsal
yarara dönüştürülmesinin önemine değindi.
Karataylı, son yıllarda bilginin toplumsal
yarara dönüşümünün gerek yaşam kalitemizde
gerekse ekonomik gelişim için ne kadar önemli
olduğunun çok daha net bir şekilde gözlenebilir
hale geldiğini kaydetti.
Karataylı, önümüzdeki dönemde; TTGV’nin
misyonunu yürütmek üzere farklı ve yenilikçi
araçlar geliştireceğini ifade etti. Karataylı,
“Ekosistemin tüm yararlanıcı ve kaynak
sağlayıcılarının ihtiyaçlarını, farklı uzmanlıkların
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işbirliği ile katma değerli çözümler geliştirerek
karşılayacağımız stratejik bir çözüm platformu
olmayı hedefliyoruz” dedi.

özgün bir yapı. Bu amaçla kuruluşumuzun
ilk 20 yılı, ağırlıklı olarak özel sektörün bu
alandaki yeteneklerini artırma ve bu kültürün
şirketlerimizde yerleşmesi için sağlanan
desteklere odaklandık. Bu süreçte ilk defa
TTGV ile başlayan özel sektöre yönelik, Ar-Ge
desteklerinin tasarlanması ve yürütülmesi
aşamasında Türkiye’de gerek finansal gerekse
yönetimsel anlamda tüm kamu kurumlarımız
önemli değişiklikler gerçekleşti. Bugün kamu
kurumları tarafından çok sayıda program
yürütülüyor ve bugün yenilikçilik faaliyetlerinin
finansmanına yönelik çok farklı kaynaklar
mevcut.

Karataylı, Yeşil Gelecek Fonu, Enerji
Verimliliği Fonu, Kıvılcım Merkezi,
Çekim Merkezleri ve Kitle Fonlama gibi
yeni modelleri 2015 yılında ekosistem
paydaşlarıyla geliştirecekleri işbirlikleriyle
gerçekleştireceklerini vurguladı.
-Günümüzde Türkiye’de popüler deyimler
haline gelen “teknolojinin ticarileşmesi”,
“Ar-Ge’nin ticarileşmesi” ve “üniversitelerin
ticarileşmesi” aynı anlama mı? Geliyor ya da
anlam farklılıkları nedir?
-Aslında ulaşılmak istenen ana hedef,
araştırma faaliyetleri sonucunda ortaya
çıkarılan yeni bilginin, toplumsal yarara
dönüştürülmesi. Bunu bu kadar popüler hale
getirense sanırım son yıllarda bilginin toplumsal
yarara dönüşümünün gerek yaşam kalitemizde
gerekse ekonomik gelişim için ne kadar önemli
olduğunun çok daha net bir şekilde gözlenebilir
hale gelmesi. Hepimiz teknolojinin ne kadar
hızlı değiştiğini ve hayatımıza girdiğini, bu
teknolojileri başarı ile bize ulaştırabilen kişi,
kurum ve ülkelerin ekonomik gelişim hızını
rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bu gözlemlerde
ülke olarak biz bunu neden yapamıyoruz, nasıl
başarabiliriz sorularının yanıtlarını aramamıza
neden oluyor.
Bu terimlerin ortak paydası “ticarileşme” ise
bilginin toplumsal faydaya dönüştürülebilmesi
için en çok kullanılan araçlardan biri ve serbest
piyasa ekonomisi içinde sürdürülebilirlik
açısından en başarılı yöntem. Kavramların
çokluğu ise ticarileştirmeye çalıştığımız
bilginin kaynağı ve buna bağlı olarak süreçlerin
farklılaşmasından kaynaklanıyor. Hali hazırda
ticari bir kuruluşsanız, zaten müşterilerin
ihtiyacına yanıt veren bir değere ve bu değeri
onlara sunduğunuz dağıtım kanallarına sahip
oluyorsunuz. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını çok
daha iyi bilebiliyorsunuz ve Ar-Ge çalışmalarınızı
bu ihtiyaçları daha iyi karşılayabileceğini
düşündüğünüz alanlara odaklamanız mümkün.
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Diğer taraftan üniversitede görev yapan bir
akademisyen iseniz, ortaya çıkarttığınız bilginin
birileri için değer yaratacağını düşünüyorsanız
bile, bu kişilere erişim kanallarına, üretim
altyapısına, finansman kaynaklarına ve/veya
ticari deneyime sahip olmayabiliyorsunuz. Bu
durumda girişimcilik faaliyetleri ile bu eksikleri
gidererek ürünü ticarileştirmeye çalışabilir
veya hali hazırda bu altyapıya sahip birilerine
bu bilgiyi aktararak, yani lisanslayarak, onlar
aracılığı ile bu faaliyeti gerçekleştirebilirsiniz.
İster şirket isterseniz girişimci olun, bu
süreç hiçbir zaman için kolay değil. Her yeni
fikir/teknoloji çok sayıda risk ve belirsizlik
içeriyor. Ülke olarak özellik ileri teknolojiler söz
konusu olduğunda bu karmaşık süreçleri nasıl
yöneteceğimiz konusunda deneyim eksikliğimiz

var. Tüm bu farklı terim ve kavramların
ortaya çıkması da sanırım tüm bu paydaşların
birden bu alanda bir şeyler yapma çabasından
kaynaklanıyor.
-Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
(TTGV), 1991 yılından beri özel sektör ve
kamunun beklenti, ihtiyaç ve önceliklerini
değerlendirerek, teknoloji geliştirme,
inovasyon ve girişimcilik konularında değişen
şartlara ve ülkemiz koşullarına uygun yeni
programlar geliştiriyor. Gelinen aşamada
TTVG’nin çalışmaları hangi boyutta?
-TTGV ülkemizin rekabetçiliğini Ar-Ge
ve yenilikçilik kapasitesinin iyileştirilmesi
odağında artırmayı hedefleyerek, kamuözel sektör ortaklığında kurulmuş olan

Diğer taraftan, bu süreçte yenilik
süreçlerinin özel sektöre tarafından
gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin
çok daha ötesinde karmaşık süreçlerden
oluştuğunu öğrendik. Bir fikrin ortaya
çıkışından ticarileşmesi aşamasına kadar
geçen süreçte, teknik/mühendislik faaliyetleri
kadar, gerek yerel gerekse küresel seviyede
paydaşlar arası etkin iletişimi sağlayacak
ağ yapıların oluşturulması, toplumun tüm
kesimlerinin süreçlere dahil edilmesi, bu
süreçlerin firmalarımız bünyesinde sürekli
olarak yürütülmesini sağlayacak kültürel
değişimin sağlanması ve bu süreçleri doğru
şekilde yönetbilecek insan kaynaklarının
yetiştirilmesinin önemi ortaya çıktı. TTGV tüm
süreçlerini bu doğrultuda yeniden gözden
geçirerek yeni destek yaklaşımları geliştirmeye
başladı.
Son dönemde “açık inovasyon” iş
modeli uzun kurumsal geçmişi olan tutucu
organizasyonlar dahil pek çok kuruluşun
kurumsal değişim için kullandığı bir şablon
haline gelmiş durumda. Çok basit olarak “açık
inovasyon” iş modeli, kuruluş dışındaki bilgi
ve yaratıcılığın sunulan ürün ve hizmetlerin
rekabetçiliğini artıracak şekilde yeni değer
yaratmak üzere kullanılmasını, değer
yaratabileceği ürün ve hizmet platformlarının ise
kuruluş tarafından geliştirilerek yönetilmesini
kapsıyor. “Açık inovasyon” iş modeli ile
kuruluşlar farklı uzmanlıkları öngördükleri risk
ve maliyetler ile idame etmek yerine marka
değerlerine esas ürün ve hizmet platformlarının
yönetimine odaklanabilmekteler.
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Dünyadaki bu değişimi gözönüne alarak
TTGV, yeni iş modeli kapsamında geliştireceği
ürün ve hizmetleri paydaşlarımızın yürüttüğü
farklı destek ve faaliyetleri tamamlar nitelikte
olması ve TTGV’nin sosyal sermayesine
değer katması hem de TTGV açısından
kaynak verimliliğini sağlaması açısından
dikkate almaktadır. Önümüzdeki dönemde;
misyonumuzu yürütmek üzere farklı ve
yenilikçi araçları geliştirerek, ekosistemin
tüm yararlanıcı ve kaynak sağlayıcılarının
ihtiyaçlarını, farklı uzmanlıkların işbirliği
ile katma değerli çözümler geliştirerek
karşılayacağımız stratejik bir çözüm platformu
olmayı hedefliyoruz. Yeşil Gelecek Fonu, Enerji
Verimliliği Fonu, Kıvılcım Merkezi, Çekim
Merkezleri, Kitle Fonlama gibi yeni modelleri
ekosistem paydaşlarımızla geliştireceğimiz
işbirlikleri ile 2015 yılında gerçekleştireceğiz.
-Özel sektör ve üniversitelerin ülkemizin
ekosistemine yaptığı katkılar nelerdir?
Teknoloji transferi ve ticarileştirme
konularının gelişmesi adına neler yapılabilir?
-Öncelikle gerek özel sektör gerekse
üniversitelerimiz geleneksel rolleri ile
ülkemiz ekonomik gelişiminin zaten lokomotifi
konumunda. Günlük hayatımızda kullandığımız
hemen her türlü konfor girişimcilerimizin
çabaları ile yaşam alanlarımıza ulaşıyor ve
bunların finansmanı için ihtiyaç duyduğumuz
finansal kaynak özel sektörün gerçekleştirdiği
istihdam ile karşılanıyor. Kamu ve özel sektörün
ihtiyaç duyduğu insan kaynağı üniversitelerimiz
tarafından eğitiliyor. Ancak küreselleşme,
ticaretin serbestleşmesi ile birlikte, artık ulusal
bir özel sektörden bahsetmek çok da mümkün
değil.
-Teknoloji transferi ve ticarileştirme
konularının gelişmesi adına TTGV neler
yapıyor?
-Bilkent Cyberpark ve The University of
Texas at Austin – IC2 Institute işbirliği ile ABD
Dış Ticaret Bakanlığı’nın Boost Programı
kapsamında desteklenen ‘Uygulamalı Teknoloji
Ticarileştirme Programı’nın bu yıl ikincisi
tamamladık. 100 saatlik eğitimden oluşan,
gerçek projelerin ticarileştirilmesi üzerine
çalışılan, teknoloji değerleme, pazarlama,
lisanslama vb. konularda toplam 12 modülü
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kapsayan bir sertifikasyon eğitim programı
olan Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme
Programı’nın (UTTP)’nin 2014 yılı mezuniyet ve
ödül töreni 5 Aralık’ta Ankara’da gerçekleşti.
Özellikle Teknoloji Transferi konusunda
ülkemizde eksik olan nitelikli insan kaynağı
ihtiyacını karşılayan bu sertifikasyon
programında fikri mülkiyet, lisanslama,
pazar araştırması, teknoloji değerlemesi
ve satış konuları ilk günden itibaren gerçek
vakalar üzerinden uygulamalı olarak işleniyor.
UTTP programında katılımcılar, IC2 Insitute
eğitmenlerinin rehberliğinde, teknolojinin
ticarileşme aşamasındaki sorunların çözümüne
dönük bir eğitim alıyorlar. Programa girişimci
olarak katılanlar kendi projelerini tanıtma
ve pazar araştırması fırsatı bulurken diğer
katılımcılar, teknoloji transferi ve ticarileştirme
alanında bir eğitim olanağı elde ediyorlar.
İlki 2013 yılında gerçekleştirilen programa,
her yıl 10 girişimci ve 30 Teknoloji Transfer
temsilcisi olarak seçilen 40 seçkin katılımcı,

zorlu bir değerlendirme süreci sonunda kabul
ediliyor. Bu yıl da 15 farklı ilden 130 başvuru
arasından elemeleri geçen toplam 40 kişi 2 aylık
bir süreye yayılmış toplam 12 gün süren yoğun
programı başarı ile tamamlayarak mezun oldu.
Aynı ortak paydaşlarla Bootcamp Turkey
2015-Girişimcilik Kampını da başlattık.
Program ABD Dışişleri Bakanlığı GIST (Global
Innovation through Science and Technology)
İnisiyatifi tarafından destekleniyor. Akademik
temelli bilginin ticarileştirilmesi amacını
taşıyan ‘Bootcamp Turkey 2015-Girişimcilik
Kampı’, akademisyenlere ve beraberinde
çalışacak takım arkadaşlarına 1 aylık süre
boyunca uzaktan erişimli dersler, mentor
desteği ve sonunda gerçekleşecek 2 günlük
yüz yüze bir kamp ile bilginin ticarileştirilmesi
konusunda yetkinlik ve uluslararası ağlara
erişim imkanı kazandırmayı hedefliyor.
Programa teknoloji tabanlı araştırmalarını
nasıl ticarileştirebileceğini öğrenmek isteyen
akademisyenlerin, bir girişimci ile birlikte 2
kişilik ekipler halinde başvurmaları gerekiyor.
Müşteri oluşturma, Kanvas İş modeli üzerinde

çalışma, on-line dersler ve mentor eşliğinde
devam edecek programı tamamlayan
katılımcılar Şubat ayında İstanbul’da
gerçekleşecek 2 günlük kampa hak kazanacak
ve bitiminde jüriye sunum yapacaklar.
Programa 2’şer kişiden oluşan 20 ekip kabul
edilecek ve katılımcılardan ücret alınmayacak.
Bootcamp Turkey 2015 sonunda, kazanan ekip,
teknolojinin ticarileştirilmesi konusunda elde
edeceği kıymetli deneyimin yanı sıra, Austin
Technology Incubator’da “sanal ofis” (virtual
space) ABD’nin önde gelen Fikri Mülkiyet
Şirketi ile 1 saatlik danışmanlık görüşmesi
Bootcamp sonrası IC2 Institute iş geliştirme
desteği Bilkent Cyberpark Atölye’de yer TTGV iş
planı değerlendirme, mentorluk ve iş geliştirme
desteği gibi ayrıcalıklara da sahip olacak.
Program hakkında detaylı bilgi için http://
bootcampturkey2015.ttgv.org.tr/ adresi ziyaret
edilebilir.
-Eklemek istediğiniz başka konular var mı?
-TTGV’nin misyonunu ilgilendiren
alanlarda hızlı bir paradigma değişimi var.
Bu değişime paralel olarak özel girişimin bu
alana yönelik ilgi ve yetkinliklerinde de hızlı bir
gelişim gözlenmekte. Sürdürülebilir küresel
rekabetçilik için henüz karmaşık bir ekosistemin erken safhalarında olan Türkiye’nin
dünyadaki konjonktüre paralel olarak gelişmiş
bir eko-sistemi idame etmek zorunda olduğu
açık. Oluşan yeni paradigma, değer yaratma
süreçlerinde paranın önemini azaltırken,
başta bilgi ve yaratıcılığa erişmek ve yönetmek
olmak üzere karmaşık nakdi olmayan değer ve
yetkinlikleri ön plana çıkarıyor. Mevcut politika
gündeminde girişimciliğe vurgu yapılırken,
paradigmanın oluşturduğu yeni değer yaratma
önerisinin önemli fırsat bileşenleri gözardı
edilmemelidir. Çok sayıda jenerik çözüm ulusal
hedeflere katkı anlamında arttırımsallık etkisi
yaratmak durumundadır. Bu şartlarda, TTGV’nin
söz konusu fırsatları doğru algılayabilmesi, bu
fırsatlara yönelik çözümler için paydaşlarına
gelişmiş bir çözüm platformu sunması
misyonunun gerektirdiği öncelikli hedeflerden
birisi.
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Nanoteknoloji ve
teknik tekstiller

Ebru Altunok
ealtunokebru@hotmail.com

M

etrik bir sistemin içinde bir ölçü birimi olarak kullanılan ve milyarda bir
anlamına gelen “Nano” kelimesi Yunancadan ve Latinceden alınmış bir sözcük
olup anlamı cücedir. Nano bilim ve nano teknolojinin tam manasıyla bir tanımı
bulunmamakla birlikte genel görüşe göre 1-100 nanometre boyutlarda maddelerin
anlaşılması, kontrol edilmesi ve atomsal seviyede değiştirilip işlevsel hale getirilmesi olarak
tanımlanabilir1.
19. yüzyıldan itibaren insanlığı derinden etkileyen devrimler yaşandı. Endüstri devrimi tekstil,
demiryolu, otomotiv alanlarında büyük gelişmeleri, takip eden “Enformosyon devrimi” ise
hayatımıza bilgisayarların girmesini beraberinde getirdi, nanoteknoloji ile yeni bir boyut
kazandı (Şekil 1). Yeni bir teknoloji devrimi olarak algılanan nanoteknolojinin, 2025 yılına kadar
gelişme sürecini tamamlayıp, hayatın her alanına gireceği tahmin ediliyor.
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Tekstil endüstrisinde nanoteknoloji
uygulamaları;
•
•

Nano boyutta lif üretimi ile nano ağ
dokudan oluşan yüzeylerin elde edilmesi,
Tekstil terbiye işlemlerinde nano boyutta
partiküller kullanılarak yüzeylere
fonksiyonel özellikler kazandırılması
şeklinde görülüyor.4

Nanoteknoloji ile üretilen tekstil
ürünlerinden beklenilen özellikler şunlar:

Şekil 1: 19. Yüzyıldan Günümüze İnsanlığı
Derinden Etkileyen Sanayi Devrimleri2
Ekonomistler nanoteknolojinin yeni bir
sanayi ve bilgi devrimi olarak 21. yüzyıla
damgasını vuracağına inanıyor. Yakın bir
gelecekte, bir ülkenin nanoteknolojideki seviyesi
o ülkenin gücünün bir göstergesi olabilecek.
Nanoteknolojinin öncelikle malzeme ve
biyoteknoloji alanlarında gelişeceği ancak 1015 yıl sonra elektronik ve spintronikte, özellikle
moleküler elektronikte ağırlığını hissettireceği
bekleniyor. Nanomalzemelerin olağanüstü
özellikleri hemen hemen her alanda; savunma
sanayinde, tekstilde, otomotiv sanayinde,
inşaatta, yeni tedavi yöntemlerinde ve ilaç
sanayinde devrim yaratacak.2

Tekstil sektöründe nanoteknoloji
İnsanlar yüzyıllardır, günlük yaşamlarının
hemen hemen her alanında tekstil ürünlerini
kullanıyor. Başlangıçta sadece örtünme,
barınma ve dekorasyon amacıyla kullanılan
tekstil ve hazır giyim ürünlerinde, özellikle son
50 yılda devrim niteliğinde gelişmeler yaşandı.
Özellikle son yıllarda yeni teknolojilerle
üretilen yüksek teknolojik liflerle ilgili olarak
dünyada oldukça yoğun bilimsel araştırmalar
yapılıyor; çok ilginç lif ve kumaşlar üretiliyor
(Resim1).3

•
Buruşmazlık,
•
Anti statiklik,
•
Su geçirmezlik,
•
Leke tutmazlık
•
UV koruyuculuk,
•
Antimikrobiyallik,
•
Daha iyi boyanabilirlik,
•
Yanmazlık veya güç tutuşurluk,
•
Aloeveralı çarşaflar,
•
Böceksavar gömlekler,
•
Masaj yapan ayakkabılar,
•
Selülit kremi yerine geçen
çoraplar,
•
Baş ağrısı için ağrı kesici görevi
gören bereler,
•
Ter kokusunu önleyen ve etrafa
parfüm kokusu yayan gömlekler,
çoraplar,
•
Işık, basınç, kimyasal gibi çeşitli
dış etkilerdeki değişmelerle renk
değiştiren ürünler,
•
Nabız, sıcaklık, tansiyon gibi
vücut fonksiyonlarındaki değişmeleri
belirleyip kullanıcıyı uyarmak,
•
Bilgisayar, yol bilgisayarı,
müzikçalar, cep telefonu, internet
bağlantı elemanı gibi işlevlere sahip olan
cihazlar,
•
Vücut işlevlerimizi kontrol
edebilen, gerektiğinde ilaç veren
ürünler.4

Teknik tekstiller

Resim: 1
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Nanoteknoloji kullanılarak üretilen tekstil
ürünlerini teknik tekstiller olarak adlandırmak
mümkün. Teknik tekstiller; “Estetik ya da
dekoratif özelliklerinden ziyade, sahip oldukları
teknik ve performans özellikleri için imal
edilen tekstil malzemeleri ve ürünleri” olarak
tanımlanıyor.3

Özellikle uzay, havacılık, savunma, tıp gibi
ileri teknolojinin kullanıldığı alanlarda kritik role
sahip olan teknik tekstiller, günlük yaşamımızda
da spor, gezinti ve eğlence giysileri, döşemeler,
mobilyalar, bina ve bina donanımı gibi alanlarda
aktif olarak kullanılır hale geldi. Gelecekte ise
teknik tekstillerin insan yaşamında daha çok
yer edineceği ve vazgeçilmez ürünler arasına
yerleşeceği bekleniyor.3
Teknik tekstillerin diğer tekstillere göre
benzersiz yapısı ve üstünlüğü, çoğunlukla
teknolojik problemlere, bazen de
mühendislik problemlerine çözümler
sağlanmasında tekstil biliminin ve teknolojisinin
prensiplerinin uygulanması ve anlaşılması
gereksiniminde yatıyor.3
Teknik tekstillerin özellikleri dört ana grupta
sınıflandırılabilir.3
1. Mekaniksel özellikler: Teknik
tekstillerden beklenen mekaniksel özellikler
mukavemet, takviyelendirme ve elastikiyet
olarak üç gruba ayrılabilir.
Emniyet kemeri, dağcılık ipleri, bağlama
ipleri, hava yastığı, balistik yelek gibi teknik
amaçlı kullanılacak tekstillerden istenen özellik
yüksek mukavemettir. Ürünün mukavemetli
olması yüksek mukavemetli lif kullanımı
yanında tekstil yüzeyinin doku yapısıyla da
yakından ilgilidir.
Teknik tekstillerden beklenen diğer
mekaniksel özellik takviyelendirmedir
(matriksin kuvvetlendirilmesi). Teknik tekstiller,
termoset veya termoplastik polimer reçineler,
kauçuklar, betonlar, metaller, seramikler gibi
matriksleri takviyelendirecek dayanım ve katılık
özelliklerine sahiptir.
Teknik tekstillerden beklenen üçüncü
mekanik özellik elastikiyettir. Teknik tekstil
ürünleri, sahip olduğu esneklik ve elastikiyet
sayesinde otomobil endüstrisinden paketleme
endüstrisine kadar geniş bir yelpazede kullanım
alanı buluyor.
2. Değiştirme özellikleri: Teknik tekstiller
gözenekli malzemeler olması nedeniyle belirli
büyüklükteki partiküllerin geçmesine izin
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vermesi, daha büyük partiküllerin geçişini
engellemesi, ısı iletim veya yalıtımı, elektrik
iletim veya yalıtımı gibi özellikleri sayesinde bir
malzemenin durumunda değişiklik yapabilme
özelliğine sahiptir.
3. İnsan sağlığı ile ilgili özellikler: Tekstil
malzemeleri, mikro organizmalara karşı
korunma, protez, ameliyat malzemeleri,
dokulara uyumlu parçalar veya biyolojik olarak
vücutta çözünebilen malzemeler olarak insan
sağlığı açısından önemli olan birçok alanında
kullanılıyor.

Birçok endüstri kolları, zararlı kimyasal ve
gazlar kullanıyor. Zararlı bu maddelerin vücuda
temasının önlenmesi yine teknik tekstillerin
kimyasallara karşı koruma özelliği olarak
karşımıza çıkıyor. Bu amaçla süreli kullanımlı,
süresiz kullanımlı ve atılabilir koruyucu elbise
ve eldivenler yapıldı.

Teknik tekstillerden beklenen önemli
özelliklerden biri anti - bakteriyel özelliktir. İç
giyim, çorap ve ameliyat önlüğü, hasta yatak
örtüleri gibi amaçlarla kullanılan tekstiller, antibakterial özelliği ile mikro organizmalara ve
sonucunda oluşan pis kokulara karşı korunma
sağlanıyor.

Korunma özelliklerinin diğer bir maddesi,
nefes alabilme ve geçirmezliktir. Bu özellik,
malzemenin su buharını geçirmesi ancak suyun
sıvı olarak geçmesine müsaade etmemesi
anlamına geliyor. Bu ise, tekstil yüzeyinin mikro
gözenekli kaplamalarla kaplanması, mikro elyaf
kullanımı, tekstil yüzeyinin hidrofil film veya
mikro gözenekli film ile lamine edilmesi ile
sağlanıyor.

Ameliyat ipliği, protez, yapay doku gibi
malzemelerde vücuda uyumluluk özelliği onun
toksik olmaması ve istenmeyen tepkimeye
girmemesi ile belirlenirken, biyolojik bozunması
makro moleküllerinin mikro organizmalardan
tarafından parçalanması ile ilgilidir ki açığa
çıkan ürünler zararlı olmamalı. Bu amaçla
vücuda uyumlu ve biyolojik olarak bozunabilen
tekstiller geliştirildi.

Teknik tekstillerin yukarıda söz ettiğimiz
özelliklerinin yanı sıra; Elektrik
yalıtımı, UV koruması, NBC
(nükleer, biyolojik ve kimyasal)
koruması, Fosforesans ve
fluoresans özellik göstermesi
ile Elektro-manyetik alanlardan
koruma gibi özellikler de
bekleniyor.3

4. Koruma özelliği: Koruma işlemi
çok çeşitlilik gösteriyor. Kullanılan tekstil
malzemesi ile kullananların ısıl, mekaniksel,
kimyasal, elektriksel ve radyasyon gibi
etkilerden korunması sağlanabilir.
İlave katkılarla tekstil yüzeyinin termal
koruma özellikleri geliştirilebilir (faz değiştiren
malzemeler). Ateşe karşı koruma insan sağlığı
ile ilgili diğer bir özellik. Tekstillerin aleve
karşı dayanıklılık özelliği kullanılan yere ve
ihtiyaç duyulan seviyeye bağlıdır. En iyi koruma,
itfaiyeci elbiselerinde olduğu gibi, termostabil
ve aleve dayanıklı lif kullanımı ve uygun doku
yapısıyla sağlanabilir. Tekstil malzemesinin alev
alma davranışı, tutuşma direnci, yayılma süresi
ve büyüme süresinin ölçülmesiyle belirlenir.
Mekanik koruma ile tekstillerin, balistik,
bıçak kesmeleri, delinme, şarapnel parçaları,
metal eriyik sıçramaları ve saldırılara karşı
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Sonuç olarak;
Her geçen gün çok daha fazla
önem kazanan teknolojik ilerleme,
insan yaşamının her alanında
etkisini hissettirip beklentilerin
yükselmesine yol açıyor.
Dolayısıyla tekstil sektöründe de
rekabet edebilmek ve piyasada
iyi bir yer edinebilmek için, artık
sadece üretmek değil, olabilecek
en kaliteli, en iyi ve en yüksek
performansa sahip tekstil yüzeyini
üretmek gerekli hale geldi.
Tekstilde kullanılan malzemelere,
nanometre boyutlarında farklı özellikler
kazandırılması, çok önemli gelişmelere
yol açacak. Gören ve hisseden kumaşlar,
antimikrobiyal malzemeler, akıllı giysiler de
üretilecek (Resim 2).5

Resim: 2
1. http://nanoteknoloji.nedir.com
2. Bilim ve Teknik Dergisi, Aralık 2006
3. Eray,F., Erol, Ş., Altunok E.,Design Of TextileSurfacesProducedWith New Technologies And
Strategic CivilDefenceUniforms, Tunus-Cirat3
4. Şafak,Ş., Tekstilde Nanolifler, Kullanım Alanları Ve Nanolif Üretim Yöntemleri, Uludağ
Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Ekim 2012
5. Aysel Kargıoğlu, http://www.yaklasansaat.com
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Ömer Hayyam’ı anlamak

Nezih KULEYIN

nezih@semor.com.tr

Bin dört yüzlü yıllar batıda Rönesans ve Reform hareketlerinin başlayıp yaklaşık yüz sene
sürerek batı toplumlarını yeni bir toplumsal dönüşüm yoluna sokan girişimlerdi. Güzel
sanatlar ve bilimdeki yeni yaklaşımlarla ortaya çıkan Rönesans hareketinin en önemli isimleri
Leonardo Da Vinci ve Mikelanjelo, dinde yeni düzenleme talebi olarak ortaya çıkan Reform
hareketinin lideri ise Alman Martin Luther idi. Bu iki hareketin de özü, özgür düşüncenin
yaşamın her alanına hâkim olması tezine dayanmaktaydı.

O

ysa bu sanat ve dini önderlerden
yaklaşık üç yüz yıl önce Büyük
Selçuklu İmparatorluğu’nda
dünyanın en büyük gözlemevini
yöneten büyük bir astronomlar
grubunun da başı olan çağının en önemli bilim,
felsefe ve sanat adamı yaşıyordu. Rönesans ve
Reform’dan üç yüz yıl önce bu düşüncelere temel
olan ana düşünceleri seslendirmeyi başlarmıştı.
Bir yandan bilimsel yanı ile çağının en özgün
eserlerini üretirken diğer yandan dörtlükleri ile
haykırıyordu karanlıklara.
Onun gözünde insan tek başına bir varlıktı ve
kesinlikle özgün bir düşüncesi olmalı ve onu
sonsuza kadar savunmalıydı. Şöyle sesleniyordu
insanlara;
Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar.
Güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar.
Üzülme; Doğruların kaderidir yalnızlık.
Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar.
Yıldızların ve güneşin hareketleri ile ilgili
oluşturduğu açısal tablolar daha sonra Uluğ
Bey’inde katkılarıyla 1800’lere kadar Astronominin
temel kitabı olma şansını yakaladı daha da
önemlisi bu bilgilere dayalı olarak yaptığı ve adına
Celali Takvimi denen takvimin birçok yönü ile en
iyi güneş takvimlerinden birisi olduğu kabul edildi.
Günümüzde bile İran hâlâ bu takvimi kullanmaya
devam etmektedir.
Bugün “Rönesans ve Reform hareketinin altında
yatan felsefe nedir?” diye konu ile ilgili birisine
sorarsanız o size “hümanizm” ya da “insancıllık”
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diyecektir. İnsan sevgisinin öne çıkması ve insanın
bireyselleşmesi şöyle açıklıyor bunun Ömer
Hayyam;
Düşünce göklerinin baş konağı sevgidir sevgi;
Gençlik destanının baş yaprağı sevgidir sevgi;
Ey sevginin sırlarından habersiz yaşayanlar,
Bilin ki tüm varlığın baş kaynağı sevgidir sevgi.
Doğu insancıllığının en büyük temsilcilerinden
birisi olan Ömer Hayyam, dünyada başka iki
özelliği ile ön plana çıkmıştır. Bu özelliklerinden
birisi savaş karşıtlığıdır. Bugün batı dünyası
kendisini ilk savaş karşıtı olarak tanımaktadır.
İkincisi ise eğer haklı ise padişah otoritesine bile
karşı koyma özelliğidir. Şöyle demektedir;
Biliyor musun, selviyle süsenin hürriyeti neden
dillere düştü,
neden yollara yayıldı? Süsenin on dili vardır, ama
gene de susmaktadır;
selvinin yüz eli vardır, gene de eli kısadır, bir yere
uzanmaz.
Dünyanın Astronomi dalındaki en büyük bilimsel
çalışmalarından birisi olan Nevruzname’yi Türkçe
olarak bulamadım çevrildi mi onu bile bilmiyorum.
Rubailerinden aklımızda kalan sadece şarapla ilgili
olanlarıdır ama ondanda iki tanesini bir arada bilen
yok gibidir.
Biz yazımızı yine onun bir dörtlüğü ile bitirelim.

Dünyada akla değer veren yok madem,
Aklı az olanın parası çok madem,
Getir şu şarabı, alın aklımızı:
Belki böyle beğenir bizi el âlem
UFKUN ÖTESİ
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XXI. yüzyılda “e-skills”

ve

birey

(*)

“İnsanoğlunu diğer
canlılardan ayıran en
önemli özellik, bilinç
kaynaklı değişim ve
yenilenme ihtiyacıdır.
Günümüzde sayısal
dünyadaki baş döndüren
gelişim hızı XXI. Yüzyıl
becerilerinin arasından
ICT becerileri olarak
adlandırılabilecek
e-skills’e odaklanma
ihtiyacını ortaya
koymaktadır.”

Tunay Alkan

Mesleki ve Teknik Maarif Müfettişi

Öncelikle milenyumda bireyde bulunması gerekli görülen XXI. Yüzyıl becerilerini ele alalım.
XXI. yüzyıl becerileri
Günümüzde birey, hangi ülkede yaşıyor olursa olsun küreselleşen dünyanın vatandaşı olmak
durumundadır. Küresel dünya vatandaşlığı ise, bireyin asgari ortak beceri ve niteliklere sahip olmasını
gerektirmektedir. Bunlar;
•

Temel beceri kazanma ve beceriyi kazandığını (en azından genel eğitim aldığını)
ispatlayan diploma,

•

Bilişim araçlarını kullanabilme, sanal dünyada / dijital ortamda yaşayabilme,

•

Ana dili dışında küresel ölçekte geçerli bir yabancı dili konuşabilme-yazabilme,

•

Yeni işler için esneklik ve hızlı uyum sağlama,

•

Ekip çalışmasına yatkınlık ve

•

Girişimcilik becerilerini bu asgari seviyede öne çıkan vasıflar olarak sayabiliriz. Genelde burada
sayılan beceriler üzerinde mutabık kalınmış ortak XXI. yüzyıl becerileridir.

