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Sağlayıcıları Birliği’ne “dur” dedi

Merhaba
“Lacivert Kadife Ceket” adlı hikayemde ceket mi insan mı
olduğu belli olmayan bir adamın ironik hatta traji-komik
öyküsünü yazmıştım. Bu sayıyı yaparken farkettim ki
aslında konuşan ceketin günümüzdeki karşılığı giyilebilir
Koray Özer
koray.ozer@tbd.org.tr
teknolojiler… Evet artık yaşamsal gereksinimlerimizden
aldığımız tüm hizmetlere kadar insan canlısının tüm
talepleri sistemler ve cihazlar tarafından karşılanacak.
Bu gelişme son elli yıldır derimizi altında uzuvlarla başlamıştı.
Şimdiyse olay saçımıza, başımıza, elbiselerimize, takılarımıza doğru
yayıldı. Aklımdaki soru şu, iç organlarımızı cihazlara öteledik, dış
organlarımız da cihaz elbise; peki zaman içinde “ben”im nerede
kalacak… Kalacak mı? Cihaz “ben”ler… Hatta adını da şimdi koyayım,
“bensayar”ım kim, ben mi?
Mizah bir toplumu toplum yapan unsurlardandır. Çünkü mizah bir ifade biçimidir.
Bu biçim kesildi mi, insanlar karınlarından konuşmaya başlar. Karından
konuşmak yapıcı değil yıkıcıdır, kin taşır, kızgınlık taşır… Mizahla kızdığımıza
gülme hakkı kazanırız, gülünen de bu eleştiri sonunda kendine çeki düzen verir,
kızdığını duyar… Ülkemizde köklü bir mizah geleneği var, ilk mizah dergisi Diyojen,
Teodor Kasap tarafından Fransızca ve Rumca olarak 1870’te çıkarılmış… Mizah
geleneği bu kadar köklü olan ülkenin sosyal medyası da kuşkusuz keyifli ve
eğlenceli…
Ayrıca bu sayımızda Antalya’da 22.si yapılan Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri
Semineriyle ilgili haberleri paylaşıyoruz… İnovasyon kamudan, psikolojiye,
girişimden, operasyon, organizasyon ve kültüre kadar her yönüyle ele alındı...
Sonuç bilginin ve düşüncelerin paylaşıldığı, TBD’li olma ruhunun ateşlendiği,
güzel havalara rağmen salonların dolu olduğu bir seminer yaşadık…
Herkese iyi okumalar diliyorum…
Şen kalın
Koray Özer
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Bilgi Toplumu Stratejisi’ndeki

bilişim öncelikleri …
Odağında büyüme ve istihdam olan
BTS ve Eylem Planı, internet erişiminin
yaygınlaştırılması ve kamuda bilişim
personelinin istihdamına yönelik bir dizi
düzenlemeyi öngörüyor. Yeni binalara internet
zorunluluğu getirilirken yoksul ailelere
ücretsiz internet erişimi sağlanacak. Özel
sektörün “bilişim eğitimi” harcamasına
devlet desteği verirken kamu hizmetlerinin
sunumunda bilişimden daha fazla
yararlanılacak. Devlette, “Bilişim Uzmanlığı”
kadrosu açılırken sadece kadınlar ve 16
yaşından küçük çocukların girebileceği “pembe
internet kafe”ler kurulacak.

K

alkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu
Dairesi Başkanlığı tarafından
hazırlanan, Türkiye’nin 2015-2018
döneminde izleyeceği Bilgi Toplumu
Stratejisi (BTS) ve Eylem Planı, Yüksek Planlama
Kurulu tarafından kabul edilip 6 Mart 2015 tarihli
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı.
Stratejinin resmileşmesine ilişkin süreç, 2015 yılını
bulduğundan daha önce 2014 olarak duyurulan
başlangıç dönemi, 2015 olarak güncellendi.
Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda 26
kurum ve kuruluşun sorumluluğunda hayata
geçirilecek olan BTS ve Eylem Planı’nda, 10.
Kalkınma Planı’nda tanımlanan bilgi toplumu
ve hedefleri ayrıntılandırıldı, bu politikaların
hayata geçirilmesine yönelik strateji ve eylemler
belirlendi.
Büyüme ve istihdam odağında ve 8 ana eksende
hazırlanan BTS, Türkiye’nin bilgi toplumu alanında
geldiği aşama ve devam eden ihtiyaçları, temel
sorunları ve önündeki fırsatları, 10. Kalkınma Planı
başta olmak üzere ulusal, tematik ve bölgesel
politika belgeleri ve Avrupa Birliği’nin ( AB) Avrupa
için Sayısal Gündem girişimi gibi uluslararası
arenadaki politika tercihlerini dikkate aldı.
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem
Planı’nda, genişbant altyapısı ve sektörel rekabeti
arttırmak için atılacak adımlar şöyle sıralandı:
Bölgesel bazda düzenleme yaklaşımına geçilmesi;
Fiber erişim destekleme programı oluşturulması;
Düzenleyici çerçevenin gözden geçirilmesi;
Öncül düzenleyici etki analizinin benimsenmesi;
Ulusal genişbant stratejisinin hazırlanması;
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Spektrum kaynaklarının tahsis edilmesi; 4N mobil
genişbant internete geçilmesi; Yerli 4N elektronik
haberleşme ekipmanlarının teşvik edilmesi; 5N
Ar-Ge ve standart çalışmalarına başlanması;
Bina içi internet altyapısı kurulumunun zorunlu
hale getirilmesi, İnternet Değişim Noktası (IDN)
kurulumunun desteklenmesi.

Yeni binalara internet zorunluluğu
2015-2018 dönemini kapsayan BTS ve Eylem
Planı’na göre, okul ve hastaneler gibi tüm kamu
binaları dahil yeni inşa edilen binalarda, bina
içi internet altyapısı kurulumunun zorunlu hale
getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu
kapsamda, fiber erişim altyapısı maliyetlerinin
düşmesi ve yatırımların artmasına katkı vermek
üzere bina içi iletişim altyapısına ait standartlar
belirlenecek. Söz konusu altyapının paylaşımı ve
bina sahiplerinin sorumluluklarına yönelik gerekli
düzenlemeler, teknik şartname ve yönetmelikler
hayata geçirilip uygulama denetlenecek. Çevre ve
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Kamu hizmetlerinin sunumunda bilişimden
daha fazla yararlanılacak
e-Devlet hizmetlerinde mobil platformlar
ve sosyal medyadan yararlanılmasına yönelik
olarak kamu hizmetlerinin sunumunda mobil
teknolojiler ile sosyal medya olanaklarından
etkin biçimde yararlanılması sağlanacak. Bu
amaçla kamu kurumlarına yol gösterecek bir
rehber hazırlanacak, kamu hizmetlerinden mobil
ortamda sunum potansiyeli yüksek olanlar talep
analizi ile belirlenecek ve önceliklendirilecek.
Mobil teknolojiler ve sosyal medya alanındaki son
gelişmeler ile sunulan hizmetlerdeki kullanım
kolaylığı ve sıklığı dikkate alınarak hizmetler
düzenli olarak gözden geçirilecek ve geliştirilecek.
Devlet, “Bilişim Uzmanlığı” kadrosu açacak

Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda yürütülecek
çalışmalarda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bilgi Teknoloji ve
İletişim Kurumu (BTK) ile yerel yönetimler işbirliği
yapacak.
Bina içi internet altyapısı (fiber, ethernet, kablo
TV vb.) binanın yapım aşamasında önceden
belirlenecek standartlara göre gerçekleştirilecek
ve bu sayede inşaat maliyetleri azaltılacak,
bina içi fiber döşeme maliyeti düşürülecek.
Fiber altyapı maliyetlerinin düşürülmesi ile
yatırımların artmasına katkı sağlanacak ve kendi
bina içi altyapısına sahip olan kullanıcılar farklı
işletmeciler arasında kolayca geçiş yapabilecek.
Yoksul ailelere ücretsiz internet erişimi
Maddi durumları olanak vermediği için
internetten yararlanamayan dar gelirli ailelere,
ücretsiz ve kotalı internet hakkı tanınıyor. Buna
göre erişim fiyatlarının görece yüksekliği,
farkındalık eksikliği ve benzeri nedenlerle internet
erişimine sahip olmayan yoksul aileler tespit
edilecek. Eğitim gören çocuğun yer aldığı aileler
öncelikli olarak değerlendirilecek. Bu ailelere,
kamu kaynakları kullanılarak belirli bir kotada
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internet erişim hizmeti sunumu sağlanacak.
Böylece bu ailelerdeki bireylerin bilgi toplumuna
dönüşüm sürecine katılımı artırılacak.

Özel sektörün “Bilişim eğitimi masrafı”nın
yarısı devletten
Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanındaki
hızlı değişimler örgün eğitimde öğrenilen bilgilerin
güncelliğini yitirmesine neden olurken bu alanda
çalışanların gelişmeleri yakalayabilmesi için
kendilerini sürekli geliştirmesi gerekiyor. Bu
nedenle BİT sektöründe meslek içi eğitimler
yaygınlaştırılıp sektörde çalışanların yetkinlikleri
artırılacak. BİT alanında belirlenecek
konularda özel sektörün meslek içi eğitim
amacıyla yapacağı harcamalara yönelik destek
mekanizması oluşturulacak, buna ilişkin mevzuat
hazırlanacak. İlgili sivil toplum kuruluşları
(STK) tarafından düzenlenecek meslek içi
eğitim programlarına yönelik destek verilecek.
Bu kapsamda mesleki eğitim programlarına
katılan şirketler tarafından ödenen katılım
ücretlerinin yüzde 50’si karşılanacak.

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

Kamuda “Bilişim Uzmanı” ve “Bilişim Uzman
Yardımcısı” kadrosu ihdas edilecek, bu şekilde
istihdam edilecek personel, kadroya uygun/işin
gerektirdiği nitelikleri ölçen işe alım süreçlerinden
ve yeterlik sınavlarından geçirilecek. Söz konusu
kadrolar için kariyer uzmanlıklara eşit özlük
hakları ve kariyer olanakları belirlenecek.
Ayrıca, bilişim personelinin kurumlar arasında
görevlendirilmesi için yöntem geliştirilecek. Devlet
Memurları Kanunu’nda ve ilgili diğer mevzuatta
gerekli düzenlemeler yapılacak.
Bilinçli BİT kullanıma yönelik dersler
BİT konusunda bilinçlendirme için
müfredat güncellenecek, verilen derslerin
kapsamı BİT’in bilinçli kullanımına yönelik olarak
geliştirilecek. BİT kullanımıyla ortaya çıkan
riskler, siber suçlar, siber zorbalık, bilgisayar,
internet ve oyun bağımlılığı, telif hakkı ihlalleri
gibi konular, müfredat kapsamında ele alınacak.
İlk ve orta öğretim müfredatı, etkin kullanıldığı
durumda BİT’in ekonomik, psikolojik, sosyal,
kültürel açıdan oluşturduğu olumlu etkiyi ifade
edecek biçimde zenginleştirilecek. BİT’in bilinçsiz
kullanımının yol açtığı risklere karşı bilinçlendirici
içerik, müfredata eklenecek. Öğretmenlere de ilgili
içerik konusunda hizmet içi eğitim verilecek.
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hazırlanacak. Bu stratejide oyun sektörüne yönelik
teşvikler, yabancı yatırımların ülkemize çekilmesi,
oyun sektöründe ihtiyaç duyulan insan kaynağının
oluşumu ve üniversite ilişkileri ile gerekli
mevzuat değişiklikleri kapsanacak. Eylemlerin
sonuçları izlenerek, belirlenen politika ve teşvikler
güncellenecektir.

Bu kapsamda, başta KOBİ’ler olmak üzere
işletmelerin iş verimliliğinin artırılmasında bilgi
teknolojilerinden yararlanılacak. Bunun için bulut
bilişim hizmetlerinin kullanımı desteklenecek.
Bulut bilişim hizmetlerinin gelişebilmesi
ve yaygınlaşması için gerekli yasal ve idari
düzenlemeler yapılacak.

İşletmelerin iş verimliliğini artırmada BT ve
“bulut bilişim”

KOBİ’lerden son tüketicilere olan ticaret ile
KOBİ’ler arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla
sanal pazar yerleri kurulacak.

Önümüzdeki dönemde başta Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) olmak üzere
işletmelerin iş verimliliğinin artırılmasında
bilgi teknolojilerinden daha çok yararlanılacak.
Bunun için “bulut bilişim” hizmetlerinin kullanımı
desteklenecek.

Kadınlara “pembe internet kafe”ler
BTS ve Eylem Planı’ndaki “İnternet Kafelerin
Şartlarının İyileştirilmesi Eylemi” kapsamında,
sadece kadınlar ve 16 yaş altı çocuklar için
özel internet kafeler açılacak. “Kadınlara özel
internet kafe” projesinin örnekleri, sadece İran ve
Afganistan’da görülüyor.
Ayrıca İnternet kafe işletmecileri, uzmanlar
tarafından belirlenen bir eğitim içeriği üzerinden
sertifikalı eğitimlerden geçirilecek. Yapılan
sınıflandırmanın ardından internet kafelerin,
ihtiyaç olan bölgelerde kamu, yerel yönetimler
veya STK’lar tarafından verilen yaygın bilişim
eğitimleri için mekân olarak kullanılabilmesine
yönelik önlemler alınacak. Belirlenen standartları
taşıyan internet kafeler, otellerde olduğu gibi yıldız
sistemine göre puanlanacak. Bu yıldızlar, internet
kafelerin aydınlatma, havalandırma, büyüklük,
bilgisayarların donanım ve yazılım kapasitesi,
engellilere uygunluk gibi kriterlere göre verilecek.
Bu yıldızlar ise rahatlıkla görünecek şekilde
müşterilerin bilgisine sunulacak.
4G’ye yerli ekipman üretene teşvik
Yeni nesil erişim şebekelerine ait haberleşme
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ekipmanlarının yurtiçinde üretilmesine yönelik
gerekli adımlar atılacak. Buna göre, yerli 4G
elektronik haberleşme ekipmanlarının teşvik
edilmesi sağlanacak.
Ayrıca 4G elektronik haberleşme hizmetlerinin
sunumu için gerekli altyapı unsurlarının yurtiçinde
üretilebilmesine yönelik tedbirler alınacak. Bu
amaçla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Ar-Ge fonu marifetiyle yerli üretim
için çağrı bazlı destekler verilecek. Yerli 4G
elektronik haberleşme ekipmanlarının teşvik
edilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
TÜBİTAK, BTK ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı
birlikte çalışacak.
Dijital oyun sektörü desteklenecek
Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planı’nda,
dijital oyun geliştirme faaliyetlerine de yer
veriliyor. Buna göre, sektör ve üniversite
temsilcileri ile birlikte oyun sektörünün mevcut
durumu, gelişiminin önündeki engeller, gelişme
alanları gibi hususlar analiz edilecek ve bir yol
haritası belirlenecek. Bu yol haritasına uyularak,
oyun geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere,
sektörün gelişimini destekleyecek strateji
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Türkiye Uzay Ajansı,

ne zaman kurulur?
Uzayla ilgili tüm birimleri tek çatı altında toplayacak olan, Türkiye ve ABD’deki
bilim adamlarıyla görüş alışverişinde bulunularak hazırlanan Türkiye Uzay
Ajansı kurulmasıyla ilgili yasa tasarısı, Başbakanlık’ta.
Fatma Ağaç

U

zay ve havacılık alanında Türkiye’de
yeni bir adım atıldı. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın Uzay Ajansı’nın
kurulmasıyla ilgili hazırladığı yasa tasarısı,
Başbakanlığa gönderildi. Uzayla ilgili
tüm birimleri tek çatı altında toplayacak
ve NASA’nın Türkiye versiyonu olarak
görülebilecek Uzay Ajansı’nın seçim öncesi
kurulması isteniyor. Meclis takvimin sıkışık
olması halinde de tasarının seçim sonrasına
kalacağı belirtiliyor.
Uzayla ilgili tüm birimleri tek bir çatı altında
toplayacak, uzayla ilgili yine teknik düzeyde
detaylı bilimsel çalışmaların yapılacağı
Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasıyla
ilgili, uzay alanında Türkiye’de ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde (ABD) çalışan bilim
adamlarıyla yapılan görüş alışverişleri
sonucu hazırlanan yasa tasarısının Haziran
2015’te yapılacak genel seçimden önce
yasalaşması planlanıyor.
Türkiye’nin ekonomik açıdan gelişmişlik
düzeyine, sosyal refah düzeyine bakıldığında
aslında özellikle uzay sistemleri konusunda,
uzay alanında istenilen düzeyde bir gelişme
sağlayamadığı görülüyor. Son yıllarda
özellikle uydu teknolojileri alanında çok
sayıda mühendis Fransa ve Japonya’da
eğitildi. Fransa’da yapılan, daha sonra
Japonya’da yapılan 4A ve 4B uydularında çok
sayıda Türk mühendis görev aldı.
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Ankara’da kurulan Uydu Test ve
Entegrasyon Merkezi
Ankara’da kurulan Uydu Test ve Entegrasyon
Merkezi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI)
tesislerinde yer alıyor. Bu merkezde uyduların
her türlü testi yapılıyor; Avrupa’nın en iyi
test merkezlerinden bir tanesi…6A uydusu
tamamıyla yerli olarak bu merkezde imal
edilecek. Uyduyla ilgili erekli imzalar atıldı.
TÜBİTAK, ASELSAN ve ilgili tüm kuruluşlar
uydu üzerinde çalışmaya başladılar.
5A uydusu için de ihaleye çıkılıyor. 5A
uydusunda yüzde 25 yerlilik şartı aranacak. 5A
geliştirilirken, 6A’nın da tamamıyla yerli olarak
geliştirilmesi planlanıyor

Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu’nun
da katıldığı toplantı, Enstitü Müdürü Dr.
Lokman Kuzu’nun açış konuşması ve TÜBİTAK
UZAY’ı tanıtan sunumla başladı. Kalkınma
Bakanlığı Araştırma, Geliştirme ve Girişimcilik
Dairesi Başkanı Özgür Kadir Özer ve MSB
ARGE ve Teknoloji Daire Başkanı Mühendis
Albay Hayri Özden projenin önemi hakkında
değerlendirmelerde bulundu. Proje Yöneticisi
Hacı Mehmet Özçelebi; projenin ülkemiz
için önemi ile projeden neler beklendiğini
açıklayan bir proje tanıtım sunumu yaptı
ve katılımcıların projeye ilişkin sorularını
yanıtladı.
MİYEG Projesi, MSB ARGE ve Teknoloji Dairesi
Başkanlığının koordinasyonu ve Kalkınma
Bakanlığı’nın teşvikiyle ile TÜBİTAK UZAY
tarafından gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK UZAY, geçmişten günümüze
gerçekleştirdiği projeler ile uydu-uzay ve yer
istasyonu konularında önemli bir tecrübe
ve altyapıya sahip. Enstitü kazanılan söz

konusu tecrübe ve altyapıyı MİYEG Projesi’ne
aktaracak. Projede yer istasyonları konusunda
daha fazla sistemin yerli imkânlarla tasarımı,
üretimi, test ve entegrasyonu hedefleniyor.
Söz konusu hedefler TÜBİTAK UZAY
öncülüğünde ve yerli altyüklenici sanayi
kuruluşlarınca yapılacak. Proje kapsamında,
X ve S bantlarda haberleşme yeteneğine sahip
yer istasyonu sistemi geliştirilecek.
Besleyici (feed), reflektör ve frekans seçici
yüzeyi, hareket sistemi, yer istasyonu kontrol
sistemi (istasyon ve anten kontrol sistemi),
haberleşme, görüntüleme sistemi ve ilgili
modül ve yazılımlardan oluşan projenin 2019
yılında tamamlanması bekleniyor.
Bu arada “Türkiye Uzay Ajansı” konusu, 10 yıl
önce de gündeme gelmişti. 2004’te basında,
“Uydu alanında önemli bir yere sahip olan
Türkiye, tüm uzay çalışmalarını koordine
etmek için NASA ve ESA’yı örnek aldı”
haberleri yer almıştı.

Türkiye’nin İlk Yerli Yer İstasyonu
Projesi
TÜBİTAK UZAY, yer gözlem uyduları
için milli bir yer istasyonu geliştirmek
ve önümüzdeki yıllarda fırlatılması
planlanan tüm yer gözlem uydularının
yer istasyonu ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla gerçekleştirilecek Milli Yer
İstasyonu Geliştirme Projesi (MİYEG) ile
bir ilke daha imza attı.
Ülkemiz açısından büyük önem taşıyan
Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi
(MİYEG) açılış toplantısı, 18 Şubat
2015’te TÜBİTAK UZAY Konferans
Salonu’nda yapıldı. TÜBİTAK Başkan
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“İnternete sansür”
düzenlemesi, TBMM’den geçti

Başbakan ve bakanlara, mahkeme kararı olmadan internete erişimi
yasaklama yetkisi veren düzenleme, Meclis Genel Kurulu’nda kabul
edildi. Yeni düzenlemeyle retweet yapanlara da ceza geliyor.

O

cak 2015’te Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Başkanlığı’na sunulan, “suç
önleme” gerekçesiyle mahkeme kararı
olmaksızın başbakan ve bakanlara, içeriği çıkarma
ve erişim engelleme yetkisi veren düzenlemenin
de yer aldığı “torba yasa” teklifi, 20 Mart 2015’te
Genel Kurul’da kabul edildi.
“İnternete sansür” olarak adlandırılan
teklife göre, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal
güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu
düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi
veya genel sağlığın korunması sebeplerinden
bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde,
başbakanlık veya milli güvenlik ve kamu düzeninin
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel
sağlığın korunmasıyla ilgili bakanlıkların talebi
üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
(TİB) tarafından internet ortamında yer alan yayınla
ilgili olarak içeriğin çıkarılması veya erişimin
engellenmesi kararı verilebilecek.
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Karar, başkanlık tarafından derhal erişim
sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara
bildirilecek. İçerik çıkartılması veya erişimin
engellenmesi kararının gereği, derhal ve en
geç kararın bildirilmesi anından itibaren 4 saat
içinde yerine getirilecek. Söz konusu içerikler
çıkarılıncaya kadar erişimin engellenmesi
tedbirine devam edilecek.
Başbakanlık veya ilgili bakanlıkların talebi
üzerine başkanlık tarafından verilen içeriğin
çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı,
başkanlık tarafından, 24 saat içinde sulh ceza
hâkiminin onayına sunulacak. Hâkim, kararını
48 saat içinde açıklayacak; aksi halde, karar
kendiliğinden kalkacak.

İnternet sitelerinin tümünün engellenmesi
Bu madde kapsamında verilen erişimin
engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın,
kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğe erişimin

engellenmesi yöntemiyle verilecek. Ancak, teknik
olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi
yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin
engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği
durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik
olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.
Suça konu internet içeriklerini oluşturan
ve yayanlar hakkında başkanlık tarafından,
cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacak. Bu suçların faillerine ulaşmak
için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve erişim
sağlayıcılar tarafından hâkim kararı üzerine adli
mercilere verilecek. Bu bilgileri vermeyen içerik,
yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, fiil daha
ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirde, 3 bin günden 10 bin güne kadar adli para
cezası ile cezalandırılacak.

sağlayıcılara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar
idari para cezası verilecek

retweet yapanlara da ceza kapıda!
Kabul edilen torba yasa maddesine göre suç
unsuru olarak nitelendirilecek içerikleri Twitter’da
retweet yapanlar ve Facebook’ta paylaşanlara da
ceza verilecek.

Verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin
engellenmesi kararın gereğini yerine getirmeyen
erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer
BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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Sağlıkta
“bilgi
kirliliği”
ile
mücadele
işbirliği

İnternet Geliştirme
Kurulu ile Bilinçli
Sağlık Platformu,
sağlık alanında
yaşanan bilgi

S

ağlık alanında yaşanan
bilgi kirliğinin önüne
geçmek için İnternet
Geliştirme Kurulu, Bilinçli
Sağlık Platformu ile işbirliğine
gidiyor. İnternet Geliştirme
Kurulu’ndan yapılan açıklamaya
göre, kamuoyunu sağlık ve gıda
konularında uzmanlar yoluyla
bilgilendirmeyi hedefleyen Bilinçli
Sağlık Platformu, internet üzerinden yayılan bilgiler konusunda uyarılarda bulunacak. İşbirliği
kapsamında çalışma grubu oluşturulması, projeler üretilerek uygulamaya konulması planlanıyor.
Bilinçli Sağlık Platformu sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, konularında uzman olmayan
kişilerin sağlık konusunda toplumu yanlış yönlendirdiğini belirterek bu konunun sağlığı tehdit
eder noktaya geldiğini kaydetti. Özellikle medya aracılığı ile kamuoyuna ulaşan bilgiler konusunda
işbirliği gerektiğini belirterek “Tüm paydaşların işbirliği gerekiyor” dedi.Prof. Dr. İlhan, özellikle online kaynaklardaki bilgilerin geliştirilmesinde uzmanlar ile işbirliği yapılması konusunda İnternet
Geliştirme Kurulu’nun deneyimlerinden yararlanacaklarının altını çizdi.

İnternet Geliştirme Kurulu
Başkanı Serhat Özeren ise, özellikle
farkındalık yaratacak projeler üzerinde
duracaklarını belirterek, “Her alanda
olduğu gibi sağlık alanında da doğru
bilgiye ulaşılması için farkındalık
yaratmak gerekiyor. Bu önemli iş
birliği ile sağlık alanında farkındalık
oluşturmayı amaçlıyoruz” diye
konuştu.

kirliliğinin önüne
geçme hedefiyle
çalışma başlattı.

18

2015 NİSAN

SEKTÖRDEN YANSIMALAR

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

19

Bilgi işlem yöneticilerinin “Bahar
buluşması”, 2 Nisan’da Antalya’da
TBD’nin 2-5 Nisan 2015’te gerçekleştireceği 22. BİMY
Semineri’nde, kamu ve özel sektör yetkilileriyle “Araştırma,
Geliştirme ve Yenilikçilik” konusu masaya yatırılıyor.
Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) her yıl düzenlediği geleneksel etkinliklerinden ilki olan ve sektörde
“Bahar buluşması” olarak bilinen Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri (BİMY) Semineri, 2-5 Nisan 2015
tarihleri arasında Gloria Golf Resort Hotel, Belek-Antalya’da yapılacak. Kamu ve özel sektörde çalışan
üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki gelişimi ve dayanışmalarını artırmayı amaçlayan BİMY’nin bu
yılki ana teması, “Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilik”. BİMY’22 etkinliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK) ve Digital Türkiye Platformu tarafından destekleniyor.
“İnovasyonun Matematiği ve Yeni Trendler”i, İnovasyon, Yönetim Danışmanı ve Eğitimci Yekta
Özözer’den öğreneceğiz. Özözer, 25 yılı aşkın çalışma hayatı boyunca bizzat uygulama şansı yakaladığı
yenilikçi metotlardan söz edecek.

Boğaziçi mezunu, MIT’te bilimsel
çalışmalara katılan, yaptığı buluşlar
2013’te Science Dergisi’nde yayınlanan,
aynı yıl Silikon Vadisi’nde kurduğu bilişim
ve teknoloji şirketi Wallit’e iki hafta gibi
kısa bir sürede 1 Milyon Dolar’ın üzerinde
yatırım alan Veysel Berk’in başarısı birçok
girişimciye örnek olacak gibi.
“Veri İnovasyonu” alanında 2013’te
“Büyük Veri Enstitüsü”, 2014’te “Akıllı
Şehirler Enstitüsü”nü kuran, gerek
Türkiye’de, gerekse yurtdışında bu alandaki
uzman kurum ve kuruluşlarla stratejik
işbirlikleriyle yenilikçi uygulamaların
geliştirilmesine çalışan, İnovasyon ve
Girişimcilik Enstitüsü Kurucu Ortağı Berrin
Benli, “İnovasyon Ne Değildir?” sorusunun
yanıtını irdeleyip girişimcileri yeni ufuklara
taşıyacak.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü, Ekonomi
Profesörü Prof. Dr. Kerem Alkin, “Türkiye’de
İnovasyon Kültürü ve Stratejisi” panelini
yönetecek. Panele katılan TÜBİTAK Uluslararası
İşbirliği Daire Başkan Vekili Hakan Karataş ile
Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal
Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl, Türkiye’de
inovasyona yönelik bir ekosistemin varlığını ve
bu ekosistemin kendi kültürünü oluşturması için
yapılması gerekenleri ele alacak.
İnsan zihninin analiziyle uğraşan analistpsikoterapist Cumhur Boratav’ın, ”Yaratıcı
Düşünce, Yaratıcı Zekâ” sunumuyla yaratıcılıktan
başlayarak insan zihninin işleyişine kısa bir
yolculuk yapacaksınız.
İstanbul’da doğup büyüyen ve Nazilli’de kendi
(İpek Hanım) çiftliğini kuran Pınar Kaftancıoğlu,
“Sosyal Girişimcilik, Sosyal İnovasyon” hikâyesini
aktarırken siz de doğaya dönüşü düşünür
müsünüz dersiniz?
Türkiye’nin ilk tekno-iş hızlandırma
programı olan Girişim Fabrikası’nı bünyesinde
barındıran Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik
Merkezi direktörü olan İhsan Elgin, “Kimdir Bu
Kurumiçi Girişimciler ve Yöntemleri Nelerdir?”
konusundaki açıklamalarında inovasyonun,
pek çok denemenin başarısız olacağı bilinse
de, kurumların sürdürülebilirliği için yaşamsal
olduğunu vurgulayacak.
Kamuda yenileşim yönünde yapılacak
çalışmalarda bilişim teknolojilerinin kamu
yönetimine sağlayacağı yenilikçi katkıların neler
olabileceği “Kamuda İnovasyon” konulu panele
katılan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik
Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Aselsan YK Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Kesik ve Kalkınma Bakanlığı
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Furkan Civelek
tarafından irdelenecek.

Etkinliğe ilişkin
ayrıntılara http://www.
bimy.org.tr/ adresinden
ulaşabilirsiniz.

20

2015 NİSAN

BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

21

“Bilgi edinme hakkı, su ve
yemek gibi temel bir ihtiyaç”
İstanbul Bilgi
Üniversitesi,
“Türkiye’de Bilgi
Edinme Özgürlüğü:
Devlet, Medya ve
Vatandaş” adlı
araştırmasına
göre, araştırmaya
katılanlar bilgi
hakkını ekmek
ve su gibi temel
bir ihtiyaç olarak
değerlendirdi.
Kamudan bilgi
almanın zor olduğu
dile getirilirken
her üç grup da bilgi
kaynağı olarak
öncelikle internet
ve sosyal medyayı
görüyor.

İ

stanbul Bilgi Üniversitesi İletişim
Fakültesi, 16 Mart Uluslararası Bilgi
Edinme Özgürlüğü Günü’nde İllüzyonİstanbul ve Ortak Gelecek için Diyalog
Derneği işbirliği ile düzenlenen “Bilgi Edinme
Özgürlüğü Kolokyumu”na ev sahipliği yaptı. Temel
bir insan hakkı olarak insanların kendilerini ve
ülkelerini ilgilendiren konularda bilgi, belge ve her
türlü veriyi, kamusal yetki kullanan kurumlardan
edinebilmesini öngören “Bilgi Edinme Özgürlüğü”,
santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen
kolokyumda tartışıldı.
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“Bilgi Edinme Hukuku”, “Medya Bağımsızlığı”
ve “Dijital Özgürlükler” gibi üç farklı oturumun
gerçekleştirildiği etkinlik, farklı disiplinlerden
akademisyen, hukukçu, gazeteci, bürokrat ve
aktivistleri buluşturdu. İllusionist ekibi tarafından
hazırlanan animasyon filmlerin de gösterildiği
kolokyumda, konuşmacı olarak İstanbul Bilgi
Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yaman
Akdeniz, Prof. Dr. Aslı Tunç, Yrd. Doç. Dr. Erkan
Saka ile gazeteci Banu Güven, Mirgün Cabas,
Kemal Göktaş, Erol Önderoğlu, Füsun Nebil, Av.
Emre Baturay Altınok, Av. Arif Ali Cangı, Av. Ali
Deniz Ceylan ve Av. Serhat Koç yer aldı.

Bilgi edinme özgürlüğü algı ölçümü
Kolokyumda, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim
Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerinin katkılarıyla
yapılan Türkiye’de Bilgi Edinme Özgürlüğü: Devlet,
Medya ve Vatandaş adlı araştırmanın sonuçları
da açıklandı. Türkiye’de bilgi edinme özgürlüğü
konusunda mevcut durumu ortaya koymak
amacıyla yapılan araştırma; “Devlet kurumlarında
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uygulamaları”,
“Medyada bilgi edinme özgürlüğü ve kamu
harcamalarının yeri” ve “Bilgi edinme özgürlüğü
algı ölçümü” olmak üzere üç alanda yürütüldü.

Araştırmanın ilk bölümü olan “Devlet
kurumlarında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982)
Uygulamaları” çerçevesinde 100 kuruma; “2014
yılında kuruma ayrılan bütçenin ne kadarının
harcandığı”; “Kurumda kullanılan makam aracı
sayısı” ile “Kurum aleyhine açılmış ve sürmekte
olan dava sayısı”na dair üç soru soruldu. Bazı
devlet kurumları yasal süre içinde sorulara yanıt
verilirken, bazılarının yanıt vermediği görüldü.
İlk soruya yanıt veren kurum oranı yüzde 58
çıktı. İkinci soruda yanıt verenlerin oranı yüzde
62, üçüncü soruda ise yüzde 57 olarak saptandı.
Kurumların yaklaşık yüzde 13’ü hiçbir gerekçe
göstermeden direk yanıt vermeyi reddederken,
yaklaşık yüzde 50’si “kamuoyunu ilgilendirmediği
ve kurum içi bilgi olduğu” gerekçesiyle gelen
sorulara yanıt vermeyi reddetti.

