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Sevgili Türkiye Bilişim Derneği’ni tanımak isteyen gönüllüler;
Türkiye’nin bilişimle tanışmasının neredeyse hemen ardından 1971 yılında bugün bilişim profesyoneli
diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye
Bilişim Derneği (TBD) bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya
çalışan bir “Sivil toplum” öncü hareketine dönüşmüştür.
Üye sayısı bugün 12.000’i aşan Türkiye Bilişim Derneği’nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve
gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle ürettiği raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde
tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir.
Bu başarıda en önemli etmen üyelerinin yıllardır her koşulda derneğimize gösterdiği ilgi, güven,
sağladığı destek ve katkıdır.
Kurulduğu yıldan bugüne derneğimizin özlemi;
Teknoloji üreten bir Türkiye,
Teknolojiyi yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir toplum,
Kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen bir devlet yönetimi,
Nitelikli insangücü,
Uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörü,

yaratılmasına katkı sağlayarak gururla ve büyük bir onurla bu güzel ülkede her vatandaşımızın
yaşamanın keyfini çıkarmasıdır.
Bunları başarmak için “Ulusal Bilişim Politikalarına” bağlı olarak,
“Ulusal Ar-Ge” yatırımlarının teşvik edilmesi

Nihan Tuna
ntuna@emt.com.tr

Bu amaçla,
Gerek, dünyada bir benzeri olmayan bir gönüllük katılımıyla çalışan çalışma gruplarımızın hazırladığı
raporlarla, gerekse de kamu da yapılan toplantılara aktif katılımla devlet yönetiminde bilişimin etkin
ve verimli kullanılabilmesine yönelik strateji ve politika dokümanlarına katkı veriyoruz.
Eğitimde bilişimin kullanılması, bilişim eğitimleri ve yeni iş alanlarına ve sayısal uçurumu önlemeye
yönelik genel eğitim çalışmaları yapıyoruz
Üretim sektörümüzün bilişim teknolojilerini kullanarak verimliliklerini artırma ve uluslararası
pazarlara açılabilmelerini sağlayacak teknolojik bilgilendirme çalışmalarını ülke geneline
yaygınlaştırılarak sürdürüyoruz.

Bu çalışmalar içinde elbette en önemlileri, bilişim profesyonelleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz
geleceğe yönelik “ortak akıl” toplantılarımızdır. Bu toplantıların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da ülke bilişim politikalarının yönlendirilmesinde büyük önemi olacağını düşünüyor ve gerçekleştirmeye
çalışıyoruz.
Türkiye Bilişim Derneği, kamu ve özel sektör, akademisyen ve toplumun her kesiminden etkin
kullanıcılardan oluşan üye yapısıyla bilişim sektörünün bir derneğidir, diğer bir deyişle “Sizin
derneğinizdir”.
Bilgi toplumu olma yönündeki ulusal bilincin oluşmasına, ulusal bilişim politikalarının belirlenmesine,
mesleki dayanışma ve örgütlü tavrımızın netleşmesine katkıda bulunmak için bilgisayarla uğraşan,
ilgilenen ve yolu bilgiden geçen herkesi derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.

Bilişim sektöründe “Ulusal Katma Değerin” artırılması

Gelin hep birlikte el ele omuz omuza ortak akılla Bilişim sektörünü hak ettiği yere taşıyalım.

Bilişim teknoloji şirketlerimizin yetenekleriyle dikey sektör gereksinimlerinin buluşturulması

Sevgilerimle…

Teknoparkların işbirliği ve uzmanlık alanlarına yönelik yapılanması,
Üniversitelerimizdeki genç beyinlerin yaratıcı ve üretime yönelik yönlendirilmesi,

Kaynak: Türkiye Bilişim Derneği web sayfası

Vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanabilmesi için farkındalık eğitim
ve çalışmaları yapılması

gerektiğini savunuyoruz.
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11 yıl boyunca Bakanlık yaparak rekor kıran
Binali Yıldırım, yine Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı oldu.

Mola verdik ve tekrar buradayız
Bakanlığa gelişinde torunları tarafından karşılanan Yıldırım da bayrak
değişiminde bayrağı tekrar devraldığını belirterek, “Siyaset uzun
soluklu bir iş, bu yolculukta bazen mola verilmesi gerekiyor, o molayı
biz de verdik ve tekrar buradayız” dedi.
Cumhuriyet tarihinde Ulaştırma Bakanlarının görev süresinin ortalama
8 ay olduğunu anlatan Yıldırım, “Sayın Feridun Bilgin, 8,5 ay ortalamayı
geçmiş vaziyette. Gördüğünüz gibi Ulaştırma Bakanlığı sadece yol
yapmıyor bakan da yetiştiriyor” dedi.

Yıldırım , yeniden

Ulaştırma, Denizcilik

Yıldırım, Elvan ve Bilgin’in konuşmaların ardından Bilgin, Yıldırım’a
görevi devretti.

ve Haberleşme Bakanı

Binali Yıldırım Kimdir?
20 Aralık 1955’te Erzincan Refahiye’de doğan Binali Yıldırım, İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ni
bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Dünya Denizcilik
Üniversitesi’nde (World Maritime University) ihtisas eğitimi aldı.

B

aşbakan Ahmet Davutoğlu, 64. Hükümet’i, 24 Kasım 2015’te açıkladı. Bilişim ve telekom sektörünün en
çok ilgili olduğu bakanlık olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı’na yeniden Binali
Yıldırım getirildi.
22. Dönemde İstanbul, 23. Dönemde Erzincan, 24 ve 26. dönemde ise İzmir Milletvekili seçilen
Yıldırım, 58, 59 ve 60. ve 61. Hükümetlerde 12 yıl boyunca Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Bakanlık görevinden, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 26 Aralık 2013’te istifa eden Yıldırım, 11 yılla en uzun süre Ulaştırma
Bakanlığı görevini yapan isim oldu. AK Parti’nin 3 dönem kuralı nedeniyle 7 Haziran seçimlerinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne (TBMM) giremeyen Yıldırım, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görev yaptı. Yıldırım, 1 Kasım
seçimlerinde İzmir’den Meclis’e girip kabinedeki yerini tekrar aldı.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde asistan ve araştırma
görevlisi olarak çalıştı. Camialtı Tersanesi ve Gemi Sanayii Genel
Müdürlüğü’nde mühendislik ve çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.
İstanbul Deniz Otobüsleri Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.
İstanbul’da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli
projelere imza attı. 1999’da Uluslararası “SKAL” kalite ödülünü aldı.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kurucular Kurulu Üyesi oldu. Dünya
Denizcilik Üniversitesi (WMU) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Yıldırım, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yıldırım, 64. Hükümet’in açıklandığı gün, görevi Bakan Feridun Bilgin’den devraldı. Bakanlıktaki devir teslim
törenine 64. Hükümette Başbakan Yardımcısı olan ve Yıldırım’dan yerel seçim dolayısıyla görevi devralan Lütfi Elvan
da katıldı.
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Dünyanın en önemli 49 bilgisayar
bilimcisi arasında iki

Türk var

Bilgisayar bilimi alanında dünyanın en
prestijli kuruluşlarından ACM, en önemli 49
bilgisayar bilimcisini seçti.

ACM üyeliği kriterlerine dayanarak
verildiği listede Arjantin, ABD,
Belçika, Kanada, Çin, Mısır,
Japonya, Portekiz, İngiltere’den
bilgisayar bilimcileri yer aldı.
ACM’nin “Bilgisayar bilimcileri”
listesi şöyle:

Ashraf Aboulnaga (Qatar Computing Research
Institute, HBKU), Gail-Joon Ahn (Arizona
State University), N. Asokan (Aalto University
and University of Helsinki), Stefano
Basagni (Northeastern University), James
“Bo” Begole (Huawei R&D, USA), Rajesh
R. Bordawekar (IBM T.J. Watson Research
Center), Margaret Burnett (Oregon State
University), Charles L. A. Clarke (University

of Waterloo) James Davis (University of
California, Santa Cruz), George Forman
(HP Labs, HP Inc.), Andrei Gurtov (Helsinki
Institute for Information Technology, HIIT,
Aalto University), Carl Gutwin (University of
Saskatchewan), Hakan Hacıgümüş (Google),
Aaron P Hertzmann (Adobe Systems), Martin
Hirzel (IBM T.J. Watson Research Center), Xian-Sheng
Hua (Alibaba Group), Graham Hutton (University
of Nottingham), Hang Li (Huawei Technologies),
Xuelong Li (Chinese Academy of Sciences, PR China),
Chang-Tien Lu (Virginia Tech),Ratul Mahajan (Microsoft
Corporation), Nenad Medvidovic (University of Southern
California), Prabhat Mishra (University of Florida),
Nachiappan Nagappan (Microsoft Research ), Walid A Najjar
(University of California, Riverside), Amit Anil Nanavati (IBM
Research India), Nuria Oliver (Telefonica R&D), Konstantina
Papagiannaki (Telefonica Research), Ian Parberry (University of
North Texas), Cynthia A. Phillips (Sandia National Laboratories), Ali
Pınar (Sandia National Laboratories), Nalini K Ratha (IBM
T. J. Watson Research Ctr. ), Ravi Ramamoorthi (Univ. of California,
San Diego), Jörg Sander (University of Alberta), Adrian Sandu (Virginia
Tech), Leonel Sousa (INESC-ID, Instituto Superior Tecnico, Universidade
de Lisboa, Portugal), Michela Taufer (University of Delaware), Sebastian
Uchitel (Imperial College London/ University of Buenos Aires), Jaideep
Vaidya (Rutgers University), Tao Xie (University of Illinois at UrbanaChampaign), Moustafa Amin Youssef (Egypt-Japan University of Science and
Technology), Ben Yanbin Zhao (University of California, Santa Barbara).