Değişim ve beceri arayışları
Teknolojik değişim hız olarak 2000’li yılların başlaması ile gerçekten baş döndürücü bir ivme
kazanmıştır. 2000’li yıllar aynı zamanda teknolojide de bir değişim kırılması olarak karşımıza çıkmıştır.
Bu teknolojideki kırılma ise kendini hard teknolojilerden soft teknolojiye kayma olarak kendini
göstermiş, kendini analog yapı kurgusundan dijital yapıya geçiş olarak önceliklendirmiştir. Teknolojideki
hızlı değişime elektronik ve dijital açıdan bakarak konumuz ile ilgili olanlarından bazılarını sıralayacak
olursak;
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•

Dijital içeriklerde çok hızlı artış

•

Dijital içerik ortamlarında değişim

•

Dijital bilginin kaydedilme teknolojilerinde (yazılım / donanım) gelişim ve ucuzlama
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•

Bilgi depolama teknolojilerinde genişleme ve ucuzlama

•

Bulut bilişim

•

İletişim ortamlarında değişim ve hızlanma

•

Bilişim donanımlarında (PC’den tablet’e) dönüşüm

•

Girdi/Çıktı arabirimi değişimi dokunma/3D Printer ve kalem

•

Bilişimde insan makine arayüz değişimi

•

Dijital elektronikte fuzzy logic (nisbi mantık) kullanımı

•

Mekatronik bilim dalının ortaya çıkışı

•

Nanoteknolojik gelişmeler

•

Daha çok robot teknolojisi kullanımı

•

Biyomimetik (doğayı taklit bilimi) bilim dalının ortaya çıkışı

•

Yazıdan resim ve videoya içerik geçişi

•

Kuşak değişimi (dijital yerlilerin ortaya çıkışı)

tabii ki bu değerlendirme yaş ve kıdem açısından analog göçmenler tarafından yapılacaktır.
İnsanoğlu, insanlığın yaşadığı farklı dönem ve değişim süreçlerini belli bakış açıları ile
isimlendirmiştir. Gelişmeye dayalı değişim sebebi ile Milenyumda bu zamanın dijital doğanları olan Z

İşte bu hızlı değişim sebebi ile ortaya çıkan yeni kuşakları, kuşak sınıflandırması içinde ele almak
gerekmektedir. 2000 yılı civarı ortaya çıkan dijital kavşak baz alınarak yapılan kuşak sınıflandırmalarına
göre 2000 yılı öncesi doğanlara “Analog göçmenler” ve 2000 yılı sonrasını doğanlara ise “Dijital yerliler”
ismi verilmiştir.
Dijital yerli ve zaman-mekân ilişkisi
Dijital yerli adı verilen yeni ve yakın geleceği şekillendirecek olan kuşağa ait belirgin özellikler:
•

Internet ve çok kanallı televizyon ile birlikte büyüdüler.

•

Mobil ya da yüz yüze görüşme haricinde sanal görüşmeyi de tercih edebiliyorlar.

•

Yokluk bilgileri yok, sabırsızlar.

•

Teknoloji dostu olmalarının ötesinde bireysel, zor beğenen küresel dünya vatandaşlarıdır.

•

Özgürlüğüne düşkün,
sadakatsiz ve
tatminsizdirler.

•

•

Kendilerini iyi ifade eder ve
tercihlerini açıkça ortaya
koyarlar.
Sosyalliği ve çalışmayı çok
sevmezler.

Bu özellikler analog göçmen
bakış açısı ile yazılmış olması
bir zorunluluk ve gerçektir. Pek
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kuşağındaki dijital yerlilere yeni XXI. yüzyıl becerileri tanımlamak ve bu beceriler içerisinde e-skills’e
odaklanmak ihtiyacı duyuyoruz.

Şekil 1. Milenyuma Analog Göçmen Bakışı

Şekil 1’de Milenyum olarak adlandırılan XXI. yüzyıl başlangıcında gerçekleşen kuşak değişimi
bir bakış açısı oluşturmak üzere zaman(t) çizelgesine yerleştirilmiş ve analog göçmen gözü ile
analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu şemanın XXI. yüzyıl becerileri içerisinden odaklanılan e-skills’ın
oluşturulması ve kavranması için açıklanması gerekmektedir. Şekil 1’e bakıldığında t zaman çizgisi
üzerine yakın XX. yüzyıl kuşak sınıflandırmalarının tarihsel akışı içerisinde Emekliler (1925 öncesi
doğanlar), Kurucu kuşak (1926 – 1945 arasında doğanlar), Bebek patlaması (1946 – 1964 arasında
doğanlar),X Kuşağı (1965 – 1981 arasında doğanlar), Y Kuşağı (1982 – 1994/2000 arasında doğanlar), Z /
Milenyum Kuşağı (1995/2001 ve sonrasında doğanlar) şeklinde yerleştirildiği görülecektir.
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Sorumlu kuşaklar
1940 ile 1990 yılları arasında doğmuş olan yaşanmışlık ve entelektüel birikim olarak analog dünyayı
özümsemiş ve dijital dünyayı da yaşayarak kavramış; Bebek Patlaması ve X kuşağının tamamını
oluşturan bireyler ile Kurucu ve Y kuşağının bir kısmını kapsayan bireylerden oluşan yukarıda verilen yaş
aralığındaki kuşaklardan oluşmaktadır. Sorumlu kuşağın en önemli görevi ise analog dünyayı bilmeyen
Z kuşağına tecrübelerini aktarmak ve Z kuşağına tasarlayacağı dünyanın gerçekçi olması için yardımcı
olmaktır.
Analog göçmen gözü
Analog Göçmen tanımından da anlaşılacağı üzere yaşadığı zaman dilimi itibarı ile hem analog dünyayı
hem de dijital dünyayı görmüş kişilerdir.
Olay ufku
Analog göçmenin gözü doğum ve ölüm tarihi aralığındaki olay ufkunu tanımlamaktadır. Olay ufku
insan için bu dönüşüm zamanında geçirdiği dönemdir. Bir insan için yaklaşık maksimim 100 yaş ömür
alınsa bir insan için olay ufkunun yüz yıl olacağı anlamına gelir. Ancak uygun zaman diliminde doğan
insanlar için olgunluk yaşı olan kırk yaşlarını 2000 yılı civarında geçiren insanlar en uygun ve verimli
dönemlerinde olay ufkundadırlar ve -eğer gerekli bilince ve tecrübeye sahiplerse- en faydalı sorumlu
kuşakları temsil etmiş olurlar. Olay ufku bireyler ve değişen dünya için geçici bir süredir. Bu süre
1940 ile 1990 arasında doğanların yüz yıllık ömürleri olduğu düşünüldüğünde 2040 ile 2090 arasında
değişmekte ise de verimli oldukları yaşlar dikkate alındığında çocukluktan ve ihtiyarlıktan 30’ar yıl
çıkarılırsa 1970 ve 2060 arasındaki 90 yıllık bir zaman dilimindeki verimli olay ufku karşımıza çıkar.
2000 yılı civarında (t) zaman ekseninin teknoloji ve kuşaktaki ani değişimler sebebi ile bir
dönüşüm/kırılma yaşadığı görülmektedir. Bu dönüşüm ve kırılmanın hangi teknolojik gelişmelerden
kaynaklandığına dair örnekler verilmişti. Burada ‘dijital yerli’, ‘analog göçmen’ ve sorumlu kuşaklar
kavramından bahsetmemiz gerekir. Ayrıca dönüşümün ‘olay ufku’nu gören analog göçmen gözü de
açıklanması gerekir.
Dijital yerli
İngilizce de “digital natives” olarak isimlendirilen bu kuşak bilim adamları tarafından farklı bakış
açıları ile farklı tarihler başlangıç olarak alınsa da belli bir tarihten sonra, yani genel olarak 2000
yılından sonra doğanlara verilen isimdir. Dijital yerli veya dijital doğan, kuşak sınıflandırmasında Y
kuşağından sonra gelen yani Z kuşağında doğanlara verilen isimdir. Şeklinde tarihsel bakış açısı ile
tanımlansa da psikolojik, pedagojik, teknolojik ve sosyolojik gibi birçok açıdan bilimsel tanımlanma
çalışmaları yapmaya muhtaç bir kuşaktır. Ancak şunu vurgulamak gerekir ki; bu kuşak iletişim
probleminin kalmadığı, ulaşım imkânlarının artarak çok kolaylaştığı bilişim imkânlarının doğal dünyanın
bir parçasıymış gibi algılandığı bir dijital dünyaya doğdular.
Analog göçmen
Z kuşağı tabir edilen dijital yerlilerin, dijital doğan olarak dünyaya geldikleri zaman dilimi başlangıcında
hayatta olan kimselere ve/veya y kuşağı ya da öncesinde doğmuş ve halen yaşamakta olan insanlara
verilen isimdir. Bu kişiler dijital dünya ya doğmayıp, yaşarken dijital dünya ile karşılaştıkları
için geldikleri zaman diliminin özelliklerini taşımaktadırlar. Bu sebeple analog göçmen olarak
adlandırılmaktadırlar. Yani analog dünyaya doğup dijital dünyaya yaşarken göçmüş kişilerdir. Bu analog
göçmenleri oluşturan kuşaklardaki bireylerin öne çıkan özelliği analog dünyayı bilmeleri ve dijital
dünyada bu analog dünyayı baz alıp atıfta bulunmalarıdır. Bu kaşağın dijital dünyayı da içselleştirerek
zamanın anlamını en fazla çözenleri ise, daha çok X ile Y kuşağı arasına sıkışan bireylerden
oluşmaktadır.
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Uzaydaki karadeliklerin uzay-zaman bükülmesi sonucu ortaya çıkan olay ufkuna giren gezegenlerin,
kara delik tarafından yutulma sürecine kadar, kara deliğin oluşturduğu olay ufkundan görebildiği
açı gibi bu olay ufkuna giren her birey de ömrünün son bulacağı 2000 yılı sonrasındaki nihayetine
doğru ilerlemektedir. İşte bu süre içerisinde verimli yaşlardaki dijital yerliler için dünyanın dijital
transformasyonunun doğru gerçekleşmesi için gerekli sorumluluğu taşıyan bireylerin artması gerekir.
Bu noktada şu anda yaşayan analog göçmenlerin tamamının olay ufkuna girdiklerini ve önemli zaman
dilimi olan 2000 yılı civarını yaşadıklarını ve bunlar arasından olgunluk yaşı civarı ve sonrasındaki
bilinçli ve entelektüel kişilerin sorumluluğunun daha yüksek olduğunun bilinmesi gerekir. Bu durum,
bu kişilerden XXI. yüzyıl becerileri ve e-skills konusunda çalışanlarına daha fazla bir sorumluluk
yüklemektedir. İşte bu sorumlu kuşaktaki kişilerin XXI. yüzyıl ve bunun içerisinde yer alan ICT
becerilerini doğru tanımlamak gibi bir görevleri vardır.
E-skills
e-skills, kavram olarak elektronik beceriler olarak kullanılmakla beraber, “Aktif dünya hayatına
teknolojiyi kullanarak katılmak ve böylece güçlü olmak” olarak tarif edilmektedir. Yukarıda anlatılanlar
göz önüne alındığında e-becerileri Dijital dünyada yaşamak için öncelikle, dijital yerlilerin kazanması ya
da dijital yerlilere kazandırılması önem taşımaktadır. Bir ülkenin XXI. yüzyılda dünya ülkeleri içerisinde
başat rol oynaması için, sadece dijital yerliler değil sırası ile -yine de öncelikle- Z kuşağı olmak üzere
Y, X ve Bebek Patlaması kuşakları bireylerine de uygun yöntemler ile bu becerilerin kazandırılması
gerekmektedir. Ayrıca 21 yüzyıl becerileri ile beraber düşünülmesi gereken Türkçesi ince yetenekler/
beceriler olan “Soft Skills” kısmen bireyin duygusal zekâsı ile ilgili olmasının yanında, sosyal alandaki
değerleri uygulama becerileri olarak ifade edilebilecek bir terimdir. Davranışlar, sosyal zarafet,
iletişim, dil, alışkanlıklar, arkadaşlık ve iyimserlik gibi konularla daha çok ilgilidir. İnce beceriler bireyin
iletişimini, iş performansını ve kariyerini etkiler. Bireyin ince beceriler yeteneği bir organizasyonun
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başarısına doğrudan etki eder.’ Bir başka atlanmaması gereken beceri ise Türkçesi yeşil beceriler
olan “Green Skills”tir. Bireyin daha yaşanabilir bir yeşil dünya için yeryüzüne daha az karbon ayak izi
bırakacak şekilde kişisel ve iş hayatında dönük davranış kazanmasını sağlayan bilgiler edinme ve pratik
yapma alışkanlığı ile bunun farkındalığını kazanma becerisi olarak tanımlanabilir. Tüm bunların yanında
Türkçesi yenileşim olan inovasyon da bu becerilere paralel olarak biraya kazandırılması gerekmektedir.

Bu bakış açıları ile;
•

Kültürüyle toplum içinde,

•

Kişisel hayatında,

•

Arkadaş guruplarında,

•

Çalışma ve iş hayatında,

•

Devlet ve Kamusal kurumlar ile
iletişime geçmede,

•

Öğrenme ve kendini geliştirmede,

•

Üretmenin yeni yollarını keşfetmede,
teknolojiyi kullanarak hayata katılmak
ve daha güçlü olmak şeklinde e-skills’i
tanımlamak gerekmektedir.

Kısaca e-skills XXI. yüzyılda bu zamanın imkân ve teknolojilerinden kimsenin
yardımına ihtiyaç duymadan faydalanabilmek, bu teknolojileri kullanarak katma değer
üretebilmek ve bu beceriler ile hayata daha güçlü bir birey olarak katılmanın vasıflarıdır.
E-skills tartışmaları XXI. yüzyıl becerilerinin aslında halen belirlenemediğini
göstermektedir. Belki de çağımızda statik bir beceriler tanımlaması yapılması
(değişimin hızı sebebiyle) mümkün olmayacaktır. Sonuçta beceriler konusunda doğru
yola çıkaran da bu durum olabilir. Çünkü değişimin bu kadar hızlı olduğu bir dönemde
kalıcı beceri tanımlaması çağın ruhuna aykırı görünmektedir. Ancak yine de zamanın
yukarıda bahsedilen dinamik değişimleri göz önünde bulundurularak bir temel beceriler
tanımlaması yapıp bu becerilere zamanın teknolojik gelişmelerinin etkisi ile kendini yeni
şartlara hızla uydurabilen esnek, kendini ve dünyayı tanıma gerekliliği bilincine erişmiş
dinamik birey tanımlaması çerçevesinde e-skills çalışmaları yapılmalıdır. Değişime ayak
uydurabilmek için kendini ve dünyayı tanıma bilincine erişmeyi hedef olarak belirlemiş
bireyin beceri tanımlamasını çalışmak bu konuda nihai hedef olsa gerek.
*Tunay Alkan (Mesleki ve Teknik Maarif Müfettişi) Tarafından Hazırlanıp TBD 31.
Bilişim Kurultayında Sunulan “XXI. YÜZYILDA E-SKILLS VE BİREY” Adlı Bildiriden
Derlenmiştir
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TBD “Sayısal Gündem 2020”
gruplarının Türkiye’nin geleceğine
yönelik öngörüleri…

6-9

Kasım’da Ankara’da akademi,
özel sektör ve kamu kurumlarının
buluştuğu “Bilişim’2014”,
etkinliğinin ana teması ikinci kez, Avrupa Birliği’nin
(AB) Ağustos 2010’da kabul ettiği “Sayısal Gündem
2020” (Digital Agenda 2020) yedi eylem alanını
kapsayan “Sayısal Gündem 2020” programı oldu.
AB’nin “Sayısal Gündem 2020” program
kapsamındaki 136 eyleme uygun olarak Türkiye’nin
atması gereken adım, rol ve önceliklerin
tartışmaya açıldığı etkinlikte Türkiye Bilişim
Derneği (TBD), yedi ana hedefi kapsayan 40
öncelikli alan ve Türkiye’de henüz uzmanı
bulunmayan konuları, bünyesinde oluşturduğu ve
bin 500 uzmanın yer aldığı gruplarda inceledi.
Etkinlikte düzenlediği 33 çalıştayda TBD, “Sayısal
Gündem 2020” hedefine uygun strateji, hedef ve
yapılanmaların benzerinin bir an önce Türkiye için
de bir an önce belirlemesi gerektiğine dikkat çekti.
TBD çatısı altında 40 farklı konuda kurulan çalışma
grupları üyeleri akademisyen, ilgili uzman ile
yetkililer, bürokrat ve iş dünyası temsilcilerinden
oluşan uzmanlar, Türkiye’nin sayısal gündeme
yönelik olarak 2020 yılına kadar izleyeceği strateji,
politika ve izlemesi gereken yol haritasını masaya
yatırdı. 2020 yılına kadar gönüllü olarak çalışacak
gruplarla TBD, Türkiye’nin bilişim geleceğini
şekillendirilip denetlenmesini koordine ederken
yine bilişimin gündemini belirleyip geleceğine
yön verecek, teknoloji politikalarını izleme ve
denetleme misyonuyla hareket edecek.

Yedi ana hedefi kapsayan 40 öncelikli alanda, 2020 yılına kadar gönüllü
olarak çalışacak TBD Sayısal Gündem 2020 Çalışma Grupları, 33 çalıştayda
bin 500 uzmanın hazırladığı raporlarla, izlenmesi gereken strateji, politika,
yol haritası, atılacak adımlar ve oluşturulması öngörülen mekanizma ve
yapıları belirledi.
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Çalışma gruplarının değerlendirme ve öngörülerini
içeren raporlara göre, Türkiye’de “Akıllı ulaşım
sistemleri”nin oluşturulmasının devlet politikası
haline gelmesi ve “AUS Türkiye” Platformunun
kurulması sağlanacak. “Türkiye Açık Veri
Envanteri” ve “Mevzuat Envanteri” oluşturulacak.
İlköğretim ve lisede, BT derslerinin her
kademede zorunlu olması çalışmaları yapılacak.
Vatandaşların e-okuryazarlık becerilerinin
geliştirilmesi ve günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı
yönde teknoloji kullanımını destekleyici eğitim

programları geliştirilecek. TBD, TÜBİTAK’ın
üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile bulut
konusundaki ortak çalışma ilkelerini yayınlaması,
mevzuata uygun bir program kapsamında destek
mekanizması için görüşmeler yapılacak.
Her bir haneye giden temel hizmetlerin
(elektrik, gaz, su) içerisine Genişband internet
erişiminin de eklenmesi yönünde farkındalık ve
kamuoyu oluşturulacak. Kütüphane materyali,
müze objeleri, arşiv malzemeleri ve görsel
işitsel eserlerin sayısallaşmasına yönelik
bir Sayısallaştırma Standardı ve Yönergesi
hazırlanacak. AB Horizon 2020’de yer alan
sağlık bilişimi alanındaki teşvik ve programlara
Türkiye’nin etkin katılımı sağlanacak ve bu konuda
farkındalık yaratılacak.
Türkiye’de “Sayısal Oyun Endüstrisi”nin
oluşturulması ve dünya ile rekabet edebilecek
endüstriyel bir alan yaratılması konusunda kamu
desteğinin alınmasına yönelik farkındalık ve
işbirliği çalışmaları yapılacak. Türkiye’de siber
suçlarla mücadele konusunda TBD, Türkiye
Barolar Birliği, TBMM, BDDK ve RTÜK ile paylaşım
içerisinde olacak.
Sosyal medya kullanımına yasal sınırlandırmalar
getirmek yerine, özgür bir paylaşım ortamında
kamu ve insanlık yararına kullanımını sağlamak
ve her türlü zararlı etkilerinden arındırmak için
“Sosyal Medya Etik Kuralları” oluşturulacak.
AB Horizon 2020 destek programından kaynak
oluşturularak “Akıllı Kentler Master Planı ve
Eylem Stratejisi” hazırlanacak. Siber Güvenlik
Strateji ve Eylem Planı’nın güncellenmesi ile
yerli üretimi teşvik edecek şekilde yasal ve
teknik uygulamalarda somut adımlar atılması
sağlanacak.
TBD bünyesi ve öncülüğünde “Bilişim Kuluçka
Merkezi” oluşturularak, genç bilişimciler ile melek
yatırımcıların bir araya getirilmesi sağlanacak,
genç girişimcilerin desteklendiği bir ekosistem
oluşturulacak. TBD “Sayısal Gündemi 2020”
Uzmanlık Grupları’nın tespit, öneri ve 2015
öngörülerini sizlerle paylaşıyoruz:

Gündem: TBD Sayısal Gündem 2020 uzman raporları
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birbirinden değerli tespitler ve hedefler ortaya
konmuştur.
TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları;
Avrupa Birliği (AB) “Digital Agenda for Europa”
programının Türkiye ayağını oluşturmak ve
ülkemizin bilişim teknolojilerinde AB Program ve
Hedeflerine uyumlu çalışmalar yürütmesinin yanı
sıra kendi bilişim endüstrisinin gelişmesi, yatırım
ve gelişme stratejilerinin öngördüğü hedeflere
ulaşılabilmesinin desteği olacak çalışmalar
yapmak üzere kurulmuştur.
40 ayrı Uzmanlık Grubu ve bu güne kadar
yaklaşık 650 uzmanın aktif destek verdiği TBD
Sayısal Gündem 2020 ( TBD SG2020 ) Uzmanlık
Grupları’nda akademisyenler, konularının uzmanı
kamu ve özel sektör bilişim çalışanları yer
almaktaydı.

TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık
Grupları Çalıştayları sonuç basın bildirisi
Akıllı ulaşım, BT dersleri, e-okuryazarlık
becerileri, bulut bilişim, siber güvenlik,
sayısal oyun…

1971

yılından bu yana, 43 yıldır Türkiye’nin Bilişim
gündemini belirleyen, gelecek teknolojilerini öngören
ve Türkiye’nin önde gelen dünya devletleri ile birlikte
eş zamanlı olarak bilişim teknolojilerinden yararlanması için çalışmalar
yapan Türkiye Bilişim Derneği (TBD); 6- 9 Kasım 2014 tarihleri arasında
Ankara ATO Kongre ve Sergi Sarayı’ nda 31. Bilişim Kurultayı ve CITEX fuarını
gerçekleştirmiştir.
Gerçekleştirilen kurultay çerçevesinde TBD bünyesinde oluşturulmuş
Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları da birer çalıştay yapmış, çalıştaylarda
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Kurultay çerçevesinde yapılan çalıştaylar
sonucu TBD SG2020 Uzmanlık Grupları, bundan
böyle 1500 uzman ve akademisyenle Türkiye’nin
geleceğini şekillendirmek, ülkemizin bilişim
teknolojileri ile kalkınması ve her alanda
bilişim teknolojilerinden etkin yararlanması için
çalışmalar yürütecek olup, aynı zamanda devletin
bilişim politikalarının oluşturulması, izlenmesi ve
ilerlemelerin skorlanarak kamuoyuna duyurulması
görevini üstlenecektir.
TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları
40 ayrı uzmanlık grubu ve 1500 uzman ve
akademisyenin katılımı ile 6 – 9 Kasım 2014
tarihlerinde yapılan çalıştaylar sonucu 2015
yılında gerçekleştirmek üzere 500’ e yakın eylem
ve hedef tespit etmiş olup, bunlardan başlıcaları
kamuoyunun bilgisine aşağıda sunulmuştur:
Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS):
Türkiye’de “Akıllı ulaşım” sistemlerinin
oluşturulmasının devlet politikası haline gelmesi
konusunda somut belge niteliğinde olmasını
sağlamak amacıyla 2015 – 2019 e – Devlet Strateji
Belgesinde AUS’un tüm gerek ve şartlarıyla yer
alması sağlanacaktır.
İlgili kamu kurumları ve yerel yönetimlerin
akıllı ulaşım sistemlerine yatırım istekliliğini

artırmak ve yapılan iyi çalışmaları ödüllendirmek
için TBD Ulusal Bilişim Kurultaylarında sunulmak
üzere TBD tarafından “Yılın AUS Projesi Ödülü”
verilecektir.
Kamu kurumları, özel sektör ve ilgili STK’ların
da desteği alınarak ulaştırma hizmeti yapan
kamu kurumları, yerel yönetimlere yönelik AUS
farkındalık ve fayda eğitimleri yapılacaktır.
AUS ihtiyaç sahipleri olan kurumlar, ihtiyaç
analizi yapan uzman ve akademisyenlerle AUS
konusunda uzmanlaşan bilişimciler bir araya
getirilerek, ihtiyaç tespiti, analiz ve BT ile çözüm
üretme çalışmaları yapılacaktır.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın öncülüğü ve sekreteryasında
kurulacak olan Ulusal AUS izleme Komitesi’nde
TBD olarak yer alıp, etkin bir şekilde katkı vermek
üzere gerekli girişim ve çalışmaları yapılacaktır.
Türkiye’de akıllı ulaşım sistemleri konusunda
esasların belirlenmesi, yatırım yapılması ve
izlenmesi süreçlerini koordine etmek üzere kamu,
yerel yönetimler, özel sektör ve STK’ların ortak
girişimi ile “AUS Türkiye” Platformunun kurulması
konusunda girişimlerde bulunulacak ve kurulması
sağlanacaktır.
Açık Veri :
Avrupa’da 30 milyar Avro’luk bir katma
değer yaratması hedeflenen ve kısaca üretilen
bilginin açık kullanımı ile yeniden değerlendirilip
katma değerli hizmetler yaratılması olarak
özetleyebileceğimiz “Açık Veri” endüstrisinin
oluşmasını temin etmek için “Türkiye Açık
Veri Envanteri” ve “Mevzuat Envanteri”
oluşturulacaktır.
Açık veri konusunda yapılan çalışmaları
desteklemek ve başarılı projeleri teşvik etmek için
“Açık Veri Bilişim Ödülleri” verilecektir.
TBD Açık Veri Uzmanlık Grubu’nun, başta AB
olmak üzere diğer ülkelerde bu konuda çalışma
yapan kuruluşların Türkiye’ deki uluslar arası
temas noktası olması sağlanacaktır.
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Yerel yönetimler ve kamu kurumları ile
“Açık veri”nin gerekliliği, ülke ekonomisinde
nasıl katma değer yaratacağı ve bilgi toplumuna
geçişte stratejik rolü konusunda ortak toplantılar
yapılacaktır.

TBD ve TSE eşgüdümünde bulut alanında
çalışan uzman mesleklere dair meslek standartları
veya mevcur bilişim meslek standartlarına
yapılabilecek eklerin geliştirileceği bir çalışma
grubu oluşturulacaktır.

Çocukların çevrimiçi istismardan korunması:

TBD, TÜBİTAK ve üniversiteler eşgüdümünde
bulut ve bulut güvenliği alanında kritik araştırma
konularının saptandığı, bu konulara dönük ulusal
araştırma kapasitesinin tespit edildiği bir rapor
yayınlanacaktır.

Çocukların internet ortamında istismarının
önüne geçilmesi için TBD öncülüğünde ve
STK’ların işbirliği ile çeşitli kampanyalar
düzenlenerek çocukların yaşlarına ve gelişim
özellikleri dikkate alınarak bilinçli internet
kullanımı ve üreme sağlığı gibi konularda
bilinçlendirme, bilgilendirme çalışmaları
yapılacaktır.
Dijital vatandaşlık, dijital okur-yazarlık ve
dijital yeterlik konularına daha fazla önem verilip
Türkiye’deki medya okur-yazarlığı ve bilişim
derslerinin bu yönde geliştirilmesi sağlanacaktır.
İnternet servis sağlayıcı, mobil işletmeci
ve içerik sağlayıcı şirketlerin ticari faaliyetleri
gereği, düzenlemelerin olası engelleyici ve/veya
daraltıcı sonuçlarını beklemeksizin çevrimiçi
hizmetlerde yada çocukların çevrimiçi hizmetleri
kullanmalarından dolayı kaynaklanacak riskleri
en aza indirecek tedbirleri almasını sağlamak
konusunda destekleyici, yönlendirici, farkındalık
yaratıcı çalışmalar yapılacaktır.
Birlikte çalışabilirlik:
Türkiye’de BT yatırımlarının verimliliğini
artırmak ve birlikte çalışabilir yapılar oluşturmak
üzere ulusal BT standart ve rehber dokümanları;
bu standartlara uyum için mevzuat ve
şablonların oluşturulması, sertifikasyon ve ihale
süreçlerinin tanımlanması ve bunların eğitimi
konusunda “Kurumlara ilişkin Olgunluk Modeli”
geliştirilecektir.
Kamu kurumlarının BT kurumsal mimari ve
semantik / süreç birlikte çalışabilirliklerine ilişkin
süreç haritaları, arayüzleri ve süreç kataloglarının
oluşturulması sağlanacak, e-devlet servis
envanterine yönelik önerilerimiz geliştirilecektir.
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E – devlet / E – Yönetişim:

BT İşgücü ve İşgücünde BT Yeteneği:
İlköğretim ve lise düzeyinde, BT derslerinin her
kademede zorunlu olması, mevcut BT derslerinin
yanında algoritma, programlama gibi derslerin
de ilave edilmesini sağlamak için çalışmalar
yapılacaktır.
Kamu, üniversiteler ve özel sektör bir araya
getirilerek BT üst düzey mesleki yeterlilik
ölçütlerinin AB’nin e-beceri ölçütleri ile uyumlu bir
şekilde belirlenmesi sağlanacaktır.
Her kadının e-okuryazarlık becerisini
kazanması temel bir hak olarak topluma
benimsetilecek, kadınların e-okuryazarlığını
geliştirecek program ve kampanyalar
oluşturulacak, bu konuda yapılan her türlü çalışma
desteklenecektir.

Bulut Bilişim:
TBD tarafından Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun
(BTK) komisyonları ile Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK)
AKASYA ve TÜBİTAK B3 projeleri ve Kalkınma
Bakanlığı, telekomünikasyon servis sağlayıcılar
ve sektörel yazılım temsilcilerinin eşgüdümünü
sağlayan çalıştaylar dizisi başlatılacaktır.
TBD olarak TÜBİTAK’ın üniversiteler ve özel
sektör kuruluşları ile bulut konusundaki ortak
çalışma ilkelerini yayınlaması ve mevzuatın
elvermesi durumunda 1511 programı, vb. uygun
bir program kapsamında destek mekanizmasını
çalıştırması için görüşmeler yapılacaktır.

Kadınların BT sektöründeki istihdamını
artırmaya ve teşvik etmeye yönelik farkındalık
çalışmaları yapılacak, kamu istihdamında pozitif
ayrımcılık kriterleri geliştirilmesi sağlanacaktır.

TBD eşgüdümünde özel sektör
kuruluşlarımızın Cloud Security Alliance (CSA)
üyeliğine yönlendirilmesi ve CSA çalışma
gruplarına katılımı özendirilecektir.

Vatandaşlarımızın e-okuryazarlık becerilerinin
geliştirilmesi ve günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı
yönde teknoloji kullanımını destekleyici eğitim
programları geliştirilecektir.

TBD ve TSE eşgüdümünde ITU, ISO, ETSI,
CEN/CENELEC çalışmalarına katkı verilmesi için
özendirici faaliyetler yürütülecektir.