Haberlerin yüzde 70’inde bilgi edinme
hakkı kullanılmıyor
“Medyada bilgi edinme özgürlüğü ve kamu
harcamalarının yeri” bölümünde son 6 ayda
11 farklı yayında yer alan Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu’na ilişkin ya da doğrudan bilgi edinme
konusunun işlendiği haberler incelendi. Haberlerin
yüzde 70’i bilgi edinme hakkının kullanılmadığını,
yüzde 30’u ise bilgi edinme hakkının kullanıldığını
ve vatandaş açısından pozitif bir gelişme
yaşandığını gösterdi. 6 ay içerinde bilgi edinme
haberleri arasında öne çıkan konu yüzde 20 ile
Cumhurbaşkanlığı Sarayı Ak Saray oldu. Kentsel
dönüşüm yüzde 18, ÖSYM yüzde 15, yargı-emniyet
yüzde 13 oranıyla dikkat çeken diğer başlıklar oldu.
Kamu harcamaları ise medyada sıkça yer
verilen konulardan biriydi. Araştırmaya göre
kamu harcamaları alanında iki ana konu ön plana
çıktı. Birincisi, yüzde 35 ile kamuoyunda çok
ilgi gören Ak Saray’ın maliyetine dair haberler,
ikincisi ise yüzde 30 ile sosyal harcamalar oldu.
Sosyal harcamalar başlıklı haberlerin içeriğinde,
devletin sosyal koruma ve geliştirme amacıyla
çocuk, gençlik, engelli, işsizler, öğrenim ve yurt
kredileri, yemek ve yakacak yardımları gibi konu ve
alanlarda yaptığı harcamaların işlendiği görüldü.
Araştırmanın, vatandaş algısı ölçen “Bilgi
edinme özgürlüğü algı ölçümü” bölümünde
ise öğrenci, serbest çalışan ve beyaz yakalılar
olmak üzere üç farklı odak grubunun konuya
ilişkin görüşleri incelendi. Vatandaşın bilgi
edinme özgürlüğü konusunda devlete, medyaya
ve kendilerine bakışını anlamaya yönelik yapılan
BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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çalışma, insanların edindiği bilgileri nasıl
algıladığını niteliksel olarak ortaya koydu.

Kamu kurumlarından bilgi alma zor
Düzenlenen odak grup seanslarında,
katılımcılar ile; “Bilgi edinme hakkı/ihtiyacı”, “Bilgi
edinme kaynaklarına dair algı”, “Farklı kaynaklara
yönelme eğilimi”, “Bilgi kaynağı olarak farklı
mecraların kullanımı”, “Yayın yasakları”, “Devletvatandaş ilişkileri”, Kamu yararı”, Şeffaflık, hesap
verilebilirlik” ile “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na
dair algı” üzerine görüşüldü. Çıkan sonuçlara göre,
araştırmaya katılanlar bilgi hakkını ekmek ve su
gibi temel bir ihtiyaç olarak değerlendirdi. Her üç
grup da kamu kurumlarından bilgi almanın zor
olduğu dile getirdi. Araştırmaya göre öğrencilerin
kişilere; esnafın ise kanaat liderlerine daha fazla
güvendiği ortaya çıktı. Devlet “baba” şeklinde
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algılanırken bilgi edinme söz konusu olduğunda
her üç grubun yanıtı farklı oldu. Öğrenciler devlet
için “Devlet, babam gibi, ona karşı çıkarsam çok
kötü olur”, esnaf “Devletle platonik bir ilişkim, var
ona açılamıyorum”; beyaz yakalılar ise “Devlet
babamız olduğu için bize bilgi vermez, ancak sızıntı
olduğunda öğrenebiliriz” şeklinde görüş belirtti. Üç
grup da bilgi kaynağı olarak öncelikle internet ve
sosyal medyayı görüyor.

Bilgi edinme kanununa dair ise esnaf, “Bu
kanunun hayatımıza bir etkisi olmaz, çünkü ya
verilen bilgiler güvenilir olmaz ya da tam bilgi
vermezler”; beyaz yakalılar ise, “yanıt vermek
zorundalar ama ya yeterli yanıt gelmiyor ya da
yanıt yeni soru doğuruyor ve tekrar yazışmak
bıktırıyor” şeklinde görüş bildirdi.

BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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Bakan Işık: Ar-Ge üretiminde özel
sektörün önünü açıyoruz
“Yüksek teknolojili ürünler, 5. bölge teşvikinden yararlanacak”
diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı, artık tasarım ofisleri de ArGe merkezi gibi destekleneceğini, tasarım ofisleri ve Ar-Ge
merkezlerinden destek alanların da bazı vergi muafiyetlerinden
yararlanacaklarını bildirdi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 1 Mart 2015’te Malatyalı
İşadamları Derneği’nin (MİAD) “Bilim Sanayi ve Teknolojide Türkiye’nin
Geleceği ve İş Adamlarına Öneriler” konulu toplantısında, “Yüksek teknolojili
ürünler, 5. bölge teşvikinden yararlanacak” dedi.

Girişimci insan ruhunun olmadığı hiçbir
ülkenin kalkınamayacağına işaret eden Bakan
Işık, Türkiye’de girişimcilik ruhunun çok güçlü
olduğu ve bir problem bulunmadığını kaydetti.
Yerli, yenilikçi ve
yeşil üretimle ilgili
son derece önemli
adımları attıklarını
aktaran Işık, bütün
destek mekanizmalarını
yerli, yenilikçi ve yeşil
üretimin Türkiye’de
gelişmesi için
kullandıklarını belirtip
şu anda bakanlıklarına
bağlı 1,5 milyar TL’lik
destek paketi olduğunu
bildirdi.
Işık, artık Teknoloji
ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı
(TEYDEB) başvurularını
kolaylaştıracakları bilgisini
vererek, formaliteleri
azaltarak, proje formatında
basit anlaşılabilir ve
kolaylıkla müracaat
edilebilir bir formatı hayata
geçireceklerini aktardı.
Bu destek mekanizmaları
sayesinde Türkiye’nin
belirli teknolojilerde
dünyayla yarışır hale
geldiğini ifade eden
Işık, özellikle savunma
sanayinde Türkiye’nin artık
küresel oyunculardan
biri olma yolunda emin
adımlarla ilerlediğini
anlatarak sözlerine şöyle
devam etti:
“İnşallah 2019 yılında
kendi haberleşme
uydumuzu üretmiş
olacağız. 2023 yılında
da kendi savaş uçağını
üreten birkaç ülkeden
biri olacağız. Siz yapın,
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biz devlet olarak arkanızdayız. Ar-Ge’de daha
ağırlıklı rol alıyoruz ama üretimde özel sektörün
önünü açıyoruz. Bütün teşviklerimizi yerli yenilikçi
ve yeşil üretim noktasında gözden geçiriyoruz.
Artık yüksek teknolojili ürünler, Türkiye’nin
neresinde üretilirse üretilsin, 5. bölge teşvikinden
yaralanacak. Kararname yakında yürürlüğe
girecek.”

“Tasarım ofislerini de Ar-Ge merkezi
gibi destekleyeceğiz”
Işık, kamu alımlarını yerli, yenilikçi ve yeşil
üretim için bir kaldıraç olarak kullandıklarını
ifade ederek, bazı mevzuat değişikliklerine ilişkin
bilgiler verdi. Işık, artık Türkiye’de orta yüksek
ve yüksek teknolojili bir üründe, bir yerli ve bir
yabancı firma ihaleye girdiğinde, yerli firmanın
fiyatı yüzde 15 dahi pahalı olsa kamunun bunu
almak zorunda olduğuna dikkat çekti. Türkiye
gibi bir ülkede kamu alımlarının son derece
önemli olduğunu vurgulayan Işık, yakında tasarım
ofislerini de Ar-Ge merkezi gibi destekleyecekleri,
destek alanlara da vergi kolaylığı getireceklerini
açıkladı.
Bakan Işık, 17 Mart 2015’te “Intel Galileoİcat Kiti Programı”nın tanıtım toplantısında
yaptığı konuşmada ise tasarım ofislerine ilişkin
yeni bir adım attıklarını belirterek, “Yeni bir
başarı hikâyesini, yeni bir sıçramayı başarmak
durumundayız. Bu noktada da yeni hazırlıklar
içerisindeyiz. Ar-Ge merkezlerinin ve teknoloji
geliştirme bölgelerimizin niteliğini artırmaya
yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi
yeni bir adım atıyoruz. Maliye Bakanlığımızla
mutabakatı sağladık, tasarım ofislerini de Ar-Ge
merkezleri gibi destekleyeceğimiz bir mekanizmayı
kuruyoruz. Artık tasarım ofisleri de Ar-Ge merkezi
gibi desteklenecek. Hatta tasarım ofisleri ve ArGe merkezlerinden destek alanlar da bazı vergi
muafiyetlerinden faydalanacak” diye konuştu.
Bakan Işık, bu çağı fırsata dönüştürmek için
TÜBİTAK’ta çeşitli Ar-Ge faaliyet programları
yürüttüklerini anlatarak, bu programları sadece
kamu kaynağıyla değil, açık Ar-Ge ve inovasyon
mantığıyla, Türk şirketlerinin yanı sıra global
şirketlerin de iş birliğiyle geliştirmek istediklerini
ifade etti.
BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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4G ihalesinde, asgari değer belirlendi
Asgari 2 milyar 298 Avro peşin bedel saptanan 4G ihalesi,

Mayıs 2015’te yapılacak
Dünyada 2006’dan beri kullanılan ve
2010’dan itibaren yaygınlaşan 4G konusunda
ülkemizde de beklenen adım atıldı. Bakanlar
Kurulu, entegre edilmiş mikrodalga
teknolojileri (IMT) yetkilendirme (mobil telefon
4G) ihalesinde toplam asgari değeri peşin 2
milyar 298 milyon Avro olarak belirledi. Resmi
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Gazete’nin 18 Mart 2015 tarihli sayısında
yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında,
Mayıs ayında yapılacak ihaleyi kazananlar,
ödemeyi peşin olarak yapabilecekleri gibi,
ilki peşin olmak üzere, vade farkı ile birlikte
altışar aylık dönemlerde dört eşit taksitle de
ödeyebilecekler.
Şartnamesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nca (BTK) hazırlanacak 4G ihalesi,
800 ile 2,600 MHz frekansları arasında,

farklı bant genişliklerinde 20 ayrı paket
olarak yapılacak. Peşin ödemeden sonraki
taksitler belirlenen süreden önce ödense dahi
taksit miktarlarında iskonto yapılmayacak.
Taksitlerin vadesinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi halinde, ödeme yapılmayan miktar
ve süre için 6 aylık yüzde 1,31 oranının iki katı
gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade
tarihinden en fazla 30 gün içinde belirtilen faiz
ile yapılmaması halinde yetkilendirme, BTK
tarafından iptal edilecek.

BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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Türkiye’nin 21. yüzyılda etkin bir dünya gücü
olarak var olabilmesinin, ancak ve ancak, kendi
teknolojilerini üreterek uluslararası rekabet
edebilen konumdaki bir bilişim sektörüne sahip
olmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

TBD

Başkanlığı’na
İlker Tabak
getirildi
Öncü ve örnek bir uygulamaya imza atan TBD’nin 30. Olağan
Genel Kurulu’nda ilk defa e-sandık kullanıldı.

T
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ürkiye Bilişim Derneği’nin, 30. Olağan
Genel Kurulu, 14 Mart 2015’te Ankara
HiltonSA’da gerçekleştirildi. Genel
Kurul’un açılış konuşmasını yapan TBD Yönetim
Kurulu Başkanı İlker Tabak, 22 Nisan 1971’de
ülkemizi “Bilişim toplumu”na dönüştürme vizyonu
ile kurulan derneğin, 44 yıldır çağdaş, refah düzeyi
yüksek, bilişim kültürünü benimsemiş bir Türkiye
için büyük bir özveriyle çalıştığı, 7 Mart 1994’te
Bakanlar Kurulu kararıyla, “Kamu Yararına Çalışan
Dernek” statüsü kazandığını anımsatarak sözlerine
başladı.

öğrenci, alıcı – satıcı hepsi aynı ortamda buluşuyor.
TBD, bireyden bütüne ulaşan bir organizasyondur”
dedi.

TBD’nin yapısının bireysel üyelik olduğu,
herkesin üye olarak katkı verebilme fırsatı
yakalayabildiğine değinen Tabak, “TBD’nin gücü
bireylerden geliyor. Amir – memur, öğretmen –

“Bilişim toplumunun etkin bireyleri olarak
öncelikli görevimiz, toplumumuzdaki her
bireyin bilişimle daha yüksek bir refah düzeyine
erişmesine olanak sağlamaktır” diyen Tabak,

2015 NİSAN

Geleceğe dair yapılan her türlü öngörü ve
çalışmada, mevcut durumdaki BT kullanım
kapsamını önemli şekilde değiştirmediği sürece,
Türkiye’nin BT alanında sadece bir tüketici ülke
olarak yer almaya devam edeceğine dikkat çeken
Tabak, bu nedenle BT sektörünün yalnız ekonomik
kalkınmanın değil, sosyal kalkınmanın da motoru
olduğunun altını çizdi.

Avrupa Birliği “Sayısal Gündemi”ne (Digital
Agenda) uyumlu şekilde TBD, 2014 yılında Sayısal
Gündem 2020 Uzmanlık Grupları’nı aktif olarak
yaşama geçirdiğini anlatan Tabak, bazı konularda
hiç muhatabın bulunmadığı Türkiye’de, TBD
Uzmanlık Gruplarıyla “Digital Agenda for Europa”
oluşumuna paralel olarak uzmanlar yetiştirildiği
ve bu çalışmalarda binin üzerinde uzmanın görev
aldığını söyledi.
Bilişim yatay sektör olarak tüm sektörlere
etki ettiğine değinen, bilişim ve yazılımın
ulusal stratejik sektör ilan edilmesi gerektiğini
vurgulayan Tabak, TBD’nin önümüzdeki döneme
ilişkin hedefler ve planlanan çalışmalardan söz
etti.

KamuBİB Grubunun görev ve sorumluluğunu
yeniden tanımlanacağını bu grupla birlikte
sektörün ve Türkiye’nin gereksinim duyduğu
Bilişim Bakanlığı için kuruluş kanunu
hazırlayacağını duyurdu. “Bilişim akademisi”
ve uluslararası ilişkilerin sürdürülmesi için “Dış
İlişkiler Bürosu” kuracaklarını ve TBD Belgeseli
hazırlatacaklarını söyleyen Tabak, TBD’nin
Araştırma ve Başvuru Merkezi haline getirileceğini
vurguladı. Dernek bünyesinde bir halkla ilişkiler
çalışması başlatılarak, derneğin geniş kitlelere
duyurulacağını bildiren Tabak, özellikle işitme
engelliler için bilişim çözümleri ile sağlanacak
olanaklar konusunda toplumu bilinçlendirmek
ve farkındalık yaratmak için “işaret diliyle bilişim
terimleri sözlüğü” hazırlayarak ve 3 milyon
sağırın işaret dili ile bilişime yakınlaşmasının
sağlanacağını bildirdi. “Bilişim Terimleri
Sözlüğü”nün alt grupları olarak uzmanlık
sözlüklerinin hazırlanacağını söyleyen Tabak,
TBD’nin kurumsal yapısını güçlendireceklerini,

Tabak, öncelikle
TBD’nin bilişim gündemini
belirleyecek birikime
sahip olduğunu kaydedip
dernek bünyesinde
Geniş katılımlı
Danışma Kurulu’nun
toplanacağı, Yüksek
İstişare Kurulu’nun
oluşturulacağını açıkladı.
TBD Genç Bilişimciler
Kurultayı sürdürüleceği,
Bilişim kurultaylarını
Ankara’da Fuar ile
birlikte yapılarak “bilişim
olimpiyatları” haline
getireceklerini kaydeden
Tabak, “Çocuklar İçin
Bilişim Etkinliği”nin
yıl boyunca süren bir
yapıya kavuşturulacağını,
programlama öğrenme
yaşının ilkokul 2.
sınıfa çekilerek
“kökten bilişimciler”
yetiştirilmesine
çalışacaklarını ifade etti.
TBD’den haberler
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merkezi ile şubeler arasındaki eşgüdüm, işbölümü
ve işbirliğini geliştireceklerini anlattı.
Tabak’ın konuşmasının ardından Onursal
Başkan Prof. Dr. Aydın Köksal, Genel Kurul’a
hitap etti. “Bilişim devrimine erken uyanışının
devamını getirecek olan gelişmiş, saygın,
bağımsız, uygarlığa katkı veren, başkalarının
yaptığının ardından koşan değil kendi yapan bir
ülke olmanın arifesinde Türkiye” diyen Köksal,
gülümsemeyi mümkün kılan yüz kaslarına sahip
olmasının insanı diğer canlılardan ayıran bir
özellik olduğuna dikkat çekti. Köksal, 40 yılda
Türkiye’de bilişim altyapısının kurulduğunu şimdi
bu altyapıyı güleryüzlü, refahı artmış bir ülkeye
dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

gerçekleştirilen elektronik sandığın tanıtımı
amacıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Basın
toplantısına TBD Başkanı Tabak ve Yönetim Kurulu
Üyesi Ersin Taşçı, HAVELSAN’dan Eray Kılıç ve
SEÇSİS Proje Yöneticisi İsmail Göktaş katıldı.
Tabak, TBD’nin e-seçim uygulamasıyla öncü
ve örnek olmayı tercih ettiğini söyleyip bundan
sonraki genel kurulların da elektronik oylamayla
yapılacağını dile getirdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile 2006’dan
beri elektronik sandık (e-sandık) çalışmalarını
sürdürdüklerini bildiren Kılıç, TBD Genel
Kurulu’nda kullanılacak e-sandığın 2. Versiyon
olduğunu, 3. Versiyonun daha küçük ve taşınabilir
olacağını belirtti. Kılıç, HAVELSA’ın SEÇSİS ile
kazandığı deneyimi, oda, dernek ve birlik gibi

seçim yapan kurumların gündemine taşımak
istediğini söyledi. Göktaş ise e-sandığın kullanımı
ve teknik özelliklerini anlattı.
Öğleden sonra Divan Kurulu’nun seçimi ve
yetkilendirilmesiyle birlikte TBD Merkez Yönetim
ve Denetim Kurulu Raporları okunup aklandı. Daha
sonra TBD Merkez ve Şubelerinin görüş, öneri ve
projeleri görüşüldü. Bütçe önerisinin görüşülüp
onaylanması, dilek ve önerileri gibi gündemin
tamamlanmasının ardından TBD Merkez Yönetim,
Denetim, Onur Kurulları seçimine geçildi.

Toplam 127 kişinin oy kullandığı, elektronik
oylamanın yapıldığı ve oy pusulasının sandığa
atıldığı seçimlerde, TBD’nin yeni Yönetim Kurulu;
İsmail İlker Tabak, Koray Özer, Vural Rıza
İbrişim, Ahmet Pekel, Erhan Yalçın, Ersin Taşçı,
Ertan Barut, İlteriş Şule, Levent Karadağ, Salih
Özçiftçi, Üveyiz Ünal Zaim’den oluştu. Denetleme
Kurulu’nda Erdal Naneci, C. Serdar Ülgen ve
Nezir Aykaç, Onur Kurulu’nda ise Abdullah
Büyükbayram, Ali Yazıcı, Abdullah Körnes, Levent
Berkman ve Ahmet Lütfi Varoğlu yer aldı.

Genel kurulda açılış oturumundan sonra
yazılım tasarımı TBD tarafından yapılan ve
üretimi (Hava Elektronik Sanayii) HAVELSAN’da
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TBD’den haberler
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TBV’nin Başkanlığı’na
Eczacıbaşı yeniden seçildi
20. yılını kutlayan Türkiye Bilişim Vakfı, 21. Seçimli
Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. TBV’nin yeni
yönetiminde internet ve girişim dünyasından dikkat
çekici isimler yer aldı.

T
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Türkiye’nin gelecek hedeflerine ulaşmasında rol üstlenecek olan veri yönetimi odağında çalışmalarını
sürdürerek, hem sosyal hem ekonomik anlamda Türkiye’nin kalkınma stratejisini desteklemeye devam
edecek TBV’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

ürkiye Bilişim
Vakfı (TBV), 21.
Seçimli Olağan
Genel Kurulu’nu 16
Mart 2015’te İstanbul Kanyon İş
Merkezi’nde gerçekleştirdi. Bu yıl
20. yılını kutlayan TBV’nin Yönetim
Kurulu Başkanı (YKB) bir kez
daha Faruk Eczacıbaşı olurken,
bilgi iletişim ve telekomünikasyon
sektöründe faaliyet gösteren yerli
ve uluslararası firmaların tepe
yöneticilerinden oluşan 33 kişilik
yeni yönetim kurulu da seçimle
birlikte oluşturuldu.

-Faruk Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı)

TBV’den yapılan açıklamaya
göre, yeniden seçilen 33 kişilik
yönetim kurulu ile vakıf, 2015-2017
yıllarını kapsayan yeni dönemde de
Türkiye’nin veri temelli hedeflerine
ulaşması için çalışmaya devam
edecek.

-Berç Çubukciyan (HP Türkiye)

2015-2017 döneminde görev
alacak yeni yönetime başkanlık
edecek olan Ezcacıbaşı’nın güven
tazelediği 21. Seçimli Olağan
Genel Kurul’da, TBV’nin 2014
değerlendirilmesi yapılırken, 2015
yılı hedefleri ve projeleri de masaya
yatırıldı.
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Eczacıbaşı kurulda yaptığı konuşmada, bütün bu çalışmaların en tepe hedefinin, borç alarak değil
üreterek, veri temelli bir ekonomi yönetimiyle hem ekonomik büyümeyi hem sosyal kalkınmayı herkese
eşit biçimde sağlayacak bir düzeni oluşturmaya çalışmak olduğunu belirterek, “Bu, zaten 2015’te 20.
yılını idrak eden vakfımızın vizyonu ve misyonuna uyan bir hedef” dedi.

-Bülent Gönç (Sistem Org Str ve Yön Dan, YKB
Yardımcısı)
-Sina Afra (Girişimcilik Vakfı YKB)
-Müjdat Altay (Netaş, Genel Müdürü)
-Cemil Arıkan (Sabancı Üniversitesi)
-Yasin Beceni (BTS Hukuk, Ortak Kurucu)
-Berrin Benli (Novusens, Ortak Kurucu)

-Cenk Kıvılcım (Cisco Turkiye Genel Müdürü)
-Mehmet Nalbantoğlu (Koç Sistem Bilgisayar
Sistemleri A.Ş. ,Genel Müdürü)
-Ahmet Öngün (GANTEK Bilgisayar Danışmanlık
TİC. A.Ş. ,Genel Müdürü)
-Burak Özer (Xerox Türkiye Genel Müdürü)
-Zeynep Özbil (Turkcell / Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Sponsorluklar ve STK İlişkileri
Direktörü)

-Erol Bilecik (Index, CEO)

-Halil Öztürkçi (ADEO Bilisim Danışmanlık
Hizmetleri Kurucu Üyesi)

-Burak Büyükdemir (Goril Bilişim ve Yayıncılık A.Ş.
, YKB)

-Barış Özistek (SHR Group/Joygame – CEO)

-Kemal Cılız (TUBİSAD Başkanı)

-Dr. Ramazan Demir (TürkTelekom A.Ş. Gn. Md.
Yrd.)
-Behçet Envarlı (Dijital Türkiye Platformu
Koordinatörü)
-Erdem Erkul (Samsung Türkiye Kamu Sektörü
Direktörü)
-Ayşegül İldeniz (Intel Yeni Teknolojiler Bölümü
Dünya Başkan Yardımcısı)

-Ali Saydam (Bersay İletişim Grubu Onursal
Başkanı, İletişim Uzmanı)
-Hasan Süel (Türkiye Vodafone Vakfı İcra Kurulu
Başkanı)
-Coşkun Şahin (Türk Telekom Grubu Teknoloji
Genel Müdür Yrd.)
-İlker Tabak (Türkiye Bilişim Derneği Başkanı)
-Tunç Taşman (BİMSA, Genel Müdür)
-Cengiz Ultav (Vestel, İcra Kurulu Üyesi)
-Fikret Üçcan (Bilkent Üniversitesi, Öğretim Üyesi)

-Osman Hakan Erkan (IBM , Türkiye Genel Müdürü
Yardımcısı)

-Ruşen Yaykın (INTERPRO Holding A.Ş., Yürütme
Kurulu Başkanı)

-Şekip Karakay (Sampaş Bilişim ve İletişim Sist.
A.Ş., İcra Kurulu Başkanı)

-Vural Yılmaz (İstanbul Kültür Üniversitesi, Rektör
Danışmanı)

BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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İ. İlker Tabak*

ilker.tabak@bilisim.com.tr

Geleneksel olarak 23 Nisan’da ülkemizdeki kamu yöneticilerinin
koltuklarını bir kaç saatliğine çocuklara bıraktığı uygulamayı
bilmeyen yoktur. Çocuklar yerine geçtikleri yöneticilerden
beklentilerini kendileri gerçekleştirme fırsatı buldukları için
mutlu olurlar.

Ç

ocuklarımız yılda bir gün büyüklerin yerine yönetici olduklarında kendi
isteklerini büyüklerle paylaşırlar. Bizler çocuklarımızın daha mutlu, gönenç
içinde ve huzurlu olarak yaşamasını sağlamak üzere yılın tamamında çalışırız.

Analar, babalar, büyükanneler, büyükbabalar, ailenin tüm fertleri çocuklar için bir
şeyler yapmaya çalışır. Yemezler, yedirirler; giymezler, giydirirler. Amaç, çocukların
sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır.
Biz bilişimcilere bu konularda daha çok görev düşmektedir. Bilişimciler dönüşümün
öncüleridirler. Yaptıkları sistemler, geliştirdikleri teknolojiler, uygulamaya aldıkları
çözümler dönüşüm için konulan birer tuğla gibidir.
Dönüşüm, sihirli sözcüktür. Ülkelerin yoksulluktan zenginliğe dönüşmesi için
yaşananları bir kerede anlatabilmenin de yoludur. Tarım toplumuna, sanayi
toplumuna ve sonunda bilişim toplumuna dönüşüm yaşanmıştır.
Yenilikçi yaklaşımlarla yapılan buluşlar çoğunlukla teknolojik boyutuyla
değerlendirilmekte, yaşamımıza getirdiği kolaylıkları, bilgiye ulaşmada sağladıkları
olanaklar öne çıkarılmaktadır. Elini, kolunu, ayağını kaybetmiş ya da görme engelli
birinin teknoloji sayesinde yaşamını normalleştirmesi, daha mutlu olmasından güzel
ne olabilir?
Dönüşümün mimarları olan biz bilişimciler yalnızca teknolojik dönüşümün değil,
mutluluğa da dönüşümün öncüleriyiz.
Gülümseyen bir çocuk tüm toplumun mutluluğunun simgesidir. Çocuklarımızın “23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlu olsun!

Ankara, 08.04.2015
(*) Bs. Müh., Bilişim Ltd. Paz. ve Satış Md.
Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’nin ilk
e-atık zirvesi
düzenlendi

E-atık uzmanlarının
buluştuğu
“Türkiye’nin
ilk elektrikli ve
elektronik atık”
zirvesi, 5-6 Mart
2015’te İTÜ’de
yapıldı.

Ulusal e- atık bilincinin geliştirilmesi
amacıyla düzenlenen Türkiye’nin
ilk “E-Atık Zirvesi”, 5-6 Mart 2015
tarihleri arasında İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Sürdürülebilir Üretim
ve Tüketim Derneği (SÜT-D) ve Enerji
Verimliliği Derneği (ENVER) tarafından
düzenlenen İstanbul Elektrikli ve
Elektronik Atık Zirvesi (EEWS), “ulusal
servet” e-atıkların geri dönüşümü için
sektörün tüm ilgililerini bir araya getirdi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji; Çevre ve
Şehircilik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlıkları tarafından desteklenen,
Marmara Belediyeler Birliği’nin “Ulusal
iş ortağı” olarak katıldığı zirveyi, çok
sayıda firma da katılımlarıyla destekledi.
E-atık bilincini her yönü ile duyurarak
toplumda ve üreticilerde farkındalık
yaratmak üzere hayata geçirilen zirvede
“e-atık” kapsamına giren ürünlerin
geri dönüşümünün sağlanması
noktasında katılımcılar “Türkiye Ne
Yapmalı?” forumunda görüşlerini
paylaştı. Endüstrideki yenilikler, son
teknolojileri öğrenme ve sektör liderleri
ile bağlantı fırsatları sunan zirvede,
e-atık konusunda elini taşın altına koyan
firmalara “Elektrikli ve Elektronik Atık
Kahramanları Ödülü” verildi.
Günlük yaşamda elektrikli
ve elektronik eşyalarla yan yana
olduğumuzu kaydeden İTÜ Öğretim
Üyesi, SÜT-D Başkan Yardımcısı ve
İstanbul EEWS Başkanı Prof. Dr. Filiz
Karaosmanoğlu, ömrünü tamamlayarak
“e-atık” kapsamına giren ürünlerin geri
dönüşümünün sağlanması gerektiğine
dikkat çekti. Atık hiyerarşisine uygun
yapılan atık bertarafının giderek gelişen
bir teknoloji olduğunu ve Türkiye’de de
henüz az sayıda tesiste geri dönüşüm
yapılmasına karşın artan bir yatırım ilgisi
bulunduğunu bildiren Karaosmanoğlu,
“Her atık sınıfına özel uygun atık
yönetimini gerçekleştirmek, tüm
dünyamız için büyük bir sorumluluk”
dedi.
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Türkiye’nin ilk “e-atık kahramanları”…
Zirvenin ilk gününde, Türkiye’de bir ilk olarak e-atık
yönetimi konusunda emek verenleri desteklemek
ve konunun bilinirliğini artırmak için verilen “E-atık
Kahramanı” ödülü de sahiplerini buldu. E-atık ödülü için
yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve firmalardan, ikisi
yabancı olmak üzere 21 proje, aday oldu. 3 aday da sektörel
izleme ile saptandı.
Kadıköy Belediyesi ödülü Başkan Aykurt Nuhoğlu’na,
Kartal Belediyesi ödülü Başkan Yardımcısı Ömer Fethi
Gürer’e, Osmangazi Belediyesi ödülü Başkan Yardımcısı
Dr.İsmail Selimoğlu’na sunuldu.
Çiğdemim Derneği, Doğa ve Çevre Vakfı (DOÇEV),
Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi
Derneği (ELDAY) ile Geri Kazanım Sanayicileri Derneği
(GEKSANDER) sivil toplumun E-atık Kahramanları oldu.
Elektrikli ve elektronik eşya üreticisi olarak e-atığını iyi
yönetip, Eskişehir ile Bolu’da iki geri dönüşüm tesisini de
kuran Arçelik E-atık Kahramanı ödülünü aldı.
Tetronics International’ın Arkansas’daki Blue Oak
adlı projesi, platin grubu değerli elementlerin geri
kazanımındaki esnek, basit, çevre dostu plazma teknolojisi
ve sosyal yönü ile ödüle layık bulunarak E-atık Kahramanı
ödülü Teknik Direktör Dr. Tim Johnson’a sunuldu.
Dünyada her yıl 40-50 milyon ton arasında elektronik
atık oluşmakta. Avrupa’da yapılan araştırmalar, bir kişinin
yılda en az 15 Kg. elektronik atık ürettiği ortaya koyuyor.
Gelişen teknoloji, tüketimin ve tüketimle birlikte atık
miktarının kilogram başına hızla artmasına neden olurken,
Türkiye’de bu oranın kişi başına 4 kg. olduğu belirtiliyor.

SEKTÖRDEN YANSIMALAR
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Türk öğrenciden, Twitter’a
“zeki sistem”
Twitter haberlerini sınıflandıran bir
sistemi, Gazi Üniversitesi öğrencisi
geliştirdi.
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azi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref
Sağıroğlu danışmanlığında, Araştırma Görevlisi M. Sedef Gündüz
tarafından Twitter’daki haber paylaşımlarını sınıflandıran bir sistem
geliştirildi. Böylelikle internet kullanıcıları, Twitter hesabına sahip
olmasalar dahi, Twitter üzerinden yayınlanan haber bilgisine, istedikleri kategori
başlığı altında kolaylıkla ulaşıp ilgi duydukları haberleri daha hızlı bir şekilde
takip edebilecekler. Geliştirilen bu sistem sayesinde Twitter kullanıcıları artık
Twitter üzerindeki haberleri, aynı haber sitelerinde olduğu gibi kategorilerine göre
okuyabilecekler.
Yüksek lisans tezi kapsamında geliştirilen bu sistem “www.tweetajans.com”
üzerinde gerçek zamanlı bir şekilde kullanıma açıldı. Sistem tarafından takip edilen
haber kaynaklarının hesaplarından atılan tweetler eş zamanlı olarak sisteme
düşüyor ve atılan tweetin ait olduğu haber kategorisi zeki bir şekilde sistem
tarafından otomatik olarak ayrıştırılıp kullanıcıya görsel bir şekilde sunuluyor.
Gündüz, Twitter verisinin sınıflandırılması üzerine birçok çalışma yapıldığını
fakat Twitter üzerindeki haber verisini gerçek zamanlı bir şekilde toplayarak zeki
bir sistem ile gerçek zamanlı olarak sınıflandıran ve ait olduğu haber kategorisi
başlığı altında Twitter kullanıcılarının hizmetine sunan herhangi bir sistemin
ülkemizde ve dünyada mevcut olmadığına işaret etti. İlerleyen zamanlarda sisteme
yeni kategori türlerinin de ekleneceğini belirten Gündüz, sistemin daha başarılı
sonuçlar üretebilmesi için teknik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Ayrıca daha
önce atılan tweetler ile lokasyon tespiti ve bir sonraki tweetin nereden atılacağı ile
ilgili çalışmalarıyla bu çalışmanın birleştirilerek yeni uygulamalar geliştirildiğine
değinen Gündüz, hedefin sosyal medya üzerinde haberleşen suçluların
bulunmasına yönelik yeni çözümler geliştirmek olduğunu ekledi.
Prof. Sağıroğlu ise, geliştirilen sistemin Twitter üzerinde yayınlanan haber
içeriklerinin daha kolay, hızlı ve etkin bir şekilde takip edilmesini sağlayacağı ve
Twitter kullanıcılarının yanı sıra özellikle haber ajansları tarafından etkin bir şekilde
kullanılabileceğini belirtti.

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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Kritik altyapılar

t e h d it alt ınd a

Eylem CÜLCÜLOĞLU
eylem@bilisimdergisi.org

Yeni keşfedilen ve arkasında Rusya’nın
olduğu zannedilen BlackEnergy siber saldırı
sistemi, elektrik şebekesi, ulaşım sistemleri,
santraller gibi kritik sistemleri hedefliyor

G

eçtiğimiz ayın sonunda yurt genelinde yaşanan elektrik kesintisi,
akıllara siber saldırı olasılığını gündeme getirdi. Henüz bu konuda
yapılan bir resmi açıklama yok ama elektrik, enerji ve ulaşım
şebekelerine siber saldırıların yapılması mümkün. Geçtiğimiz on
yıldan bu yana devletler siber saldırı riskleriyle karşı karşıya. Devletler
siber saldırılara karşı güvenlik önlemleri üzerinde çalışıyor ama
her zaman başarı olamıyor. Bunun en büyük örneklerinden birisi
geçtiğimiz 2010 yılında yaşanmıştı.