B

ilgisayar biliminin Nobel’i sayılan Turing ödüllerini veren, dünyanın bilgisayar bilimi alanındaki
en eski kuruluşu Association for Computing Machinery (ACM) dünyanın en önemli 49 bilgisayar
bilimcisini seçti. T24 Muhabiri Damla Uğantaş’ın haberine göre, listede ABD’de çalışan iki Türk
bilim insanı, Sandia National Labs’den Ali Pınar ve Google’dan Hakan Hacıgümüş de yer aldı.
ACM’nin eğitim, mühendislik ve bilim alanında çalışan bilim insanlarından oluşan listesine, güvenli
internet alışverişi, navigasyon kullanımı, internet aramaları gibi günlük hayatımıza doğrudan etki eden
projeler girdi. 1966’dan beri, Bilgisayar Mekanizmaları Birliği tarafından her yıl, bilgisayar camiasına teknik
makaleler yazan bir kişiye Turing Ödülü veriliyor. Bu ödül, günümüzde bilgisayar dünyasının Nobel Ödülü
olarak kabul ediliyor.
49 ismin dünya genelindeki 100 bin üye arasından seçildiğini belirten ACM Başkanı Alexander L. Wolfi bu
ödüllerin diğer bilgisayar bilimcileri için de teşvik edici olduğunu ifade etti.
Ödüllerin bilgisayar alanındaki çalışmaların yanı sıra en az 15 yıllık iş tecrübesi ve 5 yıllık kesintisiz
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Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması, 2014

Ar-Ge harcamasının yarısı, ticari kesim tarafından yapıldı

2014’te, 17,6 Milyar TL Ar-Ge’ye harcadık
TÜİK’in Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması’na göre, geçen yıl toplam 115 bin 444 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı ve
Ar-Ge, gayrisafi yurtiçi hasıla içinde yüzde 1 pay aldı. Kişi başına Ar-Ge harcaması ise 226,5 TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında ticari kesim, yüzde 49,8 ile en büyük paya sahipken bunu yüzde 40,5 ile
yükseköğretim ve yüzde 9,7 ile kamu kesimi izledi. Bir önceki yıl ticari kesim, yüzde 47,5 ile yine ilk sırada yer
alırken, bunu yüzde 42,1 ile yükseköğretim, yüzde 10,4 ile kamu kesimi izlemişti. Ticari kesim ile yükseköğretimde
yaklaşık yüzde 2’lik artış olurken kamuda bu artışın yüzde 0.7’de kalması dikkat çekiyor.
Ar-Ge harcamaları, finanse eden kesimler itibarıyla incelendiğinde de, 2014’te harcamaların yüzde 50,9’unun
ticari kesim, yüzde 26,3’ünün kamu kesimi, yüzde 18,4’ünün yükseköğretim kesimi, yüzde 3,4’ünün yurt içi diğer
kaynaklar ve yüzde 1,1’inin yurt dışı kaynaklar tarafından karşılandığı görüldü.
Sektörlere göre Ar-Ge harcaması, 2014           Harcama gruplarına göre Ar-Ge harcaması, 2014

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “2014 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması” sonuçlarını, 16 Kasım
2015’te açıkladı. TÜİK’in açıkladığı Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri araştırmasına göre, Türkiye’de
gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması, 2014’te bir önceki yıla göre, yüzde 18,8 artarak 17 milyar 598 milyon TL oldu.
Kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve
personel dökümlerine dayalı olarak yapılan araştırmaya göre, bir önceki yıl yüzde 0,95 olan gayrisafi yurtiçi Ar-Ge
harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı da, 2014 yılında yüzde 1,01’e yükseldi. Kişi başına Ar-Ge
harcaması ise 226,5 TL olarak hesaplandı.
Ar-Ge Harcamasının GSYH içindeki payı, 2003-2014

Ar-Ge personeli sayısı yüzde 2,2 arttı, kadın oranı yüzde 30,2
Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden 2014’te toplam 115 bin 444 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki
yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 2,2 oldu. Ar-Ge personelinin sektörler itibarıyla
dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 53,7’si ticari kesimde, yüzde 35,7’si
yüksek öğretim kesiminde ve yüzde 10,6’sı kamu kesiminde yer aldı.
TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 34 826 ile toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 30,2’sini oluşturdu.
Kadın Ar-Ge personel oranı ticari kesimde yüzde 23,2, kamu kesiminde yüzde 25,7, yükseköğretim kesiminde ise
yüzde 42 oldu.
En fazla Ar-Ge personeli İstanbul’da
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre, 2014 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu
bölge, yüzde 26,4 ile Ankara, Konya ve Karaman’ın dahil olduğu Batı Anadolu Bölgesi (TR5) olurken, bu bölgeyi
yüzde 22,7 ile Doğu Marmara (TR4) ve yüzde 21,6 ile İstanbul (TR1) Bölgesi takip etti.
Ar-Ge personel sayısına göre ise yüzde 23,6 ile İstanbul (TR1) ilk sırada yer aldı. İstanbul’u yüzde 21,8 ile Batı
Anadolu (TR5) ve yüzde 14,3 ile Doğu Marmara (TR4) bölgeleri izledi.
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TBD, bilişim dünyasını yine
A nka ra ’da b i r araya geti r i yor
3-5 Aralık 2015’te Ankara’da ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda
düzenlenecek TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı ve 2. Ankara Bilişim Fuarı, bilişim
dünyasını Ankara’da bir araya getirecek. “Bilişimle yaşam” temalı BİLİŞİM 2015
etkinliğinde, Türkiye ve bilişim sektörünün geleceğini ilgilendiren birbirinden önemli
konular, uzman katılımcılarca ele alınacak.

T

kolay kavuşabilmelerine fırsat tanıyan “Hackathon”
yapılacak. Hackathon sonunda bütün ekiplerin juriye
yapacağı sunumun ardından dereceye giren ekiplere
çeşitli hediyeler verilecek.

Özellikle son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte “İnsan,
doğa ve tüm canlıların” yaşamında kaçınılmaz bir etki
alanı oluşturup “YAŞAMIN” önemli bir parametresi
haline gelen “BİLİŞİM”deki mevcut durum, yeni trend
ve vizyonlar, yenilikler, sunulan fırsatların yanı sıra
gündeme gelen risk ve tehditler, alanındaki uzmanlar
tarafından değerlendirilecek. “Bilişim ve Yaşam” ana
teması ile gerçekleştirilecek BİLİŞİM 2015 & CITEX 2015
etkinliğinde, Türkiye bilişim sektörünün geleceğini
ilgilendiren birbirinden önemli konuları, alanında
uzmanların katkılarıyla ele alınıp Türkiye’nin bilişim
geleceğinin rotası şekillendirilecek.
BİLİŞİM 2015’te, 1996’dan beri TBD- TÜBİSAD
işbirliğiyle Türkiye bilişim sektörüne uzun yıllar hizmet
etmiş, önemli katkılar sağlamış kişilere verilen “TBDTÜBİSAD Yaşamboyu Hizmet” ve “Bilişim Hizmet”
ödülleri sahiplerini bulacak. “17. TBD Bilimkurgu Öykü
Yarışması”nın kazananları ödüllerini alacak. Bu yıl
ikinci kez TBD Genç Kurultayı ile Programlama Çocuk
Oyuncağı ve Oyun Yarışması da gerçekleştirilecek.
Ayrıca bu yıl da “Yetenekli yazılımcıların maratonu”
olarak bilinen, yaratıcı zihinlerin rekabet ortamında
deneyim kazanmalarını sağlayan, başarılı girişimcilerin
kendilerini ispatlamaları ve ihtiyaç duydukları desteğe

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bakanlar, siyasi parti
temsilcileri, milletvekilleri, kamu
kurum ve kuruluşlarının üst düzey
yöneticilerinin davetli olduğu açılış
bölümünde sektörün sorunları,
ülkemizin bilişim vizyonu, gelecek
beklentileri ve hedefler en üst
düzeyde dile getirilerek bir “Bilişim
Zirvesi” gerçekleştirilecek. Etkinlik,
herkese açık ve ücretsiz.
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yıldırım Üçtuğ, Gazi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Süleyman
Büyükberber ile TOBB Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin
olmak üzere her gün bir üniversite
rektörünün çağrılı konuşmacı olduğu,
üç gün sürecek Kurultay’da, iki açık
oturum ve 15 panele 200’den fazla
konuşmacı katılıp Türkiye’nin nabzını
elinde tutan, “YAŞAM” barometresini
ölçen uzman, aydın ve gazeteciler
konuşacaklar. 32. Ulusal Bilişim
Kurultayı’nda toplam 30 akademik ve
uygulama bildirisi sunulurken firma
sunumları da yapılacak.
5 ayrı salonda, bilişimle kalkınan
ve bilişim toplumu hedefine koşan
Türkiye vizyonuna ulaşmak için güncel
ve geleceğe yönelik konuların ele
alınacağı açık oturum ve paneller
ile çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

ürkiye Bilişim Derneği (TBD), 1976 yılında
başlattığı Ulusal Bilişim Kurultayı’nı içeren, bilişim
sektörünün en büyük buluşması niteliğinde
olan etkinliklerinden birini daha gerçekleştirecek. TBD
32. Ulusal Bilişim Kurultayı ve geçtiğimiz yıl olduğu
gibi Ankara Bilişim Fuarı’nı (CITEX’2015) kapsayan
BİLİŞİM 2015 etkinliği, 3-5 Aralık 2015’te, ATO
Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda
düzenlenecek. Etkinlik yine geçen yıl olduğu gibi
bu yıl da dünyanın en büyük fuar ve organizasyon
firmalarından biri olan Fransa Merkezli GL EVENTS ile
birlikte yapılacak.
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Oturumlara, her zaman olduğu gibi yurt içi ve
yurt dışından uzmanlar, kamunun üst düzey karar
vericileri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve
STK yöneticileri katkı verecek. Ayrıca 1500 m2 alanda
kurulacak olan fuarda (CITEX 2015), bilişim sektörü
firmaları, kamu kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum
kuruluşları birbirinden ilginç ve yenilikçi teknolojik
ürün, hizmet, proje, fikir ve çalışmalarını CITEX 2015’te
sergileyecek. Etkinliğe destek veren Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB), fuarda stant açan firmaların stant
maliyetlerinin önemli bir kısmını karşılayacak.
BİLİŞİM 2015’te bu yıl da Avrupa Birliği’nin (AB),
Ağustos 2010’da kabul ettiği yedi eylem alanını
kapsayan “Sayısal Gündem 2020” programıyla ortaya
konan strateji ve hedefler, tartışılıp değerlendirilmeye
devam edecek. “Sayısal Gündem 2020”
programı ile yeni bir ekonomik dönüşüm stratejisi
ve 2020 yılı için hedeflerini ortaya koyan AB, bu
eylemlerin ilerlemesini yıllık skorlama yöntemi yoluyla
takip ediyor. Ülkemizin de benzer bir Sayısal Gündemi
ve Ajandası’nın olması ve Türkiye’nin bilgi teknolojileri