Türkiye’de vatandaşın e-devlet hizmetlerinden
etkin bir şekilde yararlanması için “Tek nokta
hizmet durakları”na ilişkin tespit, analiz ve
inceleme çalışmaları yapılarak bu konuda ilgili
kuruluşların birlikte çalışabilirliği için gerekli
girişimler yapılacaktır.
Türkiye’de yürütülmekte olan e-devlet
çalışmaları ve eylemlere ilişkin ulusal ve
uluslararası standartlar belirlenerek e-devlet
projelerinin bu bilgiler ışığında iyileştirilmesi
için çalışmalar yapılacak, izleme komiteleri
oluşturulacaktır.
Genişbant Hizmetleri ve Spektrum Yönetimi:
Türkiye’de her bir haneye giden temel
hizmetlerin (elektrik, gaz, su) içerisine Genişband
internet erişiminin de dahil edilmesi ve bunun
hukuki olarak temel hak olarak kabul edilmesi
yönünde farkındalık ve kamuoyu oluşturma
çalışmaları yapılacaktır.
Ülkemizde bütüncül bir “Genişband
Stratejisi”nin oluşturulması, genişbant erişime
dayalı teknolojik yatırımların yapılmasının
sağlanması ile özellikle eğitim ve sağlık
alanlarında gerçekleştirilecek tüm projelerin
genişbant erişime dayalı çözümler olması
konusunda ilgili taraflar nezdinde farkındalık
yaratma çalışmaları yapılacaktır.
Türkiye’de “Etkin Spectrum Yönetimi, Analizi
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ve Dağıtımı”nın sağlanması, altyapıların ortak
kullanımı, iletişim ve bilgi teknolojileri sektörünün
önünü açacak şekilde regülasyonların yapılması
konularında kamu, özel sektör ve STK’ların bir
araya gelmeleri ve kamunun somut çözümler
geliştirmesi sağlanacaktır.
Kültür ve Sanatta Bilişim:
Ülkemizde kütüphane materyali, müze objeleri,
arşiv malzemeleri ve görsel işitsel eserlerin
sayısallaşmasına yönelik bir Sayısallaştırma
Standardı ve Yönergesinin hazırlanacaktır.
Kamu kaynakları ile sayısallaştırılan ve telif
hakkı gerektirmeyen bilimsel bilgi dışındaki
eserlerin (gazete, dergi, kitap, resim, fotoğraf,
görsel işitsel malzeme) ücretsiz olarak sunulması
için ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar
yapılacaktır.
Arşiv ve kütüphanelerimizde bulunan
Osmanlıca eserlerin gelişmiş optik tanıma ve
aktarma teknolojileri ile sayısal ortama aktarılıp,
her türlü tarama, inceleme imkanlarının
geliştirilmesi ile araştırmacıların hizmetine
sunulmasının sağlanması konusunda gerekli
yatırımların yapılması sağlanacaktır.
Sağlık Bilişimi:
AB Horizon 2020’de yer alan sağlık bilişimi
alanındaki teşvik ve programlara ülkemizin etkin
katılımı sağlanacak ve bu konuda ilgili kurumlar ve
sektörlere yönelik farkındalık yaratılacaktır.
Ülkemizde çeşitli kuruluşlar tarafından
toplanan sağlık verilerinin kalitesinin artırılmasına
ve oluşmakta olan büyük veri bulutunun
karmaşıklığını önlemeye yönelik metodolojiler
araştırılarak geliştirilecek metodolojilerin
kullanılması sağlanacaktır.
AB’den ülkemize gelen ve ülkemizden
AB’ye seyahat eden vatandaşların hasta
güvenliğini sağlamak üzere sağlık kayıtlarının
etkin değişiminin sağlanması ve veri değişim
standartlarının oluşması sağlanacaktır.
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Yaşlanan nüfus ve kronik hastalıkların artması
nedeniyle evde bakım teknolojilerini içerecek
şekilde teletıp hizmetlerinin geliştirilmesi ile
engelliler ve özel ihtiyaç gruplarına yönelik teletıp
hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili
kurumlar ve kamuoyu nezdinde bilgilendirme ve
kamuoyu oluşturma çalışmaları yapılacaktır.
Sayısal Oyun Endüstrisinin Geliştirilmesi:
Türkiye’deki sayısal oyun endüstrisinin
gelişmesi için; oyun geliştiricilerinin profilini
çıkartmak, üretim bilgileri ve istatistiklerini
çıkararak “Türkiye Video ve Bilgisayar Oyunları
Endüstrisi Envanteri” çıkartılacaktır.
Türkiye’de “Sayısal Oyun Endüstrisi”nin
oluşturulması ve dünya ile rekabet edebilecek
endüstriyel bir alan yaratılması konusunda
kamu desteğinin alınmasına yönelik farkındalık
ve işbirliği çalışmaları yapılarak 2015 yılında
somut adımlar ve düzenlemelerin yapılması
sağlanacaktır.
Türkiye’de “Sayısal Oyun Endüstrisi”nin
gelişmesi için halen yüksek lisans düzeyindeki
eğitim programlarının diğer eğitim düzeylerine
yaygınlaşması sağlanarak oyun endüstrisine
değişik katmanlarda mesleki yeterliliğe sahip
geliştiricilerin katılması sağlanacaktır.
Siber Suçlarla Mücadele:
Türkiye’de siber suçlarla mücadele konusunda
bilişim mevzuatına yönelik eksiklikler tespit
edilerek yasal düzenlemeler ile ilgili öneriler
Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği içerisinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) iletilmesi
sağlanacaktır.
TBD olarak bankaların sızma testlerine ilişkin
periyot ve nitelik konusunda yapacağımız analiz ve
çalışmalar sonucu elde ettiğimiz tespit ve önerileri
gereğinin yapılması için Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) ile paylaşılacaktır.

etkinliği konusunda Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu (RTÜK) ile paylaşım içerisinde olacağız.
Sosyal medya:
Ülkemizde sosyal medya kullanımına yasal
sınırlandırmalar getirmek yerine, özgür bir
paylaşım ortamında sosyal medyanın kamu ve
insanlık yararına kullanımını sağlamak ve her
türlü zararlı etkilerinden arındırmak için “Sosyal
Medya Etik Kuralları” oluşturulacak ve sosyal
medya kullanıcıları tarafından kabul görmesi
için gerekli çalışmalar yapılacak, kampanyalar
düzenlenecektir.
Kamu kurumların sosyal medya kullanımına
yönelmeleri ve vatandaş odaklı hizmetlerinde
sosyal medyayı etkin bir araç olarak kullanmalarını
sağlama konusunda gerekli farkındalık ve işbirliği
yaratma ortamı sağlanacaktır.
Özellikle çocukların ve gençlerin sosyal
medyayı yararlı kullanımları ve zararlarından
korunmaları konusunda kamu spotları
hazırlanması konusunda ilgili yapımcı firmalar ve
kamu kurumları ile işbirliği yapılacaktır.
Akıllı Kentler:
Yerel yönetimlerin akıllı kentlere dönüşümünde
finans konusunda destek alabilmesi açısından AB
Fonları veya Kalkınma Ajanslarının destekleme
fonları hakkında bilgilendirilme çalışmaları
yapılacaktır.
İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde ve AB
Horizon 2020 destek programından kaynak
oluşturularak “Akıllı Kentler Master Planı ve
Eylem Stratejisi” oluşturulacaktır.
Siber Milli Savunma:
Ülkemizin yürüttüğü / yürüteceği siber milli
savunma çalışmalarının etkinliğinin arttırılması

ve vakalarda etkin reaksiyonların sağlanabilmesi
için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
(USOM) (USOM)/ Siber Olaylara Müdahale Ekipleri
(SOME) sürdürülebilir işbirliğinin oluşturulmasını
sağlamak amacıyla yasal düzenleme çalışmalarına
öncülük yapılacaktır.
Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı’nın
somut uygulamalara yönelik güncellenmesi
ile yerli üretimi teşvik edecek şekilde yasal ve
teknik uygulamalarda somut adımlar atılması
sağlanacaktır.
2015 yılında en az 5 öncelikli kamu kurumu
olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında siber
güvenlik farkındalığı oluşturulması için eğitim ve
seminerler verilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki siber milli
güvenlik kritik altyapıları ve verileri belirlenerek
envanterinin çıkartılması sağlanacaktır.
2015 yılında yapılacak olan siber tatbikatlara
ait sonuç değerlendirilmesinin detaylı olarak tüm
paydaşlara bildirilmesi sağlanacaktır.
Yeni Nesil Web Teknolojileri:
Kamu kurum ve kuruluşlarında açık kaynak
kodlu yazılımların kullanılması konusunda
farkındalık ve teşvik çalışmaları yapılacaktır.
BT Teşvikleri:
TBD bünyesi ve öncülüğünde “Bilişim Kuluçka
Merkezi” oluşturularak, genç bilişimciler ile melek
yatırımcıların bir araya getirilmesi sağlanacak,
genç girişimcilerin desteklendiği bir ekosistem
oluşturulacaktır.
BT alanında hibe projesi yazan firmaların
akreditasyonu ile ilgili standartlar oluşturulması
ve akreditasyon yönetmeliğinin çıkartılması
sağlanacaktır.

TBD olarak siber suçlarla mücadeleye yönelik
kamu spotların daha etkili ve çarpıcı olması
konusunda bu konuda sorumluluk üstlenen
kurumlarla işbirliği yapacak, kamu spotlarının
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Bilişim teşvikleri ve yatırım
havuzları konusunda
farkındalık yaratmalı
Ar-Ge ve inovasyon projeleri için ihtiyaç duyulan kuluçka merkezlerinin
hibe fonu ile kurulmasının sağlanmasına ilişkin çalışmaların yapılması
gerekiyor.

31.

Ulusal Bilişim Kurultayı’nda,
TBD Sayısal Gündem 2020
kapsamında çalışmalarına devam
eden Bilişim Teşvikleri ve Yatırım Havuzları
Grubu, sektörün sorunları ve ihtiyaçlarını
tartıştı. Bilişim Teşvikleri ve Yatırım Havuzları
Grubu; konunun aktörleri, ihtiyaç sahipleri ve
STK’ları bir araya getirip mevcut durum tespiti
ve yapılacak çalışmalar üzerinde durdu. Amacı
farkındalık yaratıp yararlanıcıların sürece katkı
vermelerini sağlayacak ortamlar yaratmak olan
grup, ihtiyaçların doğru analiz edilip, Türkiye’de
bilişim alanında yapılacak Ar-Ge ve inovasyon
desteklerinin doğru kanallarla aktarılmasını
sağlamaya çalışıyor.
Kurultay sırasında yapılan oturumda ana
çerçevede açılış konuşmasını TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı ve Horizon
2020 Ulusal Koordinatörü Hakan Karataş yapıp
ana hatlarıyla Avrupa Birliği (AB) ile paralelde
Türkiye için mevcut durumu ve verilen destekleri
açıkladı. Konunun devamında Destekler ve
Teşvikler Sorumlusu Ebru İmamoğlu, proje
ödülleri ve projede verilen diğer ödüller
hakkında kapsamlı bilgi aktardı.
Türkiye’de Kalkınma Ajansları arasında ilk defa
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Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim
Teknolojileri Mali Destek Programı açıklayarak;
bilişime önem verdiğini gösteren İzmir Kalkınma
Ajansı (İZKA) Planlama, Programlama ve
Koordinasyon Birim Başkanı Murat Çelik,
bilişime yönelik teşvikler nasıl olması konusuna
açıklık getirdi.
Oturumda İZKA tarafından desteklenen Pikotek
firmasının geliştirdiği “Etkin Enerji Yönetim
Sistemi” konulu uygulamasını, firma sahibi
Tolga Bozdağ, başarı öyküsünü olarak anlattı.
Projenin tasarlanması aşamasından başlayarak,
ajansa sunulması, karşılaşılan durumların
değerlendirerek, İZKA ile projenin yürütülmesi,
proje kapsamında firmanın kazanımları ve
hangi konularda tecrübe sahibi oldukları ve
sonuçlarına kadar ayrıntıları panel katılımcıları
ile interaktif olarak paylaştı. Ayrıca projenin
devamında sürdürülebilirlik adına farklı destek
ve teşvik başvuruları ile devam edecekleri ve
bundan sonraki aşamada yerli üretim konusuna
odaklanacakları da ekledi.
Başarı öykülerinden bir diğerini de Pera
EEMEA Danışmanlık şirketinden Esra Okumuş
konuşmasında yer verdi. Projelerin başarılı
olması için uygulanacak ve halihazırda
Avrupa’da birçok bilişim projesinin başarısını

sağlayan “Growth Accelerator” metodolojisinden
söz edip örnekler verdi. Bu metodoloji ile
beraber, IT firmalarına sağlanacak önemli bir
büyümeyi hedeflediklerini belirttiler.
Bilişim Teşvikleri ve Yatırım Havuzları grubu
ayrı bir panelde de konunun diğer aktörleri ile
bir araya geldi. Ankara Kalkınma Ajansı’ndan
Program Yönetim Birimi Sorumlusu Süleyman
İslamoğlu Ankara’da konuya bakışı ve yapılan
uygulamalara yer verdi. Bu güne kadar bu
konuda verilmiş destekler ve Ankara özelinde
bundan sonra devam edecek desteklere değindi.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Başkan Yardımcısı Yusuf Keskin önümüzdeki
dönem yapılacak hizmetlerden ve aktarılacak
desteklerden bahsetti ve salondaki genç
katılımcıların nasıl desteklenebileceğini ve neler
yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi.
Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) temsilcisi
Ertan Barut, Türkiye’de uzun zamandır YASAD’ın
yaptığı çalışmaları, yazılım ihracatı açısından kat
edilen mesafeyi ve daha yapılması gerekenleri
paylaştı. YASAD’ın sektöre verdiği katkıyı,
bundan sonra yapılması gereken çalışmaları
özetledi.
Bilişim Teşvikleri ve Yatırım Havuzları Grubu;
gruba katkı vermek isteyen gönüllü katılımcılar
ile çalışma grubunun hedefleri ne olmalı,
nasıl çalışmalara yer vermeli konuları tartıştı.
Katılımcı profili hem konunun aktörleri, kamu
sektörü ve özel sektörden konuya ilgi duyan ve
katkı vermek isteyenlerden oluşması çalıştayı

daha verimli kıldı. Geniş katılımcı grubu
uzun saatler boyu verebilecekleri katkıları ve
düşüncelerini anlatma fırsatını buldu. Horizon
2020 geniş kapsamda ve Bilişim Teşvikleri
Yatırım Havuzları grubunun hangi aşamalarda
farkındalık yaratması gerektiği konusunu da
masaya yatırdı. Çalışma grubu bundan sonraki
faaliyetlerine ve görüşlere kendi platformunda
devam etmek üzere çalıştayı kapattı. Kurultay ve
çalıştay sonuçlarını kısaca şöyle özetlenebilir:
Piyasada çok sayıda hibe projesi yazma ve
danışmanlık hizmeti veren firma var ve ArGe projeleri yazma konusunda yeterlilikleri
denetlenemiyor. İlgili bakanlıklar tarafından
akreditasyon yönetmeliğinin çıkarılması ve hibe
veren kuruluşların bu akreditasyonu istemesi
konusunda çalışmalar yapmak.
Ar-Ge ve inovasyon projeleri geliştirilirken
ihtiyaç duyulan kuluçka merkezi konusunda ve
genç girişimcilerin teşvik edilmesi ve melek
yatırımcılarla buluşturulması, bu kuluçka
merkezinin bir hibe fonu ile kurulmasının
sağlanması bu konuda bundan sonra gerekli
çalışmaların yapılması.
Türkiye’de bilişim teşvikleri ve yatırım havuzları
konusunda, farkındalık yaratmak için yapılacak
faaliyetler gerçekleştirilecek. Sektör şirketlerine
konuların aktarılması ve Derneğin bu konuda
vereceği destek ve koordinatörlük görevini
üstlenmesi konusu görüşüldü.
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Bulut alanında belgelendirme
yapmaya yetkili kuruluşlar oluşmalı
Kamu ve kritik özel sektör kuruluşlarında bulut odaklı bilgi güvenliği
risk analizleri yapılması istenirken TBD, TÜBİTAK ve üniversitelerin
eşgüdümünde bulut ve bulut güvenliği alanında kritik araştırma
konularının saptandığı, bu konulara dönük ulusal araştırma
kapasitesinin tespit edildiği bir rapor yayınlanacak.

TBD’

nin 7 ana hedeften
biri olan Ar–Ge ve
İnovasyon Çalışma
Grubu’nun alt gruplarından biri de “Bulut
bilişim” olarak gerçekleştirildi. Prof. Dr.
Ali Yazıcı’nın yönettiği “Bulut bilişim”
çalıştayında, “Bulutta Sanallaştırmanın
Önemi”, “Kamuda Bulut” ve “Bulut
Güvenliği” konuları irdelendi. Çalıştayda
dile getirilen öneri ve sonuçlar, “Anlayış ve
Buluta Hazırlık”, “Standartlar”, “Mevzuat
ve Belgelendirme”, “Teknoloji Geliştirme”
ile “Yatırım Ortamı ve Teşvikler” başlıkları
altında toplandı:

Anlayış ve buluta hazırlık
-Bulut bilişimin teknoloji ve işletme modeli
olarak iki farklı perspektifi olduğunun
doğru anlaşılması gerekiyor.
-Üniversitelerde bulut bilişim konulu
dersler, yüksek lisans ve doktora tezlerinin
sayısı artırılmalı.
-Başta kamu kurumları ve yurt dışı ile
bağlantılı özel sektör kuruluşlarında veri
yaşam çevrimi analizleri tamamlanmalı.
-Başta kamu kurumları ve kritik özel
sektör kuruluşlarında bulut odaklı bilgi
güvenliği risk analizleri yapılmalı.
-Özellikle KOBİ’lerin bulut bilişimi doğru
kullanmak konusunda eğitilmesi gerekiyor.
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Standartlar
-Kurumların ve bulut teknolojisini kullanarak
teknoloji ve ürün geliştiren tüm paydaşların
açık standartlara uyması ve katkı koyması
sağlanmalı.
-TSE’nin onaylanmış ISO standartlarını ulusal
standart haline getirmesi ve bu konuda rehber
hazırlaması gerekiyor.
-Türkiye’den uluslararası standart
örgütlerinde (ITU, ISO, ETSI, CEN/CENELC, vb)
daha çok katılım olmalı. Bu katılım, finansal
olarak da desteklenmeli.
-Değişik türdeki Hizmet Servisi Anlaşmaları
(HSA) için referans anlaşma metinlerinin
oluşturulması gerekmektedir.

Mevzuat ve belgelendirme
-Ulusal mevzuatlarımız en kısa sürede Avrupa
Birliği standartlarını yakalamalı.
-Türkiye’deki veri merkezi işleticilerinin
başta yaygın de facto standartlar (CSA CCM,
vs) olmak üzere açık standartlara uygun
belgelendirme için hazırlık yapmalı.
-Bulut alanında belgelendirme yapmaya yetkili
kuruluşlar oluşmalı.
-Kamu kurumlarının hangi kamu hizmetleri
içerisinde hangi iş ve işlemleri özel sektör
bulut hizmet sağlayıcılar üzerinden
temin edebileceklerine dair envanterler
oluşturulmalı.
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-Bulut alanında özel sektörün bağımsız denetçiler ve kamu denetçileri ile çalışmasının etkin
biçimde gerçekleşmesi için çalışma biçimlerinin oluşturulmalı.

Teknoloji geliştirme
-TÜBİTAK’ın özellikle açık standartlara ve açık kaynak kodlu alt yapılara dönük çalışan
üniversite ve özel sektör paydaşları ile çok taraflı araştırma projeleri yürütmesi veya bu tür
projeleri desteklemesi gerekiyor.
-Bilgi güvenliği ve özellikle mahremiyet konusunda teknolojik gelişmelere katılım sağlanmalı.

Yatırım ortamı ve teşvikler
-Bulut alanında yapılacak yatırımların, yatırım teşviki almasının önü açılmalı.
-Özellikle KOBİ’lerin bulut temelli hizmetleri kullanması için teşvik edilmesi, mahremiyet
sigortası mekanizmasının oluşturulması gerekiyor.

2015 – 2016 eylem önerileri
2015

-TBD tarafından TSE ve BTK’nın komisyonları
ile TÜBİTAK’ın AKASYA ve TÜBİTAK
B3 projeleri ve Kalkınma Bakanlığı,
telekomünikasyon servis sağlayıcılar ve
sektörel yazılım temsilcilerinin eşgüdümünü
sağlayan çalıştaylar dizisi başlatılacak.
-TBD olarak TÜBİTAK’ın üniversiteler ve özel
sektör kuruluşları ile bulut konusundaki ortak
çalışma ilkelerini yayınlaması ve mevzuatın
elvermesi durumunda 1511 programı, vb.
uygun bir program kapsamında destek
mekanizmasını çalıştırması için görüşmeler
yapılacak.
-TBD eşgüdümünde özel sektör
kuruluşlarımızın Cloud Security Alliance (CSA)
üyeliğine yönlendirilmesi ve CSA çalışma
gruplarına katılımı özendirilecek.
-TBD ve TSE eşgüdümünde ITU, ISO, ETSI,
CEN/CENELEC çalışmalarına katkı verilmesi
için özendirici faaliyetler yürütülecek.
-TBD ve TSE eşgüdümünde bulut alanında
çalışan uzman mesleklere dair meslek
standartları veya mevcut bilişim meslek
standartlarına yapılabilecek eklerin
geliştirileceği bir çalışma grubu oluşturulacak.
-TBD, TÜBİTAK ve üniversiteler eşgüdümünde
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bulut ve bulut güvenliği alanında kritik
araştırma konularının saptandığı, bu konulara
dönük ulusal araştırma kapasitesinin tespit
edildiği bir rapor yayınlanacak.
2016

-ISO 27K başlığı altında geliştirilen ve bulutla
ilgisi bulunan kritik standartların tamamının
ulusal standart olarak yürürlüğe girmesi
hedefine ulaşılacak.
-Bulut ve bulut güvenliği alanında danışmanlık
veren, belgelendirme hizmeti sunan kamu
ve özel sektör kuruluşlarına dair hizmet
standartları oluşturulacak.
-Kamu kurumlarında veri yaşam döngüsü
analizlerinin nasıl yapılacağına dair bir rehber
yayınlanacak.
-Kamu kurumlarında özel sektör bulut hizmet
sağlayıcıların hangi koşullar altında ve ne
şekilde kullanılabileceğine dair bir rehber
yayınlanacak.
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Büyük verisi bulunan kamu,
veriyi paylaşmada çekingen
AB’nin de
gündeminde olan
kamu verisinin
yetkilendirme,
güvenlik ve
gizlilik ilkelerine
bağlı kalınarak
paylaşılmasına
yönelik çalışmalar
yapılmalı. Türkçe
metinde anlamsal
aramalar
yapabilen
yöntemler
oluşturulmalı.

T

ürkiye Bilişim Derneği’nin (TBD), “Sayısal Gündem 2020” programı çerçevesinde 7 ana
hedefinden biri olan “Ar–Ge ve İnovasyon” Çalışma Grubu içerisinde yer alan “Büyük
Veri Uzmanlık Grubu”nun düzenlediği çalıştayda, günümüzde oluşan “büyük veri”
konusu ele alındı.

Geçmişte günlük hayatta ortaya çıkan veya üretilen veri, teknolojik kısıtlar sebebiyle analiz
edilemezken günümüzde bu büyüklükteki veriyi analiz edebilecek teknolojiler hızlı bir şekilde
geliştirilip yaşantımızı önemli ölçüde etkiliyor. Üniversiteler bu alana temel teşkil edecek
konular üzerinde çalışıyor, bu alandaki akademik çalışmalar bilişim sektörüne oldukça anlamlı
katkılar sağlıyor. Büyük veri teknolojileri oldukça geniş bir alanda uygulanabilmekle birlikte
etkisi en fazla sosyal ağlar, finans ve kamu hizmetlerinde gözlemleniyor.
Çalıştayda konuşulan konular, soru, sorun ve tespitler ile çözüm önerileri şöyle sıralanıyor:
- Geleneksel veri analizi yöntemleri büyük veri analizleri için yeterli değil. Büyük veri ile ilgili
problemleri çözebilmek için Matematik, Bilgisayar Bilimleri ve Elektrik Elektronik Mühendisliği
alanlarını içeren bir bakış açısı gerekiyor. Mevcut geliştirilen algoritmalar dinamik veri
analizinde iyi sonuçlar vermiyor. Bilgisayar bilimleri alanında yetişen öğrencilerin programlama
dışında istatistik, sosyal alanlar ve matematik gibi alanlarda da bilgi sahibi olması gerekir. Hatta
veri analizi ile ilgili disiplinler arası yüksek lisans veya doktora programları açılabilir.
-Farkındalık eksikliği var. Yapılan çalışmalarda büyük veri ilgili bilinirliğin çok az olduğu
görülüyor. Bu alanda kamu ve özel sektör büyük veri uygulamalarını paylaşmalı ve bu alanda
daha fazla etkinlik düzenlenmeli.
- Veri paylaşımında sıkıntılar yaşanıyor. Büyük veri alanında çalışma yapanların en sık
karşılaştıkları sorun veri elde edememek. Özellikle kamuda büyük verisi bulunan kuruluşlar bu
veriyi paylaşma konusunda çekingen davranıyorlar. Kamu verisinin yetkilendirme, güvenlik ve
gizlilik ilkelerine bağlı kalınarak paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı. Bu konu, AB’nin
de gündeminde olan hassas bir konu.
- Türkçe diline yönelik çözümler geliştirilmeli. Türkçe dil yapısını anlayan ve Türkçe metin
içerisinde anlamsal aramalar yapabilen yöntemler oluşturulmalı.
- Büyük veriye neden ihtiyacımız olduğunu iyi belirlemeliyiz. Büyük veri uygulamalarında
ülke olarak kullanıcı tarafındayız. Öncelikle büyük verinin ilgilendiği problemleri belirlememiz
gerekiyor. Machine learning alanında büyük veri için gerekli olan pek çok çalışma yapılabilir.
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Kamuda açık kaynak kodlu
özelleştirilmiş yazılımlar
kullanılmalı
Kamu internet siteleri ve ilgili web tabanlı çözümleri için ortak bir
sistem oluşturulması, kamu bulutu altyapısının kurulmasında yol
gösterici görev üstlenilecek.
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31.

Ulusal Bilişim
Kurultayı’nda TBD
Sayısal Gündem
2020 programı kapsamında,
grubu yöneticisi Gökhan Sevindi
başkanlığında Yeni Nesil Web
Teknolojileri Uzmanlık Grubu
Çalıştay’ı da yapıldı.
Çalıştayda konuşulan en öncelikli ve
önemli görülen beş konu ve tespitler
şunlar:
-Kamu kurumlarında, özelleştirilmiş
açık kaynak kodlu işletim
sistemlerinin kullanılması (Linux,
Unix vb.),
Geniş Bant ve Hızlı İnternet
stratejisinin geliştirilmesi, bu
kapsamda yapılması gereken altyapı
çalışmalarının hızlandırılması,
Bilişim teknolojileri ile ilgili
komisyonların kurulması,
yönetmelik ve ilgili standartların
belirlenmesi,
Üniversitelerin Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar
Öğretmenliği gibi BT ile ilgili
bölümlerinde Web Teknolojileri
içeren ders müfredatlarının
artırılması,
Bilişim teknolojileri okuryazarlığın
artırılması, Türkçe kaynak
üretilmesi.

En öncelikli ve önemli görülen 5 2015 hedef
1. Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımların
kullanılmasına ilişkin ön çalışma: Halen kamu kurumlarında
kullanılan yazılım ve benzeri ürünlerin devlete olan maliyeti
(Yıl kazında), bu şekilde devam ederse gelecek yıllarda
oluşacak maliyet öngörüleri, buna karşın açık kaynak kodlu
özelleştirilmiş yazılımların kullanılmasıyla elde edilecek
yarar /zarar durumu, bu süreci başlatmak için yapılması
gerekenler simüle edilecek.
2. Devletin ilgili kurumları için yol haritasının çizilmesi ve
danışmanlık gruplarının oluşturulması: İlgili kamu kurumları
ile bağlantıya geçilecek, konu hakkındaki düşünceler
paylaşılacak, yapılması gerekenlerin anlatılıp gerekli
düzenlemelerin yapılabilmesi için yol gösterici ve danışman
görevi üstlenilecek.
3.Kamu bulutu oluşturulmalı: Kamu kurumlarının internet
sitelerinin ve ilgili web tabanlı çözümleri için ortak bir
sistem oluşturulması, bunun için kamu bulutu altyapısının
kurulması, bu konuda yol gösterici görev üstlenilip uygun
sistemin önerilmesi ve anlatılması sağlanacak.
4.Geleceğin bilişimcilerin orta öğrenim mertebesinde tespit
edilmesi: Özel sektör, üniversite ve kamu kurumlarının
katkılarıyla, geleceğin bilişim dünyasında aranacak kriterlerin
belirlenmesi ve bu yönde ilkokul düzeyinden itibaren
farkındalık yaratılarak gelecek neslin bu yöne yönlendirilmesi
gerçekleştirilecek.
5.Geleceğin bilişim dünyasında ihtiyaç duyulacak ve de
Avrupa dijital ajandasında belirlenen konuların uzman
gruplarının oluşturulması: Oluşturulan uzman gruplarıyla,
gerekli eğitim ve sertifikasyon için yol haritası hazırlanacak.
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“Bir robotbilim platform
kurulmasını öneriyoruz”
Robot bilim alanında standart geliştirme konusunda ciddi bir ulusal
çalışma olmadığı belirtilirken bu konuda bir standart geliştirme
komitesi oluşturulması istendi. Hassas mekanizmaların yerli üretimi
için teşviklerin sağlanması önerilirken üretimin sürdürülebilir
olmasının önem taşıdığı vurgulandı.

T

ürkiye Bilişim Derneği’nin (TBD)
“Sayısal Gündem 2020” hedefiyle
oluşturduğu Ar–Ge ve İnovasyon
Çalışma Grubu’nun alt gruplarından
biri olan “Yapay Zekâ ve Robot Teknolojileri”
Uzmanlık Grubu da, 31. Ulusal Bilişim
Kurultayı’nda bir çalıştay düzenledi.
Çalıştayda, uzmanlar özellikle yapay zekâ,
robotik ve ilgili alanlarda üniversitelerde,
sanayide ve kesişim alanlarındaki durumu
ele alıp değerlendirdi.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nden Yrd. Doç.
Dr Cengiz Acartürk ve Yrd. Doç. Dr Sinan
Kalkan tarafından hazırlanan “Yapay Zekâ
ve Robot Teknolojileri” Uzmanlık Grubu
Çalıştay Raporu’nun “Genel Değerlendirme:
Sonuç ve Hedefler” bölümünde ortak
görüşün, Türkiye’nin yapay zekâ ve robot
teknolojileri konusunda kısıtlı sayıdaki
alt alan istisna olmak üzere, dünyadaki
gelişmelere uyum göstermekte geri
kaldığı, bu konuda plan ve stratejilerin
geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu yönünde
olduğu vurgulandı.
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-Üniversitelerdeki durum
* Türkiye’nin yapay zekâ ve robotik alanlarında
AB projelerine katılım yüzdesinin artmasını
hedeflemeli (ölçülebilir hedef).
* Üniversitelerin araştırma bütçeleri özellikle
2006 yılından sonra TÜBİTAK’ın destekleriyle
artış gösterdi, bu olumlu bir gelişme.
Ancak alanda ilerleme sağlanabilmesi için
geliştirilmesi en öncelikli kaynağın insan
kaynağı olduğunu değerlendiriyoruz.
Yayın kalitesindeki artış yayın
sayısındaki artışa eşlik etmiyor, bunu yüksek
araştırmacı kalitesiyle sağlayabilmemiz
mümkün olabilir.
Özellikle doktora çalışmaları
için yurtdışına öğrenci gönderme
mekanizmalarının etkili biçimde çalışması
gerekiyoruz.
* ABD’deki NSF’in NRI, AB’nin ERS isimli
programlarına benzer biçimde TÜBİTAK’ın da
yüksek riskli, doğrudan üretimi hedeflemeyen
araştırma projeleri için destek sağlamasının
yapay zekâ ve robotik alanlarının gelişimine
önemli katkı sağlama potansiyeli bulunuyor.

Gündem: TBD Sayısal Gündem 2020 uzman raporları
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Sanayi bakış açısıyla mevcut durum

stratejiler belirlenmesi lazım. Zor alan.
Otomotivde elektronik ve gömülü
yazılım oranı artıyor, buna adaptasyon
gerekiyor. Geliştirilebilir alan.
Yerli algılayıcı (sensör) sanayisinin
geliştirilmesi lazım.
Sağlık sektöründe az sayıda çalışma
var (yaşlanma ve rehabilitasyon alanları öne
çıkıyor). Geliştirilebilir alan.

* Özellikle savunma sanayisinde kullanılan
teknolojilerde temel yapı taşları (örn.
malzeme) yurtdışı bağımlı. Hassas
mekanizmaların yerli üretimi için teşviklerin
sağlanması gerekiyor. Üretimin sürdürülebilir
olması da önem taşıyor. Benzer bir bağımlılık
algılama sensör sistemleri için de söz konusu.
Özellikle otomotiv alanında üç boyutlu
algılama sensörlerinin yerli üretimi teşvik
edilmeli.
* Robot bilim alanında standart geliştirme
konusunda ciddi bir ulusal çalışma yok. Bu
konuda bir standart geliştirme komitesi
oluşturulmalı.

•
Akademi-Sanayi işbirliği için model
geliştirme ihtiyacı

Her iki alana (akademi ve sanayi) ortak
değerlendirmeler
* Elektronik ve gömülü yazılımların
üretimdeki (örn. otomotiv üretimi) payının
artması özellikle yapay zekâ alanında yazılım
geliştirme konusunda insan kaynağına duyulan
ihtiyacı öne çıkarıyor. Bu kaynağın erken
seviyede altyapısının hazırlanması gerekiyor.
-İlk ve ortaöğretimde robotik eğitimin
gerçekleştirilmesi, bunun yanında eğitimin
robotik sistemlerle desteklenmesi konusunda
girişimlerde bulunulmalı. Bu konuda
Avustralya örneği iyi bir model oluşturulmalı.
-İnsan kaynağı ve Ar-Ge geliştirme konusunda
özellikle yarışmalar öne çıkıyor. Yapay zekâ
ve robotik alanlarında ulusal düzeyde yarışma
organizasyonlarının teşvik edilmeli. Bu konuda
özellikle ABD’deki DARPA modeli örnek
alınabilir.
-Sağlık teknolojileri alanında robot destek
sistemlerinin önümüzdeki yıllarda öne
çıkacağı öngörülüyor. Özellikle kaza sonrası
rehabilitasyon ve yaşlanma alanlarında altyapı
çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekiyor.
-Üniversite-sanayi işbirliği konusunda
mevcut proje bütçe destekleri 6-12 ay arası
işbirliklerini öngörüyor. Bu sürelerin daha
uzun erimli olmalı.
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En kritik konular
Yapay Zekâ ve Robot Teknolojileri, AB Digital
Agenda 2020’nin bütçe implementasyonu olan
Horizon 2020’de ICT başlığı altındaki alanlarla
ilişkisi üzerinden TBD Sayısal Gündem 2020
çalışması ile ilişkili.
•
Akademi:
-Yapay zekâ ve robotik alanlarında Türkiye’de
gerçekleştirilen yayınların gösterdiği şu: Yayın
sayısı (ve arka planda desteklerde) artış var,
ama kalitede artış gözlenmiyor.
-Temel problem insan kaynağı: Yurtdışı
doktora desteklerinin geliştirilmesi gerekiyor.
Öneri geliştirilebilir alan.
-AB projelerine katılım çok az, artırılması

lazım. Bu bir sonuç, doğrudan müdahale
edilemeyebilir bir alan.
-TÜBİTAK destekleri olumlu, öncelikli alan
olarak yapay zekâ ve robotik belirlenebilir.
Öneri geliştirilebilir bir alan.
-Yapay zekâ ve robotik eğitimlerinin
üniversiteden alt seviyelere inmesi lazım
(Avustralya örneği var, model olarak
önerilebilir).
•

Sanayi:

-Dışa bağımlılık söz konusu, çözülebilir bir
problem değil.
-İnsan kaynağı sıkıntısı yok.
-Alan bazındaki bulgular
Savunma sanayisinde hedeflenen
ürünlerde belirsizlik var. Bunlar için ulusal

-Akademide bilgi güncel, implementasyon/
uygulama olanakları kısıtlı. Sanayide ürün
beklenti süreleri kısıtlı oluyor. Çözülebilir bir
problem değil.
-Mevcut TÜBİTAK programlarında öngörülen
ortaklık modeli ile süreler arasında
uyumsuzluklar var. Öneri geliştirilebilir bir
alan olabilir.
-Başarısızlık riski yüksek olan projeler,
TÜBİTAK tarafından desteklenmeli. Öneri
geliştirilebilir bir alan olabilir (ABD DARPA
modeli, AB’de FET modeli; zor alan).
-Bir robotbilim platform kurulmasını
öneriyoruz. Bunun başarılı örnekleri
Türkiye’de başka alanlarda (örn. otomotiv
sektöründe) kurulmuş ve bu alandaki
yönlendirmeyi, onlar sağlamış durumda.
-DARPA, Robocup vb. ulusal bir yarışma
düzenlenmesinin bu platformun kurulması
kapsamında da destekleyici bir adım
olabileceği görüşündeyiz
-Robotbilim alanında özel proje çağrıları, hem
akademik hem şirket kurmak için hem de
belirli donanım veya robot türlerini üretmek
için gerekli.
Ayrıca, Copub kullanma planımız bulunmuyor.
Çalıştayda dile getirilen konuları ele alan bir
yayın düşünüyoruz. Dergi olabilir ya da başka
bir yayın mecrası olabilir.
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Kültür Toplumu Strateji Eylem Planı
hazırlanmalı
ve alt eylemleri belirlenmeli
Sayısallaştırma Üst Kurulu kurulmasının yanı sıra TSE ile işbirliği
yapılarak “Sayısallaştırma Standardı ve Yönergesi”nin hazırlanması
önerilirken kamu kaynaklarıyla sayısallaştırılan ve telif hakkı
gerektirmeyen bilimsel bilgi dışındaki eserlerin ücretsiz olarak hizmete
sunulması istendi.