Stuxnet

ABD ve İsrail tarafından geliştirilen Stuxnet adı verilen virüs, İran’ın nükleer
santrallerine girilmek üzere tasarlanmıştı. Stuxnet İran’daki nükleer santrallerin
sentrüfüj makinalarını bozarak santralleri kullanılmaz hale getirmişti. Stuxnet
sayesinde ABD ve İsrail, İran’ın nükleer silah yapma planlarını bozmuş oldu.
Stuxnet’ten sonra siber saldırı tehditleri basın yayında daha çok konuşulur olmaya
başladı. Devletler bu tür saldırılara karşı daha etkin önlemler almaya başladılar ve
siber saldırılara karşı özel ekipler oluşturdular.
Geçtiğimiz Şubat ayında ise Stuxnet’ten çok daha tehlikeli bir siber saldırı sistemi
tespit edildi. BlackEnergy adı verilen bu virüs şebeke kontrol sistemlerini hedefliyor.
Su dağıtım şebekesi, elektrik santralleri ve kritik altyapılarını bozma ve devre dışı
bırakmayı hedefleyen BlackEnergy çok gelişmiş bir koda sahip. BlackEnergy virüsünü
tespit eden güvenlik uzmanı Kyle Wilhoit: “BlackEnergy’nin kodu bu projenin arkasında
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virüslerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
Bu virüsler yuvalarına yerleştikten
sonra verilecek emirle devreye
geçiyorlar. Virüs tüm şebekelere
yerleşirse tüm şebekeler bir anda
durdurulabilir, patlatılabilir, kötüye
kullanılabilir.

çok deneyimli bir hacker kadrosu olduğunu
gösteriyor” diyor. Wilhoit’e göre, BlackEnergy’yi
yazanlar sadece programlama konusunda
değil, mühendislik konusunda da ileri seviyede
uzmanlar. Bu projenin hem mühendisler hem de
hacker’larla beraber geliştirildiğini gösteriyor.

Rusların ayak izleri

FireEye adlı siber güvenlik şirketi, BlackEnergy’nin
dijital ayakizlerini takip ederek kodun arkasında
Sandworm adlı Rus grubunun olduğunu tespit
etti. Bu grubun daha önce Rus hükümeti için
faaliyetlerde bulunduğu söyleniyor. Yalnız
BlackEnergy’nin arkasında Rus hükümetinin
olduğu ispatlanamadı.
ABD, siber saldırılara en iyi hazırlanan ülkelerden
birisi. Geçtiğimiz ay Başkan Obama, siber
saldırıların risklerine dikkat çekerek konu ile
ilgili daha etkin yasal düzenlemelerin yapılması
gerektiğini belirtti. Obama’nın Kongre’den
geçirmek istediği yasa tasarısı şirketlere ağ
tehditleri konusunda bilgi paylaşımı yapma
zorunluluğu getiriyor. Wilhoit ise bunun
yeterli olmadığını, bu düzenlemenin kritik
altyapı sistemlerine yapılacak saldırıların
engellenmesinde etkin olmayacağını söylüyor.
FireEye firması enerji firmalarını hedefleyen ellinin
üzerinde virüs tespit etti. Şebekeleri hedefleyen
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4500 kişiye tek noktadan destek
CMC Türkiye, tek noktada kurduğu BT destek merkezi ile
4500 çalışanına destek veriyor

T

Türkiye’nin de acil bir şekilde
bir siber saldırı düzenlemesini
yasallaştırması gerekiyor. Kritik
sistemlere karşı yapılacak saldırılar
terör saldırısı olarak nitelendirilmeli
ve saldıranlar ona göre
cezalandırılmalı. Siber saldırılar yurt
dışından olabileceği gibi yurt içinden
de olabilir.

ürkiye’nin en büyük dış kaynak çağrı
merkezlerinden birisi olan CMC, BT
destek yapısını Manage Engine’e
taşıdı. Yeni yapıyla birlikte 4500’ün
üzerinde CMC çalışanına Manage Engine
platformu üzerinden destek verilmeye
başlandı. Ayrıca firmanın tüm BT altyapısının
denetimi ve kontrolü Manage Engine’e
emanet edildi.

Internete bağlama!

CMC, İstanbul, Malatya ve Şanlıurfa’da
6 ayrı lokasyonda 80’in üzerinde şirkete
çağrı merkezi, sosyal medya, bulut
bilişim hizmetleri veriyor. Finanstan
telekomünikasyona, otomotivden enerjiye
kadar farklı sektörlere hizmet sunan şirket,
2000 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.
CMC, merkezi Danimarka’da olan ve 50’den
fazla ülkede 530 bin çalışanı bulunan ISS
firmasının bünyesinde bulunuyor.

Kritik sistemleri internete bağlamamak en
iyi önlemlerden birisi. Türkiye’de çoğu şirket
ucuz olması nedeniyle internet üzerinden VPN
kullanıyor. VPN ne kadar güvenli olursa olsun tam
güvenlik sağlamıyor. Santral, üretim tesisi, ulaşım
kontrol sistemi gibi sistemlerin kendi özel ağları
olması gerekiyor. Özel ağda olunca hacker’ların
saldırması çok daha zorlaşıyor. Çünkü saldırı
yapabilmek için fiziksel olarak o ağda yer almak
gerekiyor. Buna rağmen özel ağ kurmak saldırı
olasılığını sıfıra indirmiyor. Özel ağda bile olsa
gerekli siber saldırı önlemlerinin alınması mutlaka
gerekli.

Hızlı büyüyen firma

Devletin siber saldırılar konusunda yasal
düzenlemenin yanında bu konuda uzmanlaşmış
ekipler kurması gerekli. Bu ekiplerin görevi
siber saldırıları anında tespit edip bunlara
karşılık verme, saldırıyı yapanları tespit etme
olmalı. Ayrıca başka güvenlik ekipleri kurarak
kritik sistemlerin iç ve dış güvenliklerinin analizi
yapılmalı ve güvenlik açığı tespit edilirse hemen
düzeltilmeli.
Kritik sistemlere siber saldırılar milyarlarca liraya,
mal kaybına hatta can kaybına bile yol açabilir.
Siber saldırı ve siber savaş konusu ciddi bir
konudur ve ciddiye alınmalıdır.

CMC Türkiye Bilgi Teknolojileri Son Kullanıcı
Destek Hizmetleri ve Mikro Sistemler Yöneticisi
Uğur Sarul

CMC’de BT destek otomasyonu ihtiyacı
firmanın hızlı büyümesi ile ortaya çıktı. Çok
esnek bir şirket olan CMC, hızlı büyüme
oranlarına sahip. Firma, müşterilerinin
ihtiyaçlarına göre kısa bir sürede yeni bir
çağrı merkezi kurabiliyor ve bir anda 300400 kişiyi işe alabiliyor. Yeni işe almalar
olduğu zaman işe yeni başlayanın Bilgi
Teknolojileri ekipmanlarının kurulması,
gerekli programların yüklenmesi ve active
directory’de tanımlamaların yapılması
gerekiyor. CMC Türkiye, Manage Engine AD
Manager uygulamasını devreye alarak bu
süreci kolaylaştırdı. Eskiden manuel olarak
yapılan işler otomatik olarak yapılmaya
başlandı.
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Endüstriden Haberler

Endüstriden Haberler

CMC Türkiye’nin devreye aldığı ikinci Manage
Engine çözümü ise AD Audit Plus oldu. Firma AD
Audit Plus kullanarak detaylı log’lar elde ediyor.
AD Audit Plus, eş zamanlı olarak active directory
üzerindeki domain controller izlenmesine olanak
tanıyor. Ürün, kullanıcılar, gruplar, bilgisayarlar,
DNS gibi active directory nesnelerini izleyerek
200’ün üzerinde detaylı raporun alınmasına
imkan veriyor. AD Audit Plus’ın en önemli
özelliklerinden birisi SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS,
FISMA gibi denetim standartlarına uygun raporlar
üretebilmesi. Bu sayede denetim süreçlerini
yönetmek kolaylaşıyor.

OP Manager ile 7/24 takip

Firma Manage Engine’ın bu modüllerinin başarısını
gördükten sonra ağ üzerindeki kaynakların ve
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sunucuların yönetilmesine olanak tanıyan OP
Manager çözümünü devreye aldı. CMC Türkiye OP
Manager ile tüm sistemini 7/24 izliyor. Firmanın
ağında bulunan 250’nin üzerinde aktif cihaz OP
Manager ile yönetiliyor. Ayrıca herhangi bir sorun
durumunda alarmlar oluşturuluyor ve ilgili kişi
bilgilendiriliyor.
Projede son aşamada ise Manage Engine Service
Desk Plus uygulaması devreye alındı. Dünyada 186
ülkede 85 binden fazla firmada kullanılan Service
Desk Plus, kurum içindeki BT yardım masası
hizmetlerinin otomasyonunu sağlıyor. Yardım
çağrılarının web arayüzü ve e-posta aracılığıyla
oluşturulmasına olanak tanıyan Service Desk Plus,
gelişmiş raporlama özelliklerine sahip. Service
Desk Plus ile kurumlar BT destek hizmetlerini

kullanıcı gruplarına göre SLA seviyesinde
belirleyebiliyorlar. CMC Türkiye Bilgi Teknolojileri
Son Kullanıcı Destek Hizmetleri ve Mikro Sistemler
Yöneticisi Uğur Sarul, Service Desk Plus’ı kolay
kullanılması ve Türkçe dil desteği sağladığı için
seçtiklerini belirtiyor. Uygulamayı yaklaşık bir
senedir sorunsuz olarak kullandıklarını anlatan
Sarul, ayda 1500’ün üzerinde BT yardım çağrısının
Service Desk Plus üzerinden verildiğini söylüyor.
CMC Türkiye, 2015 yılında Service Desk Plus’ın
tüm modüllerini devreye almayı planlıyor.
CMC Türkiye’de Manage Engine çözümlerine
geçilmeden önce detaylı bir çalışması yapıldı.
POC çalışmasının sonuçlarına göre ürünlerde
gerekli düzenlemeler yapıldı ve ürünler firmanın
ihtiyaçlarına göre şekillendirildi. Satışı FTNet
tarafından yapılan projenin desteği ise Manage

Engine Türkiye distribütörü Vitel tarafından
veriliyor.
Manage Engine çözümlerinden çok memnun
olduklarını belirten Uğur Sarul, “Her ürünü sonuna
kadar kullanma amacıyla alırız. Manage Engine de
bizim tüm özellikleriyle sonuna kadar kullandığımız
bir ürün oldu. Manage Engine’in “yapıyorum”
dediği her şeyi biz birebir kullanıyoruz. Manage
Engine sayesinde hem IT altyapımızı daha iyi
izler hale geldik hem de BT destek süreçlerimizi
hızlandırdık” diyor.
CMC Türkiye önümüzdeki dönemde Manage
Engine Desktop Manager ve Exchange Reporter
uygulamalarını devreye almayı planlıyor.

e-endüstri
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Eller
üzerine
Nezih KULEYIN

nezih@semor.com.tr

T

ürkiye Bilişim Derneği’nin bu yıl yapılan kurultayında tüm bundan önceki
kurultaylarda olduğu gibi Aydın Köksal’ı büyük bir hayranlıkla dinledik. Çok değişik
bir tanım yaptı insanlar için. Ona göre, “insan yüzündeki gülme kaslarının önemini
anlayan tek canlı” idi. Bu konuşma beni çok etkiledi. Sosyal bir yaratık olan insanın temel
özelliği, ancak böyle tanımlanabilirdi.
Bu konuşmaya bu haftaki yazımda insanı insan yapan bir başka özelliğinin boyutlarından
söz ederek kendimce biraz katkı sunmak istiyorum. “İnsan olmamızın temel nedeni, acaba
neydi?” sorusuna, tüm iktisat tarihçileri, alet üretme yeteneğinin ortaya çıkartan insan elinin
gelişmesine bağlamaktadırlar. Eli ile ilk taşı yontan insan, önce çevresindeki hayvanları
sonra da kendisine karşı olan insanları hâkimiyeti altına aldı.

Man Ray yaptığı resimle insanı
oluşturan iki cinsi tek bir elin içine
yerleştirmeyi başardı. Onların
görünmeyen elleri birbirine
kilitlenmiş olabilir.
Her şeyi, neredeyse el ile anlattık.
Doğduğumuz yerlere “Bizim eller,
ne güzel eller” diye türküler yazdık.
Sevmediğimiz insanları, “el kızı”
ya da “el oğlu” diye tanımladık.
Ustalarımız çıraklarına “el” verdi,
onlar da “el hünerleri” ile yeni
ürünler yarattılar. Bazılarının da
“ellerinden bir iş gelmedi”.
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Başka ülkelerde bizi temsil etsinler diye “elçi” atadık. Kardeşlerin eşleri, birbiri ile “elti” oldular. Gün
geldi “el elden üstün” oldu, gün geldi yaşlanıp “el den ayaktan düştük”.
Rodin, Afrodit’i yaratan büyük ustanın elleri olduğunu vurgulamak için mi yapmıştı aşağıdaki heykeli
bilemiyorum.
Nazım Hikmet, Kurtuluş Savaşı
Destanı’nda, kadınları anlatırken “korkunç
ve mübarek elleri,
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yârimiz”; Can Yücel
de, “aşkta önemli olan elleri tutmak değil,
bir ömür boyu bırakmamaktır” diyor.
Oleg Dergatchov’un heykeli ise, Hazerfan
Ahmet Çelebi’yi uçuran kanatların
arkasındaki el hünerini bize fısıldar gibi.

İnsan olmak, bir bütün kuşkusuz ama, “İnsan,
nasıl insan oldu?” sorusunun yanıtı, “Ellerine
yetenek kazandırarak” olsa gerek diye
düşünüyorum.

UFKUN ÖTESİ
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1- Gelecek nesil robotlar, gündelik ev
işlerini üstlenen robotlar

2015’te umut vaat eden

Bugün robotlar yalnızca fabrikalardaki montaj
hatlarında ve diğer kontrollü görevlerde çalıştırılıyor.
Başta otomotiv sanayi olmak üzere yaygın ve yoğun
olarak kullanılan büyük robotlar, çevrelerindekiler
için tehlike yarattıklarından diğer işçilere zarar
vermemeleri için kafeslerin ardında tutuluyor. Robot
teknolojisindeki ilerlemelere bağlı olarak insan
makine işbirliğinin yakın gelecekte gerçekleşeceğine
kesin gözüyle bakılıyor. Daha iyi ve daha ucuz
sensörler, robotların çevresini daha iyi “anlamasına”
ve tepki vermesine yol açacak. Robotların gövdeleri daha uyumlu ve esnek hale
getirilecek. Ayrıca robotların internet ile bağlantıları yoğunlaşarak bulut-bilişim
üzerinden uzaktan kumanda edilebilecek.

6

BT teknolojisi

(*)

Yeni nesil robotlar büyük üretim montaj hatlarından çıkartılarak, daha küçük
boyutta işlerde kullanılacak. Bugün GPS teknolojisinden yararlanılarak bir
takım robotlar tarımda zararlı otların ayıklanmasında, hastaların bakımına dek
insanların yapmakta zorlandıkları işlerde çalıştırılıyor. Bunların içinde Dexter Bot,
Baxter ve LBR iiwa en ünlüleri.

2- Umut vaat eden yapay zekâ
uygulamaları
Yapay zekâ (AI-Artificial Intelli- gence) en basit
açıklamasıyla insanların yaptığı işleri bilgisayara
yaptırma bilimidir. Son yıllarda AI konusunda büyük
ilerlemeler kaydedildi. Pek çoğumuz bugün insan
sesini tanıyan cep telefonları kullanıyor. Kendi
kendine giden otomobiller ve otomatik uçan dronlar
(insansız uçaklar) şu anda deneme aşamasında.
Öğrenme aşamasını başarıyla tamamladıkları
anda makinelerin insanlardan daha iyi performans çıkartacağına kesin gözüyle
bakılıyor. Yapay zekâ, normal yazılım ve donanımdan farklı olarak, bir makinenin
değişken çevre koşullarını algılamasını ve ona göre tepki vermesini sağlar.
Yeni AI’ler bir adım daha ileri gidiyor; makinelerin büyük hacimli bilgileri
içselleştirerek otomatik olarak öğrenmesinin yolunu açıyor.
Ancak NELL işlem sırasında okuma hızını ve algı yeteneğini geliştirmeye
çalışır. İnsanların yaptığı bazı işlerin daha iyi yapılması için geliştirilen AI’nin en
yaygın olarak kullanılacağı alan sürücüsüz otomobillerdir. Bunlar çarpışmaları
önleyecek, trafikte yaralanma ve ölümleri minimum düzeye indirebilecektir. İnsan
hatalarına yol açan etmenleri ortadan kaldırdığı için bu teknoloji daha çok tıbbi
uygulamalarda yarar sağlayacak. Öngörüleceği üzere AI bir takım tehlikeleri de
beraberinde getirecek. Bugün bilim kurgu yazarlarının da işaret ettiği gibi süper
zeki makineler bir gün insanları köleleştirebilir. Bu tehlikenin ortaya çıkması
için onlarca yıl geçmesi gerekse de, bilim insanları şimdiden önlemini almaya
çalışıyor. Bunun için 2015 yılında Future of Life Institute adı verilen bir kuruluşun
hazırladığı açık mektubu bugün çok sayıda uzman imzalamış. Amaç, potansiyel
tehlikeleri öngörüp, şimdiden önlemini almak.
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3- Dağıtılmış üretim, geleceğin
fabrikası internet üzerinden çalışacak
Geleneksel üretimde, büyük merkezi
fabrikalarda hammaddeler bir araya getirilir,
işlenir, montajı yapılır ve sonuçta birbirinin
benzeri ürünler müşteriye gönderilir.
Oysa dağıtılmış üretimde, hammaddeler ve
üretim yöntemleri dağıtılmıştır ve nihai ürün
nihai müşteriye en yakın yerde üretilir. Özet
olarak amaç, malzeme tedarik zincirinin yerini
dijital bilginin almasını sağlamaktır. Örneğin
bir sandalye üretiminde, merkezi bir fabrikada
tahtalardan sandalye üretmek yerine, sandalye
parçalarının kesimi için gerekli olan dijital planları yerel üretim merkezlerine dağıtıp,
CNC denilen bilgisayarlı tezgâhlarda kesilmesi dağıtılmış üretimdir. Daha sonra bu
parçalar tüketici tarafından monte edilir veya yerel atölyeler bunları nihai ürün haline
getirir. Bu modeli hâlihazırda kullanan şirketlerden bir ABD’deki AtFAB’dır.
Şu anda kullanımda olan dağıtılmış üretim modelinde, girişimciler kendi yerel üç
boyutlu yazıcılarından yararlanarak yerel malzemelerle üretim yapıyor. Bu işleme açıkkaynak düşüncesi hâkimdir. Başka bir deyişle müşteriler ürünleri kendi ihtiyaçlarına
ve tercihlerine göre üretebilirler. Merkezi bir noktadan yönetilmenin yerini yaratıcı
tasarım kavramı alır. Bu yöntemin pek çok yararı vardır. Bir kere kaynaklar daha
verimli kullanılır. Merkezi fabrikalara özgü fazla kapasite sorunu ortadan kalkar. İlk
prototipi ve ürünleri ortaya çıkartmak için harcanan sermaye büyük ölçüde azaldığı için
piyasaya girişin önündeki engeller kalkar. En önemlisi üretimin yol açtığı çevre kirliliği
azalır. Dijital bilgiler Web yoluyla gönderildiği için ulaşım maliyetleri düşer.

4- Nöromorfik teknoloji, insan beynini
taklit eden çipler
Bugünün en gelişmiş bilgisayarları bile insan
beyninin kapasitesine ulaşamaz. Bilgisayarlar
lineerdir; verileri bellek çipleri ve merkezi işlemci
arasında bir hat üzerinde yüksek hızda bir ileri bir
geri hareket ettirirler. Oysa beyin tam anlamıyla
bağlantılıdır; bugünün modern bilgisayarlarında
bulunan mantık be bellek bağlantılarından
milyarlarca kez daha yoğun ve çeşitli çapraz
bağlantılara sahiptir. Şimdi nöromorfik çipler,
geleneksel donanımdan tümüyle farklı bir şekilde bilgiyi işlemden geçirmeyi hedefliyor.
Bunun için beynin mimarisini taklit ediyor. Gittikçe küçülen bilgisayarlar, bilgi işlem
gücünü devasa boyutlara çıkartmış olsa da, verileri sürekli olarak depolanmış bellek
ve merkezi işlemciler arasında dolaştırmak çok büyük enerji gerektirir ve bu da
istenmeyen bir ısının oluşmasına yol açar.
Bunun tam tersi olan nöromorfik çipler enerjiyi daha verimli kullanır; veridepolama ve veri-işleme parçalarını aynı modülün içinde birleştirir. Ve bu modüller
arasında yoğun bir bağlantı vardır. Bu sistem, insan beynindeki birbirine bağlı
nöronların kopyasıdır. Nöromorfik çipler güçlü bilgisayarların bir sonraki aşamasıdır;
daha fazla veriyi daha hızlı bir şekilde işlemden geçirir. IBM’in
milyon nöronluk TrueNorth çipi, bazı görevleri konvansiyonel CPU’lara (merkezi işlem
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ünitesi) göre yüzlerce kez daha verimli bir şekilde işler. TrueNorth
çipi bir anlamda insan beyninin korteksine benzeyen ilk örnektir.
Bu çipler minyatürleşme ve AI’ın gelişiminde bir sonraki aşamayı
gerçekleştirecek özelliklere sahiptir.

5- Dijital genom
Bir USB çubuğuna sığdırılan genetik kodlar devrim yaratacak.
İnsan genomunu oluşturan 3.2 milyar DNA baz çiftinin diziliminin
çözümü bir zamanlar onlarca milyon dolara mal olmasına karşın,
bugün insan genomunun çözümü birkaç dakika içinde, birkaç yüz
dolara yapılabiliyor. Sonuçları bir USB üzerinden bilgisayarınıza
kaydedebiliyorsunuz. Ve internet üzerinden istediğiniz kişi ve kurumla
paylaşabiliyorsunuz. İnsanların kendilerine özgü genetik haritasının
bu kadar ucuz ve hızlı bir şekilde çıkartılması, sağlık hizmetlerinde
kişiselleştirilmiş ve etkin tedavilerin devreye girmesine yol açacak.
Kalp hastalıkları ve kanser gibi en ciddi sağlık sorunlarının genetik ile
ilgisi vardır.
Gerçekten de kanser bir genom hastalığı olarak tanımlanır.
Dijitalleştirme olanağı sayesinde tümörün yapısı hakkında bilgi edinen
doktorlar, kanser tedavisinde hastanın yapısına uygun özel tedavi uygulayabilir. Ayrıca
hedefe odaklı ilaçlar sayesinde kanser tedavisinde hiç olmadığı kadar başarılı sonuçlar
alınıyor.
Bir kişinin dijital genomu mahremiyet alanına girdiği için işverenlerin ve sigorta
şirketleri gibi kurumların bu bilgileri öğrenmeleri durumunda kişinin aleyhine
kullanabilecekleri kaygısı yaygındır. Ne var ki genomun haritalandırılmasının sağladığı
yararlar, yol açtığı olası zararlardan daha fazla. Çünkü kişiye özel ve hedefe yönelik
terapiler gün geçtikçe daha fazla hastayı yaşama döndürüyor.

6- Eklemeli üretim, akıllı giysiler, yazıcı yardımı ile
üretilen dokular
İsminden anlaşılacağı gibi eklemeli üretim, eksiltmeli
üretimin tam tersidir. Eksiltmeli üretim geleneksel üretim
yöntemidir; istenilen şekli elde etmek için daha büyük bir malzeme
parçasından (tahta, metal, taş, etc.) katmanlar çıkartılır veya
eksiltilir. Oysa eklemeli üretimde bunun tam tersi, işe toz veya sıvı
gibi gevşek bir malzeme ile başlanır, daha sonra her seferinde
bir tabaka daha ilave edilerek üç boyutlu bir şekle dönüştürülür.
Üç boyutlu ürünler, seri üretimden farklı olarak son kullanıcının
tüm taleplerini karşılayacak özelliklere sahiptir. Buna en iyi örnek
Invisalign adı verilen şirketin ürettiği, saydam diş telleridir.
Şirket, şeffaf diş tellerini müşterinin dişlerinin bilgisayarlı görüntüsünden
yararlanarak üretir. Bir diğer tıbbi uygulama ise üç boyutlu yazıcıdan çıkartılan canlı
dokulardır. Makineler doğrudan insan hücrelerini basarak doku onarımı ve rejenerasyon
odaklı dokular üretir. Bunun ilk örneği Organovo’nun karaciğer hücresi tabakalarıdır.
İlk örnekler ilaç testlerinde kullanılırken, daha sonra bunlar organ nakillerinde
kullanılabilecek.
(*) Derleyen: Reyhan Oksay, http://www.scientificamerican.com/article/top-10-emergingtechnologiesof- 20151/
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MEB, “e-sınavı“ tanıttı
Tüm öğrenciler tablet sahibi olduğunda, ders sınavlarının tablet aracığıyla güvenli
şekilde yapılacağını bildiren MEB Müsteşar Yardımcısı Kurt, sınav tarihi, takvimi ve
saati olmayacağını, her öğretmenin istediği zaman, kendi sınıfında ders sınavlarını da
e-ortamda güvenli bir şekilde yapabileceğini söyledi.
E-sınavı, Türkiye’de yaygınlaştırmak
için harekete geçtiklerinin altını
çizen Kurt, ortaöğretim okullarında
geçen yıllarda yaklaşık 742 bin
tablet dağıttıklarını, bu yıl da 700 bin
tableti öğrencilere ulaştıracaklarını
anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
“İleriye dönük olarak, tabletlerde
öğrencilerimize sınav yapma imkânına
da sahibiz. Bütün öğrencilerimiz tablet

sahibi olduklarında, okullardaki ders sınavlarımızı
bile tablet aracığıyla güvenli bir şekilde yapmamız
mümkün olacak. Dolayısıyla ileride, bir sınav tarihi,
bir sınav takvimi, bir sınav saati olmayacak. Her
öğretmen istediği zaman, kendi sınıfında ders
sınavlarını da elektronik ortamda, güvenli bir
şekilde yapabilecek.”
İlerleyen süreçte tabletlerdeki ön kameralarla,
sınava giren kişilerin biyometrik fotoğraflarının
çekilerek kişinin aday olup olmadığının
sistem üzerinden tespit edeceğini kaydeden
Kurt, e-sınavlar sonrası, Türkiye’nin gelecek
politikalarına yön verecek ciddi istatistiki
verilere ulaşacaklarını dile getirdi. Her ilde
elektronik altyapısı tamamlanmış uzaktan eğitim
merkezlerinin (UZEM) bulunduğunu anımsatan
Kurt, ilerleyen dönemde, bu merkezlerde öncelikle

MTSK’ları, daha sonra da açık lise sınavlarını
e-sınav olarak yapmayı planladıklarını bildirdi.
E-sınavın okullarda yapılabilmesi için biraz
zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Kurt, “Her
sene 9 . sınıflara ve 5. sınıflara olmak üzere tablet
vermeyi planlıyoruz. Bu 700 bin tablet ihalesi
bittikten sonra YEĞİTEK Genel Müdürlüğümüz
tablet ihalesi için çalışmalara başlayacak.
İnşallah, 2016’dan itibaren bu 10 milyon 600 tablet
dağıtımı, planlanmakta. Dolayısıyla herhalde
birkaç sene içerisinde de böyle bir sisteme geçme
imkânı olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

M

illî Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı
Muhterem Kurt, Başkent Öğretmenevi’nde
düzenlediği basın toplantısında, Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce
yürütülen elektronik sınavlara (e-sınav) ilişkin bilgi verirken
tüm öğrencilerin tablet sahibi olmasıyla ders sınavlarının
tablet aracığıyla güvenli şekilde yapılacağını açıkladı.
Bakanlık olarak, teknolojik değişimi yakalamak için
etkili ve kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini, Motorlu Taşıt
Sürücü Kursiyerler Sınavı’nı (MTSK) Haziran 2011’den beri
Ankara’da tek merkezde, e-sınav olarak yaptıklarını anlatan
Kurt, artık başkentte 3 e-sınav merkezi bulunduğunu
söyledi. Haftada 840, ayda 3 bin 360 kursiyerinin
elektronik ortamda sınava alındığını aktaran Kurt, e-sınav
sistemine geçerek bir ilke imza atıldığını, bu sınavın her
şeyden önce hızlı yapıldığını, sınav evrakı basılmadığı
ve evrak sevkiyatının ortadan kaldırılmasıyla maliyetin
düşürüldüğünü anlattı.
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Türkiye’deki Bilişim Kuruluşları
Prof. Dr. Tuncer Ören, Bilgisayar Bilimi Emeritüs Profesörü
Ottava Üniversitesi, Ottava, Kanada
TBD’nin Özenli Türkçe Çalışma Grubunun kurucu başkanı

Burada verilen iki dizelge, ülke olarak, bilişim alanında ne kadar ayrıntılı bir şekilde
örgütlendiğimize tanıklık etmekte. İlk dizelge ülkemizdeki bilişim kuruluşlarının abecesel
bir sıralaması. İkinci dizelge, Türkiyemizdeki 101 bilişim kuruluşunu 23 öbeğe ayrılmış olarak
vermekte. Bu öbekler şunlar: Altyapı, Araştırma/Geliştirme, Basın, Eğitim, Gençlik, Genel,
Güvenlik, Hukuk, İletişim, İş dalı, Kadın, Kamu, Kullanıcılar/Geliştiriciler, Meslek, Sanayiciler,
Seçenek, Standartlar, Teknoloji, Test, Türk Dünyası, Türkçe, Uygulama alanları ve Yöresel. Her
bir kuruluş için daha fazla bilgi edinilmesini kolaylaştırmak amacıyla, ana sayfalarına bağlantılar
da verilmiştir.
Bu dizelgeler birden fazla amaca hizmet edebilir:
1.

Dizelgeler hazırlandıktan sonra da bu konudaki varsıllığımız ortaya çıktı.
2. İkinci dizelgede belirlenen 23 alandan herhangi biri ile ilgilenenler, ilgi duydukları alanda
hangi bilişim kuruluşlarımızın olduğunu kolaylıkla bulabilir.
3. Çalışma Grubu olarak, ülkümüzü “Türkçenin, bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda
özenli kullanımı” ve görevimizi de “Türkçe bilişim dilinin varsıllaşmasına katkıda
bulunmak” olarak belirlemiştik. Bu amaçla etkinliklerimizi tasarlarken Türkiyemizde
TBD’den başka hangi kuruluşların olduğunu bilmekte yarar var diye düşünüldü.
Ülkümüz ve görevimiz bakımından tüm bilişim kuruluşlarımızla ortak bir yönümüz olduğuna
ve işbirliğimizle ülkemize ve kültürümüze daha yararlı olabileceğimize inanıyoruz.

Bu iki dizelgede yapılmasını önereceğiniz düzeltme ve eklemeleri lütfen toren@acm.org
adresime bildirirseniz, TBD’nin Türkiye’deki bilişim kuruluşları sayfasında da verilmekte olan
dizelgelerde gerekli güncellemeler yapılır; dolayısıyla dizelgeler daha da yararlı olabilir.

pdf

Özenli Türkçe Çalışma Grubunun ana sayfası: http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/anaSayfa.