skorbordunun oluşturulması gerektiğini düşünen
TBD, Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları’nı
oluşturdu. TBD çatısı altında 7 ana hedefe 40’ı aşkın
ayrı uzmanlık konusunda oluşturulan gruplarda 600’ü
aşkın uzman, 2020 yılına kadar gönüllü olarak çalışacak.
Türkiye’nin çağdaş ve uygar bir bilişim toplumuna
dönüşümü, 2020 sayısal gündemine yönelik strateji,
politika ve izlemesi gereken yol haritası, Bilişim 2015
etkinliğine katılacak yerli ve yabancı uzman, bürokrat, iş
dünyası temsilcisi, akademisyen ve yetkililer tarafından
bir kez daha gündeme getirilecek.
Günlük 5 bin, üç günlük etkinlik boyunca 15 binin
üzerinde ziyaretçinin izlemesi beklenen etkinliğe
katılacak 200’ü aşkın konuşmacı, açık oturum ve
panellerde görüş ve bilgilerini paylaşacak. BİLİŞİM
2015’in, izleyici ve katılımcıların büyük çoğunluğu kamu
ve özel sektör bilişim profesyonelleri, uzmanlar ve
akademisyenlerden oluşuyor.
32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda; “Teknoloji Üreten
Türkiye için İklimi Nasıl Değiştirmeliyiz?” ile “Siber
Güvenli Yaşam : Siber Güvenliğin Teknik ve
Hukuki Boyutunda Son Gelişmeler” başlıklı “Açık
Oturum”ların yanı sıra “Türkiye Yazılım Sektörü
Stratejisi Eylem Planı ve Yerli Yazılım Endüstrisinin
Geleceği”, “Bilişim Toplumunda Yaşamak İçin e–
Dönüşümün Neresindeyiz?” , “Bilişim ve Engelsiz
Yaşam: Bilişimle Engeller Aşılıyor. Engellilerin Hayatını
Kolaylaştıran Teknolojiler”, “Sağlıkta Fütüristik ve
Yenilikçi Yaklaşımlar: Bilişimle Sağlıklı Yaşam”, “Bilgi
Toplumu Olma Yolunda Türkiye İçin bir Sivil İnisiyatif:
Dijital Türkiye Platformu ve Avrupa Sayısal Gündemi”,
“Sosyal Medya ve Yaşam: Sosyal Medyanın Dayanılmaz
Ağırlığı”, “TBD Sayısal Gündem Türkiye: Türkiye’nin
Bilgi Toplumuna Dönüşüm Aksiyonu ve Kamu Strateji
Belgelerinin Analizi”, “Çevreci Bilişim: Yaşanabilir bir
Dünya için Bilişimde Çevreci Yaklaşımlar”, “Kadın,
Çocuk ve Aile Yaşamında Bilişim”, “Kobi, Teknoloji,
Rekabet Edilebilirlik”, “Kamu ve Kobi’lerde Bulut
Bilişim”, “Gençlerin Girişimcilik Yol Harıtası ve Başarı
Öyküleri” ve “Panel: Dijital Oyunlar İle Dünya Yeniden
Şekilleniyor” başlıklı paneller yapılacak.
33 üniversitede örgütlenen TBD Genç topluluğunun
gerçekleştireceği “TBD 5. Genç Bilişimciler Kurultayı”
kapsamındaki panellerle üniversite gençliğinin;
“Programlama çocuk oyuncağı” etkinliğiyle de
ilkokul öğrencilerinin yaşamına pozitif dokunuş
yapılacak BİLİŞİM 2015’te, ayrıca Genç Girişimciliğin
özendirileceği oturumlar da yer alacak.
Son gün STK’lar ve siyasi parti temsilcileri bir araya
gelerek sektörün sorunları ve çözüm önerilerini
paylaşacaklar.
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TBD - Halıcı Bilgisayarla
Beste Yarışması sonuçlandı
1994’ten beri kesintisiz olarak her yıl yapılan yarışma, 19
Kasım 2015’te gerçekleştirildi. Bu yılki “Attila Özdemiroğlu”
temalı 22. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması’nda
birinciliği Yavuz Durak aldı.

T

ürkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1994’ten beri düzenlenen, bilginin ve bireyin öneminin giderek
arttığı, yetenek ve yaratıcılığın ön plana çıktığı yeni dünya düzeninde, ülkemizdeki teknoloji ve sanat
birlikteliğinin en güzel örneklerinden birini oluşturan TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması, 9. İstanbul
Bilişim Kongresi’nin kapanış etkinliği olarak gerçekleştirildi.
Şimdiye kadar onlarca besteci ve müzisyeni,
hem Türkiye hem de dünya müzik sektörüne kazandıran, Türkiye’nin
en uzun soluklu beste yarışmasının bu yılki teması ülkemizin yaşayan
en büyük bestecilerinden biri olan Attila Özdemiroğlu (72) olarak
seçildi, Ülkemizin yaşayan en büyük bestecilerinden biri, bilim
ve teknoloji tutkunu olan Özdemiroğlu, kendi ifadesiyle “Genç
yaratıcılarımıza ‘ticaret müziği’ dışında kendilerini özgürce ifade
edebilecekleri bir ortam oluşturması açısından çok önemli bir işlevi
olan” yarışmanın 22 yıldır jüri başkanlığını yürütüyor.
Temmuz başında duyurularına başlanan ve amatör-profesyonel tüm
bestecilere açık olan 22. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması’nın
final gecesi ve ödül töreni 19 Kasım
2015’te, İstanbul JollyJoker’de yapıldı.
Gecede finale kalan 12 yarışmacı jüri
ve davetliler önünde canlı performans
sergiledi.
Yarışmanın birincisi; TRT Çok Sesli
Müzikler Değerlendirme Kurulu Üyesi
ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde
öğretim üyesi olan Yavuz Durak.
Durak’ın “The Music Starts Where
the Words end” adlı eseri hem jürinin
hem de izleyicilerin büyük beğenisini
aldı. İkincilik ödülünü F.Can Erdoğan,
“Kuartal”; üçüncülük ödülünü ise Özben
Odabaşı, “Aynadaki Yüz” adlı eseriyle aldı.
Derece alan yarışmacılara ödülleri TBD Başkanı İlker Tabak ve Emrehan Halıcı tarafından
verildi. Birinci olan Durak, 3000; ikinci Erdoğan 1250 ve üçüncü Odabaşı 750 TL’lik hediye
çeki ile müzik yazılımları ve teknolojik aletleri ödül olarak kazandı.
İzzet Öz’ün başından beri hem jüri üyeliğini hem de sunuculuğu yaptığı yarışmanın
özel performansında Şelale Şehnaz Sam, Attila Özdemiroğlu’nun en sevilen eserlerini
izleyiciyle buluşturdu.
Elektronik müzik tarihinde kısa, ama ülkemizde bu alanda uzun ve güçlü bir geçmişi olan
Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması, 22 yıldır değişmeyen jürisiyle de bir ayrıcalık yaratıyor.
Yarışma jürisi Attila Özdemiroğlu’nun başkanlığında Garo Mafyan, İzzet Öz, Borga Parlar,
Hakan Özer, Şeref Oğuz, Mehmet Okonşar, Faruk Eczacıbaşı, Artun Ertürk ve Emrehan
Halıcı gibi müzik, teknoloji ve kültür dünyasının duayenlerinden oluşuyor.
Bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla müziğin bir araya gelişini bir yarışma
heyecanı ile güçlendiren ve ülkemizde elektronik müzik yaratıcılarının ortaya çıkmasına
olanak sağlayan yarışma, bilgi çağının tanımlarına uyan, teknolojiyi kullanan ve üreten,
yaratıcılığı ve sanatı eyleme dönüştürebilen insanlara ticari kaygılardan uzak, kaliteli
ve özgür bir üretim olanağı veriyor. Müzik otoriteleri tarafından ülkemizin en kaliteli
yarışmalarından biri olarak değerlendirilen ve geleneksel hale gelen yarışmanın en büyük
kıvanç kaynağı, yarışmaya katılmış olan pek çok bestecinin bugün yurt içinde ve dışında
müzik endüstrisinde çok önemli projelere imza atmış olmasıdır.
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Ye r l i t e k n o l o j i p r o j e l e r i n e ,

25 milyon Avro
fon desteği

rekabetçi teknolojiler, ürünler ve hizmetler sunulacak.
Bu sayede ACT Fonu, Türkiye’de uzun yıllardır önemli
bir eksiklik olan teknoloji ticarileştirme mekanizması
özelliğinde olacak.

Avrupa’dan

Boğaziçi Üniversitesi liderliğinde 34 üniversitenin yer aldığı bir Üniversite
Kurulu tarafından belirlenecek 20-25 teknoloji girişimine, 2015-2018 yılları
arasında ACT Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Fonu’ndan 100.000 Euro’dan
2,5 Milyon Avro’ya kadar yatırım yapılabilecek.

A

vrupa Yatırım Fonu, üniversiteler, araştırma
merkezleri ve teknoloji girişimleri tarafından
Türkiye’de geliştirilen teknolojilerin
desteklenmesi ve ticarileştirilmesi
amacıyla ACT Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Fonu’nu
(Accelerating The Commercialization of TechnologyACT) oluşturdu. Boğaziçi Üniversitesi liderliğinde ACT’ın
destekleyeceği projeler, Türkiye’den 34 üniversitenin
yer aldığı bir Üniversite Kurulu tarafından belirlenecek.
ACT Fonu, tüm bilimsel ve teknolojik alanlara
açık olmakla birlikte; bilgi ve iletişim teknolojileri,
nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler, ileri
malzemeler, yenilenebilir enerji, yaşam bilimleri, biyoteknoloji, biyo-medikal, otonom sistemler, robotik
ve mekatronik gibi yüksek katma değer yaratacak
teknoloji alanlarına özel öncelik veriyor.
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İlk etapta dört projeye yatırım yapılacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay
Barbarosoğlu ise yaptığı açıklamada, girişim başına
100.000 Euro’dan 2,5 Milyon Euro’ya kadar yatırım
yapabilecek ACT Fonu’nun çalışma koşullarını şöyle
anlattı:

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıyla
kamuoyuna duyurulan fon desteği hakkında
bilgi veren Avrupa Yatırım Bankası Yatırım Fonu
Direktörü Jacques Darcy, günümüzde teknoloji
transferinin ekonomik anlamda daha profesyonel
bir nitelik kazandığına dikkat çekerek fikirlerin
ticarileşmesinin artık daha kolay süreçlerle
mümkün olabildiğini belirtti.

“Üniversiteler, araştırma merkezleri ve teknoloji
girişimleri tarafından Türkiye’de geliştirilen
teknolojilerin ticarileştirilmesi amacıyla temmuz ayında
kurulan ve 25 Milyon Avro tutarında bir büyüklüğe
sahip olan ACT, 2015-2018 yılları arasında yaklaşık 35
teknoloji projesine yatırım yapmayı planlıyor. Boğaziçi
Üniversitesi, ACT’ın Üniversite Kurulu’na başkanlık
yaparken, proje sunacak 34 üniversitenin mensuplarına
iş fikrinin oluşması esnasında danışmanlık vermek,
kuluçka merkezinden faydalanılmasının sağlanması ve
kuluçka eğitimleri gibi konularda destek verecek.”

Darcy, bugün Türkiye’nin doğusundaki bir
üniversitede görev yapan bir araştırmacının özgün
bir fikri olduğu sürece, dünyanın önde gelen
üniversitelerinden herhangi biriyle anında iletişime
geçebildiğini belirterek bu çerçevede ACT Fonu ile
Türkiye’ye yatırım yapmaktan son derece memnun
olduklarının altını çizdi.