TBD

“Sayısal Gündem 2020” hedefi
kapsamında oluşturduğu
7 ana öncelikli grupta
oluşturulan 40 uzmanlık grubundan biri olan
“Toplum için BT kazanımları” kapsamında
“Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu”
da çalışmalarını gerçekleştirdiği çalıştayda
değerlendirdi. Kültür ve Sanatta Bilişim
Uzmanlık Grubu’nun gündeminde 4 eylem (79,
80, 81, 82) bulundu. Bu eylemler; Görev 79:
Ulusal sayısal kütüphanelerin geliştirilmesi ve
sürdürülebilir bir finans yapısı kurulması; Görev
80: Kültür ve Sanatta yenilikçi endüstrilerin
desteklenerek geliştirilmesine BT desteği
sağlanması; Görev 81: Dijital sinemaya
geçişin desteklenmesi ile Görev 82: Kültürel
çeşitlilik kapsamında Görsel ve İşitsel Medya
Yönergesinin uygulanması olarak sıralanıyor.
Eylemlerin BT ile desteklenmesi sonucunda;
kültür mirasın, kütüphane materyallerinin,
müze objelerinin, arşiv malzemelerinin, kültür
ve sanat eserleri ile görsel işitsel nesnelerin
sayısallaştırılması, orijinalinin korunması,
gelecek kuşaklara aktarılması ve hizmete
sunulması, farkındalık yaratılması, konusunda
uzman insan sayısının çoğaltılması, ulusal
erişim platformu oluşturulması ve Europeana’ya
entegrasyonun sağlanmasının yanı sıra Türk
kültür ve sanatının tanıtılması, kültür turizminin
desteklenmesi ile birlikte ülke ekonomisine
katkı sağlanması hedefleniyor.
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“Türkiye’deki kültür ve sanat eserlerinin
sayısallaştırılması, toplulaştırılması ve
erişilebilirliğinin sağlanması” çalıştayı
“Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu”
yöneticisi Erdal Naneci’nin Sayısal Gündem
2020 girişimi ve eylemler konusunda yaptığı
açılış konuşması ile başladı. Yurtdışından
davetli konuşmacı Lizzy Komen (Hollanda
Görsel İşitsel Enstitüsü, Europeana Proje
Müdürü), Avrupa’nın kültür mirasının
sayısallaştırılması ve yeniden kullanımı
konusunda bilgi verdi. Çalıştaya, davetli
konuşmacı olarak; SALT Araştırma’dan
Lorans Tanatar Baruh, ANKAREF’den Erhan
Binici, MİKROBETA’dan Köksal Akın, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden
Nurdan Atalan Çayırezmez, Kütüphaneler ve
Yayınlar Genel Müdürlüğü’nden Hakan Koray
Özlük, TRT’den Fikriye Berker, Telif Hakları
Genel Müdürlüğü’nden Bilge Kılıç, Sinema
Genel Müdürlüğü’nden Selçuk Yavuzkanat,
Design Art’dan Ayşe Ören, RTÜK’den Doç. Dr.
Hamit Ersoy, MÜ-YAP’dan Aslı Devrim Uğurlu
Yılmaz, İBB Kütüphanesin’den Selçuk Aydın
katıldı. Çalıştaya ayrıca; Kültür ve Sanatta
Bilişim Uzmanlık Grubu üyeleri ile STK, kamu,
üniversite ve sektör firmalarından katılanlar
katkı verdi.

Gündem: TBD Sayısal Gündem 2020 uzman raporları

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

159

Çalıştayın 2015 hedefleri
Yaklaşık bir yıldır grup üyelerinin yapmış
olduğu çalışmalar ve çalıştaydan alınan geri
dönüşler sonucunda öncelikli olarak 2015
yılında gerçekleştirilmesi amacı ile 5 hedef
belirlendi. Bunlar şöyle sıralanıyor:
-Sayısallaştırma Üst Kurulu kurulmalı
(Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık veya
Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda
kurulması düşünülen bu kurulda ilgili tüm
kurum/kuruluşların uzmanları yer almalı).
TSE ile işbirliği yapılarak “Sayısallaştırma
Standardı ve Yönergesi”nin hazırlanmalı. Her
kurum farklı yaklaşımlar ile sayısallaştırma
yapıp ortak bir yaklaşım sergileyemiyor.
Bunun sonucunda mükerrer kayıtlar oluşarak
kaynaklar etkin ve verimli kullanılamıyor.
Kültür ve sanat eserlerinin sayısallaştırılması
ve hizmete sunulması ile ilgili kriterler kurul
sorumluluğunda olmalı. Ülkemizde kütüphane
materyali, müze objeleri, arşiv malzemeleri ve
görsel işitsel eserlerin sayısallaştırılmasına
yönelik tüm kültürel bellek kurumlarını
kapsayıcı standartların geliştirilmesine ihtiyaç
var.
-Kamu kaynakları ile sayısallaştırılan ve telif
hakkı gerektirmeyen bilimsel bilgi dışındaki
eserler (gazete, dergi, kitap, resim, fotoğraf,
görsel işitsel malzeme), ücretsiz olarak
hizmete sunulmalı (öncelikli olarak öksüz
eserlerin sayısallaştırılması ve paylaşılmasına
özen gösterilmeli).
Akademisyen ve vatandaşların geçmişten
günümüze ulaşan kültür mirasımıza
erişiminin kolaylaştırılması, AB’nin finanse
ettiği projelerde Avrupa’nın kültür mirasının
Europeana’da bir araya getirilmesi ve herkesin
erişimine açılması hedefleniyor. Birçok dünya
ülkesinde bu tür eserlere ücretsiz erişim
sağlanıyor.
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-Osmanlıca OCR ile ilgili çalışma yapılmalı
(Kelime işlemci ortamına aktarılarak tarama
yapma olanağı). Osmanlı’dan günümüze
kadar gelen binlerce eser bulunuyor
(Türkiye, Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Afrika
vb.). Sayısal imajlarda yer alan Osmanlıca
karakterler otomatik olarak tanımlanmalı,
düzenlenebilmeli ve yazılı metin haline
çevrilmeli. Osmanlıca karakterlerin otomatik
olarak tanımlanması ve düzenlenebilir yazılı
metin haline çevrilmesi, araştırmacılar için
devrim niteliğindedir.
-Kültür Toplumu Strateji Eylem Planı
hazırlanmalı ve alt eylemleri belirlenmeli.
Finansal kaynak planlaması yapılmalı,
sayısallaştırma süreçlerinin sektörel
olarak maliyet analizleri standartlara göre
belirlenmeli ve bu maliyet analizlerine
istinaden finansal kaynak oluşturma modelleri
oluşturulmalı. Maliye Bakanlığı, RTÜK,
TAPDK, DÖSİM ve benzeri kurumlar ile ortak
platformda çalışmalar yapılmalı.
-Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek
sayısallaştırma ve yazılım ihalelerinde bilişim
altyapısı ile ilgili hazırlıkların başlatılması
gerekiyor. Bu alanda kurum ve kuruluşlarda

aranacak yetkinlik kriterleri
belirlenmeli, Sayısal Gündem
kapsamında ele alınan 4
eylem ile ilgili mevzuatlar,
AB’ye uygun olarak
düzenlenmeli.
10. Kalkınma Planında 396,
397, 409. maddelerde söz
edilen kamu kurumlarının
BİT alımlarında etkinliğini
artırmak üzere ilgili
ihale mevzuatının gözden
geçirilmesi konusunda
çalışmalar yürütülmeli.
Kültürel varlıkların sayısal
verilerinin saklanabilmesi,
sunulabilmesi,
yedeklenebilmesi ve veri
güvenliğinin sağlanabilmesi
amacı ile e-devlet
altyapısından yararlanılması
konusunda gerekli girişimler
başlatılmalı.

Bilgi toplumu stratejilerinde “Akıllı kentler”
TBD “Sayısal Gündem 2020” hedefi kapsamında oluşturduğu
7 ana öncelikli gruptan biri olan “Toplum için BT
kazanımları” kapsamında ayrıca “Akıllı kentler” konusu da
ele alındı. Akıllı Kentler Çalıştayı’nın modaratörlüğünü Dr.
Aydın Kolat, yöneticiliğini de Cemal Tura ve Nejat Çerçi yaptı.
Çalıştayda konuşulan konular ve tespitler arasında öncelikle
yerel yönetimlerin akıllı kentlere dönüşümünde finans konusunda destek olabilmesi açısında AB Fonları veya Kalkınma
Ajanslarının destekleme fonları hakkında bilgilendirilmelerinin yapılması yer aldı.
Çalışma grubunun konularına dahil olan AB eylemleri izlenecek ve konu ile ilgili doküman, video ve benzeri araçlar,
COPUB platformunda grup sayfasında yayınlanacak.
Bilgi toplumu stratejilerinde Akıllı Kentler indexinin
olabilirliği araştırılacak.
2015 programı ile ilgili, Ocak 2015 ayı içerisinde Ankara
Büyükşehir ile birlikte ilgili bakanlıkları da kapsayacak
şekilde bir sempozyum, panel veya çalıştay düzenlenecek.
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Evde bakım teknolojilerini
içerecek şekilde teletıp
hizmetleri genişletilmeli
Sağlık bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve mahremiyetini sağlamaya
yönelik yönetmeliğin hazırlandığı bildirilirken sağlıktaki büyük verinin
kalitesinin iyileştirilmesine yönelik metodolojilerin saptanması istendi.
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TBD

“Sayısal
Gündem
2020” hedefi
kapsamında oluşturduğu 7 ana
öncelikli grupta oluşturulan 40
uzmanlık grubundan biri olan
“Toplum için BT kazanımları”
kapsamında “Sağlık Bilişimi”
Uzmanlık Grubu’nun çalışmaları da
değerlendirildi.
Uzmanlık Grubu Yöneticisi Dr.
Nihat Yurt başkanlığında yapılan
çalıştayda şu konular konuşulup
tespitlerde bulunuldu:
-Mevcut kurulu Teletıp
hizmetlerininin etkin işletilmesi
için gerekli alt yapı oluşturulması
gerekiyor. Evde bakım teknolojilerini
içerecek şekilde teletıp hizmetlerinin
genişletilmesi yararlı olacak. Ayrıca
engelliler ve özel ihtiyaç gruplarına
yönelik teletıp hizmetleri önem taşıyor.
- Sağlık NET’te birinci basamak ve ikinci
basamak entegresyonu sağlanmalı.
Sağlıkta büyük veri (big data) söz
konusu olduğundan veri kalitesinin
iyileştirilmesine yönelik metodolojiler
tespit edilmeli.
- Sağlık verilerinin paylaşılması ve
kişisel sağlık verilerine kişinin erişimi
konusunda çalışmalar yapılıyor. Nabız
projesiyle kişi sağlık bilgilerinin kiminle
hangi düzeyde paylaşacağına karar
vermesi hedefleniyor.
- Hükümet programında yer alan sağlık
turizminin geliştirilmesi çalışmalarına
katkı sağlamak üzere Avrupa Birliği (AB)
düzeyinde elektronik sağlık kayıtlarının
değişimine yönelik ülkemizin de yer aldığı
pilot proje sonuçları değerlendirilmeli.
- Sağlık bilgilerinin gizliliği, güvenliği
ve mahremiyetini sağlamaya yönelik
yapılan son anayasal değişiklik dikkate
alınarak gerekli birincil ve ikincil
mevzuat düzenlemeleri yapılmalı. Sağlık
Bakanlığında konu ile ilgili yönetmelik
hazırlandığı ve Başbakanlığa gönderildiği
bilgisi alındı.

2015 hedefleri

-Evde bakım
teknolojilerini içeren
teletıp hizmetleri
araştırılmalı:
Yaşlanan nüfus ve
kronik hastalıkların
artması nedeniyle
evde bakım
teknolojilerini
içerecek şekilde
teletıp hizmetlerinin
geliştirilmesi
gerekiyor. Ayrıca
engelliler ve özel
ihtiyaç gruplarına
yönelik teletıp
hizmetleri önem kazanıyor.
- Sağlık turizmine yönelik elektronik sağlık kayıtlarının
değişimi için yapılan pilot proje sonuçları araştırılmalı:
AB’den ülkemize gelen ve ülkemizden AB’ye seyahat
eden vatandaşların hasta güvenliğini sağlamak üzere
sağlık kayıtlarının etkin değişiminin sağlanması
gerekiyor.
- Sağlık verilerinin kalitesinin artırılmasına
yönelik metodolojiler araştırılmalı: Toplanan
büyük sağlık verilerinin (big data)kalite yönünden
değerlendirilmesine yönelik metotların belirlenmesi
gerekiyor.
- Güncel gelişmeler doğrultusunda mevzuat
düzenlemeleri konusunda araştırma yapılmalı: Sağlık
alanından gizlilik, güvenlik ve mahremiyet alanında
özel düzenlemelere ihtiyaç bulunuyor. Son Anayasal
düzenleme ve kişisel bilgilerinin korunması kanun
taslağının yasalaşması sürecinde sağlık alanına özel
birincil ve ikincil mevzuat düzenlemelerinin yapılması
gerekiyor.
- Horizon 2020’de sağlık bilişimi alanında projelerin
incelenmesi, katılım sağlanmasına yönelik farkındalık
yaratılmalı: Ülkemizce katılım kararı alınan AB Horizon
2020 programı çerçevesinde sağlık alanında azami
katkı sağlamak üzere farkındalık oluşturulması ve
proje geliştirilmesine yönelik çalışmaların başlatılması
önem taşıyor. Bu bağlamda Horizon 2020 ile ilgili
tarafların bir araya getirilerek ulusal düzeyde
KamBİB, BİMY ve sağlık bilişimi kongrelerinde oturum
düzenlemesi yararlı olacak.
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“Tek Nokta Hizmet Durakları”
uygulanabilir
Vatandaşların e-devlet konusunda farkındalık seviyesinin istenen
noktada olmadığı belirtilirken kullanıcı arayüzlerinin daha sade olması
ve kullanılabilirlik seviyesinin yükseltilmesi ihtiyacından söz edildi.

T

ürkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) “Sayısal
Gündem 2020” hedefiyle oluşturduğu
Toplum için BT kazanımları Çalışma
Grubu’nun alt grubu olan “e-Devlet/eYönetişim” Uzmanlık Grubu, “Kamusal Alanda
BT Kullanımı” konusunu irdeledi.

e-Kimlik

-Yaygınlaştırma maliyet hesapları, tüm açılar
göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmeli,
vatandaştan alınacak bedeller buna göre
belirlenmeli, yaygınlaştırma ve uygulamada
başarılı ülke örnekleri dikkate alınarak devlet
tarafından kimlik ve sertifika temini seçenekleri
değerlendirilmeli.
-Arayüzler standart, herkesin kullanabileceği
şekilde yalın ve anlaşılır olmalı.
-Kamu kurumlarının hizmet modellerinin
çocukların algı modeli üzerinden gitmesi
düşünülebilir.
Yeni yapılara geçişi kolaylaştırmak için
vatandaşların mevcut şikâyet, beklenti ve
memnuniyetini belirleyecek değişik meslek
grupları ve sıradan vatandaş olmak üzere farklı
kitlelere erişen bir anket yapılması önerildi.

Ortak altyapı ve standartlar

Kamu Entegre Veri Merkezi toplantısında hizmet
tabanlı mimarinin kamudaki teknik standartları
belirlenmeli ve beyan edilmeli.

2015 hedefleri

-Hedef kitlesini belirlemek kaydıyla, uzmanlık
grubunun incelediği eylemlere ilişkin
anket vb yöntem ile bir araştırma çalışması
gerçekleştirilmeli (paydaşların talep, tercih,
şikâyet ve beklentilerinin alınması).
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-Tek nokta hizmet duraklarına ilişkin Ön
Fizibilite ve İnceleme Raporu hazırlanmalı.
-Türkiye’de düzenlenen etkinliklerden 3
tanesinde (panel/çalıştay) gerçekleştirerek
eylemlere ilişkin duyuru ve farkındalık
sağlanmalı.
-Eylemlere ilişkin ulusal ve uluslararası
standartlar incelenip eksikler belirlenmeli.

Sonuç ve değerlendirme

Kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşların
devletten almakta olduğu bazı hizmetler
elektronik ortama aktarılmış durumda. Çalıştay
katılımcıların genel görüşü vatandaşların
farkındalık seviyesinin istenen noktada olmadığı
yönünde. Ayrıca kullanıcı arayüzlerinin daha
sade olması ve kullanılabilirlik seviyesinin
yükseltilmesi ihtiyacı, katılımcılarca dile getirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından
Ağustos 2014’te yayınlanan istatistiklere göre,
“İnternet kullanan bireylerin oranı” yüzde
53,8; “İnternet erişimi olan hane oranı” ise
yüzde 60,2 olduğu tesit edildi. Hâlâ yüzde 39,8
oranındaki hanede internet erişimi bulunmuyor.
İnternet erişimi olmayan hane halkına ya
da erişim olanağı olduğu halde bilgi işleme
araçlarını (bilgisayar, tablet, akıllı telefon
vb) kullanma deneyim ve bilgisi kısıtlı olan
vatandaşların e-Devlet uygulamalarına erişimini
kolaylaştırmak amacıyla “Tek Nokta Hizmet
Durakları” uygulanabilir.
Çalıştayda ayrıca hane halkının e-devlet
uygulamaları kullanım oranının arttırılması
için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışılarak
çocukların eğitilmesi önerildi. Bilişim
sistemlerini kullanmaya daha yatkın olan
çocukların evde büyüklerine öğretebileceği ya da
onlar adına uygulayabileceği dile getirildi.

Gündem: TBD Sayısal Gündem 2020 uzman raporları
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Türkiye’de AUS endüstrisi geliştirilmeli,
yerli sanayi desteklenmeli
Akıllı ulaşım sistemleri veri toplama, değerlendirme ve paylaşım
stratejisinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekilirken AUS paydaşı
ve tarafı olan kurumlar arası birlikte çalışılabilirliğin artırılması ve
farkındalığının sağlanması istendi.

“Akıllı Ulaşım Sistemleri - AUS”, TBD “Sayısal
Gündem 2020” hedefiyle oluşturduğu “Toplum
için BT Kazanımları” Çalışma Grubu’nun alt
grubunun düzenlediği çalıştayda irdelendi.
Ersin Taşçı’nın yönettiği çalıştayda, Türkiye’de
AUS’un merkezi ve yerel yönetimler tarafından
başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için; AUS
paydaşı ve tarafı olan kurumlar arası birlikte
çalışılabilirliğin artırılması gerekliliği vurgulandı.
Yerel yönetimler için AUS uygulamalarının
koordine ve denetimi konusunda yetkili bir üst
otorite olması gerektiği belirtilirken akıllı ulaşım
politikalarının hazırlanan 2015 – 2019 e-devlet
strateji belgesinde yer alması konusunda
çalışma ve girişimler yapılması dile getirildi.
Çalıştayda şu önerilerde bulunuldu:
-AUS veri toplama, değerlendirme ve paylaşım
stratejisinin oluşturulması gerekiyor. ( Açık,
paylaşılabilir, yeniden değerlendirilebilir veriler
vs. )
-Akıllı ulaşımın farkındalığının sağlanması
ve faydalarının içselleştirilmesi için paydaş
kurumlara yönelik eğitim/seminer çalışmaları
düzenlenmeli.
-AUS çalışmalarında akademik-kamu-özel
sektör ve bilişimcilerin bir araya getirilmesi,
AUS problem ve ihtiyaçlarını bilenlerle çözüm
üretecek bilişimcilerin bir araya getirilmesi
sağlanmalı.
-AUS toplumsal faydalarının belirlenmesi,
kurumlara yönelik fayda odaklı farkındalık
yaratma çalışmaları yapılmalı.
-İlgili kurumlarda AUS araştırma bütçeleri
oluşturulmalı.
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-Türkiye’de AUS endüstrisi geliştirilmeli ve
AUS konusunda üretim yapan yerli sanayi
desteklenmeli.

2015 hedefleri
* 2015 – 2019 e -Devlet Strateji Belgesi’nde
AUS’un yer alması sağlanmalı: TÜBİTAK’ta
hazırlanan 2015 – 2019 e –Devlet Strateji
Belgesi’nde AUS’nin Türkiye genelinde merkezi
ve yerel yönetimler tarafından öncelikli olarak
gündeme alınmasını sağlayacak içerik ve
kapsamda stratejik hedeflerin yer alması
sağlanacak.
* Ulusal Bilişim Kurultaylarında Yılın AUS
Projesi ödülü verilmeli: Merkezi ve yerel
yönetimlerin AUS yatırımlarını teşvik etmek
ve başarılı projeleri kamuoyuna tanıtmak için
verilmesi uygun olacak.
* Kurumlar ve yerel yönetimlere yönelik
AUS farkındalık ve fayda eğitimleri yapılmalı:
Merkezi kurumlar ve yerel yönetimlerin ilgili
veya ilgilendirilecek uzmanlarına yönelik
AUS farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri
düzenlenecek. AB teşvikleri, özel sektör ve diğer
kaynaklardan yararlanılarak kaynak yaratılacak.
* AUS ihtiyaç sahipleri ile AUS konusunda
uzmanlaşan bilişimciler bir araya getirilecek:
AUS ihtiyaç sahipleri kurumların yöneticileri,
ihtiyaç tespitinde bulunan uzman ve
akademisyenlerle; bilişim teknolojileriyle
ihtiyaçlara nasıl çözüm üretilebileceğini bilen
bilişimcilerin birlikte workshop yapabilecekleri
ortam ve etkinlikler oluşturulmalı.
* TBD’nin UDHB tarafından 25 Ekim 2014’te
yayınlanan Ulusal AUS Strateji Belgesi’nde yer
alan AUS Türkiye’de yer alması sağlanmalı.
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“Kamu kurumlarında siber
güvenlik farkındalığı yaratılmalı”
Siber Milli Savunma Stratejileri Çalıştayı’nda siber olay yönetiminin
ulusal düzeyde koordinasyonunun önemine değinilerek, işbirliği
içerisinde siber olayların bertaraf edilebileceği ve zararların
önlenmesinin veya azaltılmasının mümkün olabileceği belirtildi.

A

vrupa Birliği’nin (AB), “Sayısal Gündem
2020” program kapsamındaki 136 eyleme
uygun 7 ana hedefi kapsayan 40 öncelikli
alana ilişkin Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD),
düzenlediği 33 çalıştaydan biri olan Siber Milli
Savunma Stratejileri Çalıştayı’nda, AB Sayısal
Gündem 2020 Güven ve Güvenlik dayanağı
altında yer alan, UG302-Ulusal Siber Savunma
Uzmanlık Grubu ile ilgili konular tartışıldı.
Ulusal Siber Savunma Uzmanlık Grubu
tarafından yapılan çalışmalar moderatör Ali
Yazıcı tarafından katılımcılara özetlendi.
Çalıştay katılımcıları tarafından; 20 Haziran 2013
tarihinde Bakanlar Kurulu kararı olarak Resmi
Gazete’de yayınlanan “Ulusal Siber Güvenlik
Strateji ve Eylem Planı’nın” önemli olduğu ancak
uygulama esaslarını detaylı olarak kapsamadığı
ve sadece kısa vade eylem planlarını kapsadığı
ifade edildi. Strateji belgesinin uygulama
esasları, orta ve uzun vade eylem planlarını da
kapsayacak şekilde güncellenmesinin önemine
dikkat çekildi.
Çalıştayda, siber olay yönetiminin ulusal
düzeyde koordinasyon ve işbirliği içerisinde
gerçekleştirilmesi ile siber olayların bertaraf
edilebileceği, muhtemel zararların önlenmesi
veya azaltılmasının mümkün olabileceği
belirtildi. Bu nedenle Ulusal Siber Olaylara
Müdahale Merkezi (USOM) ve Siber Olaylara
Müdahale Ekipleri (SOME) yapıları arasında
eşgüdümün sağlanmasının önemine vurgu
yapılarak, irtibat noktalarının oluşturulması
önerildi.
Siber olaylarla mücadele amacıyla alınacak
teknik ve prosedürel önlemlerin yer aldığı
süreçlerin yasal mevzuat çalışmaları ile
desteklenmesi gerektiği ifade edilen çalıştayda,
Siber Güvenlik Kurulu ile sivil toplum
kuruluşlarının (STK) ve uluslararası kuruluşların
iletişiminin önemli olduğunun vurgulandı,
Siber Güvenlik Kurulu’nun mevcut yapısı ile
bu iletişimin nasıl gerçekleştirilebileceği
sorgulandı.
Çalıştay sonucunda; kamu kurum ve
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kuruluşlarında siber güvenlik farkındalığı
yaratılması gerektiğinin üzerinde durulurken,
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yasal
düzenlemeler, organizasyon yapıları, kapasite
planlama ve yetenek kazanımı başta olmak
üzere siber güvenlikle ilgili tüm süreçlerin
tanımlandığı bir çerçeve programının
oluşturulmasının önemine değinildi. Çalıştayda,
siber güvenlik alanında olgunluk seviyesine
geçişin hızlandırılması gerektiğinin altı çizilerek,
yerli ürün ve teknoloji eksikliğinin ulusal sevide
siber güvenlik zafiyeti yarattığı, devlet tarafından
kritik ürün veya teknolojilerin ivedilikle
belirlenmesi ve yerli olarak geliştirilmesi için
gerekli mekanizmaların oluşturulması gerektiği
konularında görüş birliğine varıldı.

Ülkemizde bilişim suçlarında ilk sırada
kredi kartı dolandırıcılığı
Ülkemizde bilişim suçları ile mücadele
konusundaki sorunlar öncelik sırasına göre
değerlendirildiğinde, ilk sırada kredi kartı
dolandırıcılığı ile İnternet ve mobil telefonlar
aracılığıyla yapılan dolandırıcılık fiillerinin yer
aldığı tespit edildi. En yaygın bilişim suçu olan
bu fiillerin önlenmesine yönelik önlemlerin
ivedilikle alınması gerekiyor.
Çalıştayda öncelik sırasına göre diğer temel
sorunlar, bilişim hukuku mevzuatındaki
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eksiklikler, vatandaşların bilgi ve bilinç eksikliği
olarak değerlendirildi. 2015 ve 2016 yıllarında
söz konusu sorunlar için ilgili kurum ve
kuruluşlarla temas kurulmasına karar verildi.

2015 hedefleri

- Bilişim mevzuatındaki sorunların çözümüne
destek sağlamak amacıyla Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında çalışan
ilgili komisyonlara yönelik bilgilendirme
raporu hazırlanması, komisyon üyeleriyle ortak
toplantılar düzenlenmesi 2015 ve 2016 yılları
hedefi olarak belirlendi.
- Ülkemizdeki en yaygın bilişim suçu olan kredi
kartı ve İnternet Bankacılığı dolandırıcılığıyla
daha etkili mücadele etmek amacıyla Emniyet
Genel Müdürlüğü (EGM) ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile
görüşmeler, bilgi ve görüş paylaşımları 2015 yılı
hedefi olarak belirlendi.
- Bilişim Suçları ile mücadele konusunda yeni
kamu spotları hazırlanması için ilgili bakanlıklar
ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile görüş
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paylaşımında bulunmak 2015 yılı hedefi olarak
belirlendi.
- Bilişim suçu konulu davalarda bilirkişilik ve
Adli Bilişim Uzmanlığı konusundaki sorunların
çözümü için üniversitelerin ilgili fakülte ve
enstitülerinden görüş alınması ve konuyla
ilgili toplantılar düzenlenmesi 2015 ve 2016 yılı
hedefleri olarak belirlendi.

Katılımcılar

Fikret Ottekin, Seçkin Gürler, Burak
Şekercioğlu, Selim Şahin Karaca, Atilhan
Müftüoğlu, Uğur Çağal, Lokman Kesen, Mustafa
Komut, Serdar Sancar, Merve Köylü, Haluk
Aydın, Türker Yılmaz, Murat Peker, Uğur
Akyazı, Yavuz Tepetam, Hüseyin Sakin, Hamza
Küçükkürtül, Burak Koca, Yılmaz Öztürk, Oğuz
Yılmaz, Gürkan Karabaatak, Alper Kürşat Ünver,
Hasan Tarık Sevik, Bayram Gül, Cemal Gemci,
Ahmet Akkoç, Nurdan Saran, Seda Yılmaz, Altan
Yavaş, Mehmet Kabakoğlu, Samet Sağlık, Ömer
Baaşer, M Nurullah Emsen, Metin Balcı.
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Bilişim suçları konusunda
mevzuat yetersiz

D

ünya genelinde ve ülkemizde her geçen gün daha da büyük önem taşıyan bilişim
suçları ile mücadele konusu hem teknolojik, hem de hukuki ve sosyal çözümlere
ihtiyaç duyuyor. Disiplinler arası yapısı nedeniyle diğer suç türlerine göre daha
karmaşık bir yapıya sahip olan bilişim suçları konusunda, uluslararası işbirlikleri
kadar ülke içi kurum ve kuruluşların eşzamanlı aksiyonlarına da ihtiyaç duyuluyor. Konuya taraf
olan kurum ve kuruluşların fikir alışverişinde bulunmaları oldukça önemli.
Bu nedenle TBD 2020 çalışma grubu, “Mevzuat ve Sözleşmeler Çerçevesinde Bilişim Suçlarıyla
Etkin Mücadele Önerileri” konulu bir çalıştay düzenlemeyi uygun buldu.

Çözüm önerileri:
1. Bilişim suçları konusundaki mevzuatın
yetersizliği.

2. Bilişim suçları ile ilgili mevzuatın mevcut

Bilişim suçları konusunda, uluslararası
işbirlikleri kadar ülke içi kurum ve
kuruluşların eşzamanlı aksiyonlarına da
ihtiyaç duyuluyor.
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yasalar içine yerleştirilmesi yönteminin
sorunlara yol açtığı düşünülüyor. Bu nedenle
kamu hukuku alanından çıkartılarak özel
hukuk alanında değerlendirilmesinin
mücadele açısından daha etkin olacağı
kanaatine varıldı.
3. Mevcut yasalardaki eksikliklerin
giderilmesi yerine daha kapsamlı bir bilişim
suçları konulu yasanın hazırlanmasının
öneminin vurgulanması ve konuyla ilgili olarak
ilgili komisyonlara bilgi verilmesine karar
verildi.
4. CMK 134. Maddenin bilişim suçlarıyla
mücadele konusunda yol açtığı sorunlar.
5. CMK 134. Madde ile ilgili olarak emniyet
yetkililerinin önerileri oldu. Kanun maddesinin
yeterince açık olmadığı, özellikle şüpheliye
imaj kopyasının teslim edilme zorunluluğunun
AB ülkelerinde bulunmayan bir uygulama
olduğu vurgulandı.
6. CMK 134. Madde ile ilgili
değerlendirmelerin meclis komisyonuyla
paylaşılarak kanuna eklenecek ek maddelerle
sorunun giderilmesinin sağlanmasına karar
verildi.

7. Bankaların uyguladığı sızma testlerinin
yetersizliği.
8. Bankaların yaptırdığı sızma testlerinin

yeteri kadar güvenli olmadığı vurgulandı.
Çevrimiçi bankacılık güvenliği konusunda
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
arasında işbirliği yapılması gerektiği kanaatine
varıldı.
9. Sızma testlerinin daha sık aralıklarla
yapılması ve uluslararası standartlar
çerçevesinde uygulanması için BDDK ya görüş
iletilmesine karar verilmiştir.

10. Medyanın olumsuz etkileri ve kamu

spotlarının yetersizliği.
11. Bilişim suçları konusundaki kamu
spotlarının ve medyada çıkan haberlerin
bilişim suçlularını zeki ve üstün yetenekli
kişiler olarak göstermesinin sorunlara yol
açtığı vurgulandı. Kamu spotlarındaki rol
modellerinin daha belirgin olması gerektiği
ve suçluyu üstün gösteren algılardan
uzaklaşılması gerektiği kanaatine varıldı.
12. Kamu spotları konusunda RTÜK ile
bilgi ve görüş paylaşımı yapılmasına karar
verilmiştir.

13.

Bilirkişilik ve Adli Bilişim Uzmanlığı
konusundaki sorunlar.
14. Bilirkişilik yetkisi verilecek kişilerin sahip
olması gereken nitelik, eğitim ve sertifikalar
konusunda daha özenli ve AB standartlarına
uygun ölçütler belirlenmesi gerektiği
vurgulandı.
15. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı
Adli Yargı Adalet Komisyonu’na görüş
bildirilmesine karar verildi.
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Uzmanlık grubu 2015 hedefleri:
1. Bilişim mevzuatındaki sorunların

çözümüne destek sağlamak amacıyla
TBMM çatısı altında çalışan ilgili
komisyonlara yönelik bilgilendirme raporu
hazırlanması, komisyon üyeleriyle ortak
toplantılar düzenlenmesi 2015 ve 2016
yılları hedefi olarak belirlendi.

2. Ülkemizdeki en yaygın bilişim suçu

olan kredi kartı ve İnternet Bankacılığı
dolandırıcılığıyla daha etkili mücadele
etmek amacıyla EGM ve BDDK ile
görüşmeler, bilgi ve görüş paylaşımları
2015 yılı hedefi olarak belirlendi.