Türkçeye özen gösteren ve Türkçeyi yücelten kişi ve kuruluşlara sevgi ve saygılarımla.
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--A-AB
ABİD
ABİDER
AdliBilişim
AgileTURKEY
B2023D
BASİD
BEKAD
BG
BGD
BHD
BİLGEM
BİLGEM SGE
BİLTEKDER
BİSİAD
BİYESAM
BMD
BMO
BMvPD_YM
BSMD
BTD
BTE
BTE
BTK
BTK SGK
BUD
BV
CeBIT
csd
Cyber-Warrior
ÇUBİTED
DOGED

Alternatif Bilişim
Aksaray Bilişimciler Derneği
Adıyaman Bilişim Derneği
Adli Bilişim Derneği
Agile Turkey
--B-Bilişim 2023 Derneği
Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği
Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği
Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği
Bilgi Güvenliği Derneği
Bilişim Hukuku Derneği
TÜBİTAK - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojler Araştırma
Merkezi
TÜBİTAK BİLGEM - Siber Güvenlik Enstitüsü
Bingöl Bilişim ve Teknoloji Derneği
Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği
Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
Bilişim Muhabirleri Derneği
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği (Yazılım
Mühendisliği)
Bilişim Suçları Mücadele Derneği
Bilişim Teknolojileri Derneği
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
TÜBİTAK BİLGEM - Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Siber Güvenlik Kurulu
Bilişim Uzmanları Derneği
Bilişim Vadisi
--C-Bilişim Eurasia
C ve Sistem Programcıları Derneği
Bilişm Teknolojisinin Yer Altı Dünyası
--Ç-Çukurova Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Eğitim Derneği
--D-Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği

ESB

ISACA_ITGI
ISSA Turkey
İGK
İMD
İMBF
İNETD
İTÜ - BBK
KB
KBD
KOBİD
LKD
MBD
MBP
MOBİLSİAD
MOBİSAD
MYK BTSK

ÖYAK
PKD
PHP
SABİDER
SABİYAP
SABİYED
SBTD
Sibergüvenlik
SİRGEP
SOME_BİDB_BŞEÜ
SOME_BİDB_OÜ

EBİLSAD
EDER
ElmaKurdu
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--E-Ege Bilişim Sanayicileri Derneği
Elektronik Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği
Macintosh Kullanıcılar Derneği

TBD
TBD BKÇG

Erişim Sağlayıcıları Birliği _ Kuruluşu ve tüzüğü
--I-Bilgisayar Sistemleri Kontrolleri Denetimi (Information
Systems Audit and Control) BT Yönetişimi (IT Governance Institute)
Information System Security Association – Turkey Chapter
--İ-İnternet Geliştirme Kurulu
İnternet Medyası Derneği
İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu
İnternet Teknolojileri Derneği
İTÜ - Bilgisayar ve Bilişim Klübü
--K-Kadın Bilişimci – Kadın Bilişimcinin Ortak ve Özgür Platformu
Kıbrıs Bilişim Derneği
Konya Bilişim Derneği
--L-Linux Kullanıcıları Derneği
--M-Manisa Bilişim Derneği
Manisa Bilişim Platformu
Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği
Mesleki Yeterlilik Kurumu – Bilişim Teknolojileri Sektör
Komitesi
--O-Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği
--P-Pardus Kullanıcıları Derneği
PHP Geliştiricileri Derneği
--S-Sakarya Bilişim Sektörü Derneği
Sağlık Bilişim Derneği
Sağlık Bilişimi Yönetimi Derneği
Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Derneği
Siber Güvenlik Derneği
Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği
Siber Olaylara Müdahale Ekibi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Siber Olaylara Müdahale Ekibi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
Ordu Üniversitesi
--T-Türkiye Bilişim Derneği
TBD - Bilişim Kentleri Çalışma Grubu
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TBD HÇG
TBD Kamu-BİB
TBD ÖTÇG
TBD TDBTÇG
TBD TDOBTÇG
TBG
TBGD
TBMM BİAK
TBV
TBV BTE
TBV GG
T.C. BTD
TEDER
TelekomcularDer
TELKODER
THS FHBHÇG
TİB
TİD
TOBB BYM
TODAİE eDem
TSE BTS
TSE YTB
TTB
TTD
TÜBİDER
TÜBİFED
TÜBİSAD
TÜBİYA
TurkMIA
TÜTED
TveK BTD
UEKAE
ULAKBİM
USOM
YASAD
YTE
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TBD - Hukuk Çalışma Grubu
TBD - Kamu-BİB
TBD - Özenli Türkçe Çalışma Grubu
TBD - Türk Dünyası Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu
TBD - Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu
Türk Bilişim Grubu
Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği
TBMM - Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu
Türkiye Bilişim Vakfı
TBV - Bilgi Toplumu Enstitüsü
TBV - Gençler Grubu
T.C. Kalkınma Bakanlığı – Bilgi Toplumu Dairesi
Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve
Sektörel Araştırmalar Derneği
Telekomcular Derneği
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
Türk Hukuk Sitesi - Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma
Grubu
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
Tüm İnternet Derneği
TOBB Bilgisayar Yazılımı Meclisi
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - eDevlet Merkezi
TSE - Bilgi Teknolojileri Sektörü
TSE - Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi
Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish (software) Testing
Board)
Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği
Türkiye Bilişim Sektörü Derneği
Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu
Bilişim Sanayicileri Derneği
Tüm Bilişimciler ve Yazılımcılar Derneği
Tıp Bilişimi Derneği
Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği
Tapu ve Kadastro GM. Bilgi Teknolojileri Dairesi
--U-TÜBİTAK BİLGEM - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü
TÜBİTAK - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezü
--Y-Yazılım Sanayicileri Derneği (Üye kuruluşlar)
TÜBİTAK BİLGEM - Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

Türkiye’deki 101 Bilişim Kuruluşu – 23 Öbekte
Altyapı
Araştırma/Geliştirme
Basın
Eğitim
Gençlik
Genel
Güvenlik
Hukuk

İletişim
İş dalı
Kadın
Kamu
Kullanıcılar/Geliştiriciler
Meslek
Sanayiciler
Seçenek

Standartlar
Teknoloji
Test
Türk Dünyası
Türkçe
Uygulama alanları
Yöresel

Altyapı
BASİD
BV
CeBIT
EDER
TBV BTE

Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği
Bilişim Vadisi
Bilişim Eurasia
Elektronik Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği
TBV - Bilgi Toplumu Enstitüsü

Araştırma/Geliştirme
BİLGEM SGE
TÜBİTAK BİLGEM - Siber Güvenlik Enstitüsü
BİLGEM
TÜBİTAK BİLGEM - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
UEKAE Enstitüsü
BİLGEM YTE
TÜBİTAK BİLGEM - Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
BİLGEM BTE
TÜBİTAK BİLGEM - Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
TÜBİTAK
TÜBİTAK - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojler Araştırma
BİLGEM Merkezi
TÜBİTAK
ULAKBİM
TÜBİTAK - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
Basın
BMD

Bilişim Muhabirleri Derneği

Eğitim
BEKAD
BTE

Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği

Gençlik
İTÜ - BBK
SİRGEP
TBV GG

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Klübü
Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği
TBV - Gençler Grubu

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

61

Kadın

Genel
TBD
TBV

Türkiye Bilişim Derneği
Türkiye Bilişim Vakfı

Güvenlik
AdliBilişim
Adli Bilişim Derneği
BG
Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği
BGD
Bilgi Güvenliği Derneği
BİLGEM SGE
TÜBİTAK BİLGEM - Siber Güvenlik Enstitüsü
BSMD
Bilişim Suçları Mücadele Derneği
ISSA Turkey
Information System Security Association – Turkey Chapter
Sibergüvenlik
Siber Güvenlik Derneği
SOME_OÜ_
Siber Olaylara Müdahale Ekibi, Ordu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire
BİDB Başkanlığı
TBGD
Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği
USOM
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
Hukuk
BHD
TBD HÇG
THS FHBHÇG

Bilişim Hukuku Derneği
TBD - Hukuk Çalışma Grubu
Türk Hukuk Sitesi - Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu

KB

Kadın Bilişimci – Kadın Bilişimcinin Ortak ve Özgür Platformu

Kamu
BTK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
İGK
İnternet Geliştirme Kurulu
TBD BKÇG
TBD - Bilişim Kentleri Çalışma Grubu
TBD KamuTBD - Kamu-BİB
BİB
TBMM BİAK
TBMM - Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu
T.C. BTD
T.C. Kalkınma Bakanlığı – Bilgi Toplumu Dairesi
TİB
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TODAİE eDem
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - eDevlet Merkezi
TveK BTD
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Bilgi Teknolojileri Dairesi
BTK SGK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Siber Güvenlik Kurulu
Kullanıcılar/Geliştiriciler
csd
C ve Sistem Programcıları Derneği
ElmaKurdu
Macintosh Kullanıcılar Derneği
LKD
Linux Kullanıcıları Derneği
PHP
PHP Geliştiricileri Derneği
PKD
Pardus Kullanıcıları Derneği
Meslek

İletişim
BTK
ESB
İGK
İMBF
İMD
İNETD
TEDER
TELKODER
TİB
TİD
TTD
TÜTED

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Erişim Sağlayıcıları Birliği _ Kuruluşu ve tüzüğü
İnternet Geliştirme Kurulu
İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu
İnternet Medyası Derneği
İnternet Teknolojileri Derneği
Telekomcular Derneği
Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve Sektörel
Araştırmalar Derneği
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
Tüm İnternet Derneği
Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği
Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği

İş dalı
SABİDER
TÜBİDER
TÜBİFED

Sakarya Bilişim Sektörü Derneği
Bilişim Sektörü Derneği
Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu

BİYESAM
BMO
BMvPD_YM
BUD
MYK-BTSK
TBD
TBG
TOBB BYM
TÜBİYA
Sanayiciler
BİSİAD
EBİLSAD
MOBİLSİAD
MOBİSAD
TÜBİSAD
YASAD
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Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği
Ege Bilişim Sanayicileri Derneği
Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği
Bilişim Sanayicileri Derneği (Üye kuruluşlar)
Yazılım Sanayicileri Derneği

Seçenek
AB
B2023D
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Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği (Yazılım
Mühendisliği)
Bilişim Uzmanları Derneği
Mesleki Yeterlilik Kurumu – Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi
Tıp Bilişimi Derneği
Türk Bilişim Grubu
TOBB - Bilgisayar Yazılımı Meclisi
Tüm Bilişimciler ve Yazılımcılar Derneği

Alternatif Bilişim
Bilişim 2023 Derneği
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Cyber-Warrior
ÖYAK

Bilişm Teknolojisinin Yer Altı Dünyası
Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği

Standartlar
TSE BTS
TSE YTB

TSE - Bilgi Teknolojileri Sektörü
TSE - Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi

Teknoloji
AgileTURKEY
BT

Agile Turkey
Bilişim Teknolojileri Derneği

Uygulama alanları
AdliBilişim
ISACA_ITGI
SABİYAP
SBTD
SABİYED
TurkMIA

Adli Bilişim Derneği
Bilgisayar Sistemleri Kontrolleri Denetimi (Information Systems
Audit and Control) BT Yönetişimi (IT Governance Institute)
Sağlık Bilişim Derneği
Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Derneği
Sağlık Bilişimi Yönetimi Derneği
Tıp Bilişimi Derneği

Yöresel
Test
TTB

Türk Dünyası
TBD TDBTÇG
TBD TDOBTÇG

Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish (software) Testing Board)

TBD - Türk Dünyası Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu
TBD - Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu

Türkçe
TBD ÖTÇG
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TBD - Özenli Türkçe Çalışma Grubu

ABİDER
ABİD
BİLTEKDER
ÇUBİTED
EBİLSAD
KBD
KOBİD
MBD
MBP
SABİDER
SİRGEP

Adıyaman Bilişim Derneği
Aksaray Bilişimciler Derneği
Bingöl Bilişim ve Teknoloji Derneği
Çukurova Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Eğitim Derneği
Ege Bilişim Sanayicileri Derneği
Kıbrıs Bilişim Derneği
Konya Bilişim Derneği
Manisa Bilişim Derneği
Manisa Bilişim Platformu
Sakarya Bilişim Sektörü Derneği
Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

65

“Büyük”ler, giyilebilir teknolojilere

yön veriyor

H

ayatımıza giren birçok yenilik, hayatımızı
hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. “Gelecekte daha
neler olacak?” dediğimizde ise uzmanların belirttiği
konuların başında giyilebilir teknolojiler geliyor. Gelişen
teknoloji artık bizleri saatlerce bilgisayar ya da televizyon
karşısında oturmaktan kurtarıyor. Daha pratik çözümler
sunuyor. Bunun yanında da aletleri küçülterek daha
kullanışlı hale getiriyor.
Henüz çok kavrayamamış olsak dahi giyilebilir teknolojiler
hayatımıza girmeye başladı. Hatta birkaç yıl içinde giyilebilir
teknoloji endüstrisi, ekonominin önemli bir parçası olacak.
Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen
akıllı telefonlar da bir şekilde bu ürünlerle bütünleşecek.
Bilgisayar ve internetle olan ilişkimizin boyut
değiştirmesinden ibaret olan giyilebilir teknolojilerin 2014
yılında 8 milyar dolarlık bir pazara ulaştığı tahmin ediliyor.
2018 için de 101 milyar dolarlık bir pazardan söz ediliyor.
Dev teknoloji firmaları bu teknolojiyi geliştirmeye ve
rekabette geri kalmamaya çalışıyor. Şirketler giyilebilir
teknolojilere hazır mı ve onların yüzleşeceği en büyük
güçlükler neler? Önümüzdeki günler gösterecek…

Amansız ve heyecan verici gelişmelerin yaşandığı giyilebilir teknolojiler, birkaç
yıl içinde ekonominin önemli bir parçası olacak. 2018’de 101 milyar dolarlık bir
pazara ulaşacak olan giyilebilir teknolojiler, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası haline gelen akıllı telefonlar da bütünleşecek.
Fatma Ağaç

Google, Samsung, Apple, Xerox, İntel, Acer, Quadro,
Huawei, Microsoft gibi şirketlerin bu konularda yaptığı
atılımlar, giyilebilir teknolojilerin popülerliğini sürdürmesini
sağlayacak. Mobil ve giyilebilir teknolojiler, bulunulan
her ortama bulut ve küresel konumlama sistemi (Global
Positioning System- GPS) destekli veri akışı sağlayan bir
köprü görevi üstlenecek. Hali hazırda Google Glass, Glass
Up, Meta, Nike+FuelBand, Samsung Gear gibi giyilebilir
cihazlar, mobil hayatın yeni oyuncuları olarak karşımıza
çıktı. Apple’ın iWatch olarak tanımlanan merakla beklenen
akıllı saati de tüketicilerle buluştu. GPS sistemleri ve
geliştirilmiş sensörler sayesinde hareket kabiliyeti ve
kullanım alanı genişleyecek. Giyilebilir cihazlara yönelik
talep, akıllı telefon üreten birçok teknoloji şirketinin
giyilebilir yeni teknolojiler geliştirmesini teşvik edecek.
Giyilebilir teknolojiler gelecekte nasıl bir hal alacak?
Bizi hangi ürünler bekliyor? Sorularının yanıtını Bilişim
Dergisi’nin bu sayımızın “Gündem” sayfalarında aramaya
çalıştık.
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Teknoloji
modasında
şıklık yarışı
Artık moda sayfalarında
ve moda haftalarında
teknolojinin moda ile
birleştiği ürünler boy
gösteriyor. Giyilebilir
teknoloji ürünlerinin artması
ile moda endüstrisi, teknoloji
endüstrisinden pay almaya
başlarken yeni ürünler sadece
teknoloji etkinliklerinde değil moda
etkinliklerinde de
tanıtılıyor.
Samsung Gear S,
Swarovski taşlara sahip.
Üründe, Swarovski’nin
Eylül 2014’te piyasaya
sunduğu Crystal Fine Mesh
kristalleri bulunuyor. Kristaller,
doğrudan kayışın metal örgüsü
ile bütünleşiyor. Ürünün kordonları
Diesel markası taşıyor. Diesel Black
Gold bayrağı altında tanıtılan yeni Gear
S modellerinin 2015 ilkbahar aylarında piyasada olması
bekleniyor. Ürün, 3G özelliği ile arama yapabilme, mesaj çekebilme,
jiroskop, pusula, kalp ritim ölçer, ortam ışığı sensörü, UV sensörü ve
barometre donanımlarının kullanımını en küçük ve şık halde sunuyor.
Gear Fit, Samsung Gear teknolojisi ile tüketicilerin kişisel tarzlarından
veya mobil bağlantılarından ödün vermeden fiziksel olarak aktif
kalmalarına olanak sağlıyor.
Kullanıcıların hareket halindeyken bile e-posta, SMS, çağrı, alarm,
S-planner gibi Galaxy akıllı telefonlardan gelen bildirimlere anında
ulaşmalarını sağlayan Samsung Gear Fit tüketicilere günlük egzersiz
bantlarından çok daha fazlasını sunuyor.
Apple’ın akıllı saati Watch içerisinde altın kasa da bulunan birçok farklı
renk seçeneği ile tanıtıldı.
Intel ve Fossil Group, moda endüstrisine giyilebilir teknolojiler üretmek
üzere işbirliği yaptıklarını duyurdu. Fossil Group, modaya uygun
giyilebilir teknolojilerle geliştirilen ikonik moda markalarını portföyüne
katmak üzere bundan böyle Intel ile birlikte çalışacak.
İntel ve Opening Ceremony kadınlar için tasarladıkları hem şık hem
akıllı bileklik MICA ile, moda ile teknolojiyi aynı noktada buluşturdu.
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Amerika’nın önde gelen moda
evlerinden olan Opening ceremony,
New York Fashion Week kapsamında
düzenleyecekleri 2015 İlkbahar/Yaz
koleksiyonlarında teknolojinin moda
halini İntel desteğiyle sergileyecek.
Barneys New York da akıllı bilekliğe
mağazalarında tüketicilerin beğenisine
sunacak. Böylece Barneys New York,
giyilebilir teknolojiyi müşterilerine
ulaştıran ilk lüks perakendecilerden biri
olacak.
Dünyaca ünlü moda markası Ralph
Lauren de giyilebilir teknolojiler
pazarına giriş yaptı. İOS sistemine
bağlı olacak teknolojik t-shirt üreten
marka, sporcuların kalp
ritmlerini, eforlarını ve
nabızlarını ölçebilecek.
Tablet veya akıllı telefon
gibi mobil cihazlara
bilgileri saklayabilen
akıllı t- shirtler, Bluetooth
bağlantısı aracılığı ile
istenildiği anda bilgileri
transfer edebiliyor.
Acer’ın selfie şapkası
Londra Moda Haftası’nda
podyumdaydı. Büyük bir şapkanın
içerisine yerleştirilmiş Acer Iconia tablet ile elde
edilen bu şapka, aynı zamanda bir ayna görevi de
görebiliyor. Tasarımında Chirtian Cowan – Sanluis
imzasını taşıyan selfie şapka teknolojinin moda ile
nasıl birleştiğini ortaya koyuyor.
Londra merkezli bir giyilebilir teknoloji şirketi olan
CuteCircuit, Londra Moda Haftası kapsamında “her
ortama uyabilen” bir elbiseyi tanıttı. Bu elbise,
istenildiği zaman farklı renklere geçiş yapabilen
bir teknoBir iOS uygulamasına sahip.
Xerox, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı basılabilir
elektronik devrelerin (printed electronics),
giyilebilir teknolojilerin gelişimine önemli katkılar
sağlayacağını duyurdu. Xerox, Silver Ink (gümüş
mürekkep) adını verdiği buluşuyla plastik gibi
esnek bir yüzeyin üzerine, yüzeyi eritmeden,
gümüş alaşımıyla elektronik devre basmayı
sağladı.
Microsoft, yavaş yavaş modaya da el atmaya
başlıyor. Yeni bir giyilebilir teknolojiye imza
atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Stanford

Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferansta
tanıtımı yapılan bu teknoloji; akıllı bir atkı. Henüz
prototip aşamasında olan atkı, bir uygulama
aracılığıyla kullanıcıyı ısıtabiliyor ve onu titreşim
yoluyla uyarıyor. Ürününün modüler olması ise öne
çıkan diğer özelliklerinden biri.
TAG Heuer, Google ve Intel, gücünü Android
Wear ve Intel teknolojisinden alan bir İsviçre
akıllı saati piyasaya sürmek üzere işbirliğine
gittiklerini duyurdu. İsviçreli saat yapımcıları ile
Silikon Vadisi arasında yeni bir işbirliği döneminin
başladığını gösteren anlaşma, her bir şirketin
lüks saat yapımı, yazılım ve donanım konusundaki
tecrübelerini bir araya getiriyor.
Mobil teknolojiler ve akıllı teknolojiler üreticisi
olan Quadro kullanıcılara özgürlük ve bütünlük
sağlıyor. İstenilen her akıllı telefon ve işletim
sistemi ile uyumlu çalışabilen Quadro Smart
Watch ve yakında satışa sunulacak Quadro akıllı
gözlükler.
Google’un kameralı ve ekranlı internet gözlüğü ve
diğerleri…
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bilgilendirecek. Sorunuz her ne hakkında olursa
olsun sorup, yanıtını alabileceksiniz.
Her türden soru sorulabilen yapay zekâlar sesli
komutlarla sorulan soruları internet üzerinden
araştırıp yanıtlayabilecek. Örneğin, verilen komutla
istenilen şeyi kullanıcı adına internet üzerinden
satın alıp adrese teslim edilmesini sağlayabilecek.
Üstelik bunu yaparken cihazda bulunan güvenli
datayı kullanarak her ortamda istenilen şeyin
yapılabilmesi mümkün olacak.

Yapay organlar, elektronik implantlar

Giyilebilir teknolojilerin geliştirilmesi ile ilgili
dünyada birçok kuruluş verdiğimiz örneklerde de
görüldüğü üzere amansız bir çalışma içinde. Bu
çalışmaların bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Kendi enerjisini üreten kişiye özel cihazlar
Basılı elektronik devreler, giyilebilir cihazların
başka cihazlara bağlanmadan kendi enerjisini
üretebilmesini sağlayacak. Atom pili ve güneş
enerjisi paneli gibi enerji üretme birimlerini
kendi üzerinde taşıyacak. Bu teknolojiler,
yerleştirildikleri giysi ve eşyalar üzerinde
enerji yenileme ihtiyacı olmadan uzun süreler
kullanılabilecek. Böylece kendi enerjisini
üreten cihazlar elektrikle şarj ihtiyacını ortadan
kaldıracak. Basılı elektroniklerle üretilen giyilebilir
teknolojilerin esnek ve ergonomik yapılarda
tasarlanması, rahatça ve sorunsuz kullanılmasını
sağlayacak.

3D yazıcılara entegre basılı elektronikler
Doküman yönetimi, dijital baskı ekipmanları,
yazıcı ve yazıcı yazılımları konularında uzman
Xerox, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada;
uzun yıllardır üzerinde çalıştığı basılabilir
elektronik devrelerin (printed electronics),
giyilebilir teknolojilerin gelişimine önemli katkılar
sağlayacağını duyurdu. Xerox, Silver Ink (gümüş
mürekkep) adını verdiği buluşuyla plastik gibi

esnek bir yüzeyin üzerine, yüzeyi eritmeden,
gümüş alaşımıyla elektronik devre basmayı
sağladı. Elektronik devrelerin cam, tekstil ürünleri,
plastik, film gibi maddelerin üzerine basılabilmesi
ya da yerleştirilmesi ile giyilebilir teknolojilerin
hem daha ucuza mal edilebilmesi sağlanacak hem
de hayatımıza girişi hızlanacak.
Xerox gibi şirketlerin üzerinde çalıştığı basılabilen
elektroniklerin (printed electronics) gelecekte 3D
baskı süreçlerine entegre olması sayesinde, 3D
yazıcılarla çalışmaya hazır kişiye özel elektronik
cihazlar da basılabilecek. Kişilerin vücut ölçülerine
uygun ve istediği tasarımsal özelliğe sahip
giyilebilir cihazlar, seri üretime göre çok daha
ucuza mal edilmiş olacak. Giyilebilir cihazların
tüketiciler tarafından beğenilmesi için de
gizlenebilir tasarımlarla modaya uygun bir şekilde
sunulması bekleniyor.

Giyilebilir cihazları sesle kontrol edin
Giyilebilir cihazlar aynı zamanda sesli komut
sistemiyle de çalışabilecek. Siri ve Google Now’da
olduğu gibi sesli komutla çalışan yapay zekâ
üniteleri, giyilebilir cihazların daha kullanışlı
olmasını sağlayacak. Google Glass ya da Apple
iWatch üzerinden sizinle iletişime geçen ya da
bir çeşit kulakiçi Bluetooth kulaklık üzerinden
kulağınıza fısıldayan sanal asistanınız sizi rahatsız
etmeden neler olup bittiği konusunda gün boyu sizi
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Basılabilir elektronikler, yapay organ, implant
gibi sağlık teknolojilerinin geliştirilmesinde
kullanılacak. Bulut iletişim,
büyük veri, mobil ve
kablosuz teknolojilerle
çok büyük bir gelişme
yakalayan tıp biliminde
basılı elektroniklerle
yaşanacak gelişmeler,
ömrümüzü uzatan, yaşam
kalitemizi artıran unsurlar
olarak karşımıza çıkacak.
Nabız, ateş, tansiyon,
şeker gibi yaşamsal
verileri ölçecek giyilebilir
cihazlar kullanılacak
yeni sağlık teknolojileri
arasında olacak. Bu
teknolojiler sayesinde hasta
verileri, hasta hastanede
bulunmadan da kayıt altında
tutulabilecek. Acil vakalarda
hastanın bulunduğu
yere, hasta verileri
değerlendirilerek sağlık
ekipleri yönlendirilebilecek.
Zamanın hayati önem taşıdığı
kalp krizi, kan kaybı gibi
durumlarda hastaya acil
müdahale için önceden
hazırlık yapılabilecek.
Yatalak hastaların tedavileri
için de kullanılabilecek
bu teknolojiler, ani
müdahale gerektiren
durumlarda birçok hayatın
kurtarılmasına yardımcı
olacak.

Hareket alanı genişleyecek
Ağa bağlı bilgisayar, tablet, akıllı telefon, oyun
konsolları gibi cihazların kullanımında, hareket
alanı ağın bulunduğu alanla sınırlı kalmayacak.
Giyilebilir cihaz teknolojileri kullanıcıların kişisel
alan ağlarını kendileri ile birlikte taşımalarını
sağlayacak. Kullanıcılar kişisel alan ağı sayesinde
birçok özelliği, uygulamayı farklı ortam ve
mekânlarda çalıştırabilecek. Akıllı telefonunuz
tüm uygulamalar, mesajlar ve etrafta uçuşan
bildirimlerle başa çıkabilmek için bir kontrol
kulesi ya da trafik polisi gibi görev yapmak zorunda
kalacak. Yakın gelecekte giyilebilir teknolojilerle
ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanacak.
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Giyilebilir teknolojinin avantaj
ve dezavantajları
Giyilebilir teknolojinin avantajları da dezavantajları da kişiden
kişiye değişiklik gösterebilir. kavramlar haline dönüşür.
Bilim-kurgu filmlerindeki teknolojiye ulaşmak hepimizi
heyecanlandırıyor…

Avantajlar

Egzersiz bilekliğinize dikkat!
Kişisel bilgileriniz sızabilir

- Bu ürünler birçok işi aynı anda yapma imkânı sunarak
vakitten kazanç sağlamamıza yardımcı olur.
- Oturarak geçirilen saatleri kısaltarak daha mobil hâle
gelme fırsatı verir.

İnsanlara fiziksel aktivitelerini ve kalori alımlarını
yönetmelerine, fit kalmalarına yardımcı olan her
tür egzersiz takip cihazı gitgide popüler oluyor.
Ancak bu gibi cihazlar aynı zamanda kullanıcıları
hakkında önemli kişisel bilgiler taşıdığından,
korunmaları da son derece önemli. Kaspersky Lab
araştırmacısı Roman Unuchek, çok sayıda egzersiz
bilekliğinin akıllı telefonlar ile nasıl etkileşime
girdiğini araştırdı ve bazı şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.
Araştırmanın bulgularına göre, birçok akıllı
bileklikte uygulanan kimlik denetimi yöntemi
üçüncü şahısların gizlice cihaza bağlanmasına,
komutlar yürütmesine ve bazı durumlarda cihazda
bulunan verileri almasına izin veriyor. Kaspersky
Lab araştırmacısının incelediği cihazlarda bu
gibi veriler, kullanıcısının bir saat içinde attığı
adım miktarıyla sınırlıydı. Ancak gelecekte, yani
daha büyük hacimli ve daha çeşitli veri toplama
becerisine sahip olacak yeni nesil egzersiz
bileklikleri piyasaya sürüldüğünde, kullanıcılarının
hassas tıbbi verilerinin sızdırılması riski de büyük
ölçüde artacak.

- Yalnız iş anlamında gelişmeyen giyilebilir teknoloji
bizlere başka imkânlarda sunar. Giyim anlamında şu an
oluşum aşamasında olan masal okuyan tişörtler üreterek
tüm kitleye hitap eder.
-Uzun yazılar ya da mesajlar yerine sesli algılama sistemi
ile artık yorucu olmaktan çıkar.
Dezavantajlar
- Daha çok gezen, gören ve inceleme yönünde başlayan
insan yaşamı artık mobil aygıtlara bağlı kalır. Bu da her şeyin
bir komut ile yapılmasından dolayı yaşamı sıradanlaştırır.
- Kullanabileceğimiz özel gözlükler, sesli komutu
algılayan cihazlar, telefonlar derken her yanımızı saracak
olan bildirimler bizi bedenen ve zihnen yorabilir.
- Artık ulaşılmaz olmak neredeyse imkânsız hâle
gelmektedir.
- Özel yaşamın gizliliği ne yazık ki artan teknoloji ağı ile
azalır. Yer bildirimleri, mesajların görülüp görülmemesi ya da
yapılan her işlemin diğer kişiler tarafından görülmesi gibi.
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Bilekliğin akıllı telefonla eşleşme yöntemi
nedeniyle kötü niyetli bir bağlantının kurulması
da mümkün görülüyor. Araştırmaya göre, özel bir
yetkisiz uygulamanın yüklü olduğu Android 4.3 veya
üzeri sürümleri kullanan Android tabanlı bir cihaz,
bazı tedarikçilerin bileklikleriyle eşleşebiliyor. Bir
bağlantı kurmak için kullanıcıların bilekliklerindeki
bir düğmeye basıp eşleşmeyi onaylaması
yeterli oluyor. Birçok modern bileklikte ekran
bulunmadığından saldırganların bunun üstesinden
gelmesi de oldukça kolay oluyor. Bileklikler
titreyerek kullanıcısından eşleşmeyi onaylamasını
istediklerinde, kurbanın bağlantının kendi cihazıyla
mı yoksa başka bir cihazla mı kurulduğunu
bilmesinin bir yolu yok.
Kaspersky Lab Kıdemli Zararlı Yazılım Analisti
Roman Unuchek ise, şunları söyledi: “Şu anda
piyasada olan, adımları ve uyku döngülerini
sayabilen egzersiz takip cihazları halen biraz
basit olmakla birlikte gelişme kaydediyorlar.
Bu cihazların ikinci nesli neredeyse piyasaya
çıkmak üzere ve kullanıcıları hakkında çok daha
fazla bilgi toplama becerisine sahip olacaklar.
Bu cihazların güvenliği hakkında düşünmenin ve
takip cihazlarının akıllı telefonla etkileşim kurma
yollarının güvenliğinin sağlanması için şu an tam
sırası.”
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Türkiye’de en fazla orta yaş grubu erkekler,

giyilebilir teknolojileri seçiyor

H

em modayı yakından takip edenler hem de teknolojiyi günlük alanda etkili bir
şekilde kullanmak isteyenler arasında en fazla orta yaştaki kişiler, giyilebilir
teknoloji ürünlerini tercih ediyor. Daha çok erkeklerin kullandığı, ama kadınların
da büyük ilgi gösterdiği giyilebilir teknoloji ürünlerini satın alanların yüzde 45’ini
30-40 yaş arası kişiler oluşturuyor.

En çok ilgiyi gören ürünler arasında ise hem saat hem de müzik çalar olarak kullanılabilen
bileklik ile yine saat özelliği bulunan aktivite ve uyku monitörü bulunuyor.
Şimdilik ürün çeşitliliği teknolojik olmayanlarına göre düşük kalsa da giyilebilir teknoloji
ürünlerine olan ilgi sürekli artıyor. Hızlıal.com’un verilerine göre 2014 yazında bu ürünlerin
Türkiye’deki satışı iki katına yükseldi. Hizlial.com’un verilerine göre, giyilebilir teknoloji
ürünlerini en çok tercih eden iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Konya oldu. Bu ürünlerin
en çok genelde mesai saatleri olan 15.00-18.00 arasında satın alınması da, birçok kişinin ofiste
bile teknolojiyi takip ettiğini ortaya koydu.
Teknolojide en son trend olan giyilebilir teknoloji hayatımızda giderek daha fazla yer etmeye
başlarken, giyilebilir teknoloji ürünleri artık modaya da yön veriyor. Tasarımcılar da modayla
teknolojiyi buluşturan giyilebilir teknoloji alanında ilginç ürünler yaratarak modada çığır açan
tasarımlara imza atıyor. Bu yıl New York Moda Haftası’nda tanıtılan giyilebilir teknoloji ürünleri
hem teknoloji meraklılarından hem de moda severlerden büyük ilgi gördü. Türkiye de, bu
ürünlere gösterilen ilgide ön sıralarda yerini aldı.
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Avea Mobil Bağlantı Direktörü Yurdagül:

Giyilebilir teknolojilere olan merak,
bizim de yeni adımlar atmamıza
vesile olur

Günlük hayatta zaman kaybettiren birçok işi kolaylaştırmasının giyilebilir cihazlara duyulan ihtiyacı
doğurduğunu dile getiren Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül, akıllı telefonlar ve mobil
uygulamalar ile bütünleşik çalışabilen giyilebilen teknolojinin insanların bilgi ve iletişime duyduğu
ihtiyacı karşılaması, tüketicilerin kişisel verileri ile kayıtlarına hızla erişebilme ve depolama
olanağı sunduğu anlattı.
2014 yılı içerisinde, giyilebilir teknolojiler odağında Avea markalı Smartband ürününü tüketicilerin
beğenisine sunduklarını anımsatan Yurdagül, “Bu ürünle ilgili geri dönüşler bizi oldukça memnun
etti. Tüketicilerin, giyilebilir teknolojilere olan merakı, bizim de bu alanlarda yeni ver farklı adımlar
atmamıza da vesile olabilir” diye konuştu.
Yurdagül, Türkiye’deki genç nüfus ve Türk insanının teknolojiye olan merakı düşünülürse
ülkemizde de giyilebilir teknoloji ürünlerine olan talebin artarak devam edeceğine inandıklarını
kaydetti.
Teknolojinin her yerde, her zaman ve her koşulda kullanılabilir hale gelmesi, “mobilize”
olmasının giyilebilir teknolojilere duyulan ihtiyacın temelini oluşturduğunu vurgulayan
Yurdagül, insanımızın teknolojiye olan merakının giyilebilir ürünlere olan talebi arttıracağına
inandığını söyledi.
Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül, hayatımızın vazgeçilmez parçası olan akıllı
telefonlar ve mobil uygulamalar ile bütünleşik çalışabilen giyilebilen teknolojinin insanların bilgi ve
iletişime duyduğu ihtiyacı karşılaması, tüketicilerin kişisel verilerine ve kayıtlarına hızla erişebilme
ve depolama imkânı sunması,
Günlük hayatta zaman kaybettiren birçok işi kolaylaştırmasının giyilebilir cihazlara duyulan ihtiyacı
doğurduğunu dile getiren Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül, 2014 yılı içerisinde,
giyilebilir teknolojiler odağında Avea markalı Smartband ürününü tüketicilerin beğenisine
sunduklarını anımsatan Yurdagül, “Bu ürünle ilgili geri dönüşler bizi oldukça memnun etti.
Tüketicilerin, giyilebilir teknolojilere olan merakı, bizim de bu alanlarda yeni ver farklı adımlar
atmamıza da vesile olabilir” diye konuştu.
Yurdagül, Türkiye’deki genç nüfus ve Türk insanının teknolojiye olan merakı düşünülürse
ülkemizde de giyilebilir teknoloji ürünlerine olan talebin artarak devam edeceğine inandıklarını
kaydetti.

Teknolojinin her yerde,
her zaman ve her
koşulda kullanılabilir
hale gelmesi,
“mobilize” olmasının
giyilebilir teknolojilere
duyulan ihtiyacın
temelini oluşturduğunu
vurgulayan Yurdagül,
insanımızın teknolojiye
olan merakının
giyilebilir ürünlere olan
talebi arttıracağına
inandığını söyledi.