Barbaroğlu’nun yaptığı açıklamaya göre ACT, yeni
geliştirilen ve pazarda hızlı büyüme potansiyeli gösteren
teknolojileri erken aşamada destekleyerek, teknoloji
transferi pazarının hareketlenmesini hedefliyor. Bu
teknolojiler ülkedeki yüksek katma değerli üretimi
ve ihracatı arttırarak ekonomik gelişime önemli katkı
sağlayacak. Ayrıca küresel pazarlara Türkiye’den
SEKTÖRDEN YANSIMALAR

ACT ile Türkiye’de girişimcilik ekosistemine katkı
yapılması ve Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının
artırılması amaçlanıyor. ACT Fonu’nun temel amacı,
yeni teknoloji üretecek girişimleri çok daha büyük
ölçekteki küresel fonlara ve yatırım şirketlerine
taşıyacak mekanizmanın oluşturulması. Bunun için de
yüksek ticarileştirme potansiyeline sahip girişimler
erken aşamada tespit edilecek, değerlendirilecek ve
ihtiyaç duyulan yatırım sağlanarak girişimleri küresel
seviyeye çıkaracak faaliyetler hayata geçirilecek. Bu
sayede ülkemizde TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB
ve AB Çerçeve Programları gibi başlıca Ar-Ge destekleri
ile oluşturulan teknoloji fikirlerinin iş modeline,
ürünlere ve hizmetlere dönüşmesi için ACT Fonu aracı
olacak. KOBİ’lere ve girişimcilere en uygun yaklaşımlar
uygulanarak, teknoloji ekosistemine dâhil edilecek.
ACT girişimleri ve patentleri değerlendirirken şu
kriterleri dikkate alıyor:

- Küresel ölçekte yeni teknoloji olması, daha önce var
olan bir teknolojinin tekrarı olmaması
- Fikri mülkiyetin korunabilir olması
- Ürünün pazar potansiyelinin olması ve rakiplerine
göre üstün değerler sunması

Bu doğrultuda Haziran 2015’ten bu yana 70 teknoloji
girişimi ve patentini inceleyen ACT Yönetimi, ilk etapta
dört projeye yatırım yapma kararı aldı. Yapılacak ileri
teknoloji yatırımlarının en az üçte birinin Ankara’nın
doğusuna yapılması hedefleniyor. Yatırım planlanan
iller arasında Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Elazığ gibi
iller bulunuyor. Girişimler, ACT Fonu tarafından yapılan
yatırımları özellikle; profesyonel takım kurma, ürün
geliştirme, küresel pazarlara erişim, idari ve mali
yönetim gibi alanlarda kullanabilecek.
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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Ocak 2016’da,

“ E-arşiv ”
zorunlu olacak
e-Arşiv, milyarlarca sayfa kâğıt tasarrufu, daha
az karbon salınımı, mali süreçlerin hızlanması ve
basitleşmesi gibi birçok avantaj sağlayacak.

T

ürkiye’de e-Dönüşüm süreci, “e-Fatura”, “e-İmza” ve “e-Defter”in ardından
“e-Arşiv” ile gelişmeye devam ediyor. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS)
kullananlar için 1 Ocak 2015’te elektronik ortamda oluşturulan faturanın
elektronik ortamda ibraz ve muhafaza edilmesi anlamına gelen e-Arşiv, diğer
firmalar için 1 Ocak 2016’da zorunlu hale geliyor. EFKS kapsamında faturalarını elektronik
ortamda oluşturma ve koruma izni alan, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan,
2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılâtı tutarı da 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler,
en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Fatura Uygulaması’na geçmek zorunda.
Çok sayıda fatura üreten ve ürettikleri belgelerin ikinci nüshalarını kâğıt ortamında saklamaları
kendileri için ağır yük oluşturan mükelleflerin düzenlediği belgelere ait örnek nüshaların elektronik
ortamda arşivlenmesini sağlamak amacıyla geliştirilen e-Arşiv ile aylık raporlar hiçbir ek işlem
gerektirmeksizin Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletiliyor. 433 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Fatura uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen
standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda
korunması, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulama bütünü. Bu uygulamadan yararlanmak
isteyen mükelleflerin ise öncelikle e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekiyor.
e-Arşiv sistemi, çok sayıda belgeyi ağır yük olmadan, zahmetsizce ve düşük maliyet ile saklama
olanağı sunuyor. Sistem, milyarlarca sayfa kâğıt tasarrufu, daha az karbon salınımı, mali süreçlerin
hızlanması ve basitleşmesi gibi birçok avantajı sağlayacak.
1 Ocak 2016 itibariyle zorunlu hale gelen e-Arşiv uygulaması, süreçlerin şeffaf bir şekilde
izlenebilmesinin yanı sıra, işletmelerin iş yükünü azaltırken, saklama alanı, arşivleme zorluğu
gibi problemleri ortadan kaldırıp, mali tasarrufu da beraberinde getirecek. Tüm faturaların ikinci
kopyalarının elektronik olması ile kırtasiye masrafları neredeyse sıfırlanırken, arşiv alanı problemi
de çözülmüş olacak.

20
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KOBİ’lerin internet
erişim oranı, yüzde 92,2
2014’te KOBİ’lerin yüzde 81’i, kamu ile iletişimde internet kullanırken yarısı
yenilikçi faaliyette bulundu. Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması, 17
milyar 598 milyon TL olurken bunun yüzde 17,4’ünü KOBİ’ler yaptı.

T

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
Avrupa Birliği tarafından Küçük
ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin
(KOBİ) desteklenmesi amacıyla,
16-20 Kasım 2015 tarihleri arasında
yedincisi düzenlenen Avrupa KOBİ Haftası
2015 etkinlikleri kapsamında KOBİ’lere
(çalışan sayısı 250’den az olan girişimler)
ilişkin 2012-2015 yıllarına ait bazı
istatistikleri derleyen bir bülten yayınladı.
Bülten, TÜİK çalışmalarında yer alan
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Dış
Ticaret İstatistikleri, Araştırma-Geliştirme
Faaliyetleri Araştırması, Girişimlerde
Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması
ve Yenilik Araştırması sonuçları
kullanılarak derlendi.
KOBİ’ler büyüklük grupları ayrıntısında
incelendiğinde,1-19 kişi çalışan
girişimlerin yüzde 61,4’ü düşük teknoloji,
yüzde 30,2’si orta-düşük teknoloji, yüzde
8,2’si orta-yüksek teknoloji ile çalıştı.
20-49 kişi çalışan girişimlerde bu paylar
sırasıyla yüzde 54,3, yüzde 27,7, yüzde
17,1 iken 50-249 kişi çalışan girişimlerde
yüzde 50,4, yüzde 30,5, yüzde 17,6 oldu.
Üç büyüklük grubunda da istihdamın
yarısından fazlasının düşük teknoloji ile
çalışan girişimlerde bulunduğu görüldü.
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırmasına göre, 10 ve daha fazla
çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,5’i
internet erişimine sahip olup, bu oran
KOBİ’lerde yüzde 92,2 oldu. Araştırma
kapsamındaki girişimlerin bilgisayar
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kullanım oranı yüzde 95,2, web sayfası sahiplik oranı
yüzde 65,5, İnternete geniş bant bağlantı ile erişim
oranı yüzde 92,4 iken, en yaygın kullanılan internet
bağlantı türü yüzde 88,1 ile DSL bağlantı oldu.
KOBİ’lerde ise bilgisayar kullanım oranı yüzde 95, web
sayfası sahiplik oranı yüzde 64,6, İnternete geniş bant
bağlantı ile erişim oranı yüzde 92,2, en yaygın kullanılan
İnternet bağlantı türü yüzde 88 ile DSL bağlantı oldu.
Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2014
yılında 17 milyar 598 milyon TL olarak hesaplandı.
Bu harcamanın yüzde 17,4’ü (3 milyar 61 milyon TL)
KOBİ’ler tarafından yapıldı. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE)
cinsinden toplam 115 bin 444 kişi Ar-Ge personeli
olarak çalıştı. TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin
yüzde 26,5’i KOBİ’lerde istihdam edildi.
Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde
interneti kullanma oranı 2014 yılında yüzde 81,4 oldu.
KOBİ’lerde bu oran yüzde 81 oldu. Girişimlerin yüzde
12,4’ü 2014 yılında web sayfası veya Elektronik Veri
Alışverişi (EDI) yoluyla mal/hizmet siparişi alırken,
KOBİ’lerde bu oran yüzde 10,4 oldu.

Sanayi sektöründe yenilikçi KOBİ’lerin oranı yüzde 53,5
iken, bu oran hizmet sektöründeki KOBİ’lerde yüzde
47,5 oldu.

KOBİ’lerin yüzde 37,4’ü ürün ve/veya süreç
yeniliği faaliyetinde bulundu
KOBİ’lerin yüzde 37,4’ü 2012-2014 yıllarını kapsayan üç
yıllık dönemde ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde
(devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de
dahil) bulundu. Aynı dönem içerisinde yenilik faaliyeti
devam eden KOBİ’lerin oranı yüzde 20, yenilik faaliyeti
sonuçsuz kalan KOBİ’lerin oranı ise yüzde 5,5 oldu.
KOBİ’lerin yüzde 40,5’i 2012-2014 yıllarını kapsayan üç
yıllık dönemde organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği
faaliyetinde bulundu. Bu kapsamda KOBİ’lerin yüzde
27,9’u organizasyon yeniliği, yüzde 33,4’ü ise pazarlama
yeniliği gerçekleştirdi.

Yenilikçi KOBİ’lerin oranı yüzde 50,8 oldu

KOBİ’ler 2014’te ihracatın yüzde 56,4’ünü
gerçekleştirdi, ithalatta yüzde 37,8 pay aldı

Yenilik Araştırması Sonuçlarına göre, 2012-2014 yıllarını
kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı
olan girişimlerin yüzde 51,3’ü yenilik faaliyetinde
bulundu. Çalışan sayısı 10-249 olan KOBİ’lerde ise bu
oran yüzde 50,8 oldu.

İhracatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin
payı yüzde 17,3 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli
girişimlerin payı yüzde 20,7, 50-249 kişi çalışan orta
ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,4, 250+ kişi çalışan
büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 43,5 oldu.

Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre 10-49 çalışanı
olan KOBİ’lerin yüzde 49,3’ü, 50-249 çalışanı olan
KOBİ’lerin ise yüzde 57,5’i yenilik faaliyetinde bulundu.

Girişimin ana faaliyetine göre KOBİ’lerin ihracatının
yüzde 35’i sanayi, yüzde 60,7’si ticaret sektöründe
faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından yapıldı.

KOBİ’lerin dış ticaretteki payı, 2012 - 2014
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TÜBİTAK eski Başkanı
Prof. Dr. Pak, hayatını kaybetti
ODTÜ Öğretim Üyesi ve
“Bilim ve Ütopya” Dergisi
Yazı Kurulu üyesi de olan
Prof. Dr. Pak, 11 Kasım’da
2015’te yaşamını yitirdi.