3. Bilişim Suçları ile mücadele konusunda

yeni kamu spotları hazırlanması için ilgili
bakanlıklar ve RTÜK ile görüş paylaşımında
bulunmak 2015 yılı hedefi olarak belirlendi.

4. Bilişim suçu konulu davalarda bilirkişilik

ve Adli Bilişim Uzmanlığı konusundaki
sorunların çözümü için Üniversitelerin ilgili
fakülte ve enstitülerinden görüş alınması ve
konuyla ilgili toplantılar düzenlenmesi 2015
ve 2016 yılı hedefleri olarak belirlendi.

Sonuç ve değerlendirme
Ülkemizde bilişim suçları ile mücadele
konusundaki sorunlar öncelik sırasına
göre değerlendirildiğinde, ilk sırada kredi
kartı dolandırıcılığı ile İnternet ve mobil
telefonlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık
fiillerinin yer aldığı tespit edildi. En yaygın
bilişim suçu olan bu fiillerin önlenmesine
yönelik önlemlerin ivedilikle alınması
gerekiyor.
Çalıştayda öncelik sırasına göre diğer temel
sorunlar, bilişim hukuku mevzuatındaki
eksiklikler, vatandaşların bilgi ve bilinç
eksikliği olarak değerlendirildi. 2015
ve 2016 yıllarında söz konusu sorunlar
için ilgili kurum ve kuruluşlarla temas
kurulmasına karar verildi.
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Bilgi sistemlerine yönelik saldırılar, dünya ve Avrupa’da çok arttı
AB’ye üye ülke ve diğer ülkelerde, şirket, banka ve
kamu sektörü bilgi sistemlerine yönelik daha önce
bilinmeyen büyük ölçekli tehditler gözlendi.
Bu eylem, bilgi sistemlerine yönelik saldırılara
karşı mücadelenin, yasal girişimlerde dahil olmak
üzere 2010 yılına kadar belirlenmesini, 2013
yılında da Avrupa ve uluslararası yasal kuralların
belirlenmesini amaçlıyor. Bilgi sistemlerine
karşı saldırılarla ilgili yönetmelik Avrupa Konseyi
tarafından 22 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe
alındı.

Sorun nedir? Siber saldırılar dramatik
olarak Avrupa’da arttı

Son yıllarda bilgi sistemlerine yönelik saldırıların
Avrupa ve dünyada çok hızlı artış gösteriyor.
Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülke ve diğer ülkelerde,
şirket, banka ve kamu sektörü bilgi sistemlerine
yönelik daha önce bilinmeyen büyük ölçekli
tehditler gözlendi. Büyük ölçekli ve koordineli
saldırıların gerçekleştirilebilmesi için uzaktan
kontrol edilebilir köle bilgisayar ağları (botnet)
yaratılması amacıyla kullanılan zararlı yazılımların
yaygınlaşması endişe yarattı. Neden AB eylemine
gerek duyuldu? Siber saldırılara kontrastlı AB
çapında hiçbir tutarlı yasal ve güvenlik yaklaşımı
bulunmuyor.
Bu yönerge üye ülkelerin, bilgi sistemlerine
yönelik saldırılarla ilgili olarak gelişen tehdide
yanıt verebilmek için kendi ceza yasalarını
değiştirmesini gerektirir. Yasadışı erişim,
sistemlere ve verilere müdahalelere cezaların AB
çapında tutarlılığın sağlanması, siber suçluların
yeteneğini azaltarak kişisel verilerin korunmasını
güçlendirecek. Dolayısıyla, AB kolluk makamlarına
siber suçlarla mücadele için gelişmiş araçlar
sağlanmış olacak.
Yönerge, siber suçları işlemekte bir yöntem olarak
kullanılan özel yazılımları (BotNets) suç sayan
hükümler ve ayrıca suçlular içinde büyük ceza
arttırımları içerecek. Yönerge, bilgi paylaşımı ve
diğer üye ülkelerin acil yardım taleplerine yanıt
verebilmek ve siber saldırılara ilişkin istatistiksel
veri toplamak amacıyla bir sistemi uygulamak için
üye ülkelerin operasyonel ulusal temas noktasına
sahip olmasının sağlanması için çağrıda bulunur.

Siber saldırılara karşı koruma ve saldırı sonrası
oluşan hasarın giderilmesi işletmelere yüksek
maliyetler getirdiğinden, bu girişimin olumlu
ekonomik etki yaratması bekleniyor.

Komisyon şimdiye kadar ne yaptı?

22 Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Konseyi
tarafından kabul edilen “Bilgi sistemlerine karşı
saldırılar Yönergesi”, 12 Ağustos 2013 tarihinde
Resmi Gazete’de yayınlandı.

Komisyon bir sonra ne yapacak?
2014:
Yönergenin etkilerini anlamak ve AB genelinde
yumuşak bir geçiş sağlamak amacıyla paydaşlar ile
birlikte çalışmak.
2015:
Yönergenin uygulanmasını Eylül 2015’te sağlamak
ve siber tehditleri izlemeye devam etmek.
Avrupa Komisyonu, üye devletlerin siber suçlarla
ilgili bilgileri paylaşmasına daha verimli kanallar
sağlaması için Ocak 2013 yılında Avrupa Siber Suç
Merkezi’ni (EC3) faaliyete geçirdi.

Sorun nedir? Siber suçlar yelpazesi
giderek büyüyor?

BT ağları ve son kullanıcı terminalleri her
türlü tehditlere açık. Bu tehditler, bilgi iletişim
teknolojileri (BİT) kullanımının yaygınlaşmasını
engelleyebilir ve vatandaşların elektronik
haberleşmeye güvenini zayıflatabilir. Siber suçlara
giderek artan eğilim ve siber suçlar konusunda veri
ve istatistiklerin toplanması, raporlama ve / veya
paylaşma eksikliği, bu zararlı faaliyetlerin yıkıcı
potansiyelini genişletebiliyor.

Neden AB eylemi gerekli?

Bu tehditlere karşı etkili mücadele etmek ve
küresel bağımlılığı adreslemek için üye devletler ve
özel sektör arasında, ulusal, Avrupa ve uluslararası
düzeyde güçlü bir işbirliği gerekir.

Gündem: TBD Sayısal Gündem 2020 uzman raporları
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Çevrim içi çocuk istismarı önemli
bir risk, ulusal bir eylem planı yok
Toplumda bilinç ve farkındalık düzeyinin düşük, ihbar mekanizmalarının
yetersiz olduğu vurgulanan çalıştayda, çocukların çevrim içi ortamda
korunması için hayata geçirilen düzenlemenin fazla bilinmediği ve
düzenlemelerin teknik olarak uygulanmasında sıkıntılar bulunduğu
belirtildi.

31.

Ulusal Bilişim Kurultayı’nda
gerçekleştirilen TBD Sayısal
Gündem 2020 3. Çalışma
Grubu’nun alt başlığı olarak “Çocukların
Çevrim İçi Güvenliği” ve “Çevrimiçi Hizmetlerde
Özdenetim” çalıştayları, Prof. Dr. Betül Ulukol
ve Mehmet Ali İnceefe tarafından yönetildi.
Çalıştaylarda şu konular konuşuldu ve şu
tespitler ortaya konuldu.
Çevrim içi çocuk istismarı önemli bir risk. Bu
konuda mevzuat yetersiz, ulusal bir eylem
planı yok. Ebeveynler ve eğitimcilerin konu ile
ilgili bilgi düzeyleriyle birlikte toplumda genel
olarak bilinç ve farkındalık düzeyi düşük. İhbar
mekanizmaları yetersiz. Güvenli internet hizmeti
çocukların çevrim içi ortamda korunması için
hayata geçirilmiş bir düzenleme olmakla birlikte
bilinirliği fazla değil. Düzenlemelerin teknik
olarak uygulanmasında sıkıntılar var. Çocuk
istismarına yönelik ISS, mobil işletmeciler ve
içerik sağlayıcı şirketlerin gönüllü katkıları
gerekiyor.

Uzmanlık grubu 2015 hedefleri

-Bir ya da 2 günlük bir sempozyum ya da çalıştay
düzenlenmeli: 8 Kasım 2014’te yapılan çalıştayda
tartışılan konulara daha fazla zaman ayırmak ve
daha nesnel çıktılar elde etmek amaçlanıyor. Bu
çıktılarla yol haritası ve eylem planları daha da
netleşecek.
-Konu ile ilgili STK’larla çalışarak önleme
faaliyetleri programlanmalı: STK’ların işbirliği
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ile çeşitli kampanyalar düzenlenerek çocukların
yaşlarına ve gelişim özellikleri dikkate alınarak
bilinçli internet kullanımı ve üreme sağlığı
gibi konularda bilinçlendirme, bilgilendirme
çalışmaları programlanacak.
- Dijital vatandaşlık, dijital okur-yazarlık ve
dijital yeterlik konularına daha fazla önem
verilip Türkiye’deki medya okur-yazarlığı
ve bilişim dersleri bu yönde geliştirilmeli:
Kamu kurumlarının dijital vatandaşlık, dijital
okuryazarlık konularında verdiği eğitimler
ve yaptığı çalışmaların yaygınlaştırılması için
kampanyalar planlanacak.
-Sektörde yer alan ve önleme-bilinçlendirme
çalışmalarına destek olmak üzere etkinlikler
yapan/yapmaya gönüllü olan firmalarla
bu konuda işbirliği yapılmalı: Firmaların
çevrimiçi çocuk güvenliğini sağlamaya yönelik
etkinliklerini desteklemek ve uzmanlık
grubumuzun benzer çalışmaları için firmaların
desteğini almak, ortak çalışma programları/
kampanyalar düzenlenecek.
- AB Dijital Gündem 2020 kapsamında
gerçekleştirilen CEO Coalition benzeri bir
yapı, Türkiye’de de oluşturulmalı: ISS, mobil
işletmeci ve içerik sağlayıcı şirketlerin ticari
faaliyetleri gereği, düzenlemelerin olası
engelleyici ve/veya daraltıcı sonuçlarını gönüllü
olarak üstlenerek, çevrimiçi hizmetlerde ya da
çocukların çevrimiçi hizmetleri kullanmalarında
dolayı kaynaklanacak riskleri en aza indirecek
önlemleri kendilerinin alması veya aratması
sağlanacak.

Gündem: TBD Sayısal Gündem 2020 uzman raporları
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“Sayısal okuryazarlık için
e-öğrenme yaygınlaştırılmalı”
e-Okuryazarlık Çalıştayı’nda sayısal okuryazarlık için hayat boyu
öğrenme kavramının yaygınlaştırılması gerektiğinin üzerinde
durulurken, e-devlet servislerinin yaygınlaştırılarak engellilerin de
kullanabileceği şekilde katılım sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

A

vrupa Birliği’nin (AB) “Sayısal Gündem
2020” program kapsamındaki 136 eyleme
uygun olarak Türkiye’nin atması gereken
adımlara yönelik Türkiye Bilişim Derneği’nin
(TBD), 7 ana hedefi kapsayan 40 öncelikli
alana ilişkin düzenlediği 33 çalıştaydan biri
olan e-Okuryazarlık Çalıştayı’nda sayısal
okuryazarlık bütün yönleriyle ele alındı.
“Sayısal Okuryazarlık” çalıştayına bu konularda
yetkin akademisyenler ve kamu kuruluşlarından
davetliler katıldı. Çalıştay sürecinde farklı
platformlarda yapılmış çalışmalar hakkında
bilgilendirmeler yapılırken, ülkemizde yapılması
gerekenlere dair öneriler dile getirildi.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan grup
yöneticisi Ziya Karakaya, TDB bünyesinde
yürütülen bu çalışma dizisinin amaçlarını
ortaya koyarak, geliştirilmiş olan CoPub sistemi
hakkında bilgiler sundu.
Çalıştayda söz alan davetli konuşmacı Dr.
Aydın Kolat ise Dijital Türkiye Platform’u
hakkında bilgi vererek, “Avrupa Dijital Ajandası”
ile ortaya konulan temel hedefler hakkında
bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, ODTÜ ile
birlikte gerçekleştirilen “Sayısal Okuryazarlığın
Atırılması” konulu çalıştayla ilgili bilgileri
paylaştı ve önerilerini sıraladı.
Devlet Personel Başkanlığı’ndan Sinan Birengel
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de hazırladığı sunumda ülkemizin mevcut
durumu ve Avrupa Dijital Gündem çalışmalarının
hedefleri üzerinde durarak, ülkemizde bu
alandaki politika eksikliklerinin bulunduğuna
işaret etti. Özellikle kadınlar ve engellilere
yönelik pozitif ayrımcılık yapacak çalışmaların
var olması gerektiğini belirten Birengel, sayısal
okuryazarlık konusunda Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) verilerine dayanarak mevcut
durumu ve buna bağlı problem tespitlerini
paylaştı. Bir dizi çözüm önerilerinde bulundu.
Davetli konuşmacı olarak çalıştaya katkı sunan
bir diğer katılımcı da Prof. Dr. Ali Yazıcı idi.
Sayısal okuryazarlık konusunda özellikle hayat
boyu öğrenme kavramının yaygınlaştırılması
ve bu alanda e-öğrenme gibi teknolojilerin
desteklenerek yaygınlaştırılması gerektiğinin
üzerinde durdu. e-İçerik konusunda daha fazla
adımların atılması ve e-devlet servislerinin
yaygınlaştırılarak, engellilerin de kullanabileceği
şekilde katılım sağlanması gerektiğine işaret
etti. 1990’lı yıllarda her eğitim alanında en az
2 teknoloji dersinin olması yönünde kararlar
alınıyorken bunun uygulamada tam yerini
bulmamasının önemli bir eksiklik olduğunu dile
getiren Yazıcı, Lizbon 2010 strateji kararları
çerçevesinde ülkemizde “Hayat Boyu Öğrenme”
konusunda bir projenin yürüdüğünü ve ikinci
etaba geçildiğini belirtti.

Gündem: TBD Sayısal Gündem 2020 uzman raporları

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

179

Görüşlerini paylaşan diğer çalıştay katılımcılarının ortak önerileri de şöyle oldu;
•
İnternet erişimin devlet destekli olarak yaygınlaştırılması,
•
İnternet erişiminde düşük gelirlilere yönelik olarak devletin teşvik edici
politikalar ve teşvikler geliştirerek uygulamaya geçilmesi,
•
e-Devlet servislerinin zenginleştirilerek vatandaş katılımının
artırılmasına yönelik politikaların oluşturulması ve uygulanması,
•
e-Devlet servislerinin engellilere yönelik olarak güncel teknolojiler ile
yenilenmesi ve engellilerin e-katılım konusunda yönlendirilmesi,
•
Engelliler, kadınlar ve yaşlılara yönelik pozitif ayrımcılık yapacak
politikaların oluşturularak hayata geçirilmesi,
•
STK ve Belediyeler ile işbirliği içerisinde özellikle görüntülü medyanın
etkin şekilde kullanılarak ulusal bir e-okuryazarlık seferberliği başlatılması,
•
Kişisel bilgilerin mahremiyeti konusundaki bariyerlerin ortadan
kaldırılmasına yönelik çalışmaların hız kazanması ve güvenilir bir elektronik
ortam yaratılması konusunda gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi,
•
e-Ticaret konusundaki en önemli bariyerin güven ve güvenirlik olduğu,
•
Vatandaşların sayısal teknolojileri daha katılımcı kullanmalarına yönelik
en önemli bariyerlerin;
◦	Mahremiyet,
◦	
Güvenlik kaygıları,
◦	
Yetersiz erişebilirlik,
◦	
Yetersiz kullanılabilirlik,
◦	
Yetersiz sayısal beceri olduğu,
•
Bilgi Teknolojileri konusunda Ar-Ge kamu yatırımlarının artırılması
gerekliliği,
•
Avrupa’daki çalışmalardan yararlanılarak “Ulusal e-Okuryazarlık Ölçme
ve Değerlendirme Kriterleri”nin oluşturulması,
•
Kamu kurumlarında hizmetiçi eğitimlerde e-Okuryazarlık konusunda
gelişim sağlanması,
•
Milli Eğitim’e bağlı okullarda “Veli Bilgilendirme” çalışmaları
kapsamında çocukların zararlı içeriklerden korunması ve internetin güvenli
kullanımı konularında bilgilendirilmesi sayesinde önemli bariyerlerin aşılması,
•
e-Okuryazar oranının öncelikle tespiti konusunda ulusal verilerin
üretilmesi konusunda TÜİK bünyesinde çalışmalar yapılması,
•
Farklı seviyelerde e-okuryazar oranının tespit edileceği anket
sorularının ortaya konulması ve bu konularda MEB, üniversite, belediye, STK
gibi kuruluşlarla ortak çalışma olanaklarının aranması,
•
E-Okuryazar oranının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve
kadınlara ve engellilere yönelik bir pozitif ayrımcılığın uygulanması şeklinde
özetlenebilir.

Çalıştay katılımcıları
Ahmet Çubukçu, Prof. Dr. Ali Yazıcı, Arzu Alpagut, Dr. Aydın Kolat, Bahadır
Yıldız, Cansu Gökhan, Filiz Mumcu, Funda Koyuncu, Gökçer Gökdal, Hakan
Tüzün, Halil Tekeli, Hikmet Barutçu, M. Bora Sönmez, Nilüfer Lütfiye Subaşı,
Nurhan Şener, Nuran Yardımcı,Osman Köroğlu, Refia Karaca, Remime
Koçoğlu, Sinan Birengel, Zehra Sayın, Ziya Karakaya.

180

2015 OCAK

Gündem: TBD Sayısal Gündem 2020 uzman raporları

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

181

Video oyun endüstrisinde
Türkiye’nin yeri ve rotası
Oyun sektöründe var olmak için İngilizce bilmek şart olmasına
rağmen, bir şekilde Türkçe kaynaklar da, Türkçe dokümantasyon da
oluşturulmalı.

A

vrupa Sayısal Gündemi’nde bulunan 7 önemli başlıktan birisi olan “Sayısal Okuryazarlık”
konusunda Video Oyun Endüstrisinde Türkiye’nin Yeri ve Rotası Uzmanlık Grubu
Çalıştay’ında Elif Buğdaycıoğlu tarafından Türkiye’de Oyuncu Profili konulu 10 dakikalık
sunum yapıldı. Ardından, 30 dakikalık fikir alışverişine açıldı.

2015 hedefleri
Oyun üretimini arttırmak için ihtiyaçların belirlenmesi

Türkiye’deki geliştirici profilini görmeli, ihtiyaçlarını belirleyebilmeliyiz ki ilerletebilecek
modeller üzerine çalışalım. Bunun için de yerel kaynaklarla, yerel vizyonla profilimizi
çıkarabilmeliyiz. Üretimdeki bilgileri ve istatistikleri görebilirsek ilerleyebileceğiz.

Kamu kurumları ile iletişim ve işbirliğinin sağlanması

Oyun endüstrisini yerel olarak kalkındıran ülke örneklerinde devlet stratejisi ve hedefleri çok
önemli rol oynuyor. Yerel oyun geliştirme uzmanlığımızı arttırabilmek ve gelecek yıllara daha
geniş kulvarlar sağlayabilmek için ilgili kamu kurumlarını bilgilendirme ile başlayan seri
çalışmalar gerçekleştirilmeli.

Türkçe kaynak çalışması

Oyun endüstrisinde rekabetçi bir mevcudiyet için İngilizce bilme gereği ortada, ancak, oyun
endüstrisi kültürünü geliştirebilmek ve İngilizceye hâkim olana kadar gençlerin sektör giriş
eşiğini rahatlatabilmek amacıyla Türkçe bilgi akışı yapılması önem taşıyor.

Eğitim altyapısı çalışması

Türkiye’de oyun geliştirme üzerine farklı
eğitim yapılarının sayısı artıyor. Yurtdışı
örneklerin daha detaylı incelenmesi,
Türkiye’de geliştirici ihtiyacına yönelik
uygun eğitim profilinin de belirlenmesini
sağlayacak. Yüksek lisans modeli dışındaki
modellerin de gerçekleştirilebilmesi için
gerekli kurum ve kuruluşlar ile çalışmalar
yürütülebilecek.

Sektör iletişiminin aktifleştirilmesi

Oyun endüstrisinde faaliyet gösteren
kişi ve kurumların birbirinden daha
aktif haberdar olabilmesi için çalıştay
serisinin devamı önemli bir konu. Çalıştay
çıktılarının takibinin artması, bilgilerin
daha geniş kitleye ve ilgili kuruluşlara
sunulması, aktif adımlar atılarak hedeflerin
gerçekleştirilmesi çok değerli bir gelişim
tablosunu oluşturuyor.
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Sosyal medyada vatandaş
gazeteciliği tartışıldı
Sosyal medya ve internet ortamının kötüye kullanımı bilinçli vatandaşlar
vasıtasıyla elektronik ticaret ya da elektrik hizmet sunumunda siteler
üzerinden puanlama yapılarak oto kontrole tabi tutulmalı.

“Sosyal medya” çalıştayında Moderatör Dr.
Servet Yetim, çağrılı konuşmacı Prof. Dr.
Tekin Memiş ve uzmanlar; Okan Emre Elagöz,
Ali Akın, Nuri Güleç, Hacı Osman KAYA, Dr.
Cengiz Tanrıkulu, Murat Turan,Nazife Ece,
Yaşar Başkaya, M.Nurullah Emsen, M.Gökhan
Tan, Remime Koçoğlu, Nesrin Çelik, Esra
Semen, Duygu Baza, Mustafa Yılmaz, Hakan
Arıduru, Kadir Tekin, Ahmet Tezer, Sedef
Özkan, Başak Seçmen ve Batur Orkun’un
katılımı ile (23 katılımcı) görüşleri alınarak
gerçekleştirildi.
İstanbul Şehir Üniversitesi’nden e-ticaret
konusunda uzman olan Prof. Dr. Memiş
çağrılı konuşmacı olarak katılmış olup “Sosyal
Medya-Katma Değere Dönüşüm ve Hukuk”
başlığı ile yaptığı konuşmada; günümüzde
hayatın büyük bir kısmının sosyal medya da
geçtiğini, yeni bir dijital nesil yetiştiğini, her
türlü planlamanın bu nesle uygun olarak
dizayn edilmesi gerektiğini, iş modelleri ve
hayat algılama tarzının değiştiğini, bu durumu
katma değere dönüştürmek gerektiğini,
bireylerin yeniden problem çözme ve üretime
katkı yapmaya teşvik edilmesi gerektiği, bunun
için de temel yaklaşımın özgürlük ortamı
olmasını gerektiği, istisnasının ise kısıtlayıcı
düzenlemelerle çözülmesi gerektiği belirtildi.
Çalıştayda, Sosyal medya ve vatandaş
gazeteciliği; Sosyal medya kişisel verilerin
korunması ve özel hayatın gizliği; Sosyal
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medyanın katma değere dönüştürülmesi;
Toplumsal olaylarda sosyal medyanın rolü;
Sosyal medyanın veri madenciliği açısından
kullanılması ve Sosyal Medyada pazarlama
konuları ele alındı.
Katılımcıların görüşleri de değerlendirilerek
kısa vadede uygulanmak üzere şu öneriler dile
getirildi:
-Sosyal medyada vatandaş gazeteciliği
kapsamında, vatandaşları her türlü değer
taşıyan bilgiyi kamuya iletebilmesi için uygun
bir platform kurulması, sorunların çözümü için

gelen talepler analiz edilerek
daha kaliteli ve vatandaş odaklı
hizmet verilmesi planlanmalıdır.
-İnternet ortamı yasal
düzenleme yerine etik kurallarla
ve dijital vatandaşlık bilinci
oluşturularak toto kontrole tabi
tutulmalıdır.
-Vatandaşın doğru bilgeye
kısa zamanda erişimi
için klasik medya dışında
vatandaş gazeteciliği de
teşvik edilmelidir. Özellikle
demokrasinin daha sağlıklı
bir şekilde yürütülebilmesi
için klasik medyadaki basın
hürriyeti kısıtlamalarla karşı
vatandaş gazeteciliği alternatif
bir haberleşme aracı olarak
kullanılmalıdır.
-Sosyal medya ve internet
ortamının kötüye kullanımı
bilinçli vatandaşlar vasıtasıyla
elektronik ticaret yada elektrik
hizmet sunumunda siteler üzerinden
puanlama yapılarak oto kontrole tabi
tutulmalı, malı kalitesiz, yetersiz ya da
aldatıcı mahiyette hizmet verenler devre dışı
bırakılmalıdır.
-İnternet ya da sosyal medya üzerinde
paylaşılan bilgilerin doğru bilgiler olması
teşvik edilmeli, SSL sertifika üretme
konusunda kontrol devlet tarafından yerine
getirilmeli, Yanlış içerik üretimi bir kişi
mekanizmalar kurularak kontrol altına
alınmalıdır.
-Devlet kurumları sosyal medya hesaplarını

aktif olarak hizmet verme amacıyla kullanmalı,
vatandaşın yönetime katıldığında daha adil bir
yönetim tarzı hedeflenmelidir.
-Sosyal medya üzerinden, ya da diğer internet
platformlarından herhangi bir şekilde saldırıya
uğrayan kişilerin haklan koruyabilmeleri
için online olarak ulaşabilecekleri şikayet
mekanizmaları kurulmalıdır.
-Sosyal medyanın gerçek isimler kullanılması
teşvik edilmelidir.
-Bilinçli sosyal medya okuryazarı yetiştirilmesi
hedeflenmeli, öncelikli olarak ebeveynlerin
eğitimi, çocukların eğitimi RTÜK, STK ve
MEB koordinasyonu ile sağlanmalı, ayrıca
televizyon dizilerinde ve kamu spotlarında bu
konu işlenmelidir.
-Yeni medya okuryazarlığı konusunda gerekli
eğitim altyapısı hazırlanmalı, Milli Eğitim,
RTÜK, , üniversiteler ve sivil toplum örgütleri
içeriği birlikte oluşturmalı, bu konudaki eğitim
ilkokul çağından başlayarak üniversite hayatı
boyunca devam etmelidir. Gençlerde serbest
teşebbüs hürriyetinin gelişmesi ve teşviki
için gerekli altyapılar oluşturulmalı destekler
verilmelidir.
-Sosyal medya üzerindeki vergi ve hukuki
sorunların çözümü için gerekli işbirlikleri
geliştirilmelidir.
-Mevcut e-devlet yazılımları veri madenciliği
açısından aktif olarak kullanılmalıdır.
-5651 sayılı yasa yeniden gözden geçirilerek
alınacak kararlar şeffaflık sağlanmalı, idari
birimlerin kullandığı özgürlükleri kısıtlama
yetkisi mahkemeler devredilmeli, uzman
mahkemeler kurulmalı, mahkeme kararlarının
online paylaşımı için mevzuat ve teknik altyapı
kurulmalıdır.

Gündem: TBD Sayısal Gündem 2020 uzman raporları
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MEB’in çocukları bilişime
yöneltecek çalışması yok
“Çocuk ve Bilişim Çalıştayı”nda
çocukların bilişimin olumlu ve
olumsuz yönlerini anlayabilmesi
ve ailelerin konu hakkında
bilinçlendirilmesi için daha çok
uygulamalı etkinlik gerçekleştirilmesi
gerektiğinin altı çizildi.

Y

öneticiliğini Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selçuk Özdemir’in
yaptığı Çocuk ve Bilişim Çalıştayı’nda, çocukların bilişim
araçlarıyla olan etkileşimi nasıl olmalı konusu üzerinde duruldu.
Ender Öztürk, Betül Ulukol ve Özgür Sarıyıldız’ın konuşmacı
olduğu çalıştayda, çocukların bilişimi uygun kullanımı yönünde çok az
çalışma olduğu belirtildi.
Aileler ve eğitimcilere bilişimin olumlu ve olumsuz yönlerinin
gösterilmesi gerektiğine değinilerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB),
çocukların bilişimi olumlu kullanması yönünde çalışmalar yürütmediğine
işaret edildi. Çalıştayda şu öneriler yapıldı:
-Özellikle okullarda çocukların bilişimi daha iyi anlamaları için etkinlikler
düzenlenmeli,
-Ankara Üniversitesi’nde yürütülen “Çocuk ve Bilişim” çalışmaları için
işbirliği gerçekleştirilmeli,
-MEB’e rehberlik edecek türden örnek uygulamalar geliştirilmeli,
-Çocukların bilişimin olumlu ve olumsuz yönlerini anlayabilmesi ve
ailelerin konu hakkında bilinçlendirilmesi için daha çok uygulamalı
etkinlik yapılmalı.
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Ulusal BT standartları için ülkemize
özgü şablonlar hazırlanmalı
Kurumların birlikte proje yürütmesi ve ortaklaşa satınalma konularının
ele alındığı Birlikte Çalışabilirlik Çalıştayı’nda, uzmanlık gruplarının
yeniden şekillendirilmesi gerektiği tespit edildi.

T

ürkiye Bilişim Derneği’nin (TBD),
“Sayısal Gündem 2020” hedefi
kapsamında oluşturduğu 7 ana öncelikli
gruptan biri olan “Birlikte Çalışabilirlik
Çalıştayı”, 31. Ulusal Bilişim Kurultay’ında
2 oturum halinde gerçekleştirildi. 3 uzman
grubunun ortaklaşa düzenlediği çalıştayın
moderatörlüğünü Hakan Demirtel yaptı.
Hedef Grubu Koordinatörü Demirtel, tüm
hedef grupları, birlikte çalışabilirlik hedef
grubunun uzmanlık grupları ve ilgili eylemleri
hakkında bilgilendirme yaptı. Birlikte
çalışabilirlik uzmanlık grubu yöneticisi
A.Nusret Güçlü ise mevcut durum ve sorun
alanlarına yönelik bir değerlendirme sunumu
gerçekleştirdi.
Toplam 26 uzmanın katıldığı çalıştayın
ilk bölümünde, uzman gruplarının
yeniden şekillendirilmesi gerektiği kısaca
tartışıldıktan sonra önemli alanlarda
uzmanlardan ilgili alanlarda güncel konuların
ve gelişmelerin aktarılması istendi. Bu
aşamada mali sistemlerdeki gelişmeler
Arif Yıldırım tarafından, akreditasyon ve
belgelendirme ile ilgili gelişmeler Osman
Camcı tarafından, standardizasyon ve bilişim
tedariği ile ilgili gelişmeler M. Umay Akkaya
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tarafından, belge paylaşımı ve Kalkınma
Bakanlığı bilgi haritası projesindeki gelişmeler
Gülten Alır tarafından, ulusal stratejilerdeki
gelişmeler Murat İnce tarafından aktarıldı.
Çalıştayın ikinci bölümünde sorun alanları
değerlendirilerek, bunlardan hangilerinin
2015 yılı içinde uzmanlık grupları tarafından
çalışılabileceği konuları tartışıldı. Buna göre
şu konuların öne çıkarılması gerektiği uygun
bulundu:
Standartlaşma ve Tedarik; Ulusal BT standart
ve rehber dokümanları; bu standartlara
uyum için mevzuat (sürecin içine dahil olmak,
ülkemize özgü şablonların hazırlanması);
Sertifikasyon; İhale süreçleri; Farkındalık,
eğitim (hem tedarikçi hem de müşteri
açısından); Olgunluk Modeli, Değerlendirme
Modeli; Kurumsal Mimari ve Semantik /
süreç birlikte çalışabilirliği; Sözlük ve ontoloji
çalışmaları; Süreç haritaları, süreç arayüzleri,
süreç katalogları; Kamu hizmet envanterinin

e-devlet servis envanterine dönüştürülmesi;
Siyasa ve Kapasite; Strateji ve Planlama:
Kurum SP ile uyumlu BT stratejileri;
e-Dönüşüm birimleri, kadroları; İK:
Farkındalık ve eğitim için kurum, bölge, yerel
yönetim bazında etkinlikler; Bilişim projeleri
değerlendirme modeli (ex-ante ve ex-post);
Yatırım programına sunulacak projelerde
mükerrerliklerin önlenmesi, önceliklendirme;
daha önceki çalışmaların üzerine devam
edilmesi; Yatırım etki değerlendirmesi;
Kurumsal birlikte çalışabilirlik; İdari
sorumluluklar; Her konu için sorumlu kurum
tespiti ile Kurumların birlikte proje yürütmesi
ve ortaklaşa satın alma.

2015 hedefi:

-Standartlaşma ve tedarik sürecine ilişkin
çalışma yapılmalı
-Kurumsal mimari ve semantik / süreç
birlikte çalışabilirliği konusuna ilişkin çalışma
yapılmalı.

Gündem: TBD Sayısal Gündem 2020 uzman raporları
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Genişband internet erişimi, temel
hizmet ve hak olarak kabul edilmeli

yaygınlaştırılması için, Türkçe içerikli yerli sayfalar
özendirilmeli, artması teşvik edilmeli. Internet
kullanımını yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak
amacıyla buna yönelik temel İngilizce öğretiminin,
eğitim kurumları ve kurslar aracılığıyla
verilmesine yönelik çalışma yapılmalı.

Bütüncül bir genişband stratejisi oluşturulması gerektiğine dikkat
çekilirken eğitim ve sağlık hizmetleri için genişband erişime dayalı
uygulama ve çözümlerin teşvik edilmesi önerildi. Çalıştayda Türkiye’nin
büyüme hedefleriyle ilgili planlamalarına BT yatırımları ve genişband
erişim hizmetlerin de eklenmesi istendi.