- Giyilebilir teknolojiler hayatımıza girmeye
başladı. Henüz çok kavrayamamış olsak dahi
birkaç yıl içinde giyilebilir teknoloji endüstrisi
ekonominin önemli bir parçası olacak. Günlük
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline
gelen akıllı telefonlar da bir şekilde bu
ürünlerle bütünleşmiş olacak. Bu teknolojiler
hangi ihtiyaçtan ve ne zaman doğdu?
-Teknoloji geliştikçe her yerde, her zaman ve
her koşulda kullanılabilir hale gelmesi, bir
başka deyişle teknolojinin artık “mobilize”
olması, giyilebilir teknolojilere duyulan
ihtiyacın temelini oluşturuyor. Hayatımızın
vazgeçilmez parçası olan akıllı telefonlar ve
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mobil uygulamalar ile bütünleşik çalışabilen bu
teknoloji insanların bilgi ve iletişime duyduğu
ihtiyacı karşılaması, tüketicilerin kişisel
verilerine ve kayıtlarına hızla erişebilme ve
depolama imkânı sunması, günlük hayatta bize
zaman kaybettiren birçok işi kolaylaştırması
giyilebilir cihazlara duyulan ihtiyacı doğurdu.
Aslında giyilebilir teknolojiler 1980’li yıllarda
kullandığımız hesap makineli kol saatler ile
2000’li yıllarda ise görmeye alıştığımız bluetooth
kulaklıklar ile hayatımıza girmeye başlamıştı.
Fakat 2010 sonrasında nanoteknolojinin bizlere
sağladığı eşsiz olanaklar sayesinde işlemci gibi
önemli komponentlerde yaşanan gelişmeler
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çok daha küçük cihazların üretilmesini mümkün
kıldı. Firmalar en gelişmiş beyinlerini bu alana
yöneltmeye başladılar ve böylece yeni nesil
giyilebilir teknolojiler olarak nitelendirilen çok
fonksiyonlu alternatif modelli ürünler hayatımızda
daha çok yer almaya başladı.
- Dev teknoloji firmaları bu teknolojiyi
geliştirmeye ve rekabette geri kalmamaya
çalışıyor. Sizin firmanız bu konuda ne gibi
çalışmalar yürütüyor?
-Bildiğiniz üzere, 2014 yılı içerisinde, giyilebilir
teknolojiler odağında Avea markalı Smartband
ürünümüzü tüketicilerin beğenisine sunduk. Bu
ürünle ilgili geri dönüşler bizi oldukça memnun
etti. Tüketicilerin, giyilebilir teknolojilere olan
merakı, bizim de bu alanlarda yeni ver farklı
adımlar atmamıza da vesile olabilir.

-Global trende baktığımız zaman giyilebilir
teknoloji ürünlerinin tüm üretici firmaların odak
alanında yer aldığını görüyoruz. Türkiye’deki
genç nüfus ve Türk insanının teknolojiye olan
merakı düşünülürse ülkemizde de giyilebilir
teknoloji ürünlerine olan talebin artarak devam
edeceğine inanıyoruz. Özellikle sağlık, fitness,
ödeme işlemleri vb. konularda giyilebilir
teknoloji ürünlerinin hayatlarımızı oldukça
kolaylaştıracağını düşünüyoruz.
Önümüzdeki dönemde mevcut hizmetlerimizi
geliştirmenin yanı sıra, yeni teknolojilerin bu
hizmetlerin daha ileri boyuta taşınmasındaki yerini
dikkatle inceleyerek gerekli adımları atmaya
devam edeceğiz. Her alanda sergilediğimiz proaktif
yaklaşımla, sektörümüzdeki rekabete yön vererek
akıllı büyüme stratejisiyle istikrarlı büyümemize
devam edeceğiz.

- Hayatımıza giren birçok yenilik, hayatımızı
hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. “Gelecekte
daha neler olacak?” dediğimizde ise uzmanların
belirttiği konuların başında giyilebilir teknolojiler
geliyor. Giyilebilir teknolojiler gelecekte nasıl bir
hal alacak? Bizi hangi ürünler bekliyor?
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Intel Türkiye Genel Müdürü Aydın:

Düne kadar hayal olan giyilebilir
teknolojiler, hayatımıza hızlı bir
giriş yaptı

Giyilebilir teknolojiler
alanında yatırım
yaptıkları ve bu pazara
yön verdiklerini
bildiren Aydın, 20 yıl
sonra vücudumuzun
dilinden anlayan, duygu
durumumuz ve fiziksel
göstergelerimize
göre sağlığımızla ilgili
bilgileri anında belli
merkezlere iletebilen
akıllı materyal ve
aksesuarlar olacağını
belirtti.

-Giyilebilir teknolojiler hayatımıza girmeye
başladı. Henüz çok kavrayamamış olsak dahi
birkaç yıl içinde giyilebilir teknoloji endüstrisi
ekonominin önemli bir parçası olacak. Günlük
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline
gelen akıllı telefonlar da bir şekilde bu
ürünlerle bütünleşmiş olacak. Bu teknolojiler
hangi ihtiyaçtan ve ne zaman doğdu?
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ilk örneklerini görmeye başladığımız giyilebilir
cihazlar, önümüzdeki birkaç yıl içinde daha
da çeşitlenecek, hayatımızı kolaylaştıran ve
aynı zamanda şık tasarımlar olarak karşımıza
çıkacak.

Eskiden cihazların belli başlı tüketici ihtiyaçlarını
karşılayan teknolojileri içermesi yeterliyken artık
daha kişisel beklentiler öne çıkıyor. Tüketici
-Teknolojinin odağında 1995–2005 arasında
artık cihazların teknolojik ihtiyaçların tümüne
internet sayfaları, 2005–2014 arasında da
cevap vermesi yanında; tasarım, fonksiyonellik
uygulamalar vardı. 2014’ten beri ise Nesnelerin ve kullanım kolaylığı gibi özellikleriyle kendi
İnterneti konsepti tüm teknolojinin odağında
kişiliğine uymasını ve tarzını yansıtmasını
bulunuyor. “Giyilebilir teknolojiler” ise
bekliyor. Intel olarak dünya üzerindeki 7 milyar
Nesnelerin İnterneti teknolojileri içindeki
insanın 7 milyar farklı ihtiyacını karşılama
en önemli konu başlıklarından birisi. Düne
amacıyla bu yola çıktık ve giyilebilir teknolojiler
kadar hayal olan giyilebilir teknolojiler,
bunun için çok açık bir alan. Artık tüm dünya da
hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Giyilebilir
geleceğin, giyilebilir teknolojilerde olduğunu
teknoloji ile bilgisayar teknolojilerini
görüyor. Örneğin Google’ın 2014 yılı verilerine
günlük hayata entegre ederek kullanıcılar
göre giyilebilir teknolojiler ile ilgili yapılan arama
tarafından giyilebilen her türlü elektronik
miktarı üç kat arttı. (Google Data, 2014) 2017
cihaz ya da ürünü kast ediyoruz. Bunları kol
yılı itibariyle de söz konusu pazarın ekonomik
saatinden gözlüğe, gömlekten vücut üzerine
büyüklüğünün 45 milyar dolara ulaşması,
yerleştirilen silikon çiplere kadar genişletmek pazarda toplam 300 milyon adet ürün olması
mümkün. Akıllı saatler ve akıllı gözlüklerle
bekleniyor.
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Intel’in giyilebilir teknolojiler alanında yatırım yapan şirketlerin başında geldiği ve pazara yön
verdiğini söyleyen Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, insanların farklı ihtiyaçlarını karşılama
amacıyla yola çıktıklarını dile getirerek, giyilebilir teknolojilerin bu amaç için çok açık bir alan
olduğunu belirtti.
Giyilebilir teknolojilerin, nesnelerin interneti teknolojileri içindeki en önemli konu başlıklarından
birisi olduğunun altını çizen Aydın, “Düne kadar hayal olan giyilebilir teknolojiler, hayatımıza hızlı
bir giriş yaptı” dedi.
Giyilebilir teknoloji ile bilgisayar teknolojilerini günlük hayata entegre ederek kullanıcılar
tarafından giyilebilen her türlü elektronik cihaz ya da ürünü kast ettiklerini anlatan Aydın, artık
tüm dünya da geleceğin, giyilebilir teknolojilerde olduğuna vurguladı.
Aydın, İntel’in bu alandaki ilk duyurularını Las Vegas’ta düzenlenen Uluslararası Tüketici
Elektroniği Fuarı CES 2014’te yaptığını ifade etti. Intel CEO’su Brian Krzanich’in CES’te yaptığı
açılış konuşmasında giyilebilir teknolojiler alanında üzerinde çalıştıkları bazı referans cihazları
açıkladığını anımsatan Aydın, bu cihazların birçoğunu kullanıcılarla buluşturmayı başardıklarını
bildirdi.
Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Intel’in çalışmaları arasında akıllı saatler, akıllı gözlükler, akıllı bileklikler, akıllı zıbınlar gibi
birçok ürün mevcut. Giyilebilir teknolojiler gittikçe daha da çeşitlenecek. 20 yıl sonra vücudumuzun
dilinden anlayan, duygu durumumuza, fiziksel göstergelerimize göre form, sıcaklık değiştiren,
sağlığımızla ilgili bilgileri anında belli merkezlere iletebilen, hem akıllı hem de sağlımıza değer
veren materyal ve aksesuarlar olacak.”
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-Giyilebilir teknolojilerin 2014 yılında 8 milyar
dolarlık bir pazara ulaşacağı tahmin ediliyor.
2018 için de 101 milyar dolarlık bir pazardan söz
ediliyor. Dev teknoloji firmaları bu teknolojiyi
geliştirmeye ve rekabette geri kalmamaya
çalışıyor. Sizin firmanız bu konuda ne gibi
çalışmalar yürütüyor?
-Intel giyilebilir teknolojiler alanında yatırım yapan
şirketlerin başında geliyor ve pazara yön veriyor.
Bu alandaki ilk duyurularımız, Las Vegas’ta
düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı
CES 2014’te gelmeye başladı. Intel CEO’su Brian
Krzanich, CES’te yaptığı açılış konuşmasında
giyilebilir teknolojiler alanında üzerinde
çalıştığımız bazı referans cihazları açıkladı. Bu
cihazların birçoğunu ise bugün kullanıcılarla
buluşturmayı başardık.
Intel’in çalışmaları arasında akıllı saatler, akıllı
gözlükler, akıllı bileklikler, akıllı zıbınlar gibi
birçok ürün mevcut. Örneğin Amerika’nın önde
gelen moda evi Opening Ceremony ile birlikte
geliştirdiğimiz ve giyilebilir teknolojilere yeni bir
soluk getiren akıllı ve şık bileklik MICA, Aralık
ayında Amerika’da satışa sunuldu. MICA, kısa
mesaj, toplantı uyarıları ve genel bildirimler
gibi iletilerin, kadınların bileklerine doğrudan
ulaşmasına olanak veriyor. Bunun yanında akıllı
bileklik Basis, adımları saymanın ötesinde, kalp
ritmini, terlemeyi, vücut ısısını, uyku düzenini takip
ederek topladığı verileri internet ve mobil servisten
oluşan ara yüzler ile değerlendirip kişilerin formda
kalmasını, daha iyi uyumasını ve stres kontrolünü
sağlıyor.

Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, Prada,
Michael Kors, Tiffany ve Versace gibi lisanslı
ürünleri de bünyesinde barındıran Luxottica Group
ile de bu alanda önemli bir iş birliğine imza attık.
-Hayatımıza giren birçok yenilik, hayatımızı
hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. “Gelecekte
daha neler olacak?” dediğimizde ise uzmanların
belirttiği konuların başında giyilebilir teknolojiler
geliyor. Giyilebilir teknolojiler gelecekte nasıl bir
hal alacak? Bizi hangi ürünler bekliyor?
-Biz de Intel olarak giyilebilir teknolojilerin yakın
gelecekte hayatımızı kolaylaştıran vazgeçilmez
bir ihtiyaç olacağını düşünüyoruz. Bunun en güzel
örneklerinden birini ise giyilebilir teknolojiler
oluşturuyor. Giyilebilir teknolojiler gittikçe daha
da çeşitlenecek. 20 yıl sonra vücudumuzun
dilinden anlayan, duygu durumumuza, fiziksel
göstergelerimize göre form, sıcaklık değiştiren,
sağlığımızla ilgili bilgileri anında belli merkezlere
iletebilen, hem akıllı hem de sağlımıza değer veren
materyaller ve aksesuarlar olacak.

cihazlar ve bunların şu
anda en çok ticarileşen alt
segmenti fitness alanında
kullanılan bileklikler. Akıllı
saatler ve akıllı gözlükler de
pazarda kendilerine bir yer
açmaya başladı. Bu cihazları
da hâlihazırda kullandığımız
saatlerimiz gibi çok sık bir
şekilde kullanabileceğimizi
söyleyebiliriz. Fakat bu
kullanımın biraz farklı
olacağını söylemekte de
yarar var.
Üstünüzdeki bir giyilebilir
cihazı kullanmanın, akıllı
telefonunuzu kullanmaktan
çok daha doğal ve akıcı
bir şekilde olacağını, çoğu
zaman şimdiki gibi bilinçli bir
kullanım gerektirmeyeceğini
göreceğiz.

Giyilebilir teknolojiler doğaları gereği gündelik
yaşamımıza entegre bir şekilde kullanacağımız

“50 Cent” adıyla tanınan ABD’li ünlü rapçi Curtis
Jackson’ın kulaklık ve aksesuar markası SMS
Audio LLC ile en yeni fitness-izleme biometrik
teknolojisini yüksek kalitede ses ve stille
birleştiren, dünyanın kalp ritmini ölçen ilk kişisel
ses sistemini geliştirmek için işbirliği yaptık.
Ayrıca Intel olarak New York Fashion Week’te
duyurduğumuz, dünyaca ünlü moda aksesuarları
tasarım, pazarlama ve dağıtım şirketi Fossil
Group’la da giyilebilir teknolojiler alanındaki
gelişmelere yön vermek üzere bir işbirliğimiz
mevcut. 2014 sonlanırken Intel olarak Ray-Ban,
Armani, Oakley, Persol, Oliver Peoples ve Alain
Mikli gibi markaların yanında Giorgio Armani,
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Samsung: Giyilebilir teknolojiler,
“Nesnelerin İnterneti” ekosisteminin
odak noktasında olacak

1960’lardaki ünlü televizyon dizisi Uzay Yolu’ndaki karakterlerin
birbirleriyle iletişim kurmasına olanak tanıyan, bileklerindeki akıllı
cihazları, Gear S ile deneyimleyen Samsung, kullanıcıların ellerinin
serbest olduğu çözümler geliştirerek yaşamlarını değiştirmek için
gereken yaratıcılığı ortaya koyuyor.

İnsanların mobil yaşamın tadını istedikleri gibi çıkarabilecekleri,
fazladan hiçbir cihaza gerek kalmadan doğrudan bileklerindeki akıllı
saatlerle tüm dijital gereksinimlerini karşılayabilecekleri zamanı
yaşamaya şimdiden başladık.
Bu teknoloji sadece akıllı saatler ile de sınırlı kalmayacak. Nesnelerin
İnterneti (Internet of Things) kavramı hayatımıza daha çok girdikçe,
giyilebilir teknolojiler bu ekosistemin odak noktasındaki ürünler
olacak.
Samsung’un giyilebilir ürünler serisi Gear, şirketin inovasyona olan
bağlılığını gösteriyor. Samsung, kullanıcıların ellerinin serbest olduğu
çözümler geliştirerek yaşamlarını değiştirmek için gereken yaratıcılığı
ortaya koyuyor.
Kendi GSM hattını bulunduran akıllı saatlerin satışlarının tüm akıllı saatler içerisinde
yüzde 24’lük bir pazar payına ulaşması bekleniyor. Aslında bu veri, kullanıcıların bileklerindeki
saatten başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan tüm mobil gereksinimlerini karşılayabileceklerini
gösteriyor. Samsung’un Gear S ile amacı kullanıcıların akıllı telefondan bağımsız şekilde mobil
deneyimi özgürce yaşamalarını sağlamak.
Samsung yetkilileri, giyilebilir teknolojilerin, endüstriyel ve askeri uygulamalar olarak da
karşımıza çıkmaya başladığını belirtiyorlar.

- Giyilebilir teknolojiler hayatımıza girmeye
başladı. Henüz çok kavrayamamış olsak dahi
birkaç yıl içinde giyilebilir teknoloji endüstrisi
ekonominin önemli bir parçası olacak. Günlük
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline
gelen akıllı telefonlar da bir şekilde bu
ürünlerle bütünleşmiş olacak. Bu teknolojiler
hangi ihtiyaçtan ve ne zaman doğdu?
-Giyilebilir teknolojiler, insanların teknolojiye
her yerde, istediği şekilde ulaşmasına yönelik
çalışmaların sonucunda ortaya
çıktı.
Bilim kurgu filmlerinde
karşımıza çıkan tablet
bilgisayarlar, dokunmatik
telefonlar gibi birçok
teknolojinin hayatımıza
girmesinin yanı sıra akıllı
saat gibi giyilebilir cihazlar da
kullanılmaya başlandı.

akıllı cihazları Gear S ile deneyimleme şansı
elde ettik. İnsanların mobil yaşamın tadını
istedikleri gibi çıkarabilecekleri, fazladan hiçbir
cihaza gerek kalmadan doğrudan bileklerindeki
akıllı saatlerle tüm dijital gereksinimlerini
karşılayabilecekleri zamanı yaşamaya şimdiden
başladık.
Bu teknoloji sadece akıllı saatler ile de sınırlı
kalmayacak. Nesnelerin İnterneti (Internet of
Things) kavramı hayatımıza daha çok girdikçe,

1960’lardaki ünlü televizyon
dizisi Uzay Yolu’ndaki
(Star Trek) karakterlerin
birbirleriyle iletişim kurmasına
olanak tanıyan bileklerindeki
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giyilebilir teknolojiler bu ekosistemin odak
noktasındaki ürünler olacak. Daha basit bir
deyişle; birbirlerine bağlanabilen ve konuşabilen
tüm akıllı cihazların birbirleri ile ortak bir
platformda buluşmasını giyilebilir ürünler
sağlayacak. Hayatımıza günlük aktivitelerden
spora, eğitimden eğlenceye kadar birçok konuda
doğrudan etki edecekler.
- Giyilebilir teknolojilerin 2014 yılında 8 milyar
dolarlık bir pazara ulaşacağı tahmin ediliyor.
2018 için de 101 milyar dolarlık bir pazardan söz
ediliyor. Dev teknoloji firmaları bu teknolojiyi
geliştirmeye ve rekabette geri kalmamaya
çalışıyor. Sizin firmanız bu konuda ne gibi
çalışmalar yürütüyor?
-Samsung, tüketicilerin talepleri doğrultusunda
hızla değişen mobil ihtiyaçlara, sürekli gelişen,
yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor.
Samsung’un giyilebilir ürünler serisi Gear, şirketin
inovasyona olan bağlılığını gösteriyor.
Kullanıcıların ellerinin serbest olduğu çözümler
geliştirerek yaşamlarını değiştirmek için gereken
yaratıcılığı ortaya koyuyoruz. Yeni ürünlerimizle
de kullanıcıların her zaman bağlantıda kalmasını
sağlayacak en uygun çözümü sunuyoruz.
Kullanıcıların bileklerindeki akıllı telefon Gear S
ile mobil iletişimde yepyeni bir kültür yaratıyoruz.
Gear S sektörün ilk sürekli bağlantıda olan
giyilebilir cihazı olma özelliği de taşıyor.

aldığı görülüyor. Sizin de belirttiğiniz üzere 2018
yılında giyilebilir teknolojiler için çok büyük bir
pazar öngörüsü bulunuyor. Bununla birlikte kendi
GSM hattını bulunduran akıllı saatlerin satışlarının
tüm akıllı saatler içerisinde yüzde 24’lük bir pazar
payına ulaşması bekleniyor. Aslında bu veri,
kullanıcıların bileklerindeki saatten başka hiçbir
şeye ihtiyaç duymadan tüm mobil gereksinimlerini
karşılayabileceklerini gösteriyor.
Gear S ile bizim de amacımız kullanıcıların akıllı
telefondan bağımsız şekilde mobil deneyimi
özgürce yaşamalarını sağlamak.
Ayrıca Samsung, sadece giyilebilir teknoloji
ürünleri üreten herhangi bir üretici olmaktan
ziyade, tüketiciler ile doğrudan interaktif iletişim
kurmayı hedefleyen bir giyilebilir kültürü inşa
etmeyi hedefliyor. Bu konudaki çalışmalarımızı,
yakın bir zamanda paylaşacağız.
- Hayatımıza giren birçok yenilik, hayatımızı
hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. “Gelecekte
daha neler olacak?” dediğimizde ise uzmanların
belirttiği konuların başında giyilebilir teknolojiler
geliyor. Giyilebilir teknolojiler gelecekte nasıl bir
hal alacak? Bizi hangi ürünler bekliyor?
-Giyilebilir teknolojiler pazarında yer alan
Samsung gibi mobil üreticilerin amacı akıllı
cihazları ceplerden çıkartarak daha kolay bir
kullanıma getirmek. Bu doğrultuda son yıllarda
düzenlenen CES ya da MWC gibi birçok etkinlikte
giyilebilir teknolojilerin öne çıktığı görüldü.

Önümüzdeki yıllarda neler göreceğimizi şu
şekilde özetleyebiliriz:
Egzersiz ve sağlıklı yaşam ürünü olarak artık
aşina olduğumuz bileklikler insanların stres
düzeyleri ve ruh halleriyle ilgili de bilgiler
verecek. İnsanların ruh sağlığını korumasına
da doğrudan yardımcı olacak bilekliklerin
dışında sağlık alanında bir başka gelişme
de uyku düzenleri üzerinde gerçekleşecek.
Daha kaliteli bir uyku düzeni için bireylerin
uykuları takip altına alınacak. Ayrıca gün
içerisinde kullanıcıların kalp atışı, glikoz
seviyesi ve kan basıncı gibi detayların da
gözlenmesiyle anında doktora iletilmesi
de sağlık alanındaki yaklaşımları bir üst
seviyeye taşıyacak.
Akıllı gözlükler de önümüzdeki yıllarda daha
fazla önem kazanacak. Aynı anda birkaç
konuyla ilgili bilgi edinmek ya da takip etmek
isteyen kullanıcıların hemen gözlerinin
önünde yepyeni bir dünya olacak. Samsung
Gear VR’da olduğu gibi artırılmış gerçeklik
çözümleriyle kullanıcılar sanal gerçeklik
kavramıyla tanışacaklar, bu sayede en
sevdikleri filmlerin, oyunların, konserlerin,
hatta şehirlerin içerisinde yer aldıklarını
hissettikleri bir deneyim yaşayacaklar.
Bahsettiğimiz alanlara ek olarak giyilebilir
teknolojilerin, endüstriyel ve askeri
uygulamalar olarak da karşımıza çıkmaya
başladığını görüyoruz.

Pazar paylarına bakıldığında, Strategic Analytics’in
verilerine göre, Samsung’un akıllı saat alanında
yüzde 71 ile rakiplerinin çok ilerisinde ilk sırayı
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TBD Eskişehir Şubesi TBD Eskişehir Şube Başkanı Çelik:

Tek hedefim, bayrağı taşıyacak yeni
gençler ve bilişim sektörüne hizmet etmek
Dernekteki genç yapılanmanın, TBD’yi daha kurumsal bir yapı ve geleceğe
taşıyacağını vurgulayan Çelik, “Sayısal Gündem 2020” vizyonu için Eskişehir’de
farkındalık oluşturacaklarını söyledi. Özellikle akademik camia ve sanayi
arasındaki işbirliklerinde aracı olmayı ve bilişim sektörünün diğer sektörlerin
lokomotifi olduğunu ortaya koyacak etkinlikler gerçekleştireceklerini
bildiren Çelik, bu yıl tıp, tarım, eğitim ve turizm alanlarında tematik paneller
düzenleyeceklerini duyurdu.
Aslıhan Bozkurt

TBD

BİLİŞİM Dergisi olarak bu sayımızda, 10 Ocak 2015’te yapılan
Genel Kurul’da, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir
Şube Başkanlığı’na seçilen Özer Çelik ile bir söyleşi
gerçekleştirdik. TBD Eskişehir Şubesi’nin yeni başkanı Çelik, bize hem kendisini
hem de şube olarak önümüzdeki dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları
anlattı.
Öncelikle bir bilişimci olduğuna işaret eden Çelik, üniversitenin ilk yıllarından
itibaren bilişimle ilgili üniversite öğrenci kulüplerinin aktif bir üyesi olduğunu, 2.
sınıfta TBD Eskişehir genç yapılanması içerisinde görev aldığını anlatarak “Benim
hikâyem, TBD gencin, TBD geleneğinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunun en
önemli göstergesidir. TBD genç yapılanmasının, TBD’yi daha kurumsal bir yapı ve
geleceğe taşıyacağını düşünüyorum” dedi.
Önümüzdeki dönem, “Sayısal Gündem 2020” vizyonu için kurulan çalışma
gruplarının Eskişehir’de farkındalığını oluşturmak ve bu gruplara katılımcılar
sağlayacaklarını bildiren Çelik, “Özellikle akademik camia ve sanayi arasındaki
işbirliklerinde aracı olmayı ve bilişim sektörünün diğer sektörlerin lokomotifi
olduğunu ortaya koyacak sektörler arası ilişkileri geliştirecek etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Bunun içinde hem kaynak yaratacak hem de ulaşmak
istediğimiz işbirliklerini sürdürülebilir kılacak Avrupa Birliği (AB) ve ulusal projeleri yapmak istiyoruz” diye konuştu.
Avrupa’daki bilişim sektörü STK’ları ile ilgili tematik projeler konusundaki çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Çelik, 26-27 Mart 2015’te
gerçekleştirdikleri “Litvanya-Türkiye İşbirliği ve Proje Pazarı” etkinliğinden söz
etti. Çelik, bu yıl içerisinde de tıp, tarım, eğitim ve turizm alanlarında tematik paneller düzenlemeyi düşündüklerini açıkladı.
-Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Şube Başkanlığı’na yeni seçildiniz?
Öncelikle Özer Çelik kimdir?

-Özer Çelik, öncelikle bir bilişimcidir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunudur. Mezuniyetten sonra
Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi’nde uzman olarak göreve başlamış ve halen
Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Sistem koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisansı’na sahiptir. Evli ve bir erkek çocuk
sahibidir.

- Yolunuz, ne zaman ve nasıl TBD ile karşılaştı? TBD ile daha önce nasıl bir
iletişiminiz vardı, ne gibi görevler üstlendiniz?

-Üniversitenin ilk yıllarından itibaren bilişimle ilgili üniversite öğrenci kulüplerinin
aktif bir üyesiydim. 2. sınıfta TBD Eskişehir Şubesi kurulmasıyla birlikte TBD Eskişehir
genç yapılanması içerisinde görev aldım. TBD Ankara Genç Grubu’nun kurulmasında da
oradaki ekibin oluşumuna destek verdim. Daha sonra Eskişehir Yazılım Üssü Projesi,
KOBİ’ler ve Bilişim Zirvesi, Biltek etkinliklerinde organizasyon ekibinde yer aldım.
Öğrenciliğimde TBD genç ekibine aktif katılımcısıydım, mezuniyet sonrasında da belli
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dönemlerde TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu
üyeliğim devam etti. En son Eskişehir Genel
Kurulu’nda TBD Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görev yapmaya başladım. Benim hikâyem,
TBD gencin, TBD geleneğinde ne kadar önemli bir
yer tuttuğunun en önemli göstergesidir. TBD genç
yapılanmasının, TBD’yi daha kurumsal bir yapı ve
geleceğe taşıyacağını düşünüyorum.

-TBD Eskişehir Başkanlığı üstlenmenizde
neler etkili oldu, bizimle paylaşır mısınız?

-Öncelikle TBD genç ve bilişim
kurultaylarındaki ikili ilişkiler sayesinde
kazandığım birikim, iş hayatına atıldıktan sonraki
sektör deneyimim, bana sektörümüz için çok
önemli olan Türkiye’deki bilişim vizyonunu
belirleyen TBD’de olmam gerekliliğini hissettirdi.
Beni bilişim sektörüyle tanıştıran derneğin, diğer
genç bilişimcileri de sektöre kazandırması için bu
dernekte gençlere örnek olacak şekilde hizmete
devam etmeye karar verdim. Bu karar, beni şube
başkanlığına kadar taşıdı. Şimdi tek hedefim,
bayrağı taşıyacak yeni gençler ve bilişim sektörüne
hizmet etmek.

-Önümüzdeki döneme ilişkin hedef, plan ve
çalışmalarınıza ilişkin bilgi verebilir misiniz?
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-Önümüzdeki dönem, en son kurultayda
ortaya konulan “Sayısal Gündem 2020” vizyonu
için kurulan çalışma gruplarının Eskişehir’de
farkındalığını oluşturmak ve bu gruplara sektör
ve akademik camiadan katılımcılar sağlamak
olacaktır.

-Göreve gelmenizle birlikte ne gibi farklı
bakış açıları, yeni hedef ve yeni çalışma grupları
oluşturulacak?

-Göreve gelmemizdeki asıl amaç, farklı bakış
açısıyla hareket olacaktır tabi ki. 2 yıl içerisinde
gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmaları yönetim
kurulumuzla belirledik, belirli zaman dilimlerinde
çalışmalar netleştiğinde sizlerle de paylaşacağız.
TBD merkezin oluşturduğu Hedef 2020 çalışma
gruplarına dahil olabileceğimiz ekipleri,
çalışma gruplarını oluşturmayı planlıyoruz.
Özellikle akademik camia ve sanayi arasındaki
işbirliklerinde aracı olmayı ve bilişim sektörünün
diğer sektörlerin lokomotifi olduğunu ortaya
koyacak sektörler arası ilişkileri geliştirecek
etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Bunun içinde
hem kaynak yaratacak hem de ulaşmak istediğimiz
işbirliklerini sürdürülebilir kılacak Avrupa Birliği
(AB) ve ulusal projeleri yapmak istiyoruz.

- Bilişim sektörünün tüm taraflarını
ortak amaçlar birliğinde bütünleştirmek
üzere Eskişehir’de hangi sektör sivil toplum
kuruluşlarıyla (STK) ne gibi işbirlikleriniz var,
olacak? Önümüzdeki dönemde bu işbirliklerine
yeniler eklenecek mi?

-Benim önemsediğim en önemli birliktelik,
üniversitelerdeki bilişim öğrenci kulüpleri ve TBD
Genç, bunun yanında üniversiteler ve teknopark
şirketleri, şehrin ticaret ve sanayi odaları ile yerel
yönetimler. Bütün bunlar bizim için en önemli
işbirliği içinde olacağımız paydaşlarımızdır.
Aynı zamanda yurtdışındaki bilişim STK’ları ile
ilişkilerimizi artırmak istiyoruz. Bununla ilgili
geçmiş yönetimlerin yaptığı çalışmalar var
bunları daha üst düzeye taşımak ve uluslar arası
etkinlikler yapmak istiyoruz.

- TBD Eskişehir Şubesi olarak üstlendiğiniz
etkinlik/etkinlikler var mı? Bunlar
nelerdir?Bugüne kadar hangi proje ve çalışmalar
yürütüldü?

-Eskişehir Şubesi olarak geçmiş yıllarda
KOBİ’ler ve Bilişim Zirvelerini düzenledik.
Uluslararası Biltek etkinliğini yaptık. Avrupa’daki
bilişim sektörü STK’ları ile ilgili tematik bir Avrupa
Birliği projemiz oldu. Bu çerçevede Polonya,
Slovakya, Macaristan, Almanya, Hollanda ve
Belçika’daki bilişim STK’ları ziyaret edildi. Bu
ziyaretlerin, ikili işbirliğine dönüştürülmesi
konularında çalışmalarımız devam ediyor.
Bu çerçevede “Litvanya-Türkiye İşbirliği ve
Proje Pazarı” etkinliğini Litvanya, Türkiye
Büyükelçiliğiyle ortak olarak, 26-27 Mart 2015
tarihinde Litvanya Vilnus’ta gerçekleştirdik.

Etkinliğimize Türkiye’den Eskişehir Osmangazi ve
İstanbul Teknik üniversitelerinden akademisyenler,
TÜBİTAK, Eskişehir Ticaret Odası, ASELSAN
ve İzmir, Ankara, Eskişehir gibi illerden bilişim
firmaları ile Litvanya’dan üniversite, Sanayi ve
Ekonomi Bakanlığı’ndan uzman ve şirketler
katılmıştır. Bu yıl içerisinde de tıp, tarım, eğitim ve
turizm alanlarında tematik paneller düzenlemeyi
düşünüyoruz.

- Üyeleriniz ve bilişim sektörü çalışanlarının
mesleki gelişmelerine katkıda bulunma, mesleki
ve sosyal dayanışmayı geliştirmeye yönelik neler
yapacaksınız?

-Biz öncelikle Eskişehir’deki tüm bilişimcileri
bir araya getirecek bir kahvaltılı tanışma etkinliği
düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu etkinlikte akademik,
ticari, sanayi ve kamudaki bilişimcileri bir araya
getiren çatı bir oluşum olduğumuzu ve TBD Sayısal
Gündem 2020 çalışmalarını anlatmak istiyoruz.
Daha sonrada sektörde ihtiyaç duyulan alanlarda
özel eğitimler açarak sektörü insan kaynağı
anlamında desteklemek istiyoruz. Bunun içinde
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi ile ortak geliştireceğimiz projelerimiz var,
konuyla ilgili temaslarımız sürüyor. Aynı zamanda
TBD Genç ve üniversitelerimizdeki bilişim kulüpleri
aracılığı ile öğrencilere yönelik butik kurslar açmak
istiyoruz. Bunun içinde TBD Genç yapılanmasını
tamamlamak üzereyiz.