T

ürkiye’de ve yurtdışında fizik alanında
birçok kurulun üyesi olan ve bir
süredir sağlık sorunları nedeniyle
tedavi gören, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) eski
Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Pak, 11 Kasım
2015’te 68 yaşında vefat etti.
Prof. Dr. Pak, 31 Mayıs 1999-31 Mayıs 2003
yılları arasında TÜBİTAK Başkanı olarak
görev yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fizik Bölümü Öğretim Üyesi olan Pak, aynı
zamanda Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi
(TWAS), Academia Europea ve Türkiye Bilimler
Akademisi asli üyesi idi. Pak, 1979 yılı TÜBİTAK
Teşvik Ödülü ve 1989 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü
sahibiydi.
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Prof. Dr. Pak kimdir?

1947 yılında Samsun’da doğan Namık Kemal Pak, NATO Bursiyeri ve TÜBİTAK Şeref Bursiyeri olarak
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden 1968 yılında mezun olduktan sonra, 1972 yılında
Berkeley-Kaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Doktora derecesini aldı. 1977 yılında Hacettepe
Üniversitesi Fizik Bölümü’nde Doçentlik, 1988’de de ODTÜ Fizik Bölümü’nde Profesörlük unvanını aldı
ve bu bölümde çalışmalarını sürdürdü.
Pak, Kaliforniya Üniversitesi Lawrence Berkeley Laboratuarı’nda, Kaliforniya Stanford Linear Accelerator
Center’da, San Diego-Kaliforniya Üniversitesi’nde, Cenevre Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde
(CERN) araştırma görevlerinde bulundu. 1988-1989 yılları arasında Devlet Bakanı Adnan Kahveci’nin
Danışmanı olan Pak, 1989-1991 arasında Üniversitelerarası Kurul, Profesörlük Değerlendirme
Komisyonu’nun başkanlığını yaptı. 1990-1997 arasında TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü,
1996-1999 yıllarında TÜBA Konsey Üyesi, Ocak 1998-Mayıs 1999’da TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi olarak
görev yaptı. Pak 1991-1997 yılları arasında NATO-İstikrar İçin Bilim (SfS) Programı, Türkiye Ulusal
Koordinatörlüğü, 1993-1998 yılları arasında NATO Bilim Komitesi “Science and Technology Policy” Panel
üyeliği 1997-2003 arasında NATO-Barış İçin Bilim (SfP) Programı-Steering Group Üyeliği görevlerini
yürüttü. Pak, 1988-1989 yılları arasında NATO Bilim Komitesi Türkiye Temsilciliği, 1991-1997’de OECD
Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi Türkiye Temsilciliği, 1993-1997 arasında NATO Bilim Komitesi
Türkiye Alternatif Temsilciliği, 1995-1997’de Avrupa Bilim Vakfı (ESF) “Standing Committee for Physical
and Engineering Science” üyeliği ve 1993-2003 yılları arasında Avrupa Bilim Vakfı (ESF) Governing
Council ve Executive Council üyelikleri, 1999 - 2003 arasında, EUREKA Üst Düzey Grup (HLG) üyeliği,
2001-2002’de Avrupa Birliği e-Avrupa Programı Üst Düzey Karma Komisyonu üyeliği, 2003’te, Avrupa
Birliği INTAS Programı Genel Kurulu, Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezleri (JRC) Programı Yönetim
Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.
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Penguenler

pencereden içeri girdi!

Eylem CÜLCÜLOĞLU
eylemc@gmail.com

B

undan 9 yıl önce Bill Gates’e, bir basın
toplantısında, “Yazılımlarınızın Linux
versiyonlarını çıkarmayı düşünüyor
musunuz?” diye sormuştum. Bill Gates
bana donuk gözlerle bakıp, tek bir kelime söylemişti:
“Hayır!”. Toplantıdaki herkes şaşırmış, Bill Gates’e
böyle soru sorulur mu dercesine homurdanmıştı.
Geçtiğimiz 9 yıl içinde bilişim dünyasında çok
şey değişti. Öyle ki, bir zamanların bir numaralı
Linux düşmanı Microsoft, kendi Linux sürümünü
geliştirdiğini açıkladı!

Azure, Linux’a emanet
Geçtiğimiz eylül ayında, Microsoft Azure’nin
mimarı Kamala Subramaniam, AzureCloud Switch
(ACS) adı altında Linux tabanlı bir işletim sistemi
geliştirdiklerini duyurdu. Microsoft, ACS’yi Azure’nin
veri merkezlerinde ağ cihazlarını yönetmek için
kullanmaya başladı. Böylece Azure’nin kalbi
Windows sistemleri yerine Linux’a emanet edilmiş
oldu.
ACS, Microsoft’un hızlı bir şekilde Linux dünyasına
doğru kaydığının önemli göstergelerinden birisi.
Microsoft-Linux flörtü sadece ACS ile de sınırlı değil.
Microsoft, geçtiğimiz Kasım ayında Red Hat ile bir
işbirliği anlaşması yaptığını duyurdu. Bu anlaşmaya
göre Red Hat işletim sistemi Azure platformunda yer
alacak.

Bir zamanların bir numaralı Linux düşmanı
Microsoft, strateji değişikliğine gidiyor.
Firma, kendi Linux sürümünü geliştirdi.
26

Bu gelişmeler Microsoft’un strateji değişikliğini
gösterir nitelikte. Peki, ne oldu da, Linux’ten
nefret eden Microsoft bu noktaya geldi. Esasında
Microsoft’taki bu strateji değişikliği oldukça geç
kalmış bir karar. Apple ve Google, Linux ve BSD
dünyasına uzun yıllar önce geçiş yaptı ve bunun
meyvelerini bol bol topladı. Apple 2001 yılında
FreeBSD tabanlı OS X’i piyasaya sürdü. 2001
yılından itibaren Mac satışları patladı. Google, Open
HandsetAlliance ile birlikte Linux tabanlı Android
işletimini geliştirdi ve bu alanda pazar lideri oldu.

ENDÜSTRİDEN HABERLER

Apple ve Google, Microsoft’u solladı
Apple ve Google, Linux dünyasının
nimetlerinden yararlanırken, Microsoft
tamamen duygusal nedenlerle Linux’tan
uzak duydu ve bunun çok zararını gördü.
Öyle ki Apple’ın 2015 yılı net geliri 53.39
milyar dolar olurken bir zamanların devi
Microsoft’un geliri 12.19 milyar dolarda
kaldı. Apple ve Google açık kaynak kodlu
mimari kullanarak araştırma ve geliştirme
(Ar-Ge) masraflarını düşürdü, mimari
üzerine odaklanmak yerine servisler ve yeni
teknolojiler üzerine odaklandı ve bugünlere
geldi. Microsoft ise yeniliklere kapalı hantal
bir firma haline geldi.
W3Cook’un rakamlarına göre, dünya
genelindeki web sunucularının yüzde
98’ini Linux tabanlı sunucular oluşturuyor.
Linux Foundation’ın raporuna göre, büyük
kurumsal şirketlerin yüzde 75’i ana bulut
platformu olarak Linux kullanıyor. Bulutta
Windows sunucuların oranı sadece yüzde 24
ve Linux’a doğru hızlı bir geçiş gözlemleniyor.
Windows masaüstünün hâlâ hâkimi
durumunda ama sunucu pazarında ibreler
Linux’u gösteriyor.
Görünen o ki, Microsoft, Linux konusundaki
stratejisinin yanlış olduğunu geç de
olsa anladı. Bu yüzden hızlı bir şekilde
Linux dünyasına girmek ve bu dünyanın
nimetlerinden yararlanmak istiyor.
Önümüzdeki dönemde Microsoft’tan
Linux konusunda çok daha önemli çıkışlar
görebiliriz. Firmanın, Apple gibi radikal bir
karar alıp tüm mimarisini Linux’a taşıyacağını
düşünmüyorum ama önümüzdeki dönemde
Microsoft-Linux ilişkilerinin hızla gelişeceğine
inanıyorum. Örneğin birkaç yıl içinde MSSQL
Server’ın Linux sürümü çıkarsa şaşırmayın!
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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TOPLUM İÇİN BİLİŞİM MERKEZLERİ
Yirmi birinci yüzyılın bilişim çağı olduğu bilinmektedir. Çağın gerisinde kalmamak
için toplumun “Bilişim Toplumu”na dönüşmesi de kaçınılmazdır. Bu dönüşümün
sağlıklı biçimde gerçekleşebilmesi için toplumu oluşturan her bireyin tek tek
bilişimle tanışması, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanması
gerekmektedir. Unutmayalım ki, bilişim teknolojileri yalnızca ekonomik değil, aynı
zamanda sosyal kalkınmanın da itici gücüdür.

İ. İlker Tabak*

ilker.tabak@bilisim.com.tr

Teknolojik bilgi birikimi ve bilinç nasıl sağlanacak?
Bugün başı sıkışan, teknoloji ile başı derde giren birçok
insan ilk olarak komşusuna (genellikle komşusunun
çocuğuna) ya da bilgisayardan, akıllı telefondan,
tabletten anlayan tanıdığına başvurmakta, derdine
çözüm aramakta. Tıpkı başı ya da karnı ağrıyanın, dişi
ağrıyanın komşusundan ilaç (adı) alıp kendi kendini
tedavi etmeye başlaması gibi yöntem ve yaklaşımlar
bilişim alanında da yaşanmaktadır. Bilinçsiz ilaç
kullanımı ya da hastane önündeki yığılmaların sağlıkta
ve ekonomideki yıkıcı etkisini bilmeyenimiz yoktur.
Çözüm için izlenecek yol bellidir. Tıpkı Aile Hekimliği
sisteminde olduğu gibi, topluma hizmet edecek
danışma merkezlerinin açılması gerekmektedir. Birinci
basamak sağlık hizmetleri için ilk başvuru noktası olan
aile hekimliği merkezleri ailelerin kolayca ulaşabileceği
yerlerde hizmet vermektedir. Buralarda görev yapan
aile hekimleri, aile bireylerinin ikâmetlerine yakın olup
hizmet verdiği toplumu her yönüyle tanır; aile, çevre
ve iş ilişkilerini değerlendirir. (…) Bu doktorlar kendi
sorumluluğu altındaki bireyleri bir hastalık çerçevesinde
değil, bütüncül bir yaklaşımla riskler, sağlık koşulları,
(…) sağlık sorunları ile birlikte bir bütün olarak
değerlendirir. [1]

M

ühendisten avukata, doktordan öğretmene kadar her meslekten herkesin; patronların,
çalışanların, öğrencilerin, ev hanımlarının, annelerin, babaların, dedelerin, ninelerin,
çiftçilerin, akademisyenlerin, işçinin, memurun yani toplumun tüm kesimlerinin internetten,
teknolojiden ve teknolojinin getirilerinden, e-devlet, e-belediyecilik, e-Türkiye gibi uygulamalardan
yararlanması için bilgili ve bilinçli olması gerekmektedir.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) ülkemizi yarınlara
taşıyacak projesi olan TOPLUM İÇİN BİLİŞİM MERKEZİ
(TİBİM) toplumun her kesimiyle işbirliği ve işbölümü
yapılarak kurulmalıdır. Yerel dinamiklere uygun olarak,
yakınında bulunan aile bireylerinin yaşam alanları ile
ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri konusundaki destek
gereksinimlerini karşılayacak bu merkezlerin yaşaması
için gereken mekan kamu ya da belediyeler tarafından
sağlanmalıdır. TİBİM’de belediyeler, üniversiteler ve
STK’ların işbirliğinde bilişim çağının gereksinimlerine
dönük eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecektir.
TİBİM, toplumun “Bilişme Noktası” olarak tasarlanıp
uygulamaya alınacaktır.