T

ürkiye Bilişim Derneği’nin (TBD), Avrupa
Birliği’nin (AB) “Sayısal Gündem 2020”
programına paralel oluşturduğu 7 ana
öncelikli gruptan biri olan “Hızlı ve Ultra Hızlı
İnternet Erişimi” Uzmanlık grubunun alt çalıştayı
“Ulusal Genişband Altyapısı” , Hakan Büyüktopçu
gerçekleştirildi. Çalıştayda konuya ilişkin sorunlar
saptanıp öneriler getirildi. Öncelikle “Genişband”
ve “Ultra Genişband” tanımları yapıldı. ITU ve
OECD’ye göre upload veya download yönünde
en az birinde 256kbps ve üzeri hız, broadband
(genişbant) olarak tanımlanıyor. Ülkemizde artık
ADSL ve 3G, en temel genişband erişim teknolojisi
haline geldi. Bu yüzden 2Mbps ve üzeri genişband
olarak adlandırılıyor. Fiber ve LTE göz önünde
bulundurulduğunda 100Mbps ve üstü hızlar “Ultra
genişband” olarak kabul ediliyor.
Çalıştayda “Genişband” ve “Ultra Genişband”
konusuna ilişkin saptama ve önerilerde bulunuldu:
-Genişband internet erişim hakkı temel hak olmalı.
Bir haneye giden temel hizmetlerin (elektrik, gaz,
su) içerisine genişband internet erişimi de dahil
edilmeli ve hukuki temel bir hak olarak kabul
edilmeli.
-Bulut teknolojileri bu işin tam göbeğinde:
Genişband ile birlikte değerlendirilmeli,
planlamalar ve hedefler “Bulut”u da kapsayacak
şekilde yürütülmeli.
-Eğitim ve sağlık hizmetleri için genişband erişime
dayalı uygulama ve çözümlerin geliştirilmesi teşvik
edilmeli, bu sayede verilen hizmetin kalitesi ve
hızında ciddi artış sağlamak mümkün.
-Sosyal medya kullanımı ve “Nesne’lerin
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İnternet’i”, ciddi bir upload hız ihtiyacı doğuruyor.
Özellikle genç nesil, upload yönünde interneti çok
daha fazla kullanıyor. Yüksek genç nüfus oranına
sahip ülkemizde bu konu daha da önem kazanıyor.
Erişim yatırımlarında artık, DSL gibi upload hızının
çok sınırlı olduğu erişim teknolojileri yerine yüksek
upload hızı sağlayan teknolojilerin kullanılmasına
öncelik verilmeli.
-AB’nin “Sayısal Gündem 2020” vizyonunda
genişband internet yatırımları ile ilgili öngörüsü
şöyle: AB’nin 2020’ye kadar toplam büyümesine
yüzde 5 ek katkı getirerek kişi başı gelirin bin
500 Avro daha fazla olmasını sağlayacak bu
çalışmalar sonucunda doğrudan istihdama 1,2
milyon, dolaylı istihdama 3,8 milyon kişilik ek katkı
sağlanmış olacak. Ülkemizin büyüme hedefleriyle
ilgili planlamalarına bilişim teknoloji yatırımları
ve genişband erişim hizmetleri de eklenmeli,
devletimiz ilgili bakanlıklara ve kuruluşlara bu
hedeflerin uygulanmasını şart koşmalı.
-Bütüncül bir genişband stratejisi oluşturulmalı.
Genişband vizyonu denildiğinde akla sadece
fiber ve 4G teknolojileri ile bunların büyük
şehir merkezlerinde yaygınlaştırılması geliyor.
Genişband erişim teknolojileri bütün olarak ele
alınmalı; şehir, kasaba, köy ve kırsalda eğitim,
sağlık, tarım vb. alanlarda herkesi ve her sektörü
kapsayacak biçimde maksimum verimlilikle
bu teknolojilerin kullanımına uygun politika ve
planların geliştirilmesi gerekiyor.

- Eve kadar fiber (fiber-to-the-home- FTTH)
Gigabit PON (GPON) teknolojisi teşvik edilmeli.
Yeni yapılan bina içlerinde bakır yerine fiber kablo
çekilmeli ve PON teknolojisinin kullanılması
sağlanmalı. Bunun avantajları, “Yüksek hızlı
upload için gerekli altyapı sağlanmış olur” ve
“Fiber, bakıra göre daha uzun ömürlü ve sağlam”
olarak sayılabilir. Bina girişlerine konacak pasif
Splitter’lar ile bina içine dağıtılırsa aktif cihazlara
göre çok daha düşük yatırım ve operasyonel
maliyet sağlanır.

-Eğitim alanında genişband teknolojileri doğru
ve etkin kullanılmalı: Elektronik içerik ile
elektronikleştirilmiş içerik çok farklı şey. Kâğıda
basılı materyaller sadece tek boyutlu bir hizmet
sağlarken artık görüntü, ses ve video olarak üç
boyutlu içerik hazırlamak mümkün. Bu teknolojiler
kullanılarak analitik düşünme yetisini geliştirici
içerikler hazırlanmalı. Bu konu çok önem arz
ediyor çünkü analitik düşüncenin olmadığı yerde
mühendislik de olmaz, dolayısıyla bilim, teknoloji
ve rekabet gücünden söz edilemez.
-Etkin spectrum yönetimi, analizi ve dağıtımı
önem taşıyor. Regülatif nedenlerle 2020’de
hizmet veremez duruma gelebiliriz: Regülasyon
tarafında, sektörün önünü açacak şekilde, gerekli
düzenlemeler yapılmalı. Atıl duran spectrum
kullanılmalı. TRT’ye ait 170-230 MHz bandı
genişband için kullanılabilir mi?
-Genişband için terminal ekipmanlarında
(Telefon, modem, tablet, SIM kartlı cihazlar vb.)
yerli kaynaklar teşvik edilmeli. Yılda 15 milyar
dolar dışarıya para ödüyoruz. Uygulama ve cihaz
geliştirenlerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi
gerekiyor.
-İnternet kullanımının toplumun her kademesine

-4G’ye geçişte hâlâ 2G ve 3G devam etmek
zorunda. VoLTE uygulanacak mı? Bununla ilgili
ortak görüş ve konsensus oluşturulmalı.
-Temel servislerin hepsini birden verecek tek
bir cihaz (Home GW) standardı belirlenmeli. Ses,
video, data servisleri için gereken donanımsal
ve yazılımsal özellikleri bünyesinde barındıran
bir kutu tanımlanırsa; bilgisayar, laptop, yazıcı,
TV, ev sinema ve ses sistemleri vb. cihazların
bir adada çalışması sağlanır. Böylece hem
gereksiz harcamadan hem de görüntü kirliliği ve
sürekli manuel ayar ve değişiklikleri yapmaktan
kurtuluruz.
-Dijital karasal yayıncılık, genişband üst
başlığının altında yer almalı ve birlikte düşünülüp
planlanmalı.
-5G için teşvik verilmeli: 5G standartları henüz
oluşmadı, şimdiden Ar-Ge desteği verilmesi bazı
patent haklarının ülkemize kazandırılmasını
sağlayabilir.
-Pilot bölgelerde genişband ve ultragenişband
uygulamalarına geçilmeli. Genişband ve ultra
genişband hedeflerinin belirlenmesinin akabinde
seçilecek pilot ilçe ya da ilçelerde uygulamaya
konulmalı.

Gündem: TBD Sayısal Gündem 2020 uzman raporları
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BTYK’nın açık veri ile ilgili
karar çıkarması önerildi
Kamu verisinin paylaşılmasının ücretsiz olması istenirken bu kararın
kurumların takdirine bırakmayacak yönde düzenleme yapılması
gerektiğine işaret edildi.

TBD

“Sayısal Gündem
2020” hedefi
kapsamında
oluşturduğu 7 ana öncelikli gruptan
biri olan “Sayısal Tek Pazar”
kapsamında “Kamu Verilerinin Tekrar
Kullanılması: Açık Veri” Uzmanlık
Grubu’nun çalışmaları ele alındı.
Uzmanlık Grubu Başkanı Turhan
Menteş, çalıştayın açılışında “Açık
veri” yaklaşımının AB Sayısal Gündem
2020 içerisindeki önemi ve konunun
kapsamı hakkında bilgi verdi. “Kamu
Verilerinin Tekrar Kullanılması:
Açık Veri” çalıştayında şu konular
konuşulup tespitlerde bulunuldu:
Leyla Arsan, “Açık Veri” üzerine
çalışıyor olmamıza rağmen OGP
(Open Government Partnership)
üyeliği hakkında bilgi sahibi
olunmadığına dikkat çekti. Mustafa
Afyonluoğlu ise OGP üyeliğinin
Başbakanın katılım sağladığı bir
etkinlik vesilesiyle çok hızlı geliştiğini,
Eylem Planı hazırlandığını ve süreç
içerisinde yeni bir eylem planı
hazırlığının başlatıldığını bildirdi.

Verinin ücretlendirilmesi
Menteş “Digital Agenda Action
3’te geçen ‘..charging’ ifadesi kafa
karıştırmaktadır” derken “kamu
verisinin tekrar kullanılması” ile “açık
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veri”nin farklı olarak ele alınabilmesi gerektiğini
belirtti. Arsan ise, Sayısal Ajanda öncesi dönemde
ülkelerde farklı ücretlendirme politikalarının
olduğunu, ücretlendirmeyi düzenleyen AB
eylemine paralel olarak yeni Bilgi Toplumu
Stratejisi 2018’de kamu verisinin paylaşılmasının
ücretsiz olması gereği yönünde Kalkınma
Bakanlığı’na görüş verdiklerini anlattı. Kurumların
farklı yaklaşımları söz konusu olduğuna değinen
Türker Akaras, bu kararları kurumların takdirine
bırakmayacak yönde düzenleme yapılması
gerektiğine işaret etti.

Verilerin açılması
Orçun Madran, bilimsel çalışmalar için proje
destekli yayın ve içeriğin açık hale getirilmesinin
sağlanabildiğini kaydedip Bilgi Toplumu Yüksek
Kurulu (BTYK) kararları içerisinde açık veri ile
ilgili karar çıkarılmasını önerdi. Arsan, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne bir proje yaptıklarını,
ancak ilgili veriler açılamadığı için projenin
amacına ulaşamadığından söz etti.
Burcu Bulut, kütüphanecilik alanında benzer
tüm sorunların yaşandığını ifade edip “Verilerin
açılması konusunda devlet liderlik etmeli ve bu
iş devlet eliyle yapılmalıdır. Bu yönde politika
oluşturulmalı, farkındalık yaratılmalıdır” dedi.
Bazı verilerin geleneksel yöntemlerle kamu
ile paylaşıldığı kaydeden Bülent Adıgüzel,

ancak elektronik olarak talep edilince verinin
paylaşılamayacağının söylendiğini, bunun tutarlı
olmayan bir yaklaşım olduğunu belirtti.

2015 hedefleri
- Açık Veri Bilgi Envanter ve Mevzuat Envanteri
oluşturulacak: Ülkemizdeki hayata geçmiş ya
da geçmesi planlanmış açık veri uygulamaları,
kişiler ve alanda yürütülen faaliyetler ile ilgili
bilgi envanteri oluşturulacak. Açık veri ile ilgili
mevzuata yönelik mevcut durumu incelemek
ve eksiklikleri tespit etmek üzere envanter
oluşturulacak.
- Açık Veri Bilişim Ödülleri verilecek: Gelecek yıl
gerçekleştirilecek kurultayda “Açık Veri Bilişim
Ödülleri” verilmesi sağlanacak.
- Uzmanlık Grubunun Uluslararası Temas Noktası
olması sağlanacak: TBD Uzmanlık Grubunun,
uluslararası kuruluşlarca yürütülen programlar
ve yurtdışındaki ilgili STK’lar nezdinde, alanda
etkinlik gösteren yerel STK temas noktası olarak
tanıtılması sağlanacak.
-Toplantılarda farkındalık yaratılacak: Uzman
Grubu olarak en az 3 toplantıya “Açık veri” ile ilgili
bilgi vermek üzere katılım sağlanacak.
- Yerel yönetimler ve kamu kurumları ile ortak
toplantılar yapılacak: Bir büyükşehir belediyesi ve
bir ilçe belediyesi olmak üzere 2 belediye ile açık
veri ile ilgili toplantı yapılacak. 10 kamu kurumuna
yönelik konu hakkında farkındalık toplantısı
yapılacak.

Gündem: TBD Sayısal Gündem 2020 uzman raporları
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Tüketici-satıcı/sağlayıcı
dengesi sağlanmalı
Çok düzenleme olmasının çok sıkıntı yaşanmasına yol açtığı belirtilirken
Türkiye’deki mevzuatın yurtiçi yerleşiklere yönelik olduğu, sınır
ötesi işlemlerde tüketicinin korunması için takip ve sisteme doğru
adaptasyonun önemi vurgulandı.

TBD

“Sayısal Gündem 2020” hedefi
kapsamında oluşturduğu 7
ana öncelikli gruptan biri
olan “Sayısal Tek Pazar” kapsamında “Çevrimiçi
Tüketici Hakları ve Mevzuatı” Çalıştayı de
düzenlendi.

Çalıştayın ilk bölümünde, ilk olarak Gümrük
ve Ticaret Uzmanı Özden Yavaş, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil
mevzuat kapsamında çevirim içi tüketici haklarına
ilişkin bir sunum yaptı. Daha sonra Gümrük ve
Ticaret Uzmanı Fatih Okay, 6563 sayılı Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
kapsamında çevirim içi tüketici haklarına ilişkin
bilgi aktardı. Ardından Bilişim Başuzmanı Güneş
Koca, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
ve ikincil mevzuat kapsamında çevirim içi tüketici
haklarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.
Yapılan sunumlardan ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının kendi mevzuatlarında AB
müktesebatına uyum sağladıkları anlaşıldı. Son
olarak Av. Ümit Kara, çevirim içi tüketici haklarını
düzenleyen mevzuat kapsamında uygulamada
karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi verdi.
Çalıştayın ikinci bölümünde de karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu. Bu bölümünde tespit
edilen sorun, problem ya da konular:
Avukat Kara, çevrimiçi tüketici mevzuatı
kapsamında Ticaret Kanunu, BTK Kanunu,
E-ticaret Kanunu gibi kanunların yanı sıra, ticari
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Kara, “Mesafeli sözleşme kavramını
iyi seçtik mi? E-sözleşme dediğimiz
zaman TV’de yaptığımız sözleşmeler
bunun kapsamında değil. E-sözleşme
mesafelinin bir alt türü. Bu bakımdan
mesafeli kavramını çok isabetli
buluyorum” dedi.

iletişim ile birlikte Reklam Kurulu’na ilişkin
düzenlemeler de göz önünde bulundurulması
gerektiğini anlattı.
Malın teslim süresi ile ilgili satıcı/sağlayıcı sıkıntı
yaşıyor. 6502 sayılı Kanunun 48. maddesinde;
“Satıcı ve sağlayıcı, tüketicinin siparişinin
kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen
süre içinde edimini yerine getirir” hükmü yer
alıyor. Satıcı/sağlayıcı açısından ödeme onayından
sonra başlatmak gerekiyor.
6502 sayılı Kanun ile 6563 sayılı Kanun belge
saklama konusunda çelişiyor. 6563 sayılı Kanunda
sağlayıcının takdirine bırakılıyor. Peki, bu durumda
hangi hüküm uygulanacak? Bir diğer konu sınır
ötesi alışveriş. Tüketicilerin sınır ötesi aldığı
ürünlerin gümrük vergileri ödenecek mi? Mali
engeller ne olacak?

Okay ise, büyük firmalarda saklama
yükümlülüğünün büyük bir maliyet
getirdiği, küçük firmalarda ek maliyet
olmadığını söyledi. Maliyet durumunun
göz önünde bulundurulması ticaretin
gelişmesi ve yaygınlaşması açısından önemli.
Tüketici-satıcı/sağlayıcı dengesinin sağlanması
gerekir. Yükümlülükler maliyet anlamına
geliyor. Çok düzenleme olması ileride çok sıkıntı
yaşanmasına sebep olur.
Bizim mevzuatımız yurtiçi yerleşiklere yönelik.
Sınır ötesi işlemlerde tüketicinin korunması için
takip ve sisteme doğru adaptasyon önemli. (ADRODR) Çevrimiçi uyuşmazlık yöntemleri/çözümü
konusunda çalışmalar yapılmalı.
Kanun çalışmaları sırasında Bankalar Birliği lobi
çalışması yaparken, STK’ların ortada olmadığına
söyleyen Koca, STK’lardan ellerinden gelenleri
yapmalarını istedi.
Tüketicinin cayma hakkını kullanırken sıkıntı
yaşadığını, bu sıkıntıyı yok etmek için yeni Kanunla

birlikte tüketici, mal teslimine kadar da cayma
hakkının kullanılabildiğini anlatan Özden Yavaş,
ihlal edilen tüketici haklarını tespit edebilmek
amacıyla belge sağlamamaktan ötürü ceza
uygulaması getirilmek istendiğini ifade etti.
Tüketici mahkemelerinde bankalar ile ilgili
dosyaların patlama noktasında olduğunu kaydeden
Gülşen Köse, 4077 sayılı Kanun’un 1995’te çıktığını,
20 yılını doldurmadan yeni bir Kanun yapıldığı,
kanun numarasının değişmesiyle büyük bir kayıp
olduğuna işaret etti. Köse, “AB’de olduğu gibi eski
kanuna ekleme olmalıydı. Bu hukuk kültürü ve
bilincini oluşturuyor” dedi.
Tüketicilerin bilinçlendirilmesi yönündeki
çalışmaların yeterli olmadığını vurgulayan Köse,
sosyolojik bir baskı yapılmasını, ciddi bir hukuk
otoritesi oluşturarak sektöre baskı uygulanmasıyla
mahkemelere bu kadar yük binmeyeceği binlerce
dosya olmayacağını bildirdi.
“Yeni yasada çelişkiler var. Türkiye’deki yargılama
sistemi göz ardı edilmiş. AB’deki gibi dosya
sayısı az değil” diyen Köse, tüketici bilincinin
oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.
Seher Çiğdem Çamurdan, uygulamanın
düzeltilmesinin zarar vereceğini, bankaların bu
iş kârlı olduğu sürece bundan vazgeçmeyeceğini
belirterek tüketici mahkemelerinde sürecin
hızlandırılması önerilerine katıldığını ifade etti.

Gündem: TBD Sayısal Gündem 2020 uzman raporları

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

195

“Akıllı kentler”, bir ihtiyaç
ve geleceğe dönük bir
yaşam
modelidir
Türkiye’de akıllı kentler konusunda
henüz temel hedefler konulmamış
ve stratejiler belirlenmemiştir.
Alınan ciddi kararların biran
önce uygulamaya geçirilmesi,
stratejilerin belirlenmesi,
platformun oluşturulması, ortak
uygulamaların geliştirilmesi
için teşvik edilmesi gündeme
alınmalıdır.

İ.Nejat Çerçi
BT ve Akıllı Kentler
Uygulamaları Uzmanı,
TBD Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu Üyesi
nejat.cerci@gmail.com

İ

lk çağlardan beri insanoğlu birlikte
yaşamanın mücadelesini verdi. Böylece
tarihsel süreç içerisinde bu birlikte yaşam,
bir kent olgusunu oluşturdu. Diğer adı ile
“paylaşımcı, “katılımcı”, ortak yaşam alanları
belirlenmeye başladı. Bu yaşam alanlarının
seçiminde hayatı kolaylaştırıcı ve doğanın
yararlanıcı tarafları da etken olmuştur.
İnsanoğlu her zaman yaşamını kolaylaştırıcı,
az emekle çok yarar sağlayıcı argümanları
arayıp hayatına geçirmeyi hedefledi ve bu
hedefini günümüzde de hızla gerçekleştirmeye
devam ediyor. Bu argümanları hayata
geçirirken bireyselliğin dışında yerel
yönetimlerle beraber ortak çalışmalar da
yapagelmiştir. Örneğin hızlı ulaşım sistemleri,
kamu hizmetlerinin hızlı şeffaf ve doğru
yürütülmesi gibi. İşte bu olgu zamanımızda
kentlerin gelişmiş teknolojileri de kullanarak
ortak bir akılda yönetilmesini zorunlu hale
getirmiştir. Objektif değerlendirmelerde
kentin akıllı olacağını hepimiz biliyoruz
ama konuya sübjektif yaklaştığımızda
yönetişimin akıl, bilim ve gelişen teknolojileri
de kullanmasıyla o kentin akıllı yönetildiği
olgusuna varmaktayız ve böyle yönetilen bir
kentimizi de “Akıllı kent” diye tanımlayabiliriz.
Akıllı kentlerimizde, temelde en öncelikli
hedef, o kentin tüm canlılarının her olanaktan
en sağlıklı, en hızlı ve güvenilir bir şekilde
yararlanabilmesidir.
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Günümüzde artık eski kent yönetiminden daha
çok yeni yönetim tarzına geçilmiştir. Nedir
bunlar, örneğin sağlık, eğitim, kullanılan
enerji ve benzeri yaşam süreçleri de artık
kent yönetiminin vazgeçilmez birer ögeleri
olmuştur. Subjektif olarak kentin akıllı
olması onun bu süreçleri de kapsayacak
şekilde akıllı yönetilmesidir. Söz konusu
akıllı yönetimin olmazsa olmazlarından biri
de bu sürecin her adımında Bilgi İletişim
Teknolojileri (BİT) en iyi şekilde rasyonel
yararlanmaktır. Örneğin belediyelerle ilgili
vatandaşa sunulan bürokratik hizmetlerde,
toplu hızlı ulaşım sistemlerinde, yenilenebilir
enerji sistemlerinde veya atık maddelerin
değerlendirilmesinde gibi.
Günümüzde kent yönetimleri konusunu
Avrupa Birliği (AB) de çok ciddi eylemlerle
de gündeminde canlı tutmaktadır.
Bunlardan bazıları; 43 nolu eylem “Akıllı
Kentler Programının Geliştirilmesi”, 44
nolu eylem “Kent Yönetimlerinde Akıllı
Uygulamalarının Desteklenmesi”, 45 nolu
eylem “Akıllı Kentler uygulamalarında Yaşayan
Laboratuar Programları” gibi ve bu örnekleri
çoğaltabiliriz. ( Bu eylemlerle ilgili daha geniş
bilgi almak için Kalkınma Bakanlığı 20142018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
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Taslağı-http://bilgitoplumustratejisi.org/tr/
doc/8a94819842e4657b01464d5025b80002
linkinden ulaşabilirsiniz).
2006 yılında 45 nolu eylemle ilgili Avrupa
Yaşayan Laboratuarlar Ağı (ENoLL)
kurulmuştur. Akıllı kentler çevre alanında da
önemli kazanımlar sağlamaktadır. Avrupa’da
önemli şehirlerin üyesi olduğu EUROCITIES
tarafından da akıllı kentler için, en düşük
enerji kullanımı ile en yaşanabilir çevreyi
sunabilme vurgusu ön plana çıkarılmaktadır.
Özellikle akıllı elektrik şebekeleri ve akıllı
binalar bu alandaki önemli gelişmelerdir.
AB’de tüketilen elektriğin yüzde 40’dan fazlası
binaların aydınlatma, ısıtma ve soğutmasında
kullanılmaktadır. AB tarafından topluluk
programları kapsamında desteklenen akıllı
bina pilot projelerinden yüzde 20 enerji
tasarrufu sağlandığı görülmüştür.
Ülkemizdeki kent nüfusunun hızlı artışı
ulaşım, enerji, su, sağlık, çevre ve güvenlik
gibi alanlarda pek çok sorunu da beraberinde
getirmektedir. Bu sorunların çözülmesi, kamu
hizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşların
yaşam kalitelerinin arttırılmasında
bilgi iletişim teknolojileri (BİT) destekli
yenilikçi çözümler büyük bir potansiyel
barındırmaktadır. Türkiye’de akıllı kentler
konusunda merkezi kurumların ve yerel
yönetimlerin coğrafi bilgi sistemleri (CBS)
tabanlı çözümleri bulunmakla birlikte, bu
konuda henüz temel hedefler konulmamış ve
stratejiler belirlenmemiştir. Türkiye’de akıllı
kent çözümleri özellikle büyük şehirlerde
başta kentsel hizmetler, ulaşım ve su
hizmetleri olmak üzere çeşitli alanlarda
hayata geçirilmeye başlanmıştır.
Şubat 2013’te 40 belediye ile yapılan
“Belediyeler Akıllı Kent Uygulamaları
Anketi”ne göre, belediyelerde kentsel
hizmetler ve ulaşım alanındaki akıllı kent
uygulamaları öne çıkarken, enerji ve su
alanındaki akıllı kent uygulamaları daha az
sayıda belediye tarafından hayata geçirilmiştir.
Kentsel dönüşüm sürecinde akıllı kent
uygulamaları önemli fırsatlar sunmaktadır.
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Kentsel dönüşümün tasarımı, yönetimi ve
sürece vatandaş katılımının sağlanmasında
yenilikçi uygulamaların kullanılması
zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.
Bu kapsamda akıllı kent altyapılarının
oluşturulması, yeni inşa edilecek binalarda
akıllı bina uygulamalarına yer verilmesi gibi
önlemler, yaşam standardının artmasına
katkıda bulunmaktadır.
Akıllı kent planlaması için temel teşkil eden
CBS altyapısı ülkemizde az sayıda belediye
tarafından hayata geçirilmiştir. İçişleri
Bakanlığı’nın 2011 yılında tüm belediyelerin
yüzde 90’ı üzerinde yaptığı e-Devlet Anketi’ne
göre, CBS çalışmaları belediyelerin sadece
yüzde 3’ünde tamamlanmış olup yüzde
14’ünde ise kısmen devam etmektedir.
CBS altyapısını oluşturacak teknik
kapasitesi olmayan belediyelerin bu konuda

desteklenmesi ihtiyacı gözlenmektedir. Akıllı
sokak aydınlatması sistemleri; Bina/konut
enerji yönetimi sistemleri; Akıllı elektrik
sayaçları; Akıllı elektrik şebekesi; Akıllı su
sayaçları ve talep yönetimi; Sızıntıların tespiti
ve önleyici bakım; Akıllı parkmetreler ve
ücretlendirme; Filo takibi, bakım, konum
belirleme hizmetleri; Bütünleşik toplu taşıma
ücret ödemesi; Kültür ve turizm hizmetleri
Hizmetlere elektronik kanallardan erişim
Acil müdahale ve afet hizmetleri Hava kalitesi
takibi ve Ulaşım akıllı kent uygulamaları
arasında yer alıyor (Kaynak 2014-2018
Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Stratejisi ve
Eylem Planı Taslağı).
Ülkemizde bu konularda önemli uygulamalar
gerçekleştirilmiş ve çalışmalar yapılmıştır.

Örneğin, akıllı kentlerin oluşumunda halk
ile ortak hareket edilmesi, sürdürülebilir
olması, kullanılacak tekniklerin alanların
belirlenmesi çalışmaları ve konuyla ilgili
anketlerle geri dönüşümlerin alınması,
akıllı sayaçlar, toplu taşım ödeme şekilleri,
ulaşım sistemlerinde karbon salınımının
önlenmesi, yakıt olarak elektriğin ön
plana çıkarılması, ulaşım araçlarının
çevrimiçi izlenmesi ve sayamadığımız diğer
uygulamalar kamuoyu önünde tartışılarak
eyleme dönüştürülmektedir. Konunun
bilişim tarafında ise özellikle bilişimsizlik
maliyetlerinin ne derece fazla olduğu da
vurgulanmaktadır. Ayrıca gündemde olan
konulardan biri de başarı örneklerinin
ödüllendirilmesi ve örnek teşvik etmesi.
Bir diğer konu da “Akıllı kentler” adı
altında bir politikanın belirlenip en üst
yönetim kademesinde
hem yaptırımların hem de
takibinin yapılması, finansal
ihtiyaçlarının en hızlı bir
şekilde karşılanması,
AB fonlarından, ulusal
ajanslardan veya diğer
fonlardan yararlanılması
olanaklarının araştırılmasıdır.
Özellikle büyükşehir
kapsamında olan ilçe
belediyeler ile ortak hareket
edilmesine ve ilçe belediyelere
destek verilmesine yön
verecek merkezi yaptırımları
sağlayabilecek yasaların
bir an önce çıkarılması,
akıllı kent bileşenlerinin en
kısa zamanda belirlenip bu
konuda eğitimlerin yapılması
gerekmektedir. Konu ile
ilgili birlikte çalışılabilirlik
adı altında kamunun ilgili
kurumları (İçişleri Bakanlığı
Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüğü, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, İller Bankası
Genel Müdürlüğü vb.), sivil
toplum kuruluşları (STK)
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ve özel sektör, Belediyeler Birliği ile ortak
çalışmalar yapılmalı ve süreci beraber takip
edebilmelidirler. Konuyu güçlendirebilecek
bir öneri, yerel yönetimlerin birbirleri ile
bilgi paylaşabildiği elektronik ortamda “Akıllı
Kentler İşbirliği Platformu” adı altında bir
platform oluşturulması fikri de tartışılabilir.
AB’nin SMARTCİTİES programının ülkemize
bire bir uymasa bile uyarlanacak bir model
olarak ele alınıp değerlendirilmesi iyi bir
adım olabilir. Önce 30 Büyükşehir ele
alınıp hazırlanacak bir model çerçevesinde
uygulamalara geçilebilir ve sonraki aşamada
tüm yurt geneline yaygınlaştırılması
yapılabilir. Uygulamaların her aşamasında
halkın da katılımı sağlanmalı. Örneğin
Kalkınma Bakanlığı veya TUBİTAK gibi
kurumlarımızın önderliğinde 2015-2020
Eylem Planı yapılabilir ve sürdürülebilirliği
sağlanabilir.( Benzer bir uygulama Kalkınma
Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir)
Kentlerimizi tanıtıcı, özellikle turistlere
yardımcı olan rehberliğin elektronik ortama
aktarılmasına dair uygulamalar günümüzde
yaygınlaşmaya başlamış olup konumuzla ilgili
olumlu bir gelişmeye örnek teşkil etmektedir.
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Bu uygulamanın ülkemizde de hızla
yaygınlaşmasına çalışılmalıdır.
Kentsel dönüşüm uygulamalarını
“Akıllı kentler”e geçişe bir süreç gibi
değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bu
amaçla strateji ve hedefler belirlenmeli,
örnek modeller oluşturulmalı ve bunlar için
politikalar saptanmalıdır. Bu çalışmalar
içinde özellikle CBS ile Kent Bilgi Sistemleri
(KBS) paralel yürütülmeli ve BİT’lerden
en üst düzeyde yararlanılmalıdır. Bu
süreçteki her adım ortak bir platformda
paylaşılabilmeli ve ihtiyaç duyan yerel
yönetimlere destek verilebilmelidir.
Ayrıca engelli vatandaşlarımız için de BİT
kullanılarak uygun yaşam ortamlarının
yaratılması da önemli bir hedefimiz
olmalıdır.
Sonuç olarak “Akıllı kentler”, bir ihtiyaçtır,
geleceğe dönük bir yaşam modelidir.
Kısacası bu bir siyasetler üstü, devlet
politikası olarak ele alınmalı, en önemlisi
de siyasi güç her zaman arkasında durmalı
ve sürdürülebilirliğinin sağlamasına özen
göstermelidir.
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AADANEM Kurucusu
Prof. Dr. Ayşegül Ataman:

“Üstün zekâ” yerine,
“mutlu zekâ”nın peşine
düşün…

Rekabetçi olabilmek için bilime önem veren, yaratıcı bireyler
yetiştirmek gerektiğine işaret eden Ataman, “sıradan” değil, “kişilerin
farklılıklarına hürmet eden, ötekileştirmeyen” bireyler yetiştirilmesi
gerektiği uyarısında bulundu. Ataman, toplumdan topluma değişen
ortalama zekâya sahip olanların, yargılama yapabilen, kendine yeten,
mutlu olabilen, dürüstçe para kazanabilen kişiler olduğunu vurguladı.
Arzu Kılıç

G

eçtiğimiz günlerde Ankara’da 2. Zekâ ve Yetenek Kongresi vardı. Alanında uzman
birçok konuk katıldığı Kongre’de ele alınan ve tartışılan kavramlar çok ilginçti;“Zekâ
ve Yetenek”, Beynimiz ve İşlevleri”, “Bilinçsel Yetenekler”, “Üstün Zekâ”, “Mutlu
Zekâ” ve “Yaratıcılık”…
Günümüzde birçok anne-baba ve eğitmen, çocukların başarısını okuldaki ders durumuna göre
değerlendiriyor. Yani çocuğunuz derslerden düşük puan alıyorsa çocuk başarılı değil demek
oluyor bu. Ancak çocukların başarısı, sadece puanlardan mı ibaret? Hayır… Her anne-baba,
üstün zekâlı çocuk ister mi bilemem ancak hayatta başarı için üstün yeteneğe/yeteneklere sahip
olmak olmazsa olmaz değil. Zeki, özgür düşünebilen, sistematik düşünceyi benimseyen, yaratıcı,
yenilikçi, araştırmacı bireyler yetiştirmemiz şart. Peki, bunu nasıl başaracağız?
Bu ay sizler için Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim
Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve AADANEM Özel Gereksinimli Çocuklar Dayanışma Merkezi
Kurucusu Prof. Dr. Ayşegül Ataman ile zekâ, zekâ testleri ve üstün yetenekli çocuklar hakkında
söyleşi gerçekleştirdik. 1972’den beri Türkiye’de üstün yetenekli çocuklar konusunda ilk
araştırmaları yapan ve bütün kariyerini üstün yetenekliler üzerine yapan Ataman, çok şey
biriktirdiğini ve biriktirdiğini paylaşmak istediğini belirtti.
“Anne babalar bilinçli ancak bilgisizler” diyen Ataman, ailelerin çocuklarını daha iyi yetiştirme
konusunda bilinçleri olduğunu ancak bilgi kirliliği ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Öğretmenlerin büyük bir kısmının üstün zekâlı çocukları aşağıya çekip diğerlerini ona
yaklaştırmaya çalıştıklarına değinen Ataman, “Sivrilen bir kişiyi çok istemiyoruz. Değişik bir
kültürüz ve yetenekli bizi rahatsız ediyor” dedi.
Ataman aileler kendi geleceklerini de garantiye almak istedikleri için toplumda iyi para getiren
mesleklere çocuklarını yönlendirdiklerini anlatıp zekâ testlerinin çok talep gördüğünü söyledi.
Zekânın toplumdan topluma değiştiğine dikkat çeken Ataman, ortalama zekâya sahip olanların
yargılama yapabilen, kendine yeterli olan, mutlu olmayı bilen, dürüstçe para kazanabilen kişiler
olduğunun altını çizdi.
Aileler üstün yetenekli çocuklarının olduğunu öğrendiklerinde yetersizliği olan bir çocuğun
ailesinin yaşadığı şoka benzer bir şok yaşadıklarını belirten Ataman, tablet ve bilgisayarın 15
yaşa kadar kontrollü kullandırılmasını gerektiğini söyledi.
Umarım bu söyleşimiz yeni yılda hayata ve çocuğunuza karşı size farklı bir bakış açısı kazandırır.
Dürüst ve samimi insan olmanın ayrıcalıklı bir özellik olduğu günümüzde “Üstün zekâ”lı değil
“Mutlu zekâ”lı çocuklar yetiştirmek dileğiyle…
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- AADANEM-Özel Gereksinimli Çocuklar
Dayanışma Merkezi’nin kuruluş hikâyesi ve
amaçlarını kısaca anlatabilir misiniz? Bu merkezi
neden kurdunuz?
-Kurmuş olduğum bu merkez, bir eğitim ve
danışma merkezi. Merkezimizde özel gereksinimli
çocuklar ve ailelerinin eğitsel ihtiyaçları
doğrultusunda değerlendirme, danışma ve eğitim
hizmetleri sunuluyor.
AADANEM ismi biraz ilginç gelebilir.
Öğrencilerimle düşündük merkeze ne ismim
verelim diye. Hem alanı kapsasın hem de kulakta
hoş bir yankı bıraksın. Öğrenciler, “Hocam siz
markasınız ve o nedenle sizin adınızı koyalım”
dediler. Böylece Ayşegül Ataman Danışma Eğitim
Merkezi (AADANEM) ismini verdik. Neden gerekli
oldu böyle bir merkez kurmak? Bildiğiniz üzere
üniversitede belli bir noktaya ulaşınca devlet
size “Git. Çalışma artık, emekli ol” diyor. Bence
en verimli bu dönemdir. 2013 yılında emekli
olmak durumunda kaldım. Çok şey biriktirmiştim
ve biriktirdiğimi paylaşmak istiyordum. Gazi
Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
iken Görme, Öğrenme Yetersizliği olan çocuklar
için bir eğitim merkezi. GÖÇEM diye adlandırılan
“Görme, öğrenme yetersizliği olan çocuklar için
bir eğitim” merkezini kurdum. Bu merkezde bu
işi yapıyordum. Aileler çocuklarıyla ilgili tavsiye
ve değerlendirmeler alıyorlardı. Aile eğitimleri
yapıyorduk. Üniversiteden emekli olunca aileler
beni bir yerde görmek istedi.
1972 yılından beri Türkiye’de üstün yetenekli
çocuklar konusunda ilk araştırmaları yapan
kişiyim. Benden önce alanımızın kurucusu Mithat
Enç’in yazmış olduğu kapsamlı “Üstün Beyin Gücü”
adlı kitap var. Benim hocamdı ve danışmanlığımı
yapmıştır. Onun ayak izinden gidiyorum. Beni bu
alana yönlendiren de o oldu.
6600 sayılı yasayı incelemiştim. İlk kez
yurtdışına giden özel yetenekli çocukları
incelemiştim. Sonra Ankara Fen Lisesi’nde
çalışmalarım oldu. Ankara’daki resmi devlet
okullarında üstün yetenekli çocuklar üzerine
çalışmam var. Bütün kariyerimi üstün yetenekliler
üzerine yaptım.
Aileler benden danışmanlık yapmamı istediler.
Benim de bir şeyler yapmam, bir şey açmam
gerekiyordu. Tek bir alan olmaz. Çünkü alan
kapsamlı. O nedenle özel gereksinimli çocukların
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büyük bir kısmına hitap edebilecek bir merkez
açalım dedik. Böylece 2013 yılının ağustos ayında
bu işe başladık. Merkezi açar açmaz duyan bütün
veliler geldi. Tavsiye eden oldu birbirine.