TBD’den haberler
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ADA-NET Genel Müdürü Karakaya:

Bilişim, kadınların üretime
katkılarını arttırabilmek için en
uygun alanlardan birisi

Kadınların satış/pazarlama ve
yöneticilik konularında erkeklerden
çok daha başarılı olduklarını düşünen
Karakaya, devletin ilköğretimden
başlayarak teknoloji okur-yazarlığının
geliştirilmesi için sürdürülebilir
projeleri hayata geçirmesini önerdi.
Fatma Ağaç
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ilişim sektöründe kadınların
ağırlıklı olarak programcı, sistem
çözümleyici, satış ve yöneticilik
kadrolarında çalıştıklarının
görüldüğüne değinen ADA Mühendislik ve
ADA-NET şirketlerinin Kurucu Ortağı ve
Genel Müdürü Engin Karakaya, kadınların
hiç çalışmadıkları ya da çok az çalıştıkları
kadroların ise teknik destek ve sistem destek
kadroları olduğunu söyledi.
Kadınların satış/pazarlama ve yöneticilik
konularında erkeklerden çok daha
başarılı olduklarını düşünen Karakaya,
gece gündüz hizmet verilmesi gereken
destek kadroları için kadınların, işverenler
tarafından yeğlenmediklerine dikkati
çekerek, “Kadınlarımızın üstünden ev işleri
sorumluluğunu almadıkça da bu böyle
sürecektir” dedi.
Kadınların üretime katkılarını arttırabilmek
için en uygun alanlardan birisinin bilişim
olduğunu bildiren Karakaya, “Kadının
pratik zekâsı ve duygusallığının birlikteliği
yaratıcılığın gelişmesi için adeta bir kuluçka
görevi görüyor. Bilişim konusunda da
yaratıcılığın önemi yadsınamaz” diye konuştu.
Kadınlara yalnızca bilgisayar kursu verilerek
bir meslek sahibi yapılamayacağının üzerinde
duran Karakaya, kursun olsa olsa kadınların
teknoloji kullanma konusunda yeterliliklerini
arttıracağını dile getirdi. Kurs verilmesinin
küçümsenecek şeyler olmadığı ve çok önemli
olduğunun altını çizen Karakaya, ancak bunun
tek başına yeterli olmadığını, bilgisayar
eğitiminin, mesleki beceri kazandırma
programlarının bir parçası olması durumunda
da kadınların dünya (erkekler) ile rekabet
etmelerini kolaylaştıracak en önemli araç
olduğunu belirtti.
SÖYLEŞİ
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-Kadın ve bilişim yan yana geldiğinde sizde
nasıl bir çağrışım yapıyor. Derler ya “Teknoloji
erkek işi” diye. Kadınlar, bilişimde neleri
başarırlar? Hangi işlerin üstesinden gelirler?
-Bilişim sektöründe kadınları ağırlıklı olarak
programcı, sistem çözümleyici, satış ve yöneticilik
kadrolarında görüyoruz. Hiç görmediğimiz
ya da çok az gördüğümüz kadrolar ise teknik
ve sistem destek kadroları. Yazılım tarafında
kadınlar, “teknoloji erkek işi” söyleminin
yanlışlığını ortaya koyarken, donanım tarafında
ise ne yazık ki doğrular görünümde. Bu durum,
bu işin üstesinden gelemeyecekleri anlamına
gelmiyor elbette... Malum, kadınların üstesinden
gelemeyecekleri iş neredeyse yoktur J. Kız
çocuklarının büyüdükleri ortam, onları herhangi
bir şeyi “kurcalamaktan” uzak tutuyor, başka türlü
bir sonuç beklemek doğru değil. Bunu aşabilen
kadınlarımız da ileri yaşlarında neredeyse tek
başına aile yönetme engeline takılıp daha az
teknolojik işlere yöneliyorlar. Aslına bakarsanız
gece gündüz hizmet verilmesi gereken destek
kadroları için kadınlar, işverenler tarafından
yeğlenmiyor ki bunu anlamak mümkün.
Kadınlarımızın üstünden ev işleri sorumluluğunu
almadıkça da bu böyle sürecektir.
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Benim gözlemim, kadınların satış/pazarlama
ve yöneticilik konularında erkeklerden çok daha
başarılı oldukları yönünde. Tabi, bir kadın gözüyle
başarı kriterleri erkeklere göre farklılık gösteriyor
olabilir. Kadınların duygularla yoğrulmuş sabrı,
kararlılıkları, sebatkar oluşları, ekip çalışmasına
yatkınlıkları, detaycılıkları ve başarıyı paylaşma
istekleri çok yönlü düşünmeyi ve her an empati
yapmayı gerektiren bu konularda çok işe yarıyor.
Pek çok şirkete baktığımda, kadınların kurumsal
bellek olarak da çok önemli yerleri olduğunu
görüyorum.
Bu gözlemlerimin neredeyse tamamı özel
sektör için geçerli. Kamuda ise tam bir erkek
egemenliği var. Bu konuda atılan adımların
ne kadar işe yarayacağını ileride hep birlikte
göreceğiz.
-Bazı kurum ve şirketler kadınlara ücretsiz
bilgisayar kursu verilmesini sağlıyorlar ya da bu
tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar.
Sizin buna ilişkin görüşünüz ve düşünceniz nedir?
Kadınlara bu ortamlarda neler kazandırılabilir?
Kadınlara yalnızca bilgisayar kursu vererek bir
meslek sahibi yapamazsınız, olsa olsa teknoloji
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kullanma konusunda yeterliliklerini arttırır,
ufuklarını geliştirir, internet sayesinde araştırma
güdüsünü ateşlersiniz. Bunlar küçümsenecek
şeyler değildir ve çok önemlidir ancak bana göre
tek başına yeterli değildir. Bilgisayar eğitimi,
mesleki beceri kazandırma programlarının bir
parçası olduğu taktirde ise kadınların dünya
(erkekler J) ile rekabet etmelerini kolaylaştıracak
en önemli araçtır.
-Sivil toplum kuruluşları ve şirketlerin
yanısıra bilgisayar ya da teknoloji okuryazarlığının geliştirilmesi için devlet desteği
ile bu konuda bir seferberlik başlatılabilir
mi? Bu noktada halk eğitim merkezleri nasıl
değerlendirilebilir? Ya da başka neler yapılabilir?
-Bana göre devletin yapması gereken
ilköğretimden başlayarak teknoloji okuryazarlığının geliştirilmesi için çöpe atılmayacak,
sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek, bunun
için eğitmen üretmek v.b.
Sivil toplum kuruluşları (STK) ve şirketler, bir
seferberlik başlatabilir, bunun için devlet desteği
de alabilir ama bunlar, devletçe yapılacak ulusal
eğitim projelerinin yanında kumda taneler gibi
kalacaktır. STK’lar var güçleriyle bu konudaki
devlet politikalarını değiştirmek, düzenlemek,
toplumda farkındalık yaratmak, bunun toplum
tarafından ısrarla istenmesini sağlamak için
çalışmalılar. İstek yaratmak, gerekli toplumsal
baskıyı ve topyekûn seferberliği getirecektir.
-Bilişim sektöründe kadın çalışan oranı,
iş hayatında genele oranla yüksek olsa da, bir
araştırmaya göre yüzde 32,7 kadın ve yüzde 64,4
erkek istihdam oranlarıyla aradaki fark ortaya
çıkıyor. Geleceğin mesleği olan bilişim alanında
kadınları eğiterek, işgücü piyasasına katmak ne
kadar olası gözüküyor?
-Kadınların üretime katkılarını arttırabilmek
için en uygun alanlardan birisinin bilişim
olduğunu düşünüyorum. Kadının pratik zekâsı ve
duygusallığının birlikteliği yaratıcılığın gelişmesi
için adeta bir kuluçka görevi görüyor. Bilişim
konusunda da yaratıcılığın önemi yadsınamaz.
Bu konuda eğitime önem vermek elbette gerekli
ancak, kadının toplumdaki rolünü belirleyen
kültürel özelliklerimizin geliştirilmesi konusuna
öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
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Kız çocuklarımızı erkekler kadar meraklı
yetiştirebildiğimiz ve aile içindeki görevlerini
erkeklere paylaştırabildiğimiz ölçüde kadınların
ekonomiye katkılarını arttırabiliriz.
-Kendinizden kısaca söz eder misiniz?
Başarılı olduğunuz projeler neler? Hangi işleri
sonuçlandırdınız?
-Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği Bölümü’nden 1984 yılında mezun
oldum. 2 yıl içinde 2 değişik özel şirket ve bir kamu
kurumu deneyiminden sonra ortaklarımla birlikte
ADA Mühendislik ve Yazılım Hizmetleri Tic. Ltd.
Şti.’ni, on yıl sonra da Türkiye’nin ilk internet servis
sağlayıcılarından biri olan ADA-NET İnternet ve
İletişim Hizmetleri Tic. A.Ş. yi kurduk.
Yaşamımdaki en büyük başarının, 29 yıl
boyunca aynı şirketin hem çalışanı hem de
yöneticisi olarak bu şirketin alçakgönüllü
olamayacağım kadar dürüst/güvenilir olarak
bilinen bir şirket olmasına verdiğim katkı diye
tanımlayabilirim. Erkek iş ortaklarımın arasında
zaman zaman çok yorulduğumu hissetsem de
onların bana duydukları güven ve saygı sayesinde
huzurlu bir iş yaşamımız oldu. Mesleki başarı
olarak anılır mı emin değilim ama küçük bir anımı
da paylaşmak isterim: İş yaşamımın ilk yıllarında
geliştirdiğim muhasebe programının bir işletme
tarafından bilgim dışında kopyalanıp yaklaşık 10
yıl boyunca hiç bir destek almadan kullanıldığını
öğrendiğimde hem kızmış hem de çok mutlu
olmuştum. Yıllar sonra işletme sahibi kopyaladığını
bile unutmuş ve uygulamaya birkaç ufak ek
yapılmasını istemek üzere bana ulaşmıştı.
Bunlar dışında, Avrupa Birliği (AB) fonlu,
çok uluslu 4 büyük projeyi yönetip başarı ile
tamamlanmasına verdiğim katkıyı sayabilirim.
-Eklemek istediğiniz başka konu ya da
görüşleriniz var mı?
-Bir de kadınlar adına özeleştiri yapmak
isterim: Kadınların eğitime ya da kaliteli eğitime
ulaşma konusunda erkeklerle aynı fırsatlara
sahip olmadığını biliyoruz hepimiz. Buna karşın
kimi eğitimli kadınlarımızın aldıkları eğitimi
ekonomiye ya da sosyal yaşama katkı vermek için
kullanmadıklarını, bir başka deyişle iş yaşamında
yer almadıklarını görmek beni çok üzüyor.
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Mizah “sanal”
ortamda, etkisi
gerçek hayatta!..
İnternet, mizahın sunulduğu
mecralar arasında öncelikle tercih
edilen ortam olarak öne çıkıyor.
Popüler kişi ve olaylardan beslenen
mizah, internette “çok daha kolay,
dinamik ve etkin”. Geri dönüşlerin
çok daha hızlı alındığı internette
mizahı üretenler, sanal ortamda
da çok daha etkinleşmek zorunda
olduklarının farkında…
Aslıhan Bozkurt

T

eknoloji ile birlikte toplumsal, sosyal ve ekonomik hayatta
çok daha hızı köklü değişim ve dönüşümler yaşanıyor.
Son 50 yıldır hayatın neredeyse tüm alanlarında kendine
yer bulan, uçsuz bucaksız bir bilgi kaynağı olan, aranılan
her şeyi bulmayı mümkün kılan İnternet, tabiî ki eğlence

ve mizah için de başvurulan bir kaynak olarak göze çarpıyor. İnternet,
“sanal alem”in monotonlaşmasına hiç izin vermiyor. Artık internet de,
mizah ve eğlencenin sunulduğu mecralar arasında daha fazla tercihte
ağırlığını hissettiriyor. “Eğlendiren; gülüp hoşça vakit geçirilmesini
sağlayan her şey” olan mizah da, teknolojinin gelişmesine paralel
olarak değişti ve çeşitlendi.
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Çalışmaktan sıkılan veya biraz olsun neşeli
dakikalar geçirmek isteyenlerin, mizah tarzına
uygun web sitesini ziyaret edip bu sitelerdeki
haber, komik karikatür ya da fıkralara göz atması
yeterli. Genellikle karikatür, animasyon, video,
komik haberler, fıkra ve öykülerin yer aldığı
mizah ve eğlence içeren web siteleri, kişilerin
“net hayatı”nı hareketlendirirken büyüleyici mizah
dünyasında güzel zaman geçirmesini sağlıyor.
Günlük hayata yeni bir renk katan, yaratıcı kişi ve
ekiplerin oluşturduğu söz konusu siteler, internet
üzerinde Türkiye’de 2000’li yılların başından
itibaren faaliyete girmeye başladı. Bu alanda
faaliyet gösteren sitelerde sürekli bir sirkülasyon
yaşanıyor. Bir yandan büyük bir beklentiyle açılan
birçok site, bir süre sonra kapanmak durumunda
kalıyor bir yandan da yeni yeni siteler kendine yer
bulmaya çalışıyor.
Farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneleri bulunan
1 Nisan “Şaka Günü” nedeniyle, TBD BİLİŞİM
Dergisi olarak NİSAN 2015 sayımızda (175. Sayı),
sanal ortamda (internette) üretilip paylaşılan
“mizah” konusunu “Dosya” sayfalarımızda ele
aldık.
Bu kapsamda öncelikle Mizah Derneği, İnternette
de yayınlanan Penguen Dergisi’nden Erdil
Yaşaroğlu ve Selçuk Erdem; güncel olayları
farklı değerlendirip bunları insanlara mizahi
bir anlayışla sunan mizah-haber sitelerinden,
“Dürüst, tarafsız, ahlaksız haber” sloganıyla yayın
yapan Zaytung; “Mizah dünyasının özgür, bağımsız
ve muhalif sesi” Mizahhaber; son yıllarda büyük
beğeni toplayan Bobiler.org, Türk mizah tarihinin
en önemli kilometre taşı olarak değerlendirilen
Gırgır Dergisi’nde ilginç buluşları ile ünlü “Porof.
Zihni Sinir”i hayranlarıyla internette buluşturan
zihnisinir.com, Hacamat,Cafcaf olmak üzere
yaklaşık 20 İnternet sitesine ulaşmaya çalıştık
ancak gerek yoğunlukları gerek ilgisizlik
nedeniyle bu sitelerden yanıt alamadık.
Dosya sayfalarımıza Mizah Derneği Genel
Sekreteri, e-mizah.com’un sahibi, Kreatif Direktör
– Karikatürist Ahmet Altay, Lama Mizah Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Cem
Işık, Püfterem.com Yazı İşleri Müdürü Yunus
Emre Tolan ve Sessizmizah Editörü Ali Yıldız,
sorularımızı yanıtlayarak katkı verdi.
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İnternet ortamında mizahın da olması gerektiği
düşüncesiyle 2003’te e-mizah.com’u kuran Altay,
“Zamanı eğlendirerek öldürmüyoruz, insanların
zekâlarını harekete geçirerek eğlendiriyoruz”
derken internette kaliteli iş yapmak isteyenlerin
önüne çıkacak sorunların çözümünde kolaylık
sağlanmasını istedi.
Lama Mizah Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Işık, “Mizah, okuyana hayata farklı bir yönden
bakma yeteneği kazandırıyor” vurgusu yaparken
internetin, mizah kalitesini düşürdüğü görüşünde.
Püfterem.com Yazı İşleri Müdürü Tolan, tebessüm
ettirebilmeyi, bu şekilde nasıl bakabiliyorlar
dedirtebilmeyi önemsediklerini belirtirken
mizahın “çok üst düzey bir dil” ve “çok ciddi bir
şey” olduğunun altını çizdi.
ssszmzh.org Editörü Yıldız ise, “E-mizah, daha da
güçlenerek büyüyecek, kurumsallaşacak, kendi
kurallarını oturtacak” saptamasında bulunup
mizahın şu an, yoğun olarak sosyal medya ve
gençler arasında yayılıp geliştiğine işaret etti.
Mizah ihtiyacı azalır mı?
Görüştüğümüz kişiler, internet mizahının
temelinde de özgürlük olduğunun altını çizerken
internette yapılan mizahın “çok daha kolay, hızlı,
dinamik ve etkin” olduğu, basılı mizahtan daha
fazla göründüğü ve beğenildiğinde dönüşlerin çok
daha hızlı alınabildiğine dikkat çektiler.
Gerçek hayata dair içerikten beslenen mizahın
gittikçe internete aktığı, internette çizmenin
olumsuz taraflarının ise gerekli “kazancı”
sağlamaması ve “çabuk eskime” yaşanması
olduğu belirtildi. Popüler kişi ve olaylardan
beslenen mizahın yüzeyselleşmeye doğru gittiği,
telif hakları ve sitelerin hacklenmesi konusunda
yasal eksiklikler bulunduğu bildirildi.
İhtiyaç ve ilginin kesilmeyeceğine inanılan mizah
üretiminde, yabancı görsel kullanma yerine kendi
mizahımızı geliştirmek için çok daha fazla çaba
harcanması gerektiği ve mizahın sanal ortamda da
çok daha etkin olmak zorunda olduğu vurgulandı.
Tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de “internette
mizah” denildiğinde, çok farklı seçeneklerle
karşılaşılıyor. Mizah ve eğlenceye yer veren birçok
site bulunuyor. Öncelikle basılı mizah ürünleri,
internet üzerinden de izleyenlere ulaştırılıyor.
Mizah sitelerinin içerikleri temel olarak komik
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video, fotoğraf, resim, haber, durum, yazı,
söz, fıkra, karikatür ve animasyonlar şeklinde
sıralanıyor. Eğlence sitelerinde ise bunların yanı
sıra tavla, fal, satranç ve king gibi çeşitli oyunlar
da yer alıyor.
Kökeni M.Ö. 4-5 yy’a gidiyor
“Olayların gülünç, ilk bakışta görülmeyen yönlerini
fark ettiren, söz konusu olaylar üzerinde insanları
düşünmeye çağıran, düşündürürken güldüren
bir sanat” olarak tanımlanan mizah, insanın
topluca yaşamaya başladığı dönemde ortaya çıktı.
Her zaman hayatımızda önemli bir yere sahip
olan toplumlarda hep bir değer taşıyan mizah,
gelenek ve kuralların sorgulanmasında önemli rol
oynarken saldırma ve savunma amacı taşıyor.
Tarihsel süreçte giderek değişen ve güçlenen
mizahı “keskin dilli” bir sanata, Atinalılar
dönüştürmüş. Batılı kaynaklara göre; mizahın
kökeni, Milattan Önce (M.Ö) 4.ve 5. Yüzyıl’da,
Yunanistan’a kadar uzanıyor.
Ortaçağ, halkın desteğini alarak soyluları ve
belirli kişileri hedef alan mizahın gelişme
dönemi oldu. Bu dönemde, temelinde hoşgörü
bulunduran mizah anlayışıyla, toplumsal, politik
ve ekonomik sorunlara sözlü veya yazılı olarak
ama ince bir alayla yanıt verilmeye çalışıldı.
19. yüzyılda matbaanın yaygınlaşması, mizah
türlerinin gelişmesinde etkili olurken 20. yüzyılda,
komik öğelerin yanı sıra ürkütücü ve korkunç
öğelere de yer veren yeni bir mizah türü olan
“kara mizah” ortaya çıktı ve “siyasal mizah” da
önem kazandı. Bu arada mizahın psikolojik olarak
iyileştirici gücünün farkına varıldı. Sanatsal ve
edebi metinlerde yer alan mizah böylece çeşitli
hastalıkların tedavisinde de kullanıldı.
“Derdini Marko Paşa’ya anlat”
Bir “kültür işi” olduğu kabul edilen, Türkçe
karşılığı “Güldürü” olan mizah, Türk toplumunda
oldukça eskiye dayanıyor. Sözlü edebiyat
sayılabilecek (Dede Korkut hikâyeleri, Karagöz
ile Hacivat, Keloğlan masalları ve Nasrettin Hoca
fıkraları) ve orta oyunlarıyla aktarılan Türk mizahı
edebiyatı, Tanzimat Dönemi’nde değişiyor. Türk
mizah yayıncılığının ise yaklaşık 150 yıllık bir
geçmişi bulunuyor. Türkiye’nin gerçek anlamda
ilk mizah dergisi sayılan “Diyojen”, 1869’da
İstanbul’da yayımlanıyor. 1908’de 2. Meşrutiyet’in
ilanıyla birlikte mizah dergilerinin sayısında bir
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patlama yaşanıyor. Cumhuriyet Dönemi’nde ise
Türk mizahı yeni ve farklı bir yapı kazanıyor.
Marko Paşa, “siyasal mizah” türünün bir temsilcisi
olarak 25 Kasım 1946’da çıkan ilk gazete oluyor.
Öyle ki, “Marko Paşa” o yıllarda halk arasında
adeta mizahi bir anlam kazanıyor ve “Git derdini
Marko Paşa’ya anlat” sözü espritüellik adına
kullanılıyor.
Kesintilerle de olsa 55 yıl yayın hayatını sürdüren
“Akbaba”ise, 1977’de kapandığında Türkiye’nin en
uzun ömürlü mizah dergisi olma unvanını alıyor.
1969’da Türkiye Karikatürcüler Derneği
kurulurken 1972’de Oğuz Aral’ın çıkarttığı “GırGır”
yepyeni bir ekol başlattı. “Bir mizah okulu” görevi
üstlenen GırGır, günümüzde çıkan birçok mizah
dergisinin çizer ve yazar ekibini yetiştirdi. 1990 ve
2000’lerde ise kitle iletişim araçları, mizahçıları
etkileyip büyük ölçüde değiştirip dönüştürdü.
Halen internet ortamında yayınlanan mizah
sitelerinden bazılar şöyle:
zaytung.com
bobiler.org
mizahhaber.blogspot.com.tr
e-mizah.com
sosyomizah.com
anlikmizah.jimdo.com/
xn--hacyatmaz-xpb.com
cilgin-bedis.com
karikaturize.com
zihnisinir.com/tr
erenet.net
gulmece.com
hayalevi.com
komikaze.net
komikdunya.com
komikim.com
kommik.com
lazland.com
turkmizah.com
mizah-tr.com
mizah.radyolojiteknikerleri.com
mizahsen.com
komik-fikralar.com
tantana.net
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e-mizah.com sahibi Ahmet Altay:

Zamanı eğlendirerek
öldürmüyoruz,
insanların zekâlarını
harekete geçirerek
eğlendiriyoruz

Dosya sayfalarımıza Mizah Derneği Genel Sekreteri, e-mizah.com’un sahibi, Kreatif Direktör –
Karikatürist Ahmet Altay da sorularımızı yanıtlayarak katkı verdi.
Mizah portalı olan “e-mizah.com”, 2003’te internet ortamında mizahın da olması gerektiğini
düşünen Altay tarafından kurularak yayın hayatına başlamış. Ekip ilk başta 4 kişi iken şimdilerde
25’e yakın çizer ve 20’ye yakın yazarı bulmuş. Eski ve yeni çalışmalar, günlük gündem karikatürleri
ve içeriği her gün yenilenen bir mizah portalı haline gelen e-mizah.com iki yılda 40 bin üyeye ulaşmış.
Şimdiki üye sayısı ise 40 bin + 5 bin.
İnternet ortamının insanlara her alanda çok daha efektif, zengin içerik ve kolaylıklar sağlayabilme
olanağına sahip bir mecra olduğuna işaret eden Altay, e-mizah com’un “internet ortamında portal
mantığında yapılan ilk site” olmasının yanı sıra, “içeriğinin zenginliği ve temiz mizah anlayışındaki
hassasiyeti” ile başarılı olduğunu söyledi.
Altay, içeriklerini oluştururken “temiz mizah” diye nitelendirdiği “milli ve manevi değerlere saygılı
ve kişilik haklarına karşı hassas yaklaşım” sergilediklerini bildirip “Salt cinsellikten beslenen bir
mizah anlayışımız çok şükür yok” dedi.
“Zaman ne kadar değişse de imkânlar ne kadar farklılaşsa da internet mutlaka gerçek hayata
dair içerikten beslenir. Farklılaşan sadece sunun şeklidir” diyen Altay, gerçek kişilerle ilgili mizah
yaparken kişilik haklarına dikkat ettikleri için bir sıkıntı yaşamadıklarını, amaçlarının “ birilerine
hakaret etmek değil, hicvetmek” olduğunun altını çizdi.
“Şartlar ne olursa olsun, hayatın özüne dair her mizahi durum, insanları tebessüm ettirir”
saptamasında bulunan Altay, haber ve içerikleriyle mizah yapmanın ötesinde eleştiri ve protesto
niyetinde olduklarını belirterek “Özgürlükler anlamındaki kısıtlamalara karşı olduğumuz gibi özgürlük
adı altında başka insanların özgürlüklerinin kısıtlanmasına da karşıyız. Eleştiri ya da protestodaki
kriterimiz hak ve adalettir” diye konuştu.

İnternet ortamında
mizahın da olması gerektiği
düşüncesiyle 2003’te
e-mizah.com’u kuran Altay,
internetin gerçek hayata
dair içerikten beslendiğini
belirtti. Altay, internette
kaliteli iş yapmak
isteyenlerin önüne çıkacak
sorunların çözümünde
kolaylık sağlanmasını
isteyerek “Üretmek zor,
bozmak kolaydır. Ki, sanal
ortam, bu konuda son derece
açıklara sahip” dedi.

Altay, internet ortamında mizah yapmanın kolaylığını hızlı ve etkin bir şekilde insanlara ulaşmak,
dezavantajının ise “çok çabuk eskimek” olduğunu vurguladı.
Mizahı internet ortamında yapmanın önünde herhangi bir engel olmadığını kaydeden Altay,
sadece bu mecrada kaliteli iş yapmak isteyenlerin önüne çıkacak sorunların çözümünde kolaylık
sağlanmasını istedi. Sitelerin hacklenmesi ile ilgili yasal eksikliklerin olduğuna değinen Altay, bu tür
sorunların en kısa zamanda düzenlenmesini beklediğini bildirip “Üretmek zor, bozmak kolaydır. Ki
sanal ortam, bu konuda son derece açıklara sahip” uyarısında bulundu.
“Toplum olarak mizah, sosyal hayatımızın tam da göbeğinde. Her zaman ülkemizde mizah ilgi
görmüştür, sadece şekli ya da mecrası değişmiştir” diyen Altay, mizah öğesi altında yazı, fıkra,
karikatür ve animasyon da yayınladıklarını anlattı.
“Zamanı eğlendirerek öldürmüyoruz, insanların zekâlarını harekete geçirerek eğlendiriyoruz”
ifadesini kullanan Altay, sanal ortamda üretilen mizahın geleceği konusunda “Gelecekte ne tür
yenilikler olacak bilemiyorum ama mizah hiçbir zaman ölmez. Sadece hayatın değişkenliklerine ayak
uydurmak gerekir” sözleriyle söyleşiyi bitirdi.
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-E-mizah’ın hikâyenizi kısaca anlatır mısınız,
e-mizah, nasıl doğdu? İsminiz neden E-mizah?
Yayına ne zaman, kimlerle başladınız? Ekip nasıl
bir araya geldi? Kimsiniz ve kaç kişisiniz?
-Türkiye’de internetin yeni yeni bilindiği ve
kullanımda olduğu zamanda, bu mecrada
mizahın da olması gerektiğini düşündüğümden,
2003 senesi başlarında fizibilite çalışmalarına
başladık. Basılı bir materyalde olduğundan daha
fazlasının, internet ortamında kolayca insanlara
ulaşabilmesini hedefledik. İnternet ortamı
insanlara her alanda çok daha efektif, zengin
içerik ve kolaylıklar sağlayabilme imkânına sahip
bir mecra.
Sitenin isminin e-mizah olmasının nedeni, mizahın
elektronik ortamdaki en iyi kısaltması olduğunu
düşünmemiz. E-mizah.com, emizah.com, e-mizah.
net ve emizah.net domainleri de bize ait.
2003 senesi Mayıs’ında sitemiz yayına başladı.
25’e yakın çizer ve 20’ye yakın yazar arkadaşların
eski ve yeni çalışmalarının, günlük gündem
karikatürünün olduğu ve içeriği her gün yenilenen
bir mizah portalı haline geldi. Kısa bir zaman
içerisinde e-mizah.com (2 senede) 40 bin üyeye
ulaştı.
Ekip olarak ilk başta 4 kişi idik. Şimdilerde ise
Mizah Derneği bünyesinde bulunan arkadaşlar ve
Cafcaf mizah dergisi ile Hacamat mizah dergisi
ekibindeki arkadaşlar ekibimizin bir parçası haline
geldi.

-E-mizah’ın tutmasının sırrı ne? Gücünüzü
nereden alıyorsunuz?
-Belirttiğim gibi internet ortamında portal
mantığında yapılan ilk site olmasının yanı sıra,
içeriğinin zenginliği ve temiz mizah anlayışındaki
hassasiyeti diye düşünüyorum.
-Şu anki (Mart 2015) üye sayınız kaç?
E-mizah’da kaç kişi çalışıyor? Editörlerinizi nasıl

seçiyorsunuz? Editörleriniz dışında düzenli içerik
üretebilen, size katkı verenler var mı?

-2010 senesinde bir hack saldırısı neticesinde
sitemizin database’inde bir sorun oldu. Haliyle çok
üzüldük. Önümüzde iki seçenek vardı, ya yedek
dosyalarla o şekilde devam etmek ya da sil baştan
bir site arayüzü... Biz de ikincisine karar verdik. Şu
an itibariyle üye sayısı 5 bin civarında; yani 40 bin
+ 5 bin...
E-mizah, tamamen ticari kaygı taşımayan bir
oluşum. 2003 senesinden bu yana bu siteye emek
vermiş insanların sayısı çok fazla. An itibariyle
4 içerik editörü, 2 çizer ve 1 yazılımcıdan oluşan bir

ekibimiz var.

Aslında sitemize üye olan her takipçimiz birer
editörümüz. Abartmıyorum J. Şu an ki editörlerimizin
tamamı bu şekilde oldu. Temiz mizahı seven ve
önemseyen insanlar... Sağolsunlar dışarıdan da içerik
noktasında kimden ricada bulunsak kırmadılar. Bu
vesile ile hepsine sonsuz teşekkürler...

-Dikkat ettiğiniz ölçütler nelerdir? İçeriğinizi
nasıl oluşturuyorsunuz?

-Kısaca “temiz mizah” diye nitelendirmiş olduğum
şey, milli ve manevi değerlere saygılı ve kişilik
haklarına karşı hassas yaklaşım. Salt cinsellikten
beslenen bir mizah anlayışımız çok şükür yok.
İçeriğimizi hazırlarken bahsettiğim kriterlere uyan her
türlü tebessüm ettiren konu bizim içeriğimiz olabilir.

- Sizi kimler takip ediyor? Okur kitlenizi
tanımlayabilir misiniz?
-Temiz mizahı ve kaliteyi önemseyen herkes.

-Mizah, okuyana ve yazana ne kazandırır?
Yayınınızda neyi hedefliyorsunuz?
-Hayata farklı bir gözle ve tebessümle bakmayı
kazandırır. Hedefimiz kaliteli ve seviyeli mizaha
elimizden geldiğince katkı sağlamak.

-Sizce İnternet’ten yayınlanan mizah
temelinde nerelerden besleniyor?
-Zaman ne kadar değişse de imkânlar ne
kadar farklılaşsa da internet mutlaka gerçek
hayata dair içerikten beslenir. Farklılaşan sadece
sunun şeklidir.

-Hayır. Zaman zaman ironi ve kara mizah da
yapıyoruz. Gerçek kişilerle ilgili mizah yaparken de
kişilik haklarına dikkat ettiğimiz için herhangi bir sıkıntı
olmuyor. Amacımız birilerine hakaret etmek değil,
hicvetmek.

-Türkiye’de mizah kültürü hangi mecralar
üzerinden gelişiyor? E-mizah’ı ayakta tutan
motivasyonlar nelerdir?
-Nasreddin Hoca’ya kadar gidebilir bunun ucu.
İnanılmaz zengin bir kültüre sahip coğrafyada
bulunuyoruz. Popüler yaklaşımı sevmediğimizden
bu soruya siyasi mecra diyemeyeceğim..J
Motivasyonumuz hayata tebessümle bakıyor
olmamamız ve başkalarının da bundan etkileşim
içinde olmasını sağlamak.
-İnternete yeni düzenlemelerin getirildiği,
siyasi atmosferin oldukça gergin olduğu
bugünlerde sizce nelere gülüyoruz?
-Şartlar ne olursa olsun hayatın özüne dair her
mizahi durum insanları tebessüm ettirir.

-İçerikleriniz hep güldürüyor mu? Gerçek
kişilerden yola çıkılarak yapılan mizah sıkıntı
yaratıyor mu?
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-Haberleriniz ve içeriklerinizde mizah yapmanın
ötesinde eleştiri ve protesto niyetiniz var mı? Bu
konuda görüşünüzü alabilir miyiz?
-Elbette. Özgürlükler anlamındaki kısıtlamalara
karşı olduğumuz gibi, özgürlük adı altında başka
insanların özgürlüklerinin kısıtlanmasına da karşıyız.
Eleştiri ya da protestodaki kriterimiz hak ve adalettir.

-Herkes üzerine espri yapılabilir ancak espri
yapma ile aşağılama arasındaki ince çizgi nedir?
-Kendimize yapılmasını istemediğimizi başkasına
da yapmıyoruz.

-Okurla iletişiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
Okurlarınız size kolay ve çabuk ulaşabiliyor mu?
-Sitemizdeki e-forum’dan ya da e-posta aracılığıyla.
Evet bize kolay ve çabuk ulaşılabiliniyor.

-Sosyal medya ile yükselişte olan mizah
siteleri hangileridir?
-Çok site var, isim vermek istemem.
-İnternet ortamında mizah yapmanın kolaylığı,
avantaj ve dezavantajları nelerdir?

-Sizce insan neden mizah ile ilgilenir?
-Çünkü insanın gülmeye ihtiyacı var, yani mutlu
olmaya.
-Toplum olarak mizaha olan ilgimiz nedir?
Türkiye’de mizah en fazla ne zaman büyük ilgi
gördü? Mizaha olan ilginin kesildiği görüşüne
katılıyor musunuz? Siz nelere gülersiniz?
-Toplum olarak mizah, sosyal hayatımızın
tam da göbeğinde. Her zaman ülkemizde mizah
ilgi görmüştür, sadece şekli ya da mecrası
değişmiştir. Katılmıyorum. Basit olmayan ve
herkesin ilk bakışta güldüğü şeyler dışındaki
şeylere gülerim; özellikle ince ve zekice
olanlarına.
-İnternette çizmenin farkı nedir? İnternette
çizmenin hoşunuza giden ve gitmeyen yanları
nelerdir?
-Hiç bir farkı yok, sadece yayımlanma düzlemi
birinde kâğıt diğerinde ekran.
-Mizahı internette üreterek para kazanıyor
musunuz?
Hayır. Bu amaçla girmedik bu yola.

-Hızlı ve etkin bir şekilde insanlara ulaşmak fakat çok
çabuk eskimek. Yeni çağ böyle bir şey, hızlı tüketim..

-Mizah sitesi ile kendilerini eğlence sitesi
olarak gören siteler arasında nasıl bir fark var?