[1] www.ailehekimligi.gov.tr
[2] www.basbakanlik.gov.tr
[3] www.kalkinma.gov.tr
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SİMGE

TİBİM’de hizmet verecek olan uzmanlar bilişim alanında
emekli olan deneyimlilerden, bilişim uzmanlarından,
gençlerden ya da üniversitelerdeki öğretim
görevlilerinden oluşacaktır. Gönüllülerin çalışmaları
ile de desteklenecek bu uzmanlara istihdam olanağı
sağlanmış olacaktır.
TİBİM Projesi ile, kullanılan her türlü teknolojik aygıtın
“Akıllı” sıfatı taşıdığı günümüzde, yurttaşlarımızın da
“Akıllı” yurttaşlar olarak teknolojinin esiri olmak yerine,
teknolojiye hükmeden bireyler konumuna geçmesi
amaçlanmaktadır.
Proje’nin yaygınlaşması ile, 64. Hükümet Programında
[2] yer alan ve ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünde
önemli bir yere sahip olan, büyüme ve istihdam odaklı
olarak hazırlanmış bulunan “2015-2018 Bilgi Toplumu
Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamındaki Bilgi ve
İletişim Teknolojilerinin Topluma Nüfuzu bölümündeki
eylemler başta olmak üzere, birçok eylem de yaşama
geçirilebilecektir. [3]
Ankara, 13.12.2015

2016 yılının, geride bırakmakta
olduğumuz 2015 yılından daha
huzurlu, daha verimli, daha
başarılı, daha çok kazançlı,
sağlıklı, barış ve mutluluk dolu,
neşeyle bilişeceğimiz günler
getirmesi dileğiyle yeni yılınızı
kutlarım…

(*) Bs. Müh., Bilişim Ltd. Paz. ve Satış Md.
Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Koray Özer
koray.ozer@tbd.org.tr

Engelsizlerin Engelleri
Görme engelleyiz, çünkü genellikle ağaçlara bakarız, ormanı göremeyiz.
Duyma engelliyiz, işimize geleni duyarız, gelmeyeni duymayız.
Dokunma engelliyiz, dokunulmaktan ve dokunmaktan korkarız, çünkü kendimize ve karşımızdakine
güvenmeyiz.
Konuşma engellisiyiz, çünkü söze “Sen” diye başlarız ve suçlarız, yargılarız, eleştiririz, kötüleriz.
İcat çıkarma engellisiyiz, çünkü neme lazımcıyız, durumdan vazife çıkarmayıcıyız; problemi teşhis etmeyi
sevmeyiz.
Sorumluluk alma engellisiyiz, hesap vermekten, acı çekmekten, hata yapmaktan korkarız.
“Hayır” deme engelliyiz, pozisyonumuzun elden gitmesinden, ayrık görünmekten, küstürmekten, zarar
görmekten korkarız.
Girişim engellisiyiz, çünkü üç kişi bir araya gelemeyiz, gelirse bir süre sonra birbirimize gireriz, o yüzden oturup
tüttürmeyi, bardak tokuşturmayı ya da ezberlemeyi yeğleriz. Hak verme engellisiyiz, çünkü hak verirsek
kendimizi yenilmiş sayarız.
Övme engellisiyiz, “Ya övdükten sonra bize zararı olursa,” diye düşünürüz, karşı tarafa koz vermiş olmaktan
çekiniriz, kendimizi aşağıda hissederiz.
İş yapma engellisiyiz, çünkü çalışmanın ruha ilaç olduğunu bilmeyiz, hareketsizliğin çürüme olduğunun ayrımına
varmayız.
Fikir paylaşma engellisiyiz, çünkü bir fikirle ömür boyu bir post’a sahip çıkacağımızı ve bir fikri evir çevir
kullanacağımızı biliriz.
Bize uyruk olmayana görev/yetki verme engellisiyiz, olsa da olmasa da foyamızın çıkmasından korkarız.
Gebe kalmama engellisiyiz, ilerlemenin gebe gebe geleceğine inanmışız.
Bilgiye değer verme engellisiyiz, çünkü olan bilgi kırıntılarının da hep çalındığını görmüşüz.
Birey olma engellisiyiz, çünkü sözümüzü kimse dinlememiş, kimse bizi konuşturmamış.
Çifte standartlıyız, çünkü duygumuzu, düşüncelerimizi tartacak değerlerimiz hiç oluşmamış.
İki yüzlüyüz, tavşana kaç tazıya tut demeyi, kendimizi garanti altına almayı çok severiz.
Ahlakımız sukut etmiş, çünkü inancımızı ahlak diye yutmayı kabul etmişiz.
Sistem kurma özürlüyüz çünkü karambolleri çok severiz; çünkü ilerlemenin ne getireceğini bilmeyiz, çünkü
kendimize inancımız yok.
Doğru söyleme engellisiyiz, çünkü kendimize beyaz yalanlardan bir dünya kurmuşuz.
Yetim hissetmeme engellisiyiz, çünkü baba peşindeyiz, çünkü aslında hiç babamız olmamış. Olduğumuz gibi
görünme engellisiyiz, çünkü kendimizi hiç görmemiş ve hiç kabul etmemişiz, giysilerimizle, arabalarımızla,
aksesuarlarımızla markaların arkasına saklanmışız.
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Yönetme engelliyiz, çünkü kendimizi her şeyi biliyor ve yönetimin yönetilirken öğrenileceğini sanıyoruz.
Sevme engellisiyiz, çünkü sevmenin alış-veriş olduğunu görmüşüz.
Yardım etme engellisiyiz, çünkü yardımlarımızı dostlar alış-verişte görsün şeklinde veya bir iradeyi kandırmak
için yapmışız.
Verme engellisiyiz, çünkü almayı öğrenmişiz, almaya alıştırılmışız.
Alma engellisiyiz, çünkü istediğimizi değil bize verilene rıza gösteriyoruz.
Sevişme engellisiyiz, çünkü yola değil, varmaya kafamızı takmışız.
Tartışma engellisiyiz, çünkü tartışmayı düşüncelerimizin onaylanması ve karşımızdakilerin bizim düşüncemizi
kabul etmesi sanıyoruz.
Değişme engellisiyiz, hep aynı kalacağız sanıyoruz.
Paylaşma engellisiyiz, elimizde kalmaz sanıyoruz.
Sağlıklı yaşama engellisiyiz, bedenimizi hor kullanarak, kendimizi cezalandırarak huzura ereceğimizi düşünüyor
bile bile sigara içiyoruz.
Huzura kavuşma engellisiyiz, huzursuzlukları iti kurda kırdırarak çözmeye çalışıyoruz.
İlişki sürdürme engelliyiz, çünkü “Hep ben” diyoruz, empatiyi bilmiyoruz.
Doğrudan anlatım engellisiyiz, gelinimize söylemek istediğimizi kızımıza söylüyoruz.
Saygı görme engellisiyiz, çünkü saygıyı bilgi değil koltuk yoluyla edinmeye çalışıyoruz.
Saygı gösterme engellisiyiz, çünkü saygıyı bir karşılık almak için gösteriyoruz.
Para harcama engellisiyiz, çünkü harcamayı sadece keyiflenmek için yapıyoruz.
Zengin yaşama engellisiyiz, zengin yaşamayı biriktirmek, istif etmek sanıyoruz.

İ

nanın liste uzayıp gidecek. Ama bitirmeden birkaç tane de sektörümüzden engel sıralayım: Yerli yazılımcıya
güven engellisiyiz, çünkü mutlaka bizi kazıklıyordur, diye düşünüyoruz. Bürokratımıza/çalışanımıza yetki
vermiyoruz, çünkü kimseye güvenmiyoruz. Yerli sanayiyi geliştirme engellisiyiz, çünkü bilişime henüz
stratejik sektör diyemiyoruz. Mahremiyet engellisiyiz, çünkü kişisel bilgilerin kişisel olduğunun farkında değiliz...
En iyisi burada keseyim. 10-11 Aralık 2015’de Lefkoşe’de yapılan III.KKTC Engelsiz Bilişim Konferansında
toplumuzun yaklaşık yüzde 12’sinin engelli bireylerden olduğunu öğrendik. Engelli bireylerimizin sorunlarını ve
bu sorunların çözümünü konuştuk. Fakat yukarıda, engelsizlerin engellerini yazınca, bu engellerin toplumun
yüzde kaçında olduğuna dair ben bir karar veremedim. Ya siz, siz bir karar verebilir misiniz?

TERSİNE MÜHENDİSLİK
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Türk Edebiyat Tarihinin Y i t i k B e l l e ğ i :

nezih@semor.com.tr

Murat Uraz
İçinizde Murat Uraz adını daha önce duymuş ve yayınları konusunda bilgi sahibi olan
birisi varsa işte o benim yaşamımda en fazla hayret edeceğim insan olabilir. Çünkü ben,
kendisini edebiyat konusunda bilgili zanneden ben Murat Uraz’ı keşfedeli henüz bir yıl
olmadı. Keşfettikten sonra hem kendime hem toplumumuza şaşkınlık içinde bakıyorum.