Özel eğitim öğretmeni yetiştiriyorum
Verdiğimiz eğitimlerde önerdiklerimizi
uygulayanlar mutlu sonuç alınca veli memnuniyeti
artıyor. Veliler memnun olunca da herkes birbirine
söylüyor. Çorum’dan, Ereğli’den, İstanbul’dan,
Kıbrıs’tan olmak üzere ülkenin dört bir tarafından
yoğun talep ve ilgi olmaya başladı. Bu arada
Kıbrıs’ta Lefke Avrupa Üniversitesi Fazıl Küçük
Eğitim Fakültesi’nde iddialı bir biçimde özel eğitim
merkezi kurdum.
Görme, işitme ve zihin olmak üzere özel eğitim
öğretmeni yetiştiriyorum. En az bir iki alanda
yeterliliği olan öğretmenler yetişiyor. Bizim
mezunlarımız özel eğitim öğretmeni olacaklar.
Kıbrıs’ta 78 öğrenci ikinci, 58 öğrenci de birinci
sınıfta olmak üzere 150 öğretmen adayımız var.
Bir Kıbrıs’tayım bir Türkiye’deyim. Lefke

Avrupa Üniversitesindeki bölümümüze Türkiye’den
ÖSYM ile gelen öğrenciler de var, Kıbrıs’tan
gelenler de var. Kıbrıs’takiler bu işi orada
yapacaklar. Henüz Kıbrıs’ta yetersizliği olanlarla
ilgili bir özel eğitim yasası yok. Bu konuda planları
ve programları olmadığı için onlara bu konuda
kanun çıkmasıyla ilgili destek veriyorum.
Çok yoğun çalışıyorum. İnsanın belli
bir yaşa gelince bilgilerini paylaşması
gerektiğini düşünüyorum. Bilgi paylaşılınca
gelişiyor. Geliştikçe siz de kendinizi daha çok
geliştiriyorsunuz. Yoğun çalışma tempomda eşim
artık beni durduramadığı için o da bana uydu J
Ankara’daki merkezde hem gelen çocukları
değerlendiriyoruz hem de denetleme ve disipline
etmeyi bilmeyen anne-babalara bir çocuğun
nasıl terbiye edilebileceğini öğretiyoruz. Çeşitli
eğitim programları veriyoruz. Aynı zamanda
özgün öğrenme güçlüğü çeken disleksi (öğrenme
bozukluğu) çocuklar için program uyguluyoruz.
Onların daha yeterli hale gelmelerine yardımcı
oluyoruz.
Zihin yetersizliği olan otizm ile ilgili gelen
velilere sıcak bakmıyorum. Onları farklı bir alan

olduğu için çeşitli kliniklere yönlendiriyorum. Ben
daha çok çocukların gelişim profilleri üzerinde
duruyorum. Anne ve babadan öykülerini alıyorum
ve anne-babalar çocuklarını büyütürken neyin
farkındalar?
Çocukların bir kısmı, okul öncesi dönemde
anneanne, babaanne veya bakıcı tarafından
büyütülüyorlar. Anne çalışıyorsa süt izni ile
yaklaşık bir yıl bakabilmiştir. Çocukların en kritik
dönemlerinde anneler yanlarında değil.
Beyin gelişimi açısından en kritik yaş 1,5 yaştır.
1,5-3,00 yaş arası olan bu kritik dönemde bir
çocuğun kasıtlı olarak bazı etkilere maruz kalması
gerekiyor. Yani tüm duyu kanallarını kullanacak
tarzda girdilerin verilmesi gerekiyor.

Anne babalar bilinçli ancak bilgisiz
geliyorlar
Biz daha çok “anadan babadan görme” usulü
gidiyoruz. Tabii bunu kötülemek için söylemiyorum
ama yeni gelişmeler, daha değişik şeylerin
verilmesi gerektiğini söylüyor.
Anne babalar bilinçli ancak bilgisiz geliyorlar.
Bir şeyler yapma ve çocuklarını daha iyi yetiştirme
konusunda bilinçleri var ama bilgi kirliliği ile
geliyorlar. İnternet’te çok fazla bilgi kirliliği ve
kulaktan dolma bilgiler var.
Öğretmenler özellikle eski öğretmenler okula
başlamadan hızlı okuyan çocukların okumamaları
yönünde anne babalara baskı yapıyorlar. “Sakın
okutmayın ve defter kalem vermeyin” diyorlar.
Okumadan gelsin. İşleri zor olur diye. Uçmak
isteyen kelebeğin kanatlarını kopartmak gibi bir
şey. Ailelerin büyük bir kısmı bunların etkisinde
kalıyor.
- Aileler üstün yetenekli çocuklarının
olduğunu öğrendiklerinde neler hissediyor,
nasıl davranıyorlar? Üstün yetenekli bir çocuğa
sahip olmanın iyi/kötü yanları hakkındaki
değerlendirmenizi alabilir miyiz?
-Örnek verecek olursam geçen haftalarda
bir veli geldi. Herkes “Senin çocuğun farklı,
gidip değerlendir” diyormuş. Bana geldi,
çocuğu değerlendirdim ve “Sizin çocuğunuz
üstün yetenekli” dedim. “Hayır, olamaz. Kabul
etmiyorum” dedi. “İster kabul et ister etme ama
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çocuğun durumu bu. Üstün yetenekli ve bazı
alanlarda hızlı gelişiyor” dedim. “Peki, ben ne
yapacağım?” dedi. Şimdi aşağı yukarı yetersizliği
olan bir çocuğun ailesinin yaşadığı şoka benzer bir
şok yaşıyor aileler. Ne yaptım da başıma bu geldi?
Her şeyi normal gidebilecek bir çocuk bekler iken
şimdi ben ne yapacağım bu çocuğa? Ben bu çocuğa
yetemeyeceğim, ortam sunamayacağım. Ya bu, çok
problem olursa?
Hemen üstün yetenekli çocuklar ile
eşleştirilen önyargılar devreye giriyor. Çocuğun
olumluluklarını çok fazla görmüyorlar.
Hissettikleri bir şok… “Tabii benden olacak ben de
zeki adamım. Bizden farklı bir şey çıkmaz” diyor
veli.
Bazı aileler çocuğu getiriyor ve çocuklarının
farklı olduğunu söylüyorlar. Ben bakıyorum her
şey çok normal çocukta. Ama hocam bankanın
reklamını okudu diyor. Logo okumayı her yaştaki
çocuk yapıyor.
Erken okuma için çocuğuna fiş çalıştıran ve
ezberletip getiren annelerle karşılaştım. Özellikle
çocuğun etiket alması için uğraşıyorlar. Bu
nedenle de zekâ testleri çok talep ediliyor aslında.
Bu çok ayağa düştü maalesef. Birçok merkez
aileleri suiistimal ediyor. Önemli olan çocuğun
tüm gelişim alanlarını desteklemek. Çocuğun hızlı
gittiği alanlarda onu biraz yönlendirmek lazım.
- Üstün zekâ potansiyeline sahip çocuk ve
gençlerde sosyal çevreye uyum sorunları oluyor
mu? Bu çocukların iletişim sorunları var mı?
Varsa aileleri veya diğer insanlarla ne tür iletişim
sorunları yaşıyorlar?
-Büyük bir kısmında uyum sorunu olmuyor.
Örnek olarak üçüncü sınıfa giden bir çocuğun
annesi şunları anlattı:
Çocuk satranç yarışmasında çok başarılı ve
yarışmada beşinci, altıncı sınıfları yenmiş. Yedinci
sınıflarda berabere kalmış. Herkes bu duruma
harika demiş. Çocuk neden berabere kaldığını
şöyle açıklamış; onu yenebilirdim ama düşündüm
ki üçüncü sınıftaki bir öğrenciye yedinci sınıf bir
öğrencinin yenilmesi zor olsa gerek. O nedenle
berabere kaldım. Bu çocuk empati yapıyor ve
duygusal zekâsı çok yüksek.
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Üstün zekâ potansiyeline sahip çocukların
büyük kısmında hırs yok
Üstün zekâ potansiyeline sahip bu çocukların
büyük kısmında hırs yok. Risk almaktan
çekinmiyorlar. Bunun yanında çok hırslı olanlar da
var tabii. Hep ben hep ben diyenler…
Uyum sorunu, çocuktan çocuğa değişen bir
durum. Eğer öğretmen çok anlayışlı değilse ve
çocuğun durumunda düzenlemeler yapamıyorsa
arkadaşlarına tahammül edemeyen çocuklar
oluyor. Hocam, “Arkadaşlarım çok aptalca sorular
soruyorlar” diyor mesela. Bu kadar çocukça soru
sorulur mu diyor. Bunu söyleyen çocuğun ilgi
alanı fizikte karadelikler. Karadelikleri öğrenen
bir çocuk, diğer öğrencilerin öğretmenim bu ses
nedir, bu da ses geçirir mi diye soru sorması ona
çok aptalca geliyor.
Annelere ve çocuklara hep şunu söylüyorum;
rol yapacaksınız. Çünkü çocuğun drama ve
duygusal yanları güçlü olduğu için çok ilginç bir
soruymuş gibi davranacaksınız.
Öğretmenlerin büyük bir kısmı üstün
zekâlı çocukları aşağıya çekip diğerlerini ona
yaklaştırmaya çalışma yönündeler. Geçen bir
öğretmen şöyle diyor, “Oooh çok şükür öğrencileri
onun seviyesine getirebildim”. Yani çocuğu
bekletmiş iki yıl. Hiçbir şey çocuğa vermeden iki
yıl beklemiş ve öğrenmemiş bu çocuk. Yeteneği
beslediğiniz zaman gelişir, beslemezseniz körelir.
Neden Türkiye’de Nobel’ler ve büyük icatlar
yok. Çünkü “icat çıkarma” diyen bir söz var bizde.
Çocuğun bütün yaratıcılığını öldürüyoruz. Kültür
olarak böyleyiz. Sivrilen bir kişiyi çok istemiyoruz.
Ayağından çekip tutuyoruz. Değişik bir kültürüz
var, yetenekli kişiler bizi rahatsız ediyor.
- Üstün yetenekli çocukları yetiştirmede
aileler nelere dikkat etmelidirler?
-Sadece üstün yetenekli çocuklar için
söylemiyorum. Aileler çocukların gelişimini çok
dikkatli gözlemeli. Fiziksel, duygusal özellikle dil
gelişimlerini. Örneğin aileye soruyorum çocuk ne
dedi? “Köpek var” dedi.” Diyorum ki çocuğunuz

“bahçede kahverengi renkli bir köpek çiçekleri
eşeliyordu” türünde bir cümle kurdu mu?
“Hayır” diyor veli. Bütün çocuklar köpek var
der zaten. Çocuklarının konuştukları şeyleri
kayıt altına almalarını, not almalarını istiyorum
ailelerden. Çünkü çocuğu buraya getiriyorlar
ve ben 45 dakikada gözlem yapıyorum. Bana
doneler tam gelirse, o zaman ben o donelere
kendi gözlemlerimi, çocuğun buradaki
performansını, ölçeklemeleri de ekleyip çocukla
ilgili daha sağlıklı bir sonuca varabilirim.
Ortam zengin olsun diyoruz. Bunu anlamı
her şeyi doldurmak değil. Hazır olmayan,
yapılanmamış oyuncaklar. Örneğin yoğurt
kapları, tahta kaşıklar vs… bunlar çocukların çok
daha fazla işine yarıyor.
Daha yaratıcı oluyorlar. Aileler çocukların
yastıklarla, kilimlerle, koltuklarla ev yapmasına,
çadır yapmasına izin versinler. Çocuk eline tahta
kaşık alıp onunla direk yapsın. Bu çeşit oyunlara
izin verilmesi lazım.

Çocuk iki yaşından itibaren anne ile
birlikte oynamalı
Mutlaka annenin çocuk ile oyun oynamasını
istiyorum. Bir çocuk iki yaşından itibaren
anne ile birlikte evcilik oynamalı, arabacılık
oynamalı, öğretmencilik oynamalı. Sonra yuvaya
başladığında arkadaşıyla doktorculuk oynamalı.
Bu önemli bir oyundur. Çünkü çocuk cinsiyeti
keşfediyor. Rol vermeli aileler çocuklarına.
Örneğin Süpermen olmalı ve babası onu uçurmalı
vs gibi… Burada önemli olan birlikte oynamaları.
Özellikle birlikte kitap okumalılar.
Çocuk, sonsuz biçimde televizyon karşısında
tutulmamalı. Çünkü tek yönlü iletişim olduğu için
çocuk otistik olabiliyor. Sadece müzik kanalını açıp
çocuğu TV karşısına oturtan aileler var. Çocukla
bol bol konuşmak ve betimlemek yapmak lazım.
Örneğin “Anne şimdi yemek yapıyor. Ne koymuş
işine karabiber”. Bütün her şeyi betimleyerek beş
duyuya hitap edecek ortamın olması gerekiyor.
Birlikte oyun oynanması lazım. Çocuğun oyuncağı
olsun demiyoruz, kendisinin icat edeceği
oyuncaklar olsun. Örneğin legolar gibi.

Tablet ve bilgisayar, 15 yaşa kadar
kontrollü kullandırılmalı
Tablet ve bilgisayar 15 yaşa kadar kontrollü
kullandırılmalı. Sadece bu aletlerde parmaklarını
kaydırıyorlar. California’da Silikon Vadisi’nde
Bill Gates gibi üst düzey çocukların gittiği bir
okulda kara tahta var. Tebeşir var. Bilgisayar ve
telefon yok. Köy Enstitüsü’ne benzer bir program
uygulanıyor. Orada örgü örüyorlar, tahtalarla çivi
çakıyorlar. Çocukların bütün gelişim ihtiyaçlarını
destekleyici aktiviteler uygulanıyor.

El yazısı Türkçe ’ye uygun değil
Şuan ki eğitim sistemimizde çocuklar el
yazısıyla öğreniyorlar ve bu nedenle Türkçe’yi
ve okumayı sevmiyorlar. Çocukların etrafında el
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yazısıyla kitap yok. El yazısı, teknolojinin olduğu
yerde imza atmaya yarayan bir iş. El yazısıyla yani
ses temelli öğretim yerine Türkçe’ye uygun olan
cümle temelli öğretim gidilmelidir. Çünkü Türkçe
yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir
dildir. İngilizce gibi değil. El yazısı Türkçe’ye uygun
değil. Bu ses temelli sisteme başlandığından beri
bana gelen çocukların büyük bir kısmında okuma
ve yazma güçlüğü, Türkçe’den nefret etme, kitap
okumak istememek gibi şeyleri gözlemliyorum.
Aileler, öğrenmeye hevesli olan çocukları
okulda zorluk çıkarır diye kısıtlamamalı. Onlara
fırsat tanısınlar. Çocuk hazır olduğu andan
itibaren okul öncesi eğitime gönderilmeli.Aileler
çocuklarla birlikte yaşayacakları zengin bir ortam
oluşturmalılar.
- Zekâ ve yetenek kavramlarını açıklar
mısınız? Her zeki insan yetenekli midir ya da
yetenekli insanlar zeki midir?
- Zekâ ve yetenek kavramları birbirinin
içerisinde olan şeyler. Birbirlerini bütünlerler.
Yeteneği kocaman bir yelpaze olarak düşünün.
Zekâ da bunun içinde. Yeteneklerin büyük bir
kısmında ortalamamın üstünde olup kendine
odaklama, vazgeçmeme, yaratıcı ürün vermeyi
gerektiren üç boyutlu bir yapı. Bunun sayısı az.
Yeteneğin sayısı çoktur. Hepimizde yetenek var.
Hepimizin diğerinden farklı yaptığımız bir yanımız
var. Ama üstün yetenekli, üstün özel yetenekli,
psiko motor alanda yetenekli olan çocuklar,
liderlik özelliği yüksek olan çocuklar var. Bir de
bunların hepsi olup artı olarak yaratıcı ürün yapan
ve vazgeçmeyen çocuklar var. Örneğin Thomas
Edison ampulü bulmak için bin kere denemiş bin
bir de bulmuş. Bu kişilere üstün zekâlı diyoruz.
Hatta bunun biraz üstü dâhiliktir. Dahi her kuşakta
bir tane bulunan ve milyonda bir rastlanan bir
özelliktir.
Biz maalesef dâhimiz olan Atatürk’ü yerden
yere çalmakla meşgulüz. Atatürk’ümüzün zekâsını,
dehasını kabul etmek zorundayız. Onun sayesinde
şu an kulluktan vatandaşlığa terfi ettik. Bunu
unutmamalıyız.
- Zekâ gelişimi tek başına bir önem taşıyor
mu? Zekâ ve sosyal iletişim arasındaki denge
nasıl kurulmalı?
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-Tek başına zekâ olmuyor. Çevre ve aile
önemlidir. İkisinin birbiriyle etkileşimi özellikle.
Ayrıca içinde bulundukları ortam önemli. Tek yönlü
zekânın hiçbir önemi yok.
Zekâ ve Yetenek Kongresi’nde Prof.Dr.
Ferhunde Öktem’in söylediği bir cümle vardı;
“Üstün zekânın peşine düşmeyin mutlu zekânın
peşine düşün”. Bu mutlu zekâ betimlemesi çok
hoşuma gitti. Çünkü gelişimin bütün alanlarını
geliştirmemiz lazım. Sosyal iletişimde çok iyi
olmalı, duygusal
yandan özgüveni
gelişmiş olmalı, psiko
motor beceriler ve
bilinçsel alanda.
Bunları dengeli hale
getirecek bireyler
yetiştirmek hedef
olmalıdır.
- Günümüzde zekâ
testlerinin güvenirliği
sorgulanıyor… IQ
testinin yanı sıra
duygusal zekâ
testleri de var… Zekâ
testlerine ilişkin bilgi
verir misiniz?
-Evet, zekâ
testlerinin güvenirliği
sorgulanıyor. Çünkü
zekâ testleri önüne
gelenin uyguladığı
bir ölçek haline geldi.
Zekâ testi geliştirmek
çok zor. Belli bir
kuramınızın olması ve
o kurama dayalı olarak bir şeyler geliştirmeniz
gerekiyor. Ehil insanlar tarafından uygun
ortamlarda ve sürede zekâ testleri yapılmalıdır.
Pahalı ve bireysel bir ölçümdür.
Grup testleri vardır. Bunlar tarama için yapılır.
Zekâ bölümü ağırlıklı olarak yapılan testler de
vardır ve bunlar isebir sayı verir. Bu sayı çocuğun
nasıl öğrendiğini, gelişim alanlarındaki durumunu
çok fazla vermemekle beraber alt testleri vardır.
Sözel alan, performans alanı gibi. Bu alanların iyi
yorumlanması gerekiyor. İki satır değil de koca bir
kitapçık şeklinde çocuğun bütün performansının

yorumlanabilmesi lazım ve ona göre bir
şeylerin söylenmesi gerekiyor. Örneğin 139 ise
çocuğunuzun zekâ düzeyi bunun alt sınırı alınmalı.
Türkiye’de 130 üstü alınıyor üst sınır olarak.
İstatistiksel olarak 130’un alt sınırı 129,5’tur. Üst
sınırı da 130,5’tur. 130 sayısının aralığı, 129,5130,5 arasıdır. Siz 130’u alırsanız 129 puanlı
çocuğu da normal sınıfına koyarsanız 129’un üst
puanı 129,5’tur.
Öbürünün alt puanı
ile çakışır. Yarım
puandan az bir
şey ile siz bir grup
çocuğa bir etiket
koyuyorsunuz.
Öbür gruba da
başka bir etiket
koyuyorsunuz.
Benim doktora
tezim şuydu; Fen
Lisesi’ni kazanan
286 çocuk ile
kazanamayan 360
çocuğu takip ettim.
Üst puanda ve alt
puanda kaybedenler
sıralamada
kazananlarla çok
farklı değildi.
Dolayısıyla zekâ
puanı eğitimciler
için bir şey ifade
etmiyor. Anne
babalara etiket
açısından bir şeyler
ifade ediyor sadece.
“Çocuğun zekâsı
ölçülebilir” buna itirazım yok. Bunun yanında
çocuğun diğer gelişim yanları da ele alınmalı.
Çocuk bütün olarak değerlendirilmeli. Biz daha
çok eğitim ağırlıklı gidiyoruz. Burada bir zekâ testi,
ölçme yapmıyorum. Zekâ testi ile bir çocuğun
değerlendirilmesini çok uygun bulmuyorum.
Çünkü bir sayı veriyor size ve bu sayının hiçbir
anlamı yok. Bir veli çocuğa test uygulatmış ve 165
puanı çıkmış. Diğer velinin çocuğunun zekâ testi,
185. Uçuk rakamlar bunlar. Çocuklar yetenekli
tabii ki ancak bazı alanlarda desteklenmeleri
gerekiyor.

-Ortalama zekâya sahip bir insanın zekâ
seviyesi kaç olmalıdır?
-Toplumda zekânın dağılımı, normal dağılım
gösterir. Toplumun yüzde 68’i, ortalama zekâdadır.
Artı ve eksi standart sapma arasındayız. Ortalama
zekâdayız. Ortalama zekâyı, 100 kabul ederseniz
90-100-110 arası ortalama zekâ olarak kabul
edilebilir. Bu ortalama aynı ölçek açısından 1950’te
doğruydu. O ölçeği şimdi uygulasanız bunun
sağa doğru eğildiğini göreceksiniz. Ortalama
zekâ 100’den 110’a kaydı. Neden? Çünkü 20-30
yıl önceki bilgi ile şimdiki bilgi arasında çok fark
var. Girdiler çok farklı. Ne kadar girdi fazla olursa
ölçümlerinizdeki vermiş olduğunuz yaklaşımlar
değişir.
Ortalama zekâ, gruba göre fark eder,
sosyal çevreye göre fark eder. Doktora tezimi
yaparken ortalama 120’yi almıştım. 120’de olan
çocukların üst-orta-alt sosyo ekonomik düzey.
Alt sosyo ekonomikte 120 bulamadım. Ortada
çok az buldum. Üst de ise çok az buldum. Temsil
etmiyordu. Bunun üzerine istatistikçilerle
düşündük ne yapalım diye. Her grubun üst yüzde
10’unu alalım dediler. Her grubun üst yüzde 10’unu
karşılaştırdık zekâ bölümünü bir tarafa koyarak.
Fiziksel ve sosyal gelişim açısından karşılaştırdık.
Üstü alınca üst tarafta 120, ortada 110, altta ise 90
gittik. 120 üst grubun, 110 orta grubun, 90 ise alt
grubun üstüydü. Onun için ortama ve gruba göre
ortalama değişir.
Ortalama bir insanın zekâ seviyesi ne
olmalıdır? Beynimizin ön tarafındaki frontal lob’un
(beynimizi oluşturan dört ana lob’dan biri) gelmiş
olması lazım. Yani bizim insansı varlıklardan
insan varlığına dönüşmemiz için frontol lobumuzu
geliştirmemiz gerekiyor. Frontol lob yargılama,
sentezleme, analiz, eleştirmedir. Bunu siz okul
sisteminden alırsanız frontol lobu gelişmemiş
insansılar yetişir. Bu sistem ile birkaç tane
yetişen üstün zekâlılar toplumda da kalmıyor.
Beyin göçü olarak gidiyorlar. Bu konuda Türkiye
en fazla kaybeden ülkelerden birisi. Ortalama
zekâ derken şunu sormalıyız; nerenin ortalama
zekâsı? Bu toplumdan topluma değişir. Ortalama
dediğimiz şey yargılama yapmasını bilen, kendine
yeterli olan, mutlu olmayı bilen, dürüstçe para
kazanabilen kişiler olması gerekiyor.
SÖYLEŞİ
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- Sizce iyi bir insan mı olmak daha önemli
yoksa zeki bir insan olmak mı? Duygusal ve
mantıksal zekâmızı nasıl dengeleyebiliriz?
-Zeki bir insan olmak değil mutlu zekâya sahip
insan olmak daha önemlidir. Mutlu zekâ önemli.
- Son olarak, uluslararası arenada rekabet
edebilirlik açısından doğru bilgiye ulaşmak kadar
bilgiyi üretmekte önemli. Sadece bilgiyi kullanan
ve tüketen değil, yeni bilgi üreten ve teknikler
geliştiren bir ülke haline gelebilmek için neler
yapmalıyız?
-Yeteneğe önem vermemiz gerekiyor.
Yeteneğin gelişeceği imkânları tanımamız lazım.

- Hangi zekâ seviyesi kişinin toplumsal/sosyal
konumunda nasıl bir önem taşıyor?
-Zekâ seviyesinden çok bizde çocukların
akademik becerilerinin yüksek olup üniversiteye
girmelerini bekliyoruz. Çocuk doğduğu andan
itibaren ona beklentiler yüklüyoruz. Örneğin
Ferhat Göçer’i doktor olarak kimse bilmiyordu.
Ama şu an müzisyen olarak onu herkes biliyor.
O daha yolun başında konservatuarlarda okuyup,
sesini daha iyi geliştirebilseydi dünya çapında bir
tenor olarak çıkabilirdi.
Derler ki tıp fakültesinden her şey çıkar
arada bir doktor çıkar diye. İlla çocuklar doktor,
mühendis mi olmalılar? Aileler kendi geleceklerini
de garanti almak istiyorlar aslında. Onun için iyi
para getiren meslekleri yönlendiren zekâ hangisi
ise toplumda o kabul görüyor. Ailelerin en büyük
endişesi çocuğun hayatını nasıl idame ettireceği
konusu. Eğer mutluysa limon satsın… Bunun
yaratıcı noktasını bulabilir. Biraz çocukları rahat
bırakalım. Çocukların 7/24 her şeyini planlıyoruz.
Buna hakkımız yok.
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1992’de Bill Clinton ulusa sesleniş konuşmasında
şöyle dedi; “Dünya hükümdarlığına ve liderliğe
devam etmek istiyorsak bizim yaratıcı çocuklar
yetiştirmemiz lazım” dedi. Eğitimi hedef gösterdi.
Amerika yetişmiş insan gücüne çok önem veriyor
ve yatırım yapıyor. Gençlerimizin büyük bir kısmı
burada yetişiyor ancak Amerika gibi ülkelere
gitmek istiyor.
Rekabetçi olabilmeniz için bilime önem
vermeniz ve yaratıcı bireyler yetiştirmeniz lazım.
Yeteneği ön planda tutmanız gerekiyor. Sıradan
kişi değil farklı kişilerin farklılıklarına hürmet
ederek, ötekileştirmeden bir bütün halinde hep
birlikte yetiştirmeniz lazım. Yoksa olmaz... Tüketim
toplumundan bir adım öteye geçemeyiz.

Hangi zekâ popüler?
Yükseköğrenime götüren, iyi bir
meslek edinmesini sağlayan zekâ
gündemde.
TEOK sınavında yüksek puan
alsın, ÖSYM’de birinci aşamayı
ve LYS’yi geçsin, LYS’de iyi bir
puanla bir yeri tuttursun ve
mezun olsun. Sınav kapılarını
görmüyor musunuz hepsinde
analar-babalar sınava giriyor.
Benim için bütün zekâ
önemlidir. Müzik, resim, spor
hepsi güzel benim için. Neden
uluslararası alanlarda bizi
temsil eden kişiler yok? Neden
toplum olarak bilimin söylediği
şeyleri dikkate almıyoruz? Neden
bilim bu kadar dışlandı? Onun
için en popüler olan neyse onu
yapıyoruz. Zekâ bir bütündür ve
onun hangi yönünü kullandığımız
çok önemlidir.
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KULLANIM KILAVUZU
Funda Özlem Şeran

“Aslında tek istediğimiz çalışan cihazlarken teknolojiye
takılıp kalmışız. Bir şeyin hâlâ teknolojik olduğunu nasıl
anlarsınız? Kullanma kılavuzuyla birlikte satılıyor olması iyi
bir ipucu olarak kabul edilebilir.”
Douglas Adams – Kuşkucu Somon

“Buradan mı açılıyor?”
“Hayır, şuradan.”
“Buna mı basacağım?”
“Şurası dedim ya, üff dede!”
“Bağırma eşek sıpası, n’olur göstersen?!”
“Gösteriyorum, anlamıyorsun ki!”
“Hadi ordan! Çekil git, ben bakarım başımın
çaresine…”
Büyükbabası tarafından kovulan çocuk somurtarak
odasına gitti. Dede ise elindeki kullanım kılavuzuna ters
bakışlar atarak oturmaya devam etti. Bu meretten oldum
olası nefret etmişti. Torunundan değil elbette, kullanım
kılavuzundan.
Gençliğinden beri, üzerindeki abuk sabuk şekiller
ve saçma sapan yazılarla işleri olduğundan daha karmaşık
hale getiren bu zamazingoları düşman bellemişti. Eskiden
bir derece daha iyiydi; kullanım kılavuzu denen kağıt
yığınını sinirlendiğinde yırtıp atabiliyordu. Şimdiyse gelişen
teknolojiyle birlikte tüm kullanım kılavuzları tek bir yerde
toplanmıştı. Fakat bu, durumu daha iyi yapmıyordu; çünkü
dünyadaki tüm elektronik cihazların nasıl kullanılacağına
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ilişkin talimatları bünyesinde bulunduran bu yer,
ufak bir tablet biçimindeki dokunmatik ekranlı cep
bilgisayarıydı ve büyükbaba bu lanet aleti nasıl
çalıştıracağını bilmiyordu.
Kullanım kılavuzunun nasıl kullanılacağına
dair tüm bilgiler de hali hazırda bilgisayarın
kendi içindeydi ve bu paradoksal durum cihazın
üreticilerinin pek umurunda değildi. Şimdiye dek
tüketicilerden şikayet gelmemişti; bunun bir sebebi,
kullanım kılavuzunu çalıştırmayı başaramadığı
için üreticisine şikayette bulunmak isteyen bir
müşterinin firmaya ulaşmak için kullanması
gereken elektronik iletişim cihazlarından herhangi
birini çalıştırmayı da bilmiyor oluşu ve çalıştırmak
için yine açmayı beceremediği kullanım kılavuzuna
ihtiyaç duymasıydı. Diğer sebep ise kılavuzu
çalıştırmayı bilenler için bunun zaten bir sorun
teşkil etmemesiydi. Ancak bunun başından beri
sorun teşkil ettiği kişiler için geriye yapılacak
tek şey kalıyordu; kılavuzu yere atıp üzerinde
tepinmek.
Büyükbabanın şu anda yapmak istediği
şey de tam olarak buydu. Fakat avuç içi kadar bir
alete yenilmeyi gururuna yediremiyordu. Üstelik
torununun odasından çıkarak kapının köşesinden
kendisini izlemeye başladığını fark etmişti. O ukala
bücürün eline yeni bir koz vermek istemiyordu.
Daha bu sabah “Dedem şekerlerimi aldı!” diye
bağırmıştı kahvaltı masasında. Babası da bir
oğluna, bir kendi babasına bakarak iç geçirmişti.
“Yalan söylüyor!” diyerek kendini
savunmaya çalıştı büyükbaba ama savunmaya
geçtiği anda oğlu bir şeyler döndüğünü anlamıştı.
“Baba?”
“İftira!”
“Peki… O zaman kan şekerine bir bakalım.”
Oğlu, öğrencisini suçüstü yakalamak üzere
olan bir öğretmen havasıyla kendisine yaklaşırken
büyükbaba boş yere çırpınmıştı. Torununun
şekerlerini alıp yemişti; bunu kendisi de, çocuk da
biliyordu. Fakat en önemlisi, dedenin üzerindeki
giysiler biliyordu ve onların bildiklerini birazdan
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oğlu da öğrenecekti.
“Uzak dur benden!”
“Hadi ama baba, uğraştırma beni.
Ben doktorum, unuttun mu? Benden bir şey
saklayamazsın.”
Giyilebilir teknolojiler sayesinde kumaşın
üzerindeki sensörler insanın vücudunu detaylı
sağlık taramasından geçiriyor ve alınan bilgileri
özel bir çipte toplayarak kişiye anında iletiyordu.
Acil durumlarda da en yakın tıp merkezine sinyal
göndererek yardım çağırıyordu. Elbette kulağa
hoş gelen bir gelişmeydi; ancak büyükbabaya
göre kulağının içinde kendisine devamlı ne kadar
yaşlandığını hatırlatan ya da vücudunun o gün
hangi organının çöktüğünü haber veren işgüzar bir
ses duymak katlanılmazdı. Üstelik o lanet çip de
tıpkı torunu gibi ispiyoncunun tekiydi; oğlu doktor
olduğu için akıllı bilekliğinden kolaylıkla sisteme
giriş yaparak babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi
edinebiliyordu.
“Bak gördün mü? Şekerin yükselmiş,
tansiyonun da öyle. Kaç kere söyleyeceğim, şeker
sana yasak!”
Oğlu, okula gitmemek için hasta olduğu
yalanını uyduran çocuğunu suçüstü yakalamış bir
veli gibi azarlamıştı babasını. Oysa hasta olduğu
yalanını söyleyerek okuldan kaytarmaya çalışan
ve giysilerindeki çip yüzünden doktor babasına
yakalanan asıl kişi masanın öteki ucundan pis
pis sırıtıyordu. Bunu gören büyükbaba iyice
huysuzlanarak bir çocuk gibi somurtmuş ve kendi
kendine homurdanmıştı.
“Peh! Bir de teknolojiden bahsederler.
Madem o kadar ileri, neden rahatça şeker
yiyemiyorum, ha? Pabucumun gelişmişleri…”
Yine benzer cümleleri kafasından geçirerek
kılavuzu evirip çevirdi. Onunla ne yapacağını
bilmiyordu ve siniri gittikçe daha çok bozuluyordu.
Bir yanda hain torunu, bir yanda bu lanet alet
canını sıkıp duruyordu. Tam o anda kulağının
içinde bir ses çınladı.