-Mizahı internet ortamında yapmanın önünde
engeller var mı? Bu engelleri kaldırmak için neler
yapılması önerirsiniz?

-Biz mizah öğesi altında yazı da yayınlıyoruz, fıkra
da, karikatür de, animasyon da. Yani içerik zenginliği
söz konusu ve etkileşim. Zamanı eğlendirerek
öldürmüyoruz, insanların zekâlarını harekete geçirerek
eğlendiriyoruz.

-Bence herhangi bir engel yok. Sadece
bu mecrada kaliteli iş yapmak isteyenlerin
önüne çıkacak sorunların çözümünde kolaylık
sağlanmalı. İlk başta demiştim site hacklenmesi
ile alakalı girişim yaptığımızda yasal eksikliklerin
olduğunu gördük. Umarım bu tür sorunlar en
kısa zamanda düzenlenir. Üretmek zor, bozmak
kolaydır. Ki, sanal ortam, bu konuda son derece
açıklara sahip.
-Elektronik ortamda yayınlanan mizah denince
aklına hangi siteler geliyor?
-Bu konuda da isim vermekten ziyade bu tür
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-Sanal ortamda üretilen mizahın geleceğini
nasıl görüyorsunuz? Türkiye’de e-mizah sizce
umut veriyor mu?
-Gelecekte ne tür yenilikler olacak bilemiyorum
ama mizah hiçbir zaman ölmez. Sadece hayatın
değişkenliklerine ayak uydurmak gerekir.
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Lama Mizah Dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Cem Işık:

Mizah, okuyana
hayata farklı
bir yönden
bakma yeteneği
kazandırıyor

Dosya sayfalarımız için sosyal medya mizahına yön veren kişilerden oluşan Lama Mizah Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Cem Işık ile görüştük. İsmi ve logosunu tükürmesiyle ünlü
lama hayvanından alan, muhalif bir kadro tarafından hazırlanan dergi, “tükürmeden konuşamayan
aylık mizah dergisi” sloganıyla yayın hayatına geçti. Logosu Tolga Üstün tarafından çizilen dergide,
Ali Ersoy Yazı İşleri Sorumlusu olarak görev alıyor. Lama Mizah Dergisi’ndeki karikatüristlerin kimisi
makine mühendisi, kimisi şoför, kimisi ise özel sektörde tasarımcı.
Penguen dergisinin amatör gününe katılmak için Ankara’dan İstanbul’a gidip binaya bile
alınmadığında bu dergiyi kurmaya karar vermiş Işık. Özel bir telekomünikasyon firmasında tekniker
olarak çalışan Işık, derginin kendi maddi olanaklarıyla 9. sayıya kadar gelebildiğini ancak maddi
olarak yetersizlikleri nedeniyle basılı yayınına ara verdiğini ve internet üzerinden yayına devam ettiğini
anlattı. Lama Mizah Dergisi’nin ilk sayısı, 2013 Mart ayında İzmir’de çıkarıldı. 13 bin takipçisi bulunan
sitenin editörlük işlerinin tümünü Işık, yapıyor. Türkiye’de, “hakaret” ve “küfür” konusunda hem
hukuksal hem mantıksal sorunlar olduğuna dikkat çeken Işık, “Neyin hakaret olup olmadığına karar
vermek zor” dedi.
İçerik konusunda özgür bir çizer kadroları bulunduğunu belirten Işık, “Kuruluş amacımızdaki gibi
herkes çizsin, istediğini çizsin politikası izliyoruz” derken okur kitlelerini “muhalif ve genç kesim”
olarak tanımladı.
“Mizah, okuyana hayata farklı bir yönden bakma yeteneği kazandırıyor” vurgusu yapan Işık,
“İnternet mizahının temelinde özgürlük var. Bir çizer ya da çizer olmasa bile aklında güzel bir fikri
olan bir kullanıcı bile, birkaç çizgi ile çok etkileyici işler çıkartabiliyor ve bu çalışmasının altına
imzasını atmak zorunda değil. Yani yargılanmadan, özgürce mizah yapıp eleştirebiliyor” diye konuştu.
İnternetin, mizah kalitesini oldukça düşürdüğünü iddia eden Işık, bilen bilmeyen herkesin
bir şeyler yaptığı, bunların arasında çok güzellerin yanı sıra çok kötülerin de olduğu bir durum
yaşandığına işaret etti.

Türkiye’de, “hakaret” ve
“küfür” konusunda hem
hukuksal hem mantıksal
sorunlar bulunduğunu
belirten Işık, internetin,
mizah kalitesini düşürdüğü
görüşünde. İnternette
çizmenin tek olumsuz
tarafının gerekli “kazancı”
sağlamaması olduğuna
dikkat çeken Işık,
“basılı mizahın sanala
aktarılması”ndan yana
olduğunu söyledi.

Mizahı internet ortamında yapmanın önünde çok engel olduğunu düşünmeyen ancak internette
çizmenin tek olumsuz tarafının gerekli “kazancı” sağlamaması olduğunun altını çizen Işık,
internette yapılan mizahın, basılı mizahtan daha çok görünüp beğenildiği, geri dönüşlerin daha hızlı
alınabildiğine değindi.
“Bizim ülkemizde kültür, paralıların işi. Asgari ücretli bir çalışan, mizahla çok ilgilenmiyor,
ilgilenemiyor. Kitap da okuyamıyor. Çünkü alamıyor. Bizim mizaha olan ilgimiz aslında azalmadı,
sadece alım gücümüz azaldı ve çok bölündük. Artık insanlar kendi siyasi düşüncesinde olmayan bir
çizerin çalışmasına komik bile olsa gülmüyor” saptamasında bulunan Işık, gerekli maddi koşulları
sağlayabilirlerse ileri vadedeki planlarının dergiyi basıp halkın en çok beklemek zorunda olduğu
yerlere ücretsiz dağıtacaklarını söyledi.
“Basılı mizahın sanala aktarılması”ndan yana olduğunu ifade eden Işık, söyleşiyi “mizah ve
yazı, her zaman kâğıt üzerinde olmalı. Bir yerde durmalı. İnternet çöplükten başka bir şey değildir.
Değerli malzemelerin olduğu bir çöplük. Ama hiçbir
zaman bir kütüphaneye ‘çöplük’ diyemeyiz. Kâğıt
medeniyetin en önemli temel taşıdır” vurgusuyla
tamamladı.
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- Lama Mizah Dergisi’nin hikâyenizi kısaca
anlatır mısınız, Lama Mizah Dergisi, nasıl doğdu?
İsminiz neden Lama Mizah Dergisi? Yayına ne
zaman, kimlerle başladınız? Ekip nasıl bir
araya geldi? Kimsiniz ve kaç kişisiniz? Gücünüzü
nereden alıyorsunuz?
-Hikâye biraz ilginç başladı. Ben Cem Işık.
Ankara’da yaşıyorum. Bilgisayar programcılığı
mezunuyum.
Bir gün Penguen dergisinin amatör gününe
gitmek istemem ile başladı bütün hikâye.
Amatör günleri keyiflerine göre yapıyorlarmış.
2 saat önceden belli oluyormuş. Düşünün
Ankara’dan İstanbul’a gitmeniz için 2 saatiniz
var. Jeti olan amatör çizer tanımıyorum bu
piyasada. En zengininin altında Şahin’i, Doğan’ı
vardır. Ankara’dan İstanbul’a gidip binaya bile
alınmadığımda bu dergiyi kurmaya karar verdim.
Herkese açık bir dergi.
Sonra sosyal medyanın en büyük mizah
kaynağı olan bobiler.org’daki arkadaşlarıma
planlarımı anlattım. Tabi cebimizde beş kuruş
paramız yok. Yaklaşık 20 kişilik bir ekip kurup
çizmeye başladık. Sonra Düşünbil Bilim Dergisi’ni
çıkartan Olcay Yılmaz bize aracılık etti ve ilk
sayımızı İzmir’de bastık.
Derginin isim babası Emre Sarıkaya. Hayvan
isimleri mizah dergilerine uygun oluyor zaten.
Lama da ilginç bir hayvan ve tükürmesi ile

meşhur. Böyle bir özellik tam da eleştirisel bir
mizaha uygun olur diye düşündük ve yanılmadık.
Çok iyi tepkiler aldık. 2013 Mart ayına ilk sayımızı
çıkardık. Kadromuz sosyal medyanın mizahına
yön veren kişilerden oluşuyordu. Tahsin Kaya,
Mustafa Saray, Tolga Üstün, Onur Kök, Oğuzhan
Tümkaya, Mehmet Özdemir, Emre Yalçın, Ali
Ersoy (Yazı İşleri Sorumlusu), Şeref Efendiler,
Meryem Çimen, Umut Can, ayrıca eski Leman
çizeri Ersin Gündoğdu. Hiçbir kazanç olmaksızın
zamanlarını ve emeklerini döken bu arkadaşlar
gerçekten çok güzel bir iş başardılar ve kısa
sürede ismimiz duyulmaya başladı. Galiba işimizi
amatör ruhumuzdan alıyorduk.
-Şu anki (Mart 2015) üye sayınız kaç?
Lama Mizah Dergisi’nde kaç kişi çalışıyor?
Editörlerinizi nasıl seçiyorsunuz? Editörleriniz
dışında düzenli içerik üretebilen, size katkı
verenler var mı?
-Dergimiz şu anda bir süreliğine bekleme
aşamasında. Yaklaşık 100 adet abonemiz
vardı ve bütün gönderimleri tamamladıktan
sonra abonelikleri durdurduk. Maddi sorunlar
nedeni ile basılı yayınımıza ara verdik. İnternet
üzerinden devam ediyoruz. İnternet üzerinden
13 bin takipçimiz var. Editörlük işlerin tamamını
kendim yapıyorum. Çünkü çok riskli ve özveri
gerektiren bir iş. Ayrıca çok önemli bir şey
başardık ve aramızdan 3-4 amatör arkadaşımızı
profesyonel dergilere katılmasını sağladık. Utku
Can Akyol, Efecan Sezer, Zehra
Ömeroğlu gibi arkadaşlarımızı
artık profesyonel olarak Leman,
Bayan Yanı gibi dergilerde
çalışıyorlar.
- Dikkat ettiğiniz ölçütler
nelerdir? İçeriğinizi nasıl
oluşturuyorsunuz? Günlük,
aylık veya yıllık okur- takip
edenlerinize ilişkin bilgi
verir misiniz? Sizi kimler
takip ediyor? Okur kitlenizi
tanımlayabilir misiniz?
-Ülkemizde biraz hakaret ve
küfür konusunda hem hukuksal
hem mantıksal sorunlar var.
Neyin hakaret olup olmadığına
karar vermek zor. Artık, “hırsıza
hırsız” dediğimiz zaman suçlu
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olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Onun
için çok dikkatli davranmak zorundayız. İçerik
konusunda özgür bir çizer kadromuz var.
Kimseye “Bunu neden çizdin?” demiyoruz.
Kuruluş amacımızdaki gibi herkes çizsin,
istediğini çizsin politikası izliyoruz. Okur
kitlemiz muhalif ve genç kesim diyebiliriz.
- Mizah, okuyana ve yazana
ne kazandırır? Yayınınızda neyi
hedefliyorsunuz? “Mizah” ve “ironi”
anlamında etkilendiğiniz siteler var mı?
-Mizah okuyana hayata farklı bir yönden
bakma yeteneği kazandırıyor. Ancak
atalarımızın dediği gibi bazen eşşeklik
baki kalabiliyor. Onlar için henüz bir çare
bulamadık. Biz bobiler.org ve zaytung
sitelerini takip ediyor ve onlara gülüyoruz.
Gerçekten çok etkileyici bir mizah anlayışları
var.
- Sizce İnternet’ten yayınlanan mizah
temelinde nerelerden besleniyor?
İçerikleriniz hep güldürüyor mu?
-İnternet mizahının temelinde özgürlük
var. Bir çizer ya da çizer olmasa bile aklında
güzel bir fikri olan bir kullanıcı bile birkaç
çizgi ile çok etkileyici işler çıkartabiliyor ve bu
çalışmasının altına imzasını atmak zorunda
değil. Yani yargılanmadan, özgürce mizah
yapıp eleştirebiliyor. Şahsi olarak ben kara
mizah yapıyorum. Onun için çok güldürdüğüm
söylenemez. Ancak diğer arkadaşlarımın
gerçekten efsane olmuş çalışmaları vardır.
- Gerçek kişilerden yola çıkılarak yapılan
mizah sıkıntı yaratıyor mu?
-Henüz bize bir sıkıntı yaratmadı ancak ilginç
bir anımı paylaşabilirim. Dergimizin ilk sayısını
İzmir’de basmıştık. 2. sayıyı Ankara’da bastırmak
için matbaa ararken bir matbaada elimdeki dergiyi
gören bir sorumlu bir karikatürümüzdeki ilk çağ
insanını bir bakana benzetti ve “Siz bakanımızı
çıplak çizip kravat takmışsınız. Biz bu dergiyi
basmayız” demişti. Kraldan çok kralcılıkla

uğraşıyoruz diyebiliriz. Daha kralın bizimle
uğraşmasını sağlayamadık.
-Türkiye’de mizah kültürü hangi mecralar
üzerinden gelişiyor? Lama Mizah Dergisi’ni
ayakta tutan motivasyonlar nelerdir?
-İnternetin çok büyük payı var. Ancak internet,
mizah kalitesini oldukça çok düşürdü. Yani bilen
bilmeyen herkesin bir şeyler yapması, bunların
arasında çok güzellerinin olmasının yanı sıra
çok kötülerinin de olması gibi bir durum var. Bizi
ayakta tutan şey, bir sponsor bulma ve dergiyi
tekrar basılı hale getirme umudu diyebilirim.
- İnternete yeni düzenlemelerin getirildiği,
siyasi atmosferin oldukça gergin olduğu
bugünlerde sizce nelere gülüyoruz?
-Siyasiler zaten ister istemez bize, “muz orta”
(“güzel orta” anlamına gelen futbol deyimi)”
açıyorlar.
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Örnek olarak Ahmet Davutoğlu’nun bir TV
programına çok uzun bir kravat ile çıkması
bütün mizahçılar için malzeme oldu. Sonra
Tayyip Erdoğan’ın sesi kısılmış bir şekilde
mitinge çıkması. Artık yaptıkları olumsuz
yönetim biçimlerini eleştirmekten çok düştükleri
durumları mizahlaştırıyoruz.
- Okurla iletişiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
Okurlarınız size kolay ve çabuk ulaşabiliyor mu?
-Bütün okurlarda mail adresimiz, facebook
hesaplarımız hatta cep telefonu numaram var
diyebilirim. İletişim sorumuzun yok. Ankara’da
bir kitabevinde yürütüyorum dergi işlerini.
Gelip ziyaret bile ediyorlar. Facebook’ta Cem
Işık yazarak bana, Lama Mizah Dergisi yazarak
dergimizin sayfasına ulaşabilirler.
-Sosyal medya ile yükselişte olan mizah
siteleri hangileridir?
-Bobiler.org ve zaytung sürekli yükselişte.
Onların koltuğunu sarsacak henüz bir mizah
oluşumu çıkmadı.

-Maalesef üzülerek söylüyorum, bizim
ülkemizde kültür, paralıların işi. Asgari ücretli bir
çalışan, mizahla çok ilgilenmiyor, ilgilenemiyor.
Kitap da okuyamıyor. Çünkü alamıyor. Eğer
gerekli maddi koşulları sağlayabilirsek ileri
vadedeki planımız, dergimizi basıp, halkın en çok
beklemek zorunda olduğu berber, kuaför gibi
yerlere ücretsiz dağıtım yapmak. Bizim mizaha
olan ilgimiz aslında azalmadı, sadece alım
gücümüz azaldı ve çok bölündük. Artık insanlar
kendi siyasi düşüncesinde olmayan bir çizerin
çalışmasına komik bile olsa gülmüyor.
- Internette paylaşılan mizahta son
zamanlarda görseller malzemeler tercih
ediliyor. Ancak bunların çoğu yabancı kaynaklı
olduğu, Türk mizahçılarının komik ürünler
üretmedikleri bu alanda bir kısır döngüye
mahkûm kaldığımızdan yakınılıyor. Bu konudaki
değerlendirmenizi alabilir miyiz?
-Hangi konuda dışarıya bağlı değiliz ki mizahta
olmayalım. Ama bu üretim kısırlığına katılmıyor.
İnci sözlükte zıpkın gibi gençlerimiz var mesela.
Görsel kullanarak gerçekten komik çalışmalar
çıkartabiliyorlar. Bu konuda derginin kurucusu,
arkadaşım Serkan İnci’yi tebrik etmek lazım.

-İnternette çizmenin farkı nedir? İnternette
çizmenin hoşunuza giden ve gitmeyen yanları
nelerdir?

-Sanal ortamda üretilen mizahın geleceğini
nasıl görüyorsunuz? Türkiye’de e-mizah sizce
umut veriyor mu?

-İnternette çizmenin tek olumsuz tarafı sizi bu
işte profesyonelleşmek adına gerekli olan kazancı
sağlamıyor olması. Onun dışında internette
yapılan bir mizah, basılı olarak yapılan mizahtan
daha çok görünüp beğeni alıyor. Geri dönüşler
daha hızlı alınabiliyor.

-Benim görüşüm basılı mizahın sanala
aktarılması. Yani mizah ve yazı, her zaman kâğıt
üzerinde olmalı. Bir yerde durmalı. İnternet
çöplükten başka bir şey değildir. Değerli
malzemelerin olduğu bir çöplük. Ama hiçbir
zaman bir kütüphaneye çöplük diyemeyiz. Kâğıt
medeniyetin en önemli temel taşıdır.

-Mizahı internet ortamında yapmanın önünde
engeller var mı? Bu engelleri kaldırmak için
neler yapılması önerirsiniz?
-Bu konuda bir engel ile karşılaşmadık. Çok
bir engel olduğunu da sanmıyorum. Tabi ki daha
özgürlükçü bir yönetim geldiğinde daha rahat
olacağı aşikâr.
-Toplum olarak mizaha olan ilgimiz nedir?
Türkiye’de mizah en fazla ne zaman büyük ilgi
gördü? Mizaha olan ilginin kesildiği görüşüne
katılıyor musunuz?
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Püfterem.com Yazı İşleri Müdürü Yunus Emre Tolan:

Tebessüm ettirebilmeyi,

b u şe k i l de n a sıl
b a k a b i l i yo r l a r
de d i r te b i lme y i
ön e ms i yo r uz

“İnternette mizah” konulu “Dosya” sayfalarımız için yönelttiğimiz soruları,
Püfterem.com Yazı İşleri Müdürü Yunus Emre Tolan da yanıtladı. “Meselelerin Püf
Noktasına dokunalım Muhteremler” diye kendi aralarında kullandıkları mottodan
hareketle siteye “Püfterem” ismini verdiklerini anlatan Tolan, Püfterem.com’un
ayda yaklaşık 27-30000 arası ziyaretçisi, 68 bin civarında facebook beğeneni ve 20
binin üzerinde twitter izleyicisi olduğunu söyledi.
“Ahlaklı bir site olmaya çalışıyoruz. Müstehcenliğe yer vermiyoruz” diyen Tolan,
kişileri değil fikirleri, anlayışları, toplumdaki yanlışlıkları konu edindiklerini kaydetti.
Mizahın “çok üst düzey bir dil” ve “çok ciddi bir şey” olduğunu vurgulayan Tolan,
mizah yapan ve okuyanın zihnini çok daha fazla çalıştırması gerektiğini, hakkıyla
yapılırsa insanların anlayışlarını geliştirdiği ve hayatlarına çok daha farklı gözlerle
bakmalarını sağladığından söz etti.
Kaliteli mizah üretebilmek için iyi gözlemci olunması gerektiğine değinen
Tolan, “İçeriklerimiz her zaman arzu ettiğimiz oranda güldürmüyor. Biz en azından
tebessüm ettirebilmeyi, Allah Allah bu şekilde nasıl bakabiliyorlar dedirtebilmeyi
önemsiyoruz” dedi.
Tolan, “Çok daha dinamik” olan ve sonucun hemen alınmasını sağlayan
internetle, bir haftada üretilen ve bin bir emekle basılan ürünleri yapar yapmaz
hemen görücüye çıkartılmasının “çok güzel” olduğunu belirtti.
Mizahı internet ortamında yapmanın önünde özel bir engel olduğunu düşünmeyen
Tolan, yalnız telif hakları konusunun biraz sorunlu olduğuna işaret eti. Toplumun
her dönem kaliteli mizaha yanıt verdiğini anlatan Tolan, “Yeter ki bizler iyi şeyler
üretebilelim. Ucuz işler yapmayalım. Siyasi çekişmelere malzeme olmayalım.
Kimsenin ısmarlama bir şekilde yanında veya karşısında olmayalım” diye konuştu.

Müstehcenliğe yer
vermediklerini belirten Tolan,
mizahın “çok üst düzey bir dil”
ve “çok ciddi bir şey” olduğunu
vurguladı. Tolan, geleceğin
sanal âlemde olduğuna dikkat
çekerek basılı alandaki mizah
dergileri ve çalışmaların,
aynı oranda, hatta daha da
kuv vetli bir şekilde internet
ortamında, portallarda,
facebook ve t witter gibi
mecralarda etkin olmak
zorunda olduklarını söyledi.

Yabancı kaliteli görselleri kullanmanın insanların kolayına geldiğine işaret
eden Tolan, ancak kendi mizahımızı geliştirmeyi istiyorsak emek sarf etmemiz
gerektiğinin altını çizdi.
Sanal âlemin sürekli geliştiğine dikkat çeken Tolan, söyleşiyi “Gelecek şu an
için sanal âlemde gibi görünüyor. Bu demek değil ki basılı alan tümden yok olacak.
Bunun o kadar kolay gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Fakat basılı alanda var olan
mizah dergileri ve mizahi çalışmalar, aynı oranda veya belki de daha da kuvvetli
olarak internet ortamında, portallarda ve zamanla da facebook ve twitter gibi
mecralarda etkin olmak zorundalar” değerlendirmesiyle tamamladı.
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- pufterem.com’un hikâyenizi kısaca anlatır
mısınız, pufterem.com, nasıl doğdu? İsminiz
neden pufterem? Yayına ne zaman, kimlerle
başladınız? Ekip nasıl bir araya geldi? Kimsiniz
ve kaç kişisiniz? Gücünüzü nereden alıyorsunuz?
-Küresel İletişim Merkezi A.Ş olarak daha
çok internet haberciliği yapıyoruz. Bünyemizde
www.dunyabulteni.net, www.sondevir.com, www.
worldbulletin.net, www.akbaralaalam.net, haber
siteleri, www.dunyabizim.com adlı kültür haberleri
sitemiz var. Bir dönem Caf Caf adlı mizah dergisi
de bizim bünyemizde yayın hayatını sürdürdü.
Caf Caf basılı olarak çıkarken onun internet
versiyonunu düşündük ve ilk olarak bu isimle
başladık. Caf Caf daha sonra bünyemizden ayrılma
kararı alınca biz de internet üzerinden mizah
portalı projesini devam ettirelim dedik.
Bu projemize, Püfterem ismi verdik.
“Meselelerin Püf Noktasına dokunalım
Muhteremler” diye kendi aramızda kullandığımız
bir mottomuz vardı. Buradan hareket ettik.
Püfterem ismine vardık. Baktık kimse
kullanmamış. Bu ismi sevdik ve kendimize isim
yaptık.

-Şu anki (Mart 2015) üye sayınız kaç?
Pufterem.com’da kaç kişi çalışıyor? Editörlerinizi
nasıl seçiyorsunuz? Editörleriniz dışında düzenli
içerik üretebilen, size katkı verenler var mı?
-Şu anda sabit olarak sitemize içerik üreten
8 ila 10 kişilik bir arkadaş grubumuz var. Günde
şu an muntazaman en az üç içerik paylaşıyoruz.
Diğer sitelerimizde yaklaşık 20 editörümüz var.
Bunlar haber ve kültür editörü olmakla birlikte
mizahi olayları püftereme yönlendiriyorlar.
- Dikkat ettiğiniz ölçütler nelerdir? İçeriğinizi
nasıl oluşturuyorsunuz? Günlük, aylık veya
yıllık okur- takip edenlerinize ilişkin bilgi verir
misiniz? Sizi kimler takip ediyor? Okur kitlenizi
tanımlayabilir misiniz?
-Püfterem.com ayda yaklaşık 27-30 bin arası
ziyaretçi alan bir site. Yukarıda bahsettiğim
gibi şu an için biraz daha yandan destekli bir
site. Devamlılığı ve ilgiyi canlı tutarsak daha da
geliştireceğiz.
Pufterem.com’un 68 bin civarında beğeneni
olan bir facebook sitesi ve 20 binin üzerinde
izleyicisi olan twitter mecraları da var.
Paylaşımlarımızı oralarda da yapıyoruz. Buralarla
birlikte etki alanı bir hayli geniş.
Bizim hitap ettiğimiz kitlenin daha çok
gençler ve kendini genç hissedenler olduğunu
düşünüyoruz. Bunun ötesi bir araştırmamız ve
bulgumuz şu an için maalesef yok.
Biz ahlaklı bir site olmaya çalışıyoruz.
Müstehcenliğe yer vermiyoruz. Kişilik haklarına
saygılıyız. Kişileri değil fikirleri, anlayışları,
toplumdaki yanlışlıkları konu edinmeye
çalışıyoruz. Dünyadaki kendimizce eksik
gördüğümüz olayları, gelişmeleri mizahi bir dille
ele almayı önemsiyoruz.
- Mizah, okuyana ve yazana ne kazandırır?
Yayınınızda neyi hedefliyorsunuz? “Mizah” ve
“ironi” anlamında etkilendiğiniz siteler var mı?
-Mizah çok üst düzey bir dil. Çok ciddi bir
şey esasında. Özellikle de kuru cinsellik ve
müstehcenlik alanlarına girmeden yapılmaya
çalışılırsa çok da zor bir iş. Mizah yapan ve
okuyanın zihnini çok daha fazla çalıştırması gerek.

Bizce hakkıyla yapılırsa insanların anlayışlarını
geliştirir, hayatlarına çok daha farklı gözlerle
bakmalarını sağlar.
- Sizce İnternet’ten yayınlanan mizah
temelinde nerelerden besleniyor? İçerikleriniz
hep güldürüyor mu?
-Hayatı, dünyayı, ülkeyi iyi bir gözle izliyorsanız
mizah için malzeme çok. Ama yukarıda
bahsettiğim gibi kaliteli mizah üretebilmek için
iyi gözlemci olmak gerekir. Bir de bu işte ekip
çalışması çok önemli. Ekip beraberce olayları
izleyecek ve buradan hem yazılı, hem karikatürlü
hem de resimli malzeme üretecek. Bu her zaman
istenildiği oranda kolay olmuyor. Her zaman aynı
ritmi ve espri seviyesini tutturamama riskiniz var.
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-Özel bir engel olduğunu düşünmüyorum.
Yalnız internet alanında telif hakları konusu
biraz daha sorunlu. Hukuki gelişme henüz tam
oturmadığı için bir zaman daha bazı sıkıntılar
yaşayacağız kanaatini taşıyorum
-Toplum olarak mizaha olan ilgimiz nedir?
Türkiye’de mizah en fazla ne zaman büyük ilgi
gördü? Mizaha olan ilginin kesildiği görüşüne
katılıyor musunuz?
-İnsanımızın her dönem kaliteli mizaha cevap
verdiğini düşünüyorum. Yeter ki bizler iyi şeyler
üretebilelim. Ucuz işler yapmayalım. Siyasi
çekişmelere malzeme olmayalım. Kimsenin
ısmarlama bir şekilde yanında veya karşısında
olmayalım.

İçeriklerimiz her zaman arzu ettiğimiz
oranda güldürmüyor. Biz en azından tebessüm
ettirebilmeyi, Allah Allah bu şekilde nasıl
bakabiliyorlar dedirtebilmeyi önemsiyoruz

- Okurla iletişiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
Okurlarınız size kolay ve çabuk ulaşabiliyor mu?

- Gerçek kişilerden yola çıkılarak yapılan
mizah sıkıntı yaratıyor mu?

-Okurlarımıza bir mesaj kadar yakınız.
Okurlarımız bizle ilişkilerini daha çok sosyal
medya üzerinden sağlıyorlar

-İnsanların kişilik haklarına saldırmadan
gerçek kişilerle ilgili mizah yapmak ateş
çemberinden geçmek gibi zor bir iş ve sıkıntılı.
-Türkiye’de mizah kültürü hangi mecralar
üzerinden gelişiyor?
-Bu sorunuza kısaca cevap verecek olursam;
siyaset, cinsellik ve argoyu en önde giden unsurlar
olarak sayabiliriz. Biz biraz daha bu alanların
dışında durmaya çalışıyoruz. Siyaset ile biraz
ilgiliyiz ama tüm malzememiz günlük siyasi
olaylar değil.
- İnternete yeni düzenlemelerin getirildiği,
siyasi atmosferin oldukça gergin olduğu
bugünlerde sizce nelere gülüyoruz?
-Kaliteli espri her zaman insanları güldürür
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kanaatindeyim.

-Sosyal medya ile yükselişte olan mizah
siteleri hangileridir?
-Diğerlerini çok fazla incelemiş değilim ama
bizim sosyal medya yanımız site yanımızdan daha
fazla onu söyleyebilirim.

- Internette paylaşılan mizahta son
zamanlarda görseller malzemeler tercih
ediliyor. Ancak bunların çoğu yabancı kaynaklı
olduğu, Türk mizahçılarının komik ürünler
üretmedikleri bu alanda bir kısır döngüye
mahkûm kaldığımızdan yakınılıyor. Bu konudaki
değerlendirmenizi alabilir miyiz?
-Yabancı kaliteli görselleri kullanmak
insanların kolayına geliyor bunan dolayı da
kolaylıkla kullanılıyor. Ama kendi mizahımızı
geliştirmeyi istiyorsak emek sarf etmemiz gerek.
Eskilerin bir sözü vardır. “Zahmetsiz rahmet
olmaz derler”.

-Sanal ortamda üretilen mizahın
geleceğini nasıl görüyorsunuz? Türkiye’de
e-mizah sizce umut veriyor mu?
-Sanal âlem sürekli gelişiyor. Gelecek
şu an için sanal âlemde gibi görünüyor.
Bu demek değil ki basılı alan tümden yok
olacak. Bunun o kadar kolay gerçekleşeceğini
düşünmüyorum. Fakat basılı alanda var olan
mizah dergileri ve mizahi çalışmalar, aynı
oranda veya belki de daha da kuvvetli olarak
internet ortamında, portallarda ve zamanla
da facebook ve twitter gibi mecralarda etkin
olmak zorundalar.

-İnternette çizmenin farkı nedir? İnternette
çizmenin hoşunuza giden ve gitmeyen yanları
nelerdir?
-İnternet de bir tür iletişim aracı. Basılı
malzeme ile yapılan şeyler artık internete
taşınıyor. İnternet mecrası çok daha dinamik.
Neticeyi hemen alıyorsunuz bu açıdan çok
heyecan verici. Haftalık bir dergide bir haftada
üretilen ve bin bir emekle basılan ürünleri yapar
yapmaz hemen görücüye çıkartıyorsunuz. Bu
noktalar çok güzel.
-Mizahı internet ortamında yapmanın önünde
engeller var mı? Bu engelleri kaldırmak için
neler yapılması önerirsiniz?
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ssszmzh.org Editörü Ali Yıldız:

E-mizah, daha da
güçlenerek büyüyecek,
kurumsallaşacak,
kendi kurallarını
oturtacak

Dosya sayfalarımıza Sessizmizah (ssszmzh.org) Editörü Ali Yıldız da katıldı. 2007’de
tek sayfa olarak doğan dergi, fazla gürültü çıkarmak istemediğinden “Sessiz Mizah (Sssz
Mzh”) adını almış. Yayına tek başına başlayan dergiye bir süre sonra katkı verenler olmuş
ama yine öğretmenlik yapan Yıldız tarafından tek başına hazırlanıyor.
Derdini mizah yoluyla anlatabilmek için siteyi açtığı, hem Sssz Mzh Dergisi hem de web
sitesi için oluşturdukları içerikte “Kul hakkına girmemeye” çalıştıklarına değinen Yıldız,
“Web sitemizde gerek özgün gerekse alıntı birçok içerik var. İyi, güzel ve faydalı olmasını
gözeterek en azından zararlı olmadığını düşündüğümüz içeriklere sitemizde yer veriyoruz”
dedi.
Sitelerinin gittikçe büyüyen bir mizah arşivine dönüştüğünü bildiren Yıldız, sitenin
günlük yaklaşık 300, aylık 10 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini, sosyal medyada çoğunu
25 yaş altı 20 bin kişinin kendilerini takip ettiğini söyledi.
Mizahın ne kazandırdığıyla birlikte ne kaybettirdiğinin de ele alınması gerektiğine
dikkat çeken Yıldız, “Mizah okuru tükettiği mizahın kendisine gülmek ve kahkaha atmaktan
öte ne gibi etkileri olduğuna dikkat etmeli. Mizah yazarı da ürettiği mizah ile neye hizmet
ettiğini bilmeli. Neticede mizah, mizah için de yapılabilir. Ancak mizahın ideoloji ve dünya
görüşlerini anlatmak için çok elverişli bir araç olduğu da malum” diye konuştu.
İnternet’ten yayınlanan mizahın popüler olan kişi ve olaylardan beslendiğine işaret
eden Yıldız, mizahta da yüzeyselliğe doğru bir gidiş olduğunu kaydetti. Mizahın her türlü
mecrada kendine yer bulacağını belirten Yıldız, “Hangi noktada kolayca akabiliyorsa orada
da yoğunlaşır. Sosyal medya etkileşimin güçlü olduğu bir alan olduğu için mizahın şu an
daha yoğun olarak sosyal medyada ve gençler arasında yayılıp geliştiğini söyleyebiliriz”
ifadesini kullandı.

İnternet’ten yayınlanan
mizahın, popüler kişi ve
olaylardan beslendiğini
belirten Yıldız, mizahta
yüzeyselliğe doğru bir gidiş
olduğundan yakındı. Mizahın
her türlü mecrada kendine
yer bulacağına işaret eden
Yıldız, mizahın şu an daha
yoğun olarak etkileşimin
güçlü olduğu sosyal medya
ve gençler arasında yayılıp
geliştiğini söyledi.