Murat Uraz, ile ilgili bendeki tek resim. (En ön sırada oturanlar arasında soldan dördüncü)
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Nezih KULEYIN

laylar şöyle gelişti: Geçen sonbaharda Hacettepe Mezunları Derneği olarak Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e Kadın Edebiyatçılar Sempozyumu ve Sergisini yapmaya karar vermiştik her ne
kadar bende yeteri kadar yayın olsa da yine de bu konuda yazılmış olan kaynaklar için sahafları
tarıyorduk. Oldukça pahalı bir kitap vardı adı Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. Yazarı da
Murat Uraz. Ben bu adı hiç duymamıştım ama kitap 1941 yılında basılmıştı ve günümüzde bile
kaynak olarak kullanılabilecek nitelikte idi.
O günden itibaren Murat Uraz’ı merak etmeye
başladım. Önce genel ansiklopedilere baktım ve hayret
ne Ana Britanica’da ne Meydan Larouse’da hatta
herhangi bir genel ansiklopedide Murat Uraz ile ilgili
herhangi bir bilgiye rastlayamadım. Daha da önemlisi
bu yazarımızın internet dahil hiçbir ortamda resmi de
yoktu.
Şimdi şöyle düşünülebilinir “Demek ki bu bir konuda
araştırma yapmış ve unutulmuş çok da önemli
olmayan bir yazar”. Ben de ilk anda böyle düşünme
eğimindeyken zaman zaman uğradığım Anadolu Sahafın
raflarında Murat Uraz’ın tam on iki tane kitabı olduğunu
gördüm. Artık ciddi bir araştırma yapma zamanı
gelmişti.
Bugün size aktaracaklarım Murat Uraz’ın yaşam
öyküsünün sadece satır başları olabilir. Türk
çağdaşlaşma hareketinin en önemli aktörlerinden
birisinin yaşamıdır anlatılan.
Doğum tarihi 1893, doğum yeri Trabzon’dur. Üniversite
öncesi eğitimini Trabzon’da tamamladıktan sonra
İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ni 1913
yılında bitirerek tekrar Trabzon’a dönmüş ve Trabzon
Sultanisi’nde Edebiyat ve Felsefe Öğretmeni olarak
göreve başlamıştır.
O günden itibaren her davranışı ile sıradan birisi
olmadığını fark ettirmiştir bize Murat Uraz. İlk öyküsü
olan “Kayıkçı”, İttihat ve Terakki’nin Trabzon’da önde
gelen isimlerinden Meşveretçi Naci Bey’in (Yamaç)
sahibi olduğu Trabzon’da Meşveret adlı gazetede
yayınlandığında yıl 1913’tür.
Murat Uraz’ın Trabzon’a geri dönmesi ile genç ama içi
yurt sevgisi ile dolu ve bilime susamış bir aydının varlığı
ile kültür ve edebiyat dünyası daha da zenginleşir ama
Birinci Dünya Savaşı kaybedilmesiyle birlikte Trabzon,
Kurtuluş Savaşı’nın stratejik öneme sahip olan bir ili
UFKUN ÖTESİ

konumuna gelecektir. Zaman özgürlük için savaşım
verme zamanıdır. Kurtuluş Savaşı’nda etkin bir görev
almak gerekmektedir ve Trabzon Muhafaza-i Hukuku
Milliye Cemiyeti kurulmuş Faik Ahmet Barutçu İstikbal
adlı bir gazete çıkarmaya başlamıştır. Murat Uraz,
gazetede manzum fıkralar yazmaya başlar.
Bilim, teknoloji ve yurtseverliğin bir araya geldiği
Kurtuluş Savaşı destekçisi bir gazetenin çıkartılması
gerektiğine inanır ve “Nur” adlı bir gazete çıkarmaya
karar verir. Amaç hem cephedeki hem de cephe
gerisindekilere yüksek moral aşılamaktır. Sadece moral
aşılamanın yeterli olmayacağını düşünerek o zaman
“Türk aydınlarının” örgütlenme yeri olan Trabzon Türk
Ocağı’nın kurucu kurulunda yer alır.
Kurtuluş Savaşı sona erince başlayan eğitim
seferberliğinin en önemli kişilerinden birisidir. Trabzon
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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Lisesi ülke çapında hem eğitim hem de sosyal yönden
büyük bir üne kavuşurken 1926 yılında Erzurum Lisesi
Müdürlüğü’ne atanır. Amacı Erzurum Lisesini, Trabzon
Lisesi düzeyine taşımaktır.
Erzurum Lisesi’nde o kadar çok sevilir ki öğrencileri ona
“Kara Murat” adını takarlar. Mehmet Akif Bal’ın Türk
Edebiyatının öncülerinden Trabzonlu Murat Uraz yahut
“Kara Murat” adlı bir makalesi bu olguyu anlatır.
1931 yılında İstanbul Vefa Lisesi Edebiyat
öğretmenliğine atanır. Buradaki
görevine ek olarak Pertevniyal
Lisesi, Alman Lisesi ve Saint Benoit
Lisesi’nde Edebiyat Öğretmenliği
yapar. Daha sonra İstanbul Kız
Muallim Mektebi öğretmenliğine
atanır. Çok yoğun bir çalışma
yaşamı içerisindeyken çalışmalarını
kitap biçimine dönüştürmeye karar
verir. Basılı ilk kitabı, Murad Uraz
adı ile 1931 yılında yayınladığı
“Edebiyat ve Türk Edebiyat Tarihi
Hülasası”dır. Bu kitap, yardımcı ders
kitabı olarak düşünülmüş ve öyle
yazılmıştır. Kitabı okuyanlar yeni
isteklerde bulunurlar o da yazmaya
devam eder. 1933 yılında Halk Edebiyatı Şiir ve Dil
Örneklerini yayınlanır.
1935 yılında “Türk Adları” adlı ayrıntılı çalışmasını
yayınlar. Eski Türk tarihi
ve mitolojisini incelemiş
ve Türkçemizde anlamını
bilmediğimiz eski Türk
adlarının bir sözlüğünü
yapmıştır. Bu çalışma,
kendisini eski Türk Mitolojisi
üzerinde incelemelere
yöneltir. İleride Türk
Mitolojisini de kitap haline
getirecektir.
Bir yandan da tanınmış
Türk şair ve yazarlarının
biyografilerini yazmaya başlar 22 tane biyografi kitabı
bize bıraktığı birikimin bir parçasıdır. Bunlar Abdülhak
Hamit, Tevfik Fikret, Namık Kemal, Yahya Kemal,
Ahmet Haşim, Ahmet Vefik Paşa, Cenap Şahabettin,
Esat Mahmut, Aka Gündüz, Sadri Ertem, Bağdatlı
Ruhi, Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Ekrem, Nabi,
Şeyhülislam Yahya, Ragıp Paşa, Ziya Paşa, Nedim,
Reşat Nuri, Şinasi, Ziya Paşa’nın Hayatları, Edebi
Şahsiyetleri, Şiirleri ve Nesirleridir.
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Türk Halk Edebiyatı’nın yaygın olarak bilinmeyen tüm
destansı öykülerini ortaya çıkartan odur. Bunlar; Erciş’li
Emrah ile Selvi, Kenan ile Lalezar, Bahadır ile Mahinur,
Aşık Sümmani ile Gülperi, Sürmeli Bey ile Telli
Senem, Karacaoğlan ile Karakız’dır. Bazı destansı halk
hikâyelerinin adını ben ilk kez ondan duydum.
Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz’den başka iki
tane daha ansiklopedik kaynak özelliği taşıyan kitabı
vardır. Türk Edip ve Şairler ve Edebiyat Antolojisi.
1945 ile 1950 yılları arasında o zamanki
adıyla İstanbul Maarif Müdürlüğü
yapar. Batı edebiyatının ve mitolojisinin
yeni yetişen kuşaklara anlatılmasının
önemli olduğunu düşünerek aşağıda
adlarını sıraladığım kitaplarını yazar.
Önce sözlük niteliğinde Mitoloji
kitabını yayınlar sonra; Cervantes ve
Donkişot, Dante ve Petrarca,Europides
ve İphigenie ve Electra, Homeros
ve İliada, Sophokles ve Kral OidiusAntigone, Virgilius ve Senaca yayınlanır.
1950 yılında görevden alınır okullarda
öğretmenlik yapar, 1981 yılında ise
kendisin kaybederiz.
O sadece bir edebiyat araştırmacısı değildir. İki Cilt olan
Peçevi Tarihi’ni de günümüz Türkçesi ile okumamızı
sağlayan da odur. Geriye basılmış olarak yetmiş altı
kitap bıraktı.
O edebiyatımızın en çok biyografi
yazan, Türk edebiyatı konusunda
ansiklopedik nitelikli ürünler bırakan,
yurtseverlik gündeme geldiğinde
hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan,
bize hem Türk mitolojisini hem
de batı mitolojisini aktarırken ne
kadar büyük bir halk edebiyatına
da sahip olduğumuzu da öğreten
öğretmenimizdir. Varsın genel
ansiklopediler onun için bir madde
bile açmamış olsunlar.
Kaynakça;

İ. Gündağ Kayaoğlu Murat Uraz Hayatı ve Eserleri Kıyı Dergisi
Sayı 29 1988.
Hüseyin Albayrak- Trabzon Basını
Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi – YKY
İstanbul.
Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi.
Murat Uraz Türk Edip ve Şairleri. Yayınlayanın notunda
kendi adını anlatan maddenin kendi arzusu dışında Mithat
Sadullah Sander tarafından yazılmış olduğunu biliyoruz.

UFKUN ÖTESİ
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Elektrikli-elektronik atıkları
toplayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bilişim alanında elektrikli ve
elektronik eşyaların atık yönetimi konusunda yetkilendirilen ilk kuruluş
olan TÜBİSAD, hızla tüketilen bilişim ekipmanları ve televizyonların
ekonomik değerini çevreci yaklaşımlarla açığa çıkarmak üzere Türkiye’ye
sistem kuracak.

B

ilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), bilişim alanında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü
Yönetmeliği çerçevesinde Türkiye’de ilk yetkilendirilmiş kuruluş oldu. Hızla
tüketilen bilişim ekipmanları ve televizyonların ekonomik değerini çevreci
yaklaşımlarla açığa çıkarmak üzere Türkiye’ye sistem kuracak olan TÜBİSAD,
elektronik atık geri dönüşüm ekonomisini yürütme konusunda öncü bir rol üstlenecek.
“AEEE Yönetmeliği” üreticilere (İthalatçılar da dahil) piyasadaki eski ürünleri toplama, geri
dönüştürme ve geri kazandırma zorunluluğu getiriyor. Şirketlere verilen bu sorumluluk,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bir “Yetkilendirilmiş Kuruluş”
aracılığıyla yerine getirilebiliyor.
Eski ve kullanılmayan cep telefonları, bilgisayarlar, bulaşık, çamaşır makineleri, kameralar,
yazıcılar, florasan ampüller gibi eşyalar elektronik atık kapsamına giriyor. Hasar gören veya
kullanım ömrü biten elektronik eşyalar, doğayı kirleten ve zarar veren ağır metaller içeriyor,
gelecek nesilleri tehdit edici boyuta ulaşıyor. Bu nedenle, elektrikli ve elektronik eşyalar
tüm dünya için çevresel bir tehlike oluşturabiliyor. Kullanım ömrü biten elektronik ürünlerin
geri dönüşümü ve gelecek nesilleri tehdit etmemesi konusunda ciddi çalışmalar yapılması
ve ülke ekonomisine fayda sağlaması açısından önemli bir girişim olarak karşımıza çıkıyor.
Kullanılmış elektrikli ve elektronik eşyaların, kâr amacı gütmeyen, tüzel kişilikleri olan
“Yetkilendirilmiş Kuruluş”lar tarafından toplatılıp bilimsel yöntemlerle dönüştürülmesiyle
çevrenin korunması anlamında önemli bir adım atılarak, geri dönüşüm ekonomisine ve
istihdama da önemli bir katkı sağlanacağı öngörülüyor.
TÜBİSAD, “Yetkilendirilmiş Kuruluş”u, var olan altyapılardan maksimum faydayı sağlayarak,
AEEE yükümlülüklerini optimum maliyetler ve yüksek standartlarda yerine getirmek isteyen
tüm şirket ve sektörlere açık bir şekilde hizmetlerini sunacak.
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E T İ D B a ş ka n l ı ğ ı ’n a
Orhun yeniden seçildi
4.Genel Kurulu’nu yapan Elektronik Ticaret
İşletmecileri Derneği’nde 2 dönemdir
başkanlığını sürdüren Hakan Orhun bu göreve
getirildi.