“Vücut ısısı 36,2⁰C. Kalp ritmi dakikada
85. Tansiyon 14-9. Açlık kan şekeri 135, tokluk
kan şekeri 200 mg/dl. Kolesterol değerleri; LDL
104, Trigliserid 153, HDL 41 mg/dl. Sağ göz
-4.75, sol göz -5.25 derece hipermetrop, göz
tansiyonu 22 mmhg. Ayrıca boyunda kireçlenme,
diz kapaklarında romatizma ve prostatta büyüme
gözlendi. Sol ayak serçe parmağında morluk
devam etmekte ve tırnağı düşmek üzere.
Bilginize…”
Söz konusu tırnağın sahibi birden acısını
hatırlayarak yüzünü buruşturdu. İki gün önce
ayağını evin içinde dolanıp duran temizlik robotuna
çarpmış ve parmağının acısı içine oturmuştu.
Şimdiyse kendisine bu acıyı hatırlatan; fakat serçe
parmağını robota çarpmaması için hiçbir uyarıda
bulunmayan ya da önlem anlamayan o kahrolası
çipe okkalı bir küfür savuruyordu. Bunu duyan
torunu, dedesinin günlük sinir sınırına yaklaşmış
olduğunu anlayıp ortalıktan hemen toz oldu.
“Sen şimdi görürsün!”
Büyükbaba hızını alamamıştı. Kulağının
içinde cıvıldayan sağlık veri sistemini kapatmak
için bir hamlede bulundu; ancak ellerini iki yana
sallayıp gözlerini kocaman açarak kendi etrafında
dönmekten başka bir şey yapamadı. Sistemi nasıl
kapatacağını bilmiyordu ve şimdi de o gıcık ses
gösterişli tıbbi kelimelerle başının döndüğünü
haber veriyordu, sanki başının döndüğünü kendisi
fark etmiyormuş gibi. Onun bu ukalalığına iyice
sinirlenen yaşlı adam sistemi nasıl kapatacağını
öğrenmek için kullanım kılavuzuna el attı. Fakat bu
sefer de kılavuzu nasıl kullanacağını bilmediğini
hatırladı ve aleti hışımla yere fırlattı.
İşte bu hamlesiyle cihazı çalıştırmayı
başarmıştı.
Tabletin ekranı aydınlandı ve üzerinde
birtakım yazılar belirdi. Yaşlı adam temkinli bir
coşkuyla cihazın üzerine eğildi; fakat ekrandaki
bulanık harflerle karşılaşınca aletin kalitesiyle ilgili
bazı şüpheler belirdi kafasında. Sonra kafasında
beliren başka bir şeyi hatırladı; “sağ göz -4.75,
sol göz -5.25 derece hipermetrop,” diyen ses.
Bunun üzerine gözlüklerini aramaya başladı. Daha

iyi görebilmek için hâlâ gözlüğe ihtiyaç duyması
da tıpkı bu devirde diyabet yüzünden şeker
yiyememesi gibi saçmalığın dik alasıydı ve bunun
sebebi de bir o kadar saçma ama basitti.
Asıl mesele insanın kendisinde bitiyordu.
Eğer insan vücudu ve zihni bir bilgisayar gibi
düşünülürse, en son teknoloji ürünü olan
bir yazılım ancak onu destekleyebilecek
teknolojik altyapıya sahip bir makine tarafından
kullanılabilirdi. Bu da demek oluyordu ki, sağlık
ve teknoloji alanındaki en yeni gelişmelerden
yine en yeni ve genç nesil yararlanabiliyor, bu
gelişmelere asıl ihtiyaç duyan ihtiyar moruklar ise
babayı alıyordu. Duruma göre büyükbabayı alanlar
da vardı ama dedenin şimdi buna sinirlenecek
zamanı yoktu. Kılavuzun çalışması onu fazlasıyla
heyecanlandırmıştı.
“Kalp ritmi dakikada 90, tansiyon 14’e 10…”
Kulağının içindeki sesi duymazdan gelerek
odanın içinde dört döndü. Nabzı 95’e çıkmış
ve sol serçe parmağı zonklamaya başlamışken
gözlüklerini buldu. Neyse ki bunu kullanmak için
kılavuza ihtiyacı yoktu. Gözlüklerini gözüne takıp
yerde duran cihazı eline aldı. Ekrandaki yazı bu
kez tanıdıktı.
“Kullanım Kılavuzu’na hoş geldiniz!
Kullanım Sihirbazı’nı başlatmak için tıklayınız.”
Bu zamana kadar en azından tıklamanın
ne olduğunu öğrenmişti, titrek işaret parmağını
uzatarak yazının üzerine dokundu. Ekran tekrar
aydınlandı ve uzun bir liste göründü. Tüm
kılavuzlar ait oldukları cihazın ismine göre alfabetik
olarak sıralanmıştı; bu liste aynı zamanda bir
e-katalog işlevi görüyordu. Bir cihazın isminin
üzerine tıklandığında görsellerine ve kullanımıyla
ilgili talimatlara ulaşıldığı gibi, cihazı sipariş
edebilmek için gerekli olan B2C bağlantılarına da
erişim sağlanıyordu. A+ Abaküs Adaptörü’nden
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Lazerli Ekmek Dilimleyici’ye, Otomatik Portakal
Rehabilatörü’nden ZZ9 Çoğul Z Alfa Sektör
Düzenleyici’ye kadar uzayıp giden listede yaşlı
adamın ne işe yaradığını bildiği veya neye
benzediğini hatırlayabileceği çok az şey vardı.
Zaten Kullanım Kılavuzu’nu çalıştırmayı becerene
kadar da neyi neden aradığını çoktan unutmuştu.
Fakat sağlık veri sistemi ilk defa işe yarar bir şey
yaparak ona hatırlattı.
“Vücut ısısı 36⁰C. Nabız 92. Tansiyon 13-9.
Hafızada bazı boşluklar belirlendi, kapsamlı beyin
taraması başlatılıyor. Sol ayak serçe parmağının
tırnağı düştü, bilginize…”
Düşen ayak tırnağına aldırmadı, dedenin
derdi başkaydı. Bir adamın anılarını unutması hoş
bir şey değildi, özellikle de o anılar ölmüş karısıyla
ilgiliyse. Ancak o anıları unuttuğunu da unutması
bambaşka bir şeydi ve tüm bu unutuşların, üzerine
giydiği işgüzar bir yazılım tarafından hatırlatılması
durumu daha iyi göstermiyordu. Ölmüş karısıyla
olan unutulmuş anılarını hatırlayabilmek için nasıl
kullanıldığını, hatta neye benzediğini bile bilmediği
bir alete ihtiyaç duyması ise yaşlı adamı asıl
çileden çıkaran şeydi.
Onu ilk defa holovizyondaki reklamlarda
görmüş ve hiç huyu olmamasına rağmen bir
tanesine sahip olmayı istemişti. Ölmüş karısına
değil elbette, adını şimdi hatırlayamadığı ama
beyin hücrelerindeki sinirlerle iletişime geçerek
insanın tüm geçmişini tıpkı bir film şeridi gibi
gözlerinin önüne getiren o yeni teknolojik
zamazingoya. Sanki 67 yıldır o hayatı kendisi
yaşamıyormuş da, pis bir makine tarafından
kayda alınıyormuş ya da karısıyla 42 sene evli
kalan kendisi değil de, o pis makineymiş gibi.
Annesinin zoruyla tanıştığı, ilk buluşmalarında
pek ısınamadığı ama çok güzel yaprak sarma
yaptığını öğrenince birden kanının kaynadığı,
istemeye gittiklerinde elinden tuzlu kahve içip
yerlere püskürttüğü, askere gitmeden nişanlandığı
ve ilk defa nişanlarında elini tutarak dans ettiği,
nikah masasında ayağına basılmasının acısıyla
imza attığı, düğün gecesi yanında uyuyakaldığı,
her gece aynı yastığa baş koyduğu, iyi günde kötü
günde yanında olduğu, hastalıkta ve sağlıkta elini
tuttuğu, öldüğünde de… Şeyin… Şeyin işte canım!
Neydi yahu kadıncağızın adı?!

216

2015 OCAK

“Titanyum başlıklı mutfak robotu…”
Hayır tabii ki.
“Silikon kaplamalı evcil hayvan çipi…”
Yok, bu da değildi.
“Portatif yerçekimsiz uyku kabini…”
Alakası bile yoktu.
“MP42 dijital diktafon…”
Hay Allah, neredeydi bu alet? Ukala oğlunu,
suratsız gelinini ya da o eşek sıpası torununu
karıştırmadan kendi işini kendisi halletmeyi
seçmiş, reklamda söylendiği gibi cihazı Kullanım
Kılavuzu’ndan sipariş etmek istemişti. Fakat
bir türlü listede bulamıyordu makineyi. Geçmişi
hatırlattığına göre “G”de miydi acaba? Yoksa
hatıranın “H”siyle mi başlıyordu? Adı da dilinin
ucundaydı oysa!
Yaşlı adam titrek parmağını ekranın
üzerinde hareket ettirerek listede tekrar aşağı indi.
“N” harfine gelmişti; baş harfi “N”, geçmişteki mutlu
bir ana duyulan özlem duygusu, geçmişseverlik,
Yunanca kökenli, 8 harfli, yukarıdan aşağıya…
Nostalji! Evet, nostaljiyle başlıyordu. Bir şeyli
nostalji zımbırtısıydı ama ne?!
“Vücut ısısı 36,7⁰C. Nabız 98. Tansiyon
15-10. Gözlerde bulanıklık ve yaşarma tespit
edildi. Sistemdeki dengesizlikler üzerine kapsamlı
beyin taramasına ara veriliyor. Sol ayak serçe
parmağında az miktarda kanama başladı,
dikkatinize…”
Aradığı makinenin adını tam
hatırlayacakken sağlık veri sisteminin tiz sesi
dikkatini dağıtınca fıttırmanın eşiğine gelmişti,
“Sana da, dikkatine de başlayacağım şimdi!
Sussana be şerefsiz evladı!”
Bir eliyle sağlık veri sisteminin sesini
duymamak için kulaklarını kapatmaya, diğer eliyle
de kucağındaki kılavuzu kurcalayarak meçhul

nostalji aletini bulmaya çalışıyor ve fena halde
çuvallıyordu.
“Nabız, tansiyon ve şeker değerleri kritik
seviyede, moleküler dengeleyici devreye sokuldu.
İlgili veriler Sağlık Bilgi Merkezi’ne gönderiliyor…”
“Hay ben senin gibi…!”
Yaşlı adam lafın sonunu yakası açılmadık
küfürlerle getirirken birden aklına yeni bir fikir
geldi. Elindeki tableti hemen bir kenara bırakarak
soyunmaya başladı, “Hadi bakalım, şimdi kimi
şikayet edeceksin, ispiyoncu meret!”
Son olarak çoraplarıyla külotunu da çıkaran
büyükbaba salonun ortasında çırılçıplak kalmıştı
ve kendinden memnun bir halde sırıtıyordu. Sağlık
veri sistemini alt etmişti; içi boşalan giysilerdeki
sensörler algılayacak şey bulamayınca sus pus
olmuştu. Şimdi sıra o inatçı kılavuzdaydı.
“Gel bakayım buraya…”
Büyükbaba anadan üryan vaziyette tablet
bilgisayarı eline almışken arkasından tiz bir çığlık
yükseldi.
“Ayol bu ne hal?!”
İrkilen yaşlı adam önce yerdeki giysilere
şüpheyle baktı ama hayır, sensörlü sağlık sistemi
birden dile gelmiş değildi. Bağıran, o anda salonda
beliriveren geliniydi; gözlerini kocaman açmış,
hayretler içinde kayınpederine bakıyordu. Onun
bağırışlarını duyan torun da eksik kalmadı ve
hemen koşup gelerek anasının yanındaki yerini
aldı.
“Dedem öyle ne yapıyor, anneee?!”
Gelin hanım şoka girmişti; telaşla oğlunun
gözlerini kapatmaya çalıştı ama çocuğun o sırada
X-ışınlı özel oyun gözlüklerinden birini takmakta
olduğunu ve annesinin elleri engellemeye çalışsa
da, dedesinin sarkık uzuvlarını tüm çıplaklığıyla
gördüğünü fark etmemişti. Kayınpederini
ayıplamakla meşguldü.

“Baba, ne yapıyorsun? Çıldırdın mı yahu,
resmen rezalet!”
Yaşlı adamın sabrı çoktan taşmıştı, üstüne
bir de azarlanınca iyice zıvanadan çıktı. “Sensin
rezalet! Çıldırdım, var mı? Karışmayın bana!”
Büyükbaba histerik bir kararlılıkla tekrar
kılavuzun başına dönünce gelini de çaresizlikle
yardım aramaya koyuldu; fakat henüz birkaç
dakika geçmişti ki, çağırmasına gerek kalmadan
yardım geldi. Sağlık veri sistemi giysilerdeki
sensörlerden bilgi alamayınca alarma geçmiş ve
en yakındaki birimi eve yollamıştı.
Sağlık görevlileri içeri akın ederken yaşlı
adam kılavuzla olan çıplak dansına devam
ediyordu. Tüm çırpınmalarına ve bağırmalarına
rağmen önce tableti elinden aldılar, sonra da bir
şeylere sararak karga tulumba götürdüler. Hemen
hastaneye yatırılan dede, ardında sol ayağının
serçe parmağından düşen tırnağı ve o karmaşada
kılavuzun ekranında donup kalan yazıyı bırakmıştı;
“Şarjlı Nanostalji Aygıtı… Sipariş için tıklayınız.”
Emeline ulaşamayan yaşlı adam bir süre
sağlık merkezinde misafir edildi ve teknolojiyle olan
savaşına bu kez de hastanedeki birtakım garip alet
edevatla devam etti. Onu muayene eden doktorun
sözleri ise bu hazin tiyatroya son noktayı koydu.
“Maalesef babanızın işletim sistemi
güncellenemeyecek durumda, altyapı artık bedeni
desteklemiyor, son kullanma tarihi geçmiş de
diyebiliriz. Yapay implantlarla ana kumandayı
yenileyebiliriz ama çok masraflı olur, eskisi
yenisinden pahalıya gelir. Siz en iyisi modeli
değiştirin.”
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Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi tanıtıldı
2015-2019 dönemini kapsayan Ulusal
e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı, 24
Aralık 2014’te düzenlenen toplantıda
açıklandı. Tüm paydaşların ihtiyacına
yanıt verecek bütüncül yapı ve
kurumların desteğiyle yürütülmesi
planlanan strateji ve eylem planı,
kamunun deneyimi, STK’ların
bakış açısı, üniversitelerin bilimsel
yaklaşımı ve özel sektörün dinamizmi
ile dönüşüme birlikte yön vermeyi
hedefliyor.

U

laştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) BİLGEM-YTE işbirliği
ile gerçekleştirilecek arasında imzalanan
sözleşme çerçevesinde hazırlanan “20152019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem
Planı” tanıtım toplantısı, 24 Aralık 2014’te JW
Marriott Hotel’de gerçekleştirildi.
Tanıtım programında, dünyadaki değişim
ve dönüşüm sürecinin öncülüğünü bilgi ve
iletişim sektörünün yaptığına dikkat çeken
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan
Lütfi Elvan, bilgi ve iletişim sektörünün son
12 yılda yıllık ortalama yüzde 10’un üzerinde
büyüdüğünü belirterek, “Son 12 yılda yıllık
ortalama yüzde 10’un üzerinde büyüyen bilgi
ve iletişim sektörü var. Bu yıl yüzde 12’lik bir
büyüme bekliyoruz” dedi.
Son 1 yılda e-devlet abone sayısında yüzde
25’lik artışın olduğunu ifade eden Elvan, bugün
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birçok belgenin e-devlet üzerinden alındığını
bildirdi. Vatandaşların kurum kurum dolaşmak
yerine iş ya da sorunlarını e-devlet üzerinden
çözmeleri gerektiğini dile getiren Elvan,”Şu
anki sistemde, adli sicil belgesi, nüfus kaydıyla
ilgili belgelerinizi alabiliyorsunuz ama o
belgeleri bakanlık bakanlık dolaştırıyorsunuz.
Böyle bir sistem olmaz. Bundan sonraki
süreçte işte bu eylem planıyla biz, herhangi bir
vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa ilgili kurum
tarafından e-devlet üzerinden alınıp işleminin
yapılmasını istiyoruz. Bu noktaya geleceğiz.
Bununla ilgili çalışmalar başlatıldı” diye
konuştu.
2015-2019 Eylem Planı çerçevesinde Bakanlık
yetkilileri, siyasiler ve bürokratlara büyük
sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Elvan,
özel sektörün de kamu kurumuyla ilişkilerini
e-devlet üzerinden gerçekleştirmesini
istediklerini, bu alanda hızlı mesafe
alacaklarını söyledi.

Bakanlıkların farklı sistemleri
kullandıklarına değinen Elvan, tüm
kamunun yazılım ve donanımlarının
ortak hatta tek bir veya birkaç veri
merkezinde bu bilgilerin toplanmasını
sağlayacaklarını açıkladı. Bu çerçevede
“Kamu Entegre Veri Merkezi” kurma
çalışmalarının devam ettiğini anlatan
Elvan, KamuNet sistemiyle ilgili
çalışmalara yeniden başladıklarını, tek
bir bağlantıyla kamuyu birbirine güvenli
şekilde entegre etmek istediklerini
bildirdi. Bakanlık olarak havacılık ve
uzay dahil bilgi ve iletişim alanında ArGe faaliyetleri çerçevesinde proje üreten
firmalara, sivil toplum kuruluşlarına ciddi
destek vereceklerini duyuran Elvan, “Şu
anda 1 milyar liralık kaynağımız var. Bu
kaynağı tüm özel kesime, bilgi ve iletişim
alanında faaliyet gösteren taraflara
kullandırmaya hazır olduğumuzu ifade
etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

E-devlet ile sadece devletin iş yapma biçimini
değil tüm ülkeyi dönüştürmeyi hedeflediklerinin
altını çizen TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak,
söz konusu uygulamanın en büyük yararlarından
birinin “sistem getirmek” olduğunu vurgulayarak
şunları söyledi:
“E-devletin sonunda kamu yönetimi açısından
ciddi anlamda sıçrama gerçekleştireceğiz. Bu
işin yüzde 20’si teknik, yüzde 80’i ise bürokratik
süreçlerdir. Kurum içi dönüşümde kurumdaki tüm
süreçlerin sanal ortama taşınması gerekiyor.”
Haberleşme Genel Müdürü Mustafa Koç, 20152019 Ulusal e-Devlet stratejisi ve Eylem Planı’nın
tüm paydaşların ihtiyacına cevap verecek bütüncül
yapı ve kurumların desteğiyle yürütüleceğini
belirterek, “Kamunun tecrübesi, sivil toplum
kuruluşlarının bütüncül bakış açısı, üniversitelerin
bilimsel yaklaşımı ve özel sektörün dinamizmi ile
dönüşüme birlikte yön verelim” çağrısı yaptı.
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Yıldırım tespit ve takip
sistemi kuruluyor

Sistemde gerçekleştirilecekler:

- Yıldırımın (Buluttan yere veya yerden buluta olan

Meteoroloji’nin kuracağı sistemle, yıldırım ve şimşek olayları
önceden tespit edilerek, can ve mal kayıpları önüne geçilecek.

O

rman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji
Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye
için yeni bir yatırım olan “Yıldırım
Tespit ve Takip Sistem- YTTS” projesinin
kurulumunu gerçekleştiriyor. YTTS projesi,
yıldırım ve şimşeğin yeri, tipi, polaritesi
ve sinyal büyüklüğü ile şimşek yüksekliği
verileri önceden belirleyecek. Meteoroloji
Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak olan
35 adet yıldırım tespit ve takip sisteminin biri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 34 adedi
de ülkemizin çeşitli illerinde tesis edilerek
hizmete açılacak. Şu ana kadar 20 adedi
kurulan sistem, 35 adet pasif algılayıcıdan
oluşan bir ağı kapsayacak.
Pasif bir algılama sistemi olan YTTS,
atmosferdeki yıldırım ve şimşek olaylarının
tespiti, takibi ve kısa vadeli hava tahmini
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için gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlüklü
meteorolojik bilgi sağlayacak. Yıldırım ve
şimşeğin yeri, yerden yüksekliği, akım
şiddeti ve akımın yönünü tespit edecek
sistem sayesinde yıldırım verisi ile uydu
ve radar görüntüleri Otomatik Meteoroloji
Gözlem İstasyonlarının verileriyle üst üste
bindirilerek aynı görüntüde gösterilecek.
Yıldırım hücresinin
oluşturabileceği yağış
miktarının tahmini
yapılabilecek böylece
dolu oluşabilecek alanlar
belirlenerek görüntüler
kaydedilecek ve alarm
alanları tanımlanarak
cep telefonu veya
e-mail adresine uyarılar
gönderilebilecek.

YTTS’den elde edilecek verilerin
kullanılması ile yıldırım olayı
belirlenen bir alana önceden
erken uyarı yapılarak ilgililerin ve
vatandaşların gerekli önlemleri
alması sağlanacak. Böylece can
ve mal kaybının da önüne geçilmiş
olacak. Havacılık sektörüne de
yararlanılacak olan bu sistemle
uçuş güzergâhları, iniş-kalkış
süreci yıldırım ve şimşek alanlarına
dair veriler elde edilerek uçuş
emniyetine katkı sağlanacak.
Ayrıca, meteoroloji radarlarının
kapsama alanının dışında kalan
bölgeler için kısa süreli tahmin
yapılarak yaklaşık yağış miktarı
tahminine ilişkin bilgiler de elde
edilecek.

elektriksel aktivitenin) 200 m. doğrulukla yerini, akım
şiddetini ve akım yönünü,
- Şimşeğin (Buluttan buluta, bulut içerisinde oluşan
elektriksel aktivitenin) yerini, yerden yüksekliği ile
akım şiddetini ve akımın yönünü,
- Yıldırım ve şimşeğin oluşturduğu elektriksel
hücrenin (kuvvetli hava olayının) harita üzerinde
gösterimi, 10’ar dakikalık periyotlarla 60 dakikalık
tahmini hareket yönü ve hızı,
- Alarm alanları tanımlama ve cep telefonu veya
e-mail adresine uyarılar gönderme,
- Yıldırım verisi ile uydu ve radar görüntüleri ile
OMGİ verilerinin üst üste bindirilmesi, aynı görüntüde
gösterilmesi,
- Yıldırım hücresinin oluşturabileceği yağış miktarı
tahmini olarak gösterimi, alarmlar düzenlenmesi
- En son aşamada çok kuvvetli alanlar ve
tecrübelerle dolu oluşabilecek alanların
belirlenmesi işlemler yapılacak, görüntülenecek ve
kaydedilecektir.
- YTTS verilerinin kullanılmasıyla: Can ve mal
kaybına neden olan yıldırım hadisesini belirlenen
bir alana önceden erken uyarı yapılmasıyla, kritik
tesislerin uyarılması ve gerekli tedbirlerin önceden
alınması sağlanacak,
- Havacılık sektöründe Uçuş güzergâhları için
yıldırım ve şimşek alanlarının bildirilerek hava seyrü
seferini emniyetli olarak yapılması sağlanacak,
- Hava alanlarında ve uçuş bölgelerinde, uçakların
kalkış ve inişlerinde önem taşıyan elektriksel
hava olaylarının alansal ve zamansal olarak tespit
edilmesi ile güvenli iniş kalkış sağlanacaktır.
- Sigorta şirketlerine daha doğru ve güvenilir bilgiler
sağlanacaktır.
- Meteoroloji radarlarının görüş alanın dışında kalan
bölgeler için yıldırım ve şimşek kaynaklı tahmini
yağış miktarı verisi sağlanmaktadır.
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Kamu ve kurumsal sektörlere yönelik siber saldırılar,

2014’te iki kat arttı
En az 55 ülkeden, en az 20 sektörde ve 4.400’den fazla kurumsal
sektör üyesi saldırılara hedef olurken milyonlarca dolar tutarında
kayba neden olan bir dizi dolandırıcılık kampanyası yapıldı.

2

014’te tehdit ortamını şekillendiren en önemli olayları Kaspersky Lab, tarafından incelendi. Geçtiğimiz 12 ay içinde Kaspersky’in
Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) yedi adet gelişmiş kalıcı
siber saldırı kampanyası (APT’ler) rapor etti. Ayrıca dünyanın her yerinden
en az 55 ülkeden 4.400’den fazla kurumsal sektör üyesi saldırılara hedef
oldu. Bu yıl ayrıca toplamda milyonlarca dolar tutarında kayba neden olan
bir dizi dolandırıcılık kampanyası gerçekleştirildi. 1800 kurumsal hedefin
keşfedildiği 2014 yılında hedefli saldırılardan etkilenen kurbanların sayısı ise
2013 yılına göre 2,4 kat fazla oldu.
2014 yılında en az 20 sektör kurumlar gelişmiş tehdit aktörlerinin saldırısına
uğradı. Bu sektörler arasında kamu hizmetleri (devlet daireleri ve elçilikler),
enerji, araştırma, endüstri, üretim, sağlık, inşaat, telekom, BT, özel sektör,
savunma, havacılık, finans ve medya ve diğerleri bulunuyor. Siber casusluk aktörleri şifreler, dosyalar ve ses akış içeriği çalıyor, ekran görüntüleri
alıyor, coğrafi bilgileri yakalıyor, web kameralarını ve çok daha fazlasını
kontrol ediyor.
Kaspersky Lab Global Araştırma ve Analiz Ekibi Baş Güvenlik Uzmanı
Alex Gostev, “Hedefli operasyonlar kurbanları için bir felaket olabilir: fikri
mülkiyet gibi hassas bilgilerin çalınması, ihlal edilen kurumsal ağlar, kesintiye uğrayan iş süreçleri ve verilerin silinmesi gibi sonuçlar doğurur.
Aynı etkiyi yaratan onlarca senaryo bulunur: etki, itibar ve para kaybı”
değerlendirmesinde bulundu.
2014’ün Haziran ayında Kaspersky Lab Global Araştırma ve Analiz Ekibi, araştırmasında büyük bir Avrupa Bankası’nın müşterilerine karşı
gerçekleştirilen bir saldırıyı rapor etmişti. Saldırı sadece bir hafta içinde
yarım milyon Euro’nun çalınmasıyla sonuçlanmıştı. Ekim ayında ise GReAT
uzmanları, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’da ATM’lere yönelik yeni bir
doğrudan saldırı hakkındaki adli soruşturmanın sonuçlarını yayınladı.
Saldırganlar, dünyanın her yerindeki ATM’lerden kredi kartlarına erişim
sağlamaya bile gerek duymadan milyonlarca dolar çalınmıştı.
Gelecek yılın tahminlerini yapan Kaspersky Lab uzmanları, nakit çekme
makinelerinin “beynine” erişim sağlamak için APT tekniklerinin kullanıldığı
bu ATM saldırılarının daha da gelişmesini bekliyor.
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İnternet erişimini
engelleme düzenlemesi
yeniden gündemde
“Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle
mahkeme kararı olmadan, 4 saat içinde internet sitelerine
erişimin Başbakan ve Ulaştırma Bakanı’nın talimatıyla
engellenebilmesini öngören yeni bir düzenleme tartışılıyor.

engelleyebilecek. AYM’nin iptal ettiği yasa
maddesinde milli güvenlik ve kamu düzeniyle
ilgili acil durumlarda, TİB’e 4 saat içinde
internete erişimi engelleme yetkisinin
verildiğine dikkat çeken Elvan, “Mahkeme
TİB’in kamu güvenliğiyle yetkili olmadığı
tespitinde bulunuyor. Doğru bir tespit. Bu
nedenle TİB Başkanı ifadesi yerine Başbakan
veya ilgili bakan ifadesi gelecek. Milli
güvenlikle ilgili bir konuysa Milli Savunma
Bakanı, kamu düzeniyle ilgiliyse İçişleri Bakanı
veya Başbakan karar
verecek” açıklamasını
yaptı.
Elvan, bu tür
durumlarda
kararları
uygulamayan

internet servis sağlayıcılarına da 500 bin
TL’ye kadar para cezası öngörüldüğünü
kaydetti. Erişim engelleme kararının 24 saat
içinde mahkemeye gitmesi, 48 saat içinde de
mahkemeden konuyla ilgili karar alınması
zorunluluğu olacak. Elvan, yasal olarak bir
boşluk olduğunu bu nedenle de düzenleme
yapılması gerektiğini savunarak yapılacak
değişikliğin tamamen Anayasa’nın 22.
maddesine uygun olduğunu söyledi.
Söz konusu düzenlemenin yeni bir “torba
yasa” kapsamında Meclis’e kısa sürede
gelmesi bekleniyor. İnternet Yasası’ndaki
bu şekilde bir değişiklik geçtiğimiz Ekim
ayında Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edilen TİB yetkilerinin Başbakan
ve Ulaştırma Bakanı’na verilmesi
anlamına geliyor.

2014’

ün son günlerinde Şubat ayında bu yana
Çankaya Köşkü, Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) ve Anayasa Mahkemesi
arasında gidip gelen İnternet erişimini engellemeye ilişkin
düzenlemeler tekrar gündeme geldi. Basına yansıyan haberlere
göre Anayasa Mahkemesi’nin (AYM ) Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na
(TİB) “sakıncalı” içeriği 4 saat içinde engelleme yetkisi tanıyan
düzenlemeyi, Ekim ayında iptal etmesinin ardından hükümet, yeni
düzenleme için harekete geçti. Yüksek Mahkeme’nin iptal ettiği
erişimi engelleme yetkisi Başbakan ya da bakana devredilecek.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan,
engelleme yetkisinin TİB yerine bakan veya başbakan tarafından
kullanılması için yasa çıkaracaklarını söyledi.
Yeni düzenlemede, “milli güvenlik” ve “kamu düzeni”nin
korunmasının gerektiği hallerde erişimin, Başbakan veya
Ulaştırma Bakanı’nın talimatıyla engellenebileceğinin yer
alması bekleniyor. Buna göre, talimat gereği ilgili içeriğe erişim
engellenecek ve bu karar daha sonra mahkemeye sunulacak.
TİB, savcılıklara içerikle ilgili suç duyurusunda bulunabilecek.
Mahkeme kararını uygulamayan servis sağlayıcılara ağır para
cezaları verilecek ve cezalar yabancı şirketler için de geçerli
olacak.
Basında yer alan bir başka habere göre de, yeni düzenlemeyle
birlikte, Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı başvurusuyla TİB,
mahkeme kararı olmadan internet erişimini 24 saat boyunca
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