Mizahın, “kişileri değil de onların söz, eylem ve davranışlarındaki çarpıklıkları” hedefe
koyup bunlar üzerinden yapılmasını isteyen Yıldız, mizahın gittikçe internete aktığını
aktararak “Sadece bu ortamın özgürlüğünü kötüye kullanmamak lâzım” vurgusu yaptı.
“Eskiden daha çok kendi halimize gülerdik, artık ötekileştirdiklerimizi konu alan
şeylere gülüyoruz. Bu yanlış bir gidiş” diyen Yıldız, mizaha olan ihtiyaç ve ilginin kesilecek
gibi görünmediğinin altını çizdi.
Yıldız, yayıncılığa paralel olarak mizah da sanal ortamda devam edeceğini belirtip
sözlerini “Bunun geri dönüşü pek mümkün görünmüyor. Elektronik ortamdaki mizahın
daha da güçlenerek büyüyeceğini ve kurumsallaşacağını, kendi kurallarını oturtacağını
düşünüyorum” diyerek bitirdi.
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- Sssz Mzh’ın hikâyesini kısaca anlatır
mısınız, Sssz Mzh nasıl doğdu? İsminiz neden
Sssz Mzh? Yayına ne zaman, kimlerle başladınız?
Ekip nasıl bir araya geldi? Kimsiniz ve kaç
kişisiniz?
- Sssz Mzh 2007 yılında tek sayfalık sanal
bir dergi olarak doğdu. Hem farklı bir ses
olmak istiyor hem de fazla gürültü çıkarmak
istemiyorduk. Bunun için derginin adı Sssz Mzh
oldu. Sssz Mzh küçük aksamaları saymazsak 1 yıl
boyunca haftalık olarak çıktı. Yayına tek başıma
başlamıştım. Tamamen sanal ortamda dergimizi
tanıyan 3-4 arkadaş katkı sağladı. Şu an ise
yine tek kişi olarak ssszmzh.org sitesini yayına
hazırlamaya devam ediyorum.
- ssszmzh’ın tutmasının sırrı ne? Gücünüzü
nereden alıyorsunuz?
- ssszmzh.org sitesi tuttu mu, tutmadı mı
bilmiyorum. Ama 8 yıldır var olmasının tek sebebi
inançtan beslenen bir inat olsa gerek. Gücümüze
gelince onu bir yerden almıyoruz, kendimiz
üretiyoruz demek isterdim ama yegâne güç sahibi
Allah’tır.

-Şu anki (Mart 2015) üye sayınız kaç?
ssszmzh’da kaç kişi çalışıyor? Editörlerinizi nasıl

seçiyorsunuz? Editörleriniz dışında düzenli içerik
üretebilen, size katkı verenler var mı?

- Sitemizim müdavimleri var ama üyemiz yok. Mart
2015 itibarıyla siteyi tek başıma hazırlıyorum. Çok
yalnızım.

-Parayı nereden kazanıyorsunuz? Bir ofis var
mı? Yoksa neden?
- Para kazanmak gibi bir hedefim hiç olmadı.
Ben derdimi mizah yoluyla anlatabilmek için
siteyi açtım. 2015 yılında sitenin yıllık giderlerini
karşılayabileceğimiz kadar reklam alabilir
hâle geldik. Öncesinde bu giderleri kendim
karşılıyordum. Ofisimiz yok, bilgisayarımız
neredeyse ofisimiz orası oluyor. Bazen oturma
odası, bazen salon, bazen balkon.
- Dikkat ettiğiniz ölçütler nelerdir? İçeriğinizi
nasıl oluşturuyorsunuz?
- Hem Sssz Mzh Dergisi hem de web sitemiz
için oluşturacağımız içerikte temiz olmayı ve
kalmayı hedefledik.

Kul hakkına girmemeye çalıştık. Web
sitemizde gerek özgün gerekse alıntı birçok
içerik var. İyi, güzel ve faydalı olmasını gözeterek
en azından zararlı olmadığını düşündüğümüz
içeriklere sitemizde yer veriyoruz. Mizah
kültürümüzü internet ortamına aktarmak adına
nükteli sözlerden hazır cevaplara, gülümseten
öykülerden fıkralara kadar sitemizde paylaşıyoruz.
Bu anlamda sitemiz gittikçe büyüyen bir mizah
arşivine dönüştü.
- Günlük, aylık veya yıllık okur- takip
edenlerinize ilişkin bilgi verir misiniz? Sizi kimler

takip ediyor? Okur kitlenizi tanımlayabilir misiniz?

- Sitemiz günlük yaklaşık 300, aylık 10 bin kişi
tarafından ziyaret ediliyor. Sosyal medya hesaplarımızı
takip eden 20 bin kişinin çoğunu 25 yaş altı kimseler
oluşturuyor.

- Mizah, okuyana ve yazana ne kazandırır?
Yayınınızda neyi hedefliyorsunuz? “Mizah” ve
“ironi” anlamında etkilendiğiniz siteler var mı?
- Mizahın okur ve yazarına ne kazandırdığıyla
birlikte ne kaybettirdiği de ele alınmalı. Neticede
mizahın da iyisi ve kötüsü var. Kalite bağlamında
söylemiyorum. İyi, güzel ve doğru olana hizmet
edip etmeyişi bakımından söylüyorum. İyi mizah,
taassubu engeller. İyi mizah hayata daha güzel
bakmamızı, daha hoşgörülü olmamızı sağlar.

Mizah okuru tükettiği mizahın kendisine gülmek
ve kahkaha atmaktan öte ne gibi etkileri olduğuna
dikkat etmeli. Mizah yazarı da ürettiği mizah ile
neye hizmet ettiğini bilmeli. Neticede mizah,
mizah için de yapılabilir. Ancak mizahın ideoloji ve
dünya görüşlerini anlatmak için çok elverişli bir
araç olduğu da malum. Sssz Mzh Dergisi olarak
ilk çıktığımızda siyasi olarak keskin bir biçimde
taraf gözettik. Dergilerimizi okuyanlar bunu bilir.
Sonrasında derginin artık yayınlanmadığı fakat
sitenin yayınına devam ettiği 2009 yılından itibaren
ise internette nezih bir mizah ortamı olarak var
olmayı hedefledik.
Mizah ve ironi anlamında etkilenip
etkilenmediğimi bilmemekle beraber takip
ettiğim, takdir ettiğim siteler var. Zaytung,
gerçekleri yalan kılıfıyla ve özgün bir üslupla
sunması bakımından düzenli takip ettiğim bir
site. Bizim sitemizde de Zaytung içeriği benzeri
yalan haber bölümü var. Zaytung dışında, mizah
sitesi olmasalar dahi Ekşi Sözlük ve Cogito Sözlük
takip ettiğim siteler arasında. Dikkat edilirse bu
sözlüklerde en beğenilen tanımlar genellikle
mizah ve ironi içerir. Gazetelerde gündem
hakkında çizen karikatüristlerin köşeleri ile bütün
mizah dergilerinin sosyal medya hesaplarını takip
etmeyi de ihmal etmiyorum.
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- İçerikleriniz hep
güldürüyor mu?
- Bir İbrahim Tenekeci
dizesidir: Bir konvoydan
beklenen çok ses çıkarmasıdır.
Bunun gibi, mizah içeriğinin
de güldürmesi beklenir. Bu
gülümseme bazen acı, bazen
buruk olabildiği gibi şen bir
kahkaha da olabilir. Sitemizde
her türlüsünün olduğunu
düşünüyorum. Amacımız ise
güldürmek değil. Bunu ben
meyve ve çekirdek örneğiyle
açıklıyorum. Mizah, meyvenin
yenen, hoşa giden kısmıdır
yani. Tadı, kokusu vardır. Fakat
amaç, çekirdeğin ortaya çıkması
ve dağılması, yayılmasıdır.
Bir ağaç bile meyvesinin içine
çekirdeğini koyuyor. İbret almak
için tıklayınız. J
- Gerçek kişilerden yola
çıkılarak yapılan mizah sıkıntı
yaratıyor mu?

- Sizce İnternet’ten yayınlanan mizah
temelinde nerelerden besleniyor?
- Buna kısaca popüler olandan besleniyor diye
cevap verebiliriz. Yani popüler olan kişi ve olaylar
bu mizahın kaynağı haline gelmiş durumda. Birçok
meselede olduğu gibi mizahta da yüzeyselliğe
doğru bir gidiş var. Bir siyasinin herhangi bir
hareketi ya da sözü, bir futbol maçı üzerinden
rakip takıma yapılan göndermeler, bir anda yıldızı
parlayan bir ünlü ile ilgili capsler meselâ. Bunlar
internetteki mizahın –abartmayalım- yüzde 90’ına
tekabül eder. Hatta bir ara şöyle bile dedik:
Mizahtan Sabri capslerini alın geri neyi kalır ki?
Yani durum vahim bir noktaya gidiyor. Yetkililer
buna bir şey yapmalı... Neyse.
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- Gerçek kişinin
sıkıntılı bir insan olmasıyla
alâkalı. Maalesef konumu
itibarıyla hedefe alınıp
mizaha konu olan kişiler işi
şahsî olarak değerlendirip
sıkıntı yaratabiliyorlar. Ama mizahın elinden
kurtulamazsınız. Burada “Tahir
Efendi bana kelp demiş” örneğini
hatırlatmak isterim. Ancak mizah
üreten kişi de bazen üzüm yemek
maksadını unutup doğrudan
bağcıyı hedefe koyabiliyor.
Amaçtan uzaklaşmamak lâzım.
Yani mizah üretenin de işi
şahsîleştirmemesi lâzım.
-Türkiye’de mizah kültürü
hangi mecralar üzerinden
gelişiyor? Sssz Mzh’ıayakta
tutan motivasyonlar nelerdir?
- Mizah her türlü mecrada

kendine yer bulur. Hangi noktada kolayca
akabiliyorsa orada da yoğunlaşır. Yılların mizah
dergilerinin dahi sosyal medya hesapları var
ve buralarda paylaşımlar yapıyorlar. Sosyal
medya etkileşimin güçlü olduğu bir alan olduğu
için mizahın şu an daha yoğun olarak sosyal
medyada ve gençler arasında yayılıp geliştiğini
söyleyebiliriz. Sssz Mzh olarak inandığımız
değerler doğrultusunda yayın yapabiliyor olmak
bizim motivasyon kaynağımız. Okurdan karşılık
bulursa motivasyonumuz artıyor.
-Tepki çeken, mahkemelik yayınlarınız oldu
mu? Hukuka uygun ama size ters bir haberi alır
mısınız?
- Mahkemelik bir yayınımız olmadı. Web
sitemizde onaylamadığımız yayınlara yer
vermemeye çalışıyoruz.
-19 Ocak 2015’te TBMM Başkanlığı’na sunulan
kanun teklifinde internete sansür yetkisi çıktı.
Teklife göre, daha ağır bir sansür uygulamasının
önünü açabilecek olağanüstü yetki, doğrudan
Başbakan ya da ilgili bakanlıklara tanınıyor.
Teklife ilişkin değerlendirmelerinizi alabilir
miyiz? Teklifte olumlu-olumsuz bulduğunuz veya
endişe ettiğiniz konular nelerdir?
- İnternet yayıncılığında aşılması gereken
bir handikap var. Yorumları geçtim, herhangi bir
bilgi, aslı astarı doğrulanmadan sosyal medyada
yayına girdiği andan itibaren ışık hızıyla yayılıyor.
Bu bazen infiallere de sebep olabiliyor. Özellikle

netameli zamanlarda internete düşen bir tweet,
bir facebook paylaşımı yüz binlerce insanı
etkiliyor. Bu yönüyle provokasyona açık bir alan
internet yayıncılığı. Editörü olmayan her yayın
platformu için bu söz konusu. Editörler yayın
havuzlarına gelen her şeyi belirli bir süzgeçten
geçirip öyle yayına alırken Youtube, Facebook,
Twitter gibi mecralarda bu tersinden işliyor.
Yayınla, şikâyetleri al, gözden geçir, sakıncalı
görürsen kaldır şeklinde bir yol izliyorlar. Bu tabi
ki o platformların milyonlarca kişi tarafından
kullanılıyor olmasından da kaynaklanıyor. İşte
burada hükümetler, ulusal güvenliği tehdit
edebilecek şeylere karşı tedbir almak zorunda.
Ancak yetki paylaşımı diye bir şey var. Ulusal
güvenlik bahanesiyle yayıncılığı zapturapt altına
alma ve kendilerine yönelik her türlü yayını
engelleme yoluna gidilmemeli. Yetkilerin doğru
paylaşılması ve kanun ve yönetmeliklerin de
mümkün olduğunca farklı yorumlamalara
meydan vermemesi gerekiyor. Burada internet
yayıncılarına belirli sorumluluklar düştüğünü
söylemeye bile gerek yok herhalde. Herkesin
herkes ve her şey hakkında her istediğini yazıp,
çizip, söyleyebilmesi anlamına gelebilecek
bir ifade özgürlüğünün hiç kimseye iyilik
getirmeyeceğini düşünüyorum.
- İnternete yeni düzenlemelerin getirildiği, siyasi
atmosferin oldukça gergin olduğu bugünlerde sizce
nelere gülüyoruz?
- En çok, sevmediğimiz siyasi görüşleri yeren
içerikleri beğeniyor ve paylaşıyoruz. Siyasi atmosferin
gergin oluşundan başta siyasiler sorumlu ama taraflar
da bu gaza kolaylıkla geliyorlar.

- Herkes üzerine espri yapılabilir ancak
espri yapma ile aşağılama arasındaki ince çizgi
nedir? Haberin öznesi doğrudan bir kişi olunca
acımasızlık dozunu nasıl ayarlıyorsunuz?
- Aşağılamadan beslenen esprileri mizah
kapsamında değerlendiremiyorum. Mizah, kişileri
değil de onların söz, eylem ve davranışlarındaki
çarpıklıkları hedefe koyup bunlar üzerinden
yapılmalı. Ben çarpık bulduğum bir durumla ilgili,
şahısları hedef tahtasına koymadan olabildiğince
acımasız olabilirim.
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- Okurla iletişiminizi nasıl
sağlıyorsunuz? Okurlarınız size kolay
ve çabuk ulaşabiliyor mu?
- Okularımız bize e-posta, ziyaretçi
defteri, sosyal medya hesaplarımız
üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Biz
de mümkün olan en kısa sürede geri
dönüş yapmaya çalışıyoruz.
-Sosyal medya ile yükselişte olan
mizah siteleri hangileridir?
- Aslında birçok kişi mizah
içeriğine sosyal medya üzerinden
ulaşıyor ama Zaytung, Bobiler
gibi siteler mizah sitelerinin önde
gelenleri. Bununla beraber mizah
birçok sözlüğün içeriğinde giderek
yükseliyor. Belki yakın zamanda mizah
eksenli bir sözlük bile açılabilir.
-İnternette çizmenin farkı nedir?
İnternette çizmenin hoşunuza giden
ve gitmeyen yanları nelerdir?
- Herhangi bir mizah içeriğini
internette çok kısa sürede, fazla
zahmete girmeden paylaşabilir ve
birçok kişiye ulaştırabilirsiniz. Bu
hoşumuza giden yönlerine rağmen
insan, yazı ve çizimlerini kâğıtta da
görmek istiyor nedense.
-Mizahı internet ortamında
yapmanın önünde engeller var mı?
Bu engelleri kaldırmak için neler
yapılması önerirsiniz?

- Mizaha ilgimiz hep oldu. Ancak eskiden
daha çok kendi halimize gülerdik, artık
ötekileştirdiklerimizi konu alan şeylere gülüyoruz.
Bu yanlış bir gidiş. Mizahın sıkıntı, bunalım ve
baskı zamanlarında yükselişe geçtiği bilinir. Ülke
olarak pek de rahat bir dönemde yaşadığımız
söylenemez. Bu durumda mizaha olan ihtiyaç ve
ilgide kesilecek gibi görünmüyor.
- Internette paylaşılan mizahta son
zamanlarda görseller malzemeler tercih
ediliyor. Ancak bunların çoğu yabancı kaynaklı
olduğu, Türk mizahçılarının komik ürünler
üretmedikleri bu alanda bir kısır döngüye
mahkûm kaldığımızdan yakınılıyor. Bu konudaki
değerlendirmenizi alabilir miyiz?
- Okumaya olan ilgi azalıyor. Öyle ki 140
karakterden uzun şeyleri okuyasımız gelmiyor.
Görsel çalışmalar daha çabuk ve zahmetsiz
tüketildiği için fazla tercih ediliyor. Burada hız
ve haz çağında olduğumuzu söylemek lâzım.
Yeme içmedeki fastfood anlayışı yayıncılığı da
tehdit ediyor. Caps tabir edilen paylaşımların esin
kaynağı yabancı siteler olsa da buradaki konuların
yerel, bize ait olduğunu düşünüyorum.
-Sanal ortamda üretilen mizahın geleceğini
nasıl görüyorsunuz? Türkiye’de e-mizah sizce
umut veriyor mu?
- Yayıncılığa paralel olarak mizah da sanal
ortamda devam edecek. Bunun geri dönüşü pek
mümkün görünmüyor. Elektronik ortamdaki
mizahın daha da güçlenerek büyüyeceğini ve
kurumsallaşacağını, kendi kurallarını oturtacağını
düşünüyorum.

- Aksine mizah gittikçe
internete akıyor. Sadece bu ortamın
özgürlüğünü kötüye kullanmamak
lâzım.
-Toplum olarak mizaha olan
ilgimiz nedir? Türkiye’de mizah en
fazla ne zaman büyük ilgi gördü?
Mizaha olan ilginin kesildiği
görüşüne katılıyor musunuz?
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Pelesiyer Sanatçısı, ODTÜ ÖAğretim Üyesi Ali Şentürk:

Anıt heykel ya da heykel,
çok konuşulacak durumda değil ülkemizde

Türkiye’ye çağdaş sanatın gecikmeli
olarak geldiğini anımsatan Şentürk,
artık anıt heykellerin belediyelerce
“bir hayrat” gibi yapıldığına
dikkat çekti. Şentürk, pelesiyer
çalışmaları konusunda, “Bir eski
mekân bulalım ve orada bir etkinlik
yapalım diye yola çıkma yerine,
mekânın dokusunu, hikâyesini
araştırıyoruz” dedi.
Arzu Kılıç

S

öyleşi sayfalarımız için Hacettepe’de tez
çalışmalarını devam ettirirken Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Öğretim
Üyesi olarak ders veren, CerModern konuk
sanatçı programı kapsamında CerModern
atölyelerinde çalışmalarına devam eden ve
Pelesiyer adlı sanat inisiyatifinin çekirdek
kadrosunda yer alan Ali Şentürk ile görüştük.
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,
Heykel Bölümü’nü bitiren Şentürk, 2012’de
Nowartis hastayla 24 saat kısa film yarışmasında
arkadaşlarıyla en iyi senaryo ödülüne layık
görülürken 2013’te, Mamut Art Projects
yarışmasında 7 adet eseri, sergiye katılma hakkı
kazandı.
Kendisi için “birçok şeyin birleşimi” diyen
Şentürk, hayatının büyük bir bölümünün
babasının dükkanında geçtiğini, endüstri meslek
lisesinin mobilya bölümünde okuduğunu ve el
becerilerinin bir kısmının da burada geliştiğini
anlattı. Şentürk, pelesiyer inisiyatifinin nasıl
oluştuğunu, amaçlarını, çalışmalarını, Türkiye’de
heykel sanatına ilişkin düşüncelerini bizimle
paylaştı.
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- Ali Şentürk kimdir,
kendinizden biraz söz eder
misiniz? Sanat serüveninizi
anlatır mısınız? Neler
yapıyorsunuz, şimdiye kadar
hangi sanatsal etkinliklerde
isminiz geçti? Kaç sergi açtınız?
-Ali Şentürk, birçok şeyin
birleşimi demem doğru
olabilir. Hayatımın büyük bir
bölümü babamın dükkanında
geçti bir, iyi bir esnaf olmayı
ve şu an işlerimi yaparken
kullandığım birçok tekniği ondan
öğrendim. Liseyi Ankara’da
bir endüstri meslek lisesinin
mobilya bölümünde okudum.
El becerilerimin bir kısmında
burada gelişti diyebilirim büyük
bir okuldu ve lisede öğrencilerin
isimlerini kazıdıkları sıraları biz
tamir ediyorduk. Lise sonrası
Hacettepe Üniversitesi’nde
mobilya dekorasyon okudum
ama güzel sanatlara hazırlanmak
için okulu bıraktım. Büyük bir heyecanla ve hızla
ile bıraktığım okula tekrar girmem o kadar kolay
olmadı. Güzel sanatlara 2-3 hazırlandım. Hatta
kurs hocamı dinlemeliydim sanırım kendisi ilk
6. ayımda “Senden bir şey olmaz bırak istersen
kursu” demişti. Hacettepe Üniversite Güzel
Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde lisans
okudum şimdi de aynı bölümde master yapıyorum.
Şimdiye kadar 20 karma sergide işlerim sergilendi,
iki kişisel sergi açtım. Ama sanat hayatına ne
zaman girdiniz derseniz Mamut Art Project sonrası
diyebilirim. Bizimle kontağa geçmeyecek belki
de hiçbir zaman varlığınızdan haberi olmayacak
galeri, küratör, sanat tarihçiler ile tanıştık.
- Günümüzde hâlâ birçok sanatçı tarafından
terk edilmiş mekânlarda, sosyal mesajlar
içeren çalışmalar (Pelesiyer) yapılıyor.
Pelesiyer projesinde yer aldınız. Şimdiye kadar
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bir şeyler yapmayı
planlıyoruz. İlk
etkinliğimizi iki yıl
önce, kan davası
yüzünden terk edilmiş
bir köyde, 5 kişi
gerçekleştirdik. Şimdi
yeni projeler için
hazırlanıyoruz.
- Sergi ve
farklı nitelikteki
çalışmalarınıza isim
seçerken nelerden
ilham alıyorsunuz?
İsim seçiminde sizi ne
etkiliyor?
-İsim konusuna çok takılmıyorum genelde
ilk aklıma gelen şeylerdir işlerimin ismi. İşleri
üretirken zaten o kadar çok vakit geçirince onlarla
isimler bir şekilde çıkı veriyor.

bu kapsamda hangi çalışmalar yapıldı? Bu
çalışmalara yeni mekânlar eklenecek mi?
-Terk edilmiş mekânlarda çalışan çok
fazla sanatçı var ama “ terk edilmiş” lafı
ile kullanıldığında eylem fazla sadeleşiyor.
Bizim, okuldaki ciddi sanat tarihi ve sanat
üretimi eğitiminde sıkılan 3 arkadaşın
kurduğu ve şu anda çekirdek ekibi 5
kişi olan bir oyun alanıdır, pelesiyer. Bir
eski mekân bulalım ve orada bir etkinlik
yapalım diye yola çıkma yerine, mekânın
dokusunu, hikâyesini araştırıyoruz.
Bu mekânlar şimdinin kamusal alanın
zeminini oluşturan mekânlar. Dikkatli
seçimlerle ilerlemeye çalışıyoruz ve
bir galeride sergilemiyoruz işlerimizi.
Belki ileride, dokümantasyon niteliğinde

- Türkiye’de son günlerde kadına karşı şiddet
çok gündemde. Kadına karşı şiddete dikkat
çekmek için hangi mekânı seçerdiniz ve nasıl bir
heykel yapardınız?

-Ben bu durumlarda gündem konularını sanata
taşımayı doğru bulmuyorum. Hassas bir durum
eğer gündemdeyse, kısa sürede bir şeyler üretip
ve bunu insanlarla paylaşırsam, ahlaksızca bu
konudan rant elde etmişim gibi geliyor bana.
- İstanbul Tophane’deki İşçi Bulma
Kurumu’nun önündeki parkta duran “İşçi
Anıtı”, 42 yıl önce Cumhuriyet’in kuruluşunun
50. yılında gerçekleşen, Türkiye’nin ilk sivil
kamusal sanat etkinliği
olan “Cumhuriyet’in 50. Yılı
etkinlikleri” kapsamında
heykeltıraş Muzaffer
Ertoran tarafından yapıldı.
Ancak heykel yapıldıktan
sonra defalarca tahrip
edildi, saldırıya uğradı ve
defalarca da onarılmaya
çalışıldı. O heykel
Türkiye’nin modernleşme
sürecinin bir sembolü,
bir göstergesi gibi yerini
korumaya devam etti. Sizin
yeni yapıtınız “operasayon;
kamusal alan”ın bu
anıtla ilgisi nedir? Bu
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çalışmanızda neyin göz önüne sermeyi
hedeflediniz?
-Muzaffer Ertoran’ın heykeli ile direk
bir bağlantısı yok bu çalışmanın fakat iyi
bir örnek olarak yazıyı yazan arkadaşım
Ahmet Aydın Atmaca kullandı. Evet, iyi bir
örnekti zira, heykel bir tehdit aracı mı hem
devlet hem de halk için. Bildiğiniz üzere
Ordu’da bir heykel sempozyumda heykelin
üzerine “Edep yahu!” yazılarak üstü
siyah örtü ile kapatılmıştı. Bu haberleri
uzun zamandır topluyorum ve haberlerin
birbiriyle olan bağlantılarını kurmaya
çalışıyorum. Bu haberler arasında
fikir ayrılığı olan yayın kuruluşlarından
çıkmış gerçek olmayan haberler dahi
var. Çalışma disiplinimin çok dışında
ve eğitimini aldığım alan olması beni
heyecanlandırıyor, araştırma süreci çok
zaman isteyen ve bitmeyecek bir çalışma
oldu benim için.
- Bilindiği üzere demokratik
toplumlarda heykel, anti-demokratik toplumlarda
“anıt”’ vardır. Bizde anıt çok maalesef. Türkiye’de
heykel sanatının geçirdiği aşamalara baktığınızda neler
görüyorsunuz? Ülkemizde heykel sanatının gelişimi ve şu
anki durumu hakkında neler söylemek istersiniz?
-Türkiye’ye çağdaş sanat, gecikmeli olarak geldi. İlk
dönem sanatçıları yurt dışına gönderildiler, orada aldıkları
eğitimle burada eğitim verdiler. Bu durum sonrasında
fikir ve disiplin ayrılıkları oluşturmaya başladı. İlk anıt
heykellerimizin birçoğu, bizim ellerimizden çıkmadı yabancı
sanatçılara yaptırıldı. Biz de kendi anıtlarımızı yaptığımızda,
dönemin ustaları çok iyi eserler bıraktılar.

tüketim toplumu oluşumuza bağlayabiliriz. Yakın
dönemde anıt heykelleri, artık belediyeler tarafından
yarışma düzenlenmeden, sanki “bir hayrat” yaptırır
gibi yapılıyor. Atölyelerini ziyaret ettiğim anıt heykel
yapan sanatçılar, daha önce yaptıkları Atatürk heykel
kalıplarını yapboz gibi birleştirerek belediyeden
proje tamamlıyor. Yani anıt heykel ya da heykel, çok
konuşulacak durumda değil bugün de ülkemizde. Bir de
bunların dışında heykel sempozyumları var, onlar daha
eğlenceli. Bir grup, belediye ile anlaşır ve arkadaşlarını
çağırırlar, ama yarışma varmış gibi olur bütün süreç.
Bu sempozyumlar için heykeltıraşlar en basit işlerinin
maketlerini yaparlar. Çünkü belirli bir sürede bitmesi
gerek. Çok iş çıkar, sanatçılar yorulur ama ne gereği
var. Önemli olan park, bahçeler dolsun yeter. Bu arada
hakkını yemeyelim, bu sempozyumların gereğini yapan,
emeğini el işçiliğini ortaya koyan sanatçılarımızda az da
olsa var elbette.
- Sanatçının “güne uyan mı yoksa günü ileri
götürmesi mi” gerekiyor?
-Sanatçı için şöyle bir tanımla hatırlıyorum,
“Salça, domatesten yapılır ama
kendisi domates değildir. Sanatçı,
toplumdan çıkar ama toplumu temsil
etmez, bir bireydir.” Sanatçı günü
ileri götürmelidir ama bu misyonu
yükleyemeyiz ona. Bir şekilde
mutfağında hesaplaşmalarını yaşar
ve bunu yani heyecanı ya da sıkıntısını
izleyici ile sergide paylaşır. Güne
uymaz sanırım, disiplinsiz ama kendi
içinde yeni disiplinler oluşturan bir
alandır, sanat.

Bu, zamanın anıt heykelleri ve ilk dönem heykelleri
arasında bir kırılma oldu sanırım. Bunu seri üretim-
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olan birliğin gerçekten sivil karakterde
olması ve tüm işletmecileri yatırım ve
harcama risklerinden koruması temel
ilkelerimizdendi” dedi.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri
Derneği’nin (TELKODER), ESB Tüzüğü’nü
onaylayan BTK kararının iptal edilmesi istemiyle
Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay 13. Dairesi de bu
kararın yürütmesini durdurdu.

“Yasaya uygun değil; Geniş tabanlı
olarak hazırlanmamış, büyük çoğunluktaki
işletmeciler göz ardı edilmiş; Üyelere eşit oy
hakkı verilmemiş, oy hakkı ciro büyüklüğü
esas alınarak belirlenmiş; Yönetime seçilme
hakkı adil değil, 11 kişilik Yönetim Kurulu
üyeliklerinin 9 tanesinin büyük cirolu
işletmecilere verilmesi zorunlu tutulmuş;
Orta ve küçük ölçekli işletmecileri gereksiz
yatırım ve yükümlülüklerden koruyacak
maddeler bulunmuyor.”
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ESB Şubat’ta Genel Kurulu’nu yaptı
Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), 2014
yılı Olağan Genel Kurulu, 27 Ocak 2015’te
Ankara’da yapıldı. Yirmiye yakın işletmecinin
katılımı ile yapılan Genel Kurul’da ESB’nin
faaliyetlerine ilişkin genel bir bilgilendirme
de yapıldı. Buna göre; Genel Sekreter ve
yardımcıları dahil toplam 17 personelin çalıştığı
ESB’ye faaliyete başlamasından itibaren toplam
3.094 mahkeme kararı ile 16.600 URL hakkında
işlem yapılması bildirimi geldi.
2014 yılı toplam bütçesi 6,5 milyon TL olan
ESB’nin, gelen mahkeme kararlarına itiraz
hakkı olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir
mahkeme kararına itiraz etmediği görüldü.

30 Nisan 2014’te Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK) tarafından onaylanan Tüzük’e dayalı
olarak faaliyetine başlayan Erişim Sağlayıcıları
Birliği (ESB), geçen yıl Şubat ayında 5651 sayılı
internet kanununa torba yasayla eklenen bir
madde ile “kurulması zorunlu” hale getirilmişti.
Ancak bu karar, “İnternete haksız sansür”
getireceği endişesiyle birçok kesimden tepkiler
alırken yargıya da taşınmıştı.

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına
ilişkin TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “ESB
adında bir sivil toplum kuruluşunun zorunlu
olarak kurulmasını ve zorunlu üyelik sistemini
uygun bulmuyoruz. Ancak kanun ile kurulabilecek

Kanun zoruyla da olsa bu Birliğin kurulmasının
ilk defa 116 işletmecinin aynı amaç doğrultusunda
bu büyüklükte bir araya gelmesine neden olduğuna
dikkat çeken Arıak, “TELKODER bu mücadelede
sadece öne düşmüş ve yol göstermiştir. Küçük
ve orta ölçekli işletmecileri, yani bu sektörün
fidanlığını, görmezden gelen bu anlayışı
değiştirmek için hep birlikte ve her ortamda kararlı
mücadelemize devam edeceğiz. Danıştay kararını
verdi ve 12 büyük cirolu işletmeci tarafından
hazırlanmış olan tüzüğü onaylayan BTK kararının
yürütmesini durdurdu! Bu kararla birlikte Erişim
Sağlayıcılar Birliği’nin yasal dayanağı ortadan
kalkmıştır. Biraz geç alınmış bir karar olsa da
yanlışa dur diyen bu kararın alınmasından dolayı
mutluyuz” diye konuştu.

Arıak, 12 büyük işletmeci tarafından
imzalanan ve BTK tarafından onaylanan
tüzüğün yanlışlarına dikkat çekip tüzükteki
sakıncaları şöyle sıraladı:
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Masumiyet Müzesi, internette
Pamuk’un aynı isimli romanından uyarlanarak hayata geçirilen Masumiyet
Müzesi, Google’ın “sanal müzeler” projesine dahil oldu. İsteyen herkes
Google’ın bu hizmeti sayesinde müzeye gitmeden sanal olarak gezebilecek.

İ

nternet üzerinden gezilebilen sergilere
Masumiyet Müzesi de eklendi. Orhan
Pamuk’un kaleme aldığı Kemal ile Füsun’un
aşk hikâyesinin fiziksel dünyada yaşatıldığı
Masumiyet Müzesi, Google Kültür Enstitüsü
(Google Cultural Institute) platformuna taşındı.
Pamuk’un 2008 yılında yayınladığı aynı isimli
romanından hayata geçirilen Masumiyet Müzesi,
artık internet üzerinden de ziyaret edilebiliyor.
Müze, Google’ın müzeleri on-line olarak ziyaret
etme olanağı sunan projesine dahil oldu.
İnsanlığın kültür ve sanat mirasının dijital
ortama aktarılarak korunması ve geniş
kitlelere eşit erişim olanaklarıyla “kültürün
demokratikleşmesine” katkı sağlamak amacıyla
2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Google
Kültür Enstitüsü Sanat Projesi kapsamında
hayata geçirilen Masumiyet Müzesi, yüksek
çözünürlüklü görüntüleri ile dünyanın her yerinden
gezilebilecek. Türkiye’den 7 müzenin yer aldığı
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proje sayesinde internet üzerinden sergi ve eserler
hakkında bilgi alınabiliyor.
2012 yılında açılan müzede kitapta anlatılan
konularla ilgili bilgiler ve eserler bulunuyor.
Müzede sergilenen kurgusal eserlerin neredeyse
tamamı internet üzerinden de görüntülenebiliyor.
Ayrıca müzeyle ilgili detaylı bilgiler ve harita
üzerinde nerede olduğu gibi veriler de sanal sergi
üzerinden erişilebiliyor.
Kullanıcılar on-line ortamda müzedeki 51 eseri
(bunlardan biri Gigapixel teknolojisiyle yüksek
çözünürlüklü görüntülenebilen 4213 İzmarit) ve
sergiyi görüntülerken, Street View teknolojisi ile
müzeyi panaromik olarak gezecekler. Buna ek
olarak kullanıcılar Türkiye’de ilk olarak bir müzeye
Google Playstore’dan indirdikleri “Masumiyet
Müzesi” uygulaması ile cep telefonlarından da
erişebilecekler.
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