E-ticaret

sektörünü
büyütmek
amacı
ile hizmet veren Elektronik Ticaret İşletmecileri
Derneği (ETİD), 10 Kasım 2015’te 4. Genel Kurulu’nu
gerçekleştirdi. 2 dönemdir başkanlık görevini
sürdüren Hakan Orhun, yeni dönemde de bu görevi
üstlendi.
Türkiye’de e-ticarete ilişkin hukuki altyapının
oluşmasına ciddi katkıları olan derneğin Yönetim
Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı görevini Oktay Yılmaz
alırken, kuruldaki diğer isimler ise şöyle oldu: Evmanya.com Genel
Müdürü Aslı Yaşasın, Sahibinden.com Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer,
Doğan Online İş Geliştirme Bölüm Başkanı Emre Ekmekçi.
Globalleşen dünyada, önemini ivme kazanarak artıran e-ticaret
sektörünün gelişimine değinen ETİD Genel Başkanı Hakan Orhun, “Genç
kitlenin yoğunluğu ve tüketim alışkanlıklarına bakıldığında, Türkiye,
e-ticaret için oldukça doğru bir pazar. Bu nedenle de gelişimin hızla
devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.
E-ticaretin Türkiye’deki gelişimine dikkat çekip bu gelişim için gerekli olan
yasal düzenlemeler ve altyapı çalışmalarının da çok önemli olduğuna
vurgulayan Orhun, “E-ticaretin gelişimi için yasal süreçler ve altyapı
çalışmaların hız kazanması yönünde tüketicilerin haklı beklentileri de
mevcut. Biz de sektörün gelişiminin hızlanması yönünde çalışmalarımızı
sürdürüyoruz” diye konuştu.
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TÜSİAD Başkanı Başaran Symes:

Güçlü bir dijital vizyona ihtiyaç var
Geride kalmamak, dijitalleşme sürecinde hızlı koşanlardan olmak için hem
kamuda hem de özel sektörde çok güçlü bir dijital vizyona ihtiyaç olduğuna
dikkat çeken Başaran Symes, dijitalleşmenin tüm kurumlarda en üst
seviyede sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

T

ürkiye Kalite Derneği (Kal-Der) tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen KalDer
Kalite Kongresi, 17 Kasım 2015’te İstanbul Kongre Merkezi’nde, “Mükemmelliği
sürdürmek” temasıyla yapıldı. Kal-Der Başkanı Hamdi Doğan’ın ev sahipliğinde
gerçekleşen kongreye; Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı
Cansen Başaran Symes, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Başkanı (European Foundation
for Quality Management - EFQM ) Andrees Wendt, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile birlikte iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetli
isim katıldı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise etkinlikte video
mesajıyla yer aldı. İki gün süren Mükemmellik Kongresi’nde düzenlenen 20 oturuma
katılan 90 konuşmacı, “kalite” yolculuğundaki deneyimlerini paylaştı, fark oluşturmak,
yenileşimi yönetmek, düşünme kalitesi, geleceği şekillendirmek konularında görüşlerini
aktarıp değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni de kongre sonunda
gerçekleşti.

Sanayinin son gelişme evresini Türkiye’nin yakalaması
gerektiğini anlatan TÜSİAD Başkanı, açıklamasını şöyle
tamamladı:
“Endüstri 4.0, bilgi-iletişim teknolojileri ile makinelerin
ve değer zincirindeki üreticilerin birbirine bağlı
çalıştığı üretim modeli olarak tanımlanabilir. Endüstri
4.0’ın sunduğu metadoloji ve teknolojilerle hızlı,
hatasız ve esnek üretim yöntemleri uygulanabiliyor.
Bu şekilde hem düşük maliyetlerle kişiselleştirilmiş
ürünler üretilebiliyor hem de sanayide verimlilik artışı
sağlanmış oluyor. Sanayi devriminin 1, 2 ve 3. evrelerini

zamanında yakalayamamış ülkemizin, sanayinin 4.
evresi olan ve Endüstri 4.0 olarak adlandırdığımız
dönüşümü, zamanında yakalaması gerekiyor. Sanayide
dönüşüm, küresel rekabet açısından ekonomik olarak
yapmamız gereken dönüşümün odağında bulunuyor.
TÜSİAD olarak, ‘Endüstri 4.0’a geçiş süreci olarak
adlandırdığımız sürece somut katkı sağlıyoruz. Bu
alandaki çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde daha
sık duyacaksınız. Sizi de, bu dönüşüm sürecinin bir
parçası olmaya davet ediyorum.”

Kongrede konuşan TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, deneyimlerini aktarıp gelişen
dünyaya ayak uydurabilmek için katılımcılara önemli tavsiye ve uyarılarda bulundu. Her
ekonomide şirketlerin rekabet halinde olduğunu anlatan Başaran Symes, şirketlerin
hayatlarını devam ettirmeleri için dünya çapında rekabetçi ve yaratıcı olmaları gerektiğini
belirtti. Yenilikçiliğin şirketler için önemine işaret eden Başaran Symes, hayatlarını
büyüyerek devam ettirmek veya sonlandırmanın, şirketlerin inovasyon yetenekleriyle çok
yakından ilgili olduğuna dikkat çekti. Son 10 yılda karşımıza çıkan beynimizi dönüştüren
3 eğilimi katılımcılarla paylaşan Başaran Symes, birinci trendin “tüketicinin hükmü”,
yani internet teknolojilerinin iş yapma modellerine entegre olmasıyla pazarlık gücünün
üreticilerden tüketicilere geçmesi olduğunu bildirdi. İkinci trendin “küresel mükemmellik”
üçüncü önemli trendin ise kreatif zorunluluk olduğunu belirten Başaran Symes, “Bilgi
ekonomisinden kreatif düşünceye geçiş dönemindeyiz. Uzmanlığı ve yetkinliği satın
alabiliyorsunuz. Ancak asıl fark oluşturan şey işin kreatif tarafı. Dijital dünyada işbirlikleri
kendi içimizde olmayan ağları içimize almaya yarayan önemli bir unsurdur. Söz konusu
dönüşüm küreseldir. Sadece dijital teknoloji üreten sektörleri etkileyen bir dönüşüm değil.
Bu denli teknoloji ile bütünleşmiş dünyada geride kalmamak dijitalleşme sürecinde hızla
koşanlardan olmak için hem kamuda hem de özel sektörde çok güçlü bir vizyona ihtiyaç
var. Dijitalleşmeyi tüm kurumlar en üst seviyede sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum”
vurgusunda bulundu.
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Kamu Açık Kaynak Konferansı’na

T BD de kat ı l d ı

Başbakanlık, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen konferans, 9-13 Kasım’da TOBBETÜ’de gerçekleştirildi. Konferansa katkı veren TBD adına Başkan Tabak, açılışta bir konuşma yaptı.

Y

eni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
içinde kamuda açık-kaynak ve özgür yazılımların
kullanılması daha da önem kazandı. Pardus
başta olmak üzere birçok “açık kaynak kodlu” yazılımın
kamuda yaygınlaştırılması amacıyla T.C Başbakanlık,
Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
TÜBİTAK ile Açık Kaynak Danışma Kurulu (AKDK)
işbirliğiyle yürütülen “Kamuda Açık Kaynak Konferansı
(KAK’15), Ankara’da, TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde düzenlendi. Bu konudaki kamu,
üniversiteler ve açık kaynak sivil toplum kuruluşları
(STK) temsilcilerinden oluşan Açık Kaynak Danışma
Kurulu’nun öncülüğünde yapılan KAK’15, 9-13 Kasım
2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. KAK’15
etkinliğine bu yıl Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve TBD
Ankara Şube de katılıp katkı verdi.
Alanında uzman birçok konuşmacının yer alıp
geniş bir yelpazede açık kaynak (open source)
yazılımları tartıştığı konferansta, açık kaynak kodlu
yazılımların özellikleri anlatıldı, kamuda kullanımı
ve yaygınlaştırılmasının hem ekonomik hem de
teknolojik olarak sağlayacağı yararlara dikkat çekildi.
Açık kaynak kullanımında farklı noktaları, güçlü
taraflarını ve kamuya yararlarının uzmanlarca dile
getirildiği konferansta, Pardus, PostreSQL, büyük veri
işleme, bulut teknolojilerine geçiş, Siber güvenlik, Web
uygulamaları güvenliği, Spring Framework gibi birçok
konu sunumlarda ele alındı.
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Açık kaynak ekosisteminin parçası olan herkese açık
ve ücretsiz olarak 5 gün süren konferansta, ulusal
politika ve sorunların tartışılması, başarı hikâyelerinin
aktarılmasının yanında kamuda ihtiyaç duyurulan açık
kaynak/özgür yazılım konularında kurs ve seminerler de
verildi.
Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Dr. Orkun Hasekioğlu, Konferansın 2014 yılında
gerçekleştirilen “Pardus Kamu Çalıştayı 2014’ün devamı
olduğunu belirtip açık kaynak uygulamalarının ve
bunların getirdiği fırsatların iyi değerlendirilebilmesi
için bu konferansların her yıl düzenlenmek
istendiğini söyledi. Geçmişten günümüze açık
kaynağın evrimi, kullanımının yararları
ve nasıl yaygınlaşabileceğine değinen Dr.
Hasekioğlu, Pardus işletim sisteminin diğer
açık kaynak teknolojileri üzerinde çalışacağı
temel platform olarak tasarlandığını anlattı.
Dr. Hasekioğlu, kamu bilgi teknolojileri
birimleri, üniversiteler ve diğer ilgili
kuruluşları paydaş olarak bir araya getirip
ortak akıl ve yol haritası oluşturmaya
çalışacaklarına değindi.
Akgül: Kamu, açık kaynak ve özgür yazılıma
öncülük etmelidir
Konferans Düzenleme Kurulu adına açılış
konuşmasını yapan Doç. Dr. Mustafa Akgül,

konferans fikrinin Açık Kaynak Danışma Kurulu’nda
(AKDK) oluştuğuna değindi. Açık-kaynak/özgür yazılım
eko-sistemi ile kamu bilişim yönetici ve uzmanlarını bir
araya getirerek kamuda açık kaynak/özgür yazılımların
yaygınlaşmasını hızlandırmak, gelişmesine yardımcı
olmak istediklerini belirten Akgül, konferansın, bir bilgi
ve deneyim paylaşımı, ortak akıl arayış ortamı olmasını
amaçladıklarını bildirdi.
Açık kaynak, özgür yazılım farkını anlatan Akgül,
Gartner’ın “2016’ya kadar, bilişim firmalarının yüzde
95’ı mission-kritik işlerinde özgür yazılım kullanacaklar,
yüzde 50’ye yakın kurum ise açık-kaynak/özgür yazılımı
edinmek ve kullanmak için strateji geliştirmiş olacak”
dediğine dikkat çekti. Akgül, “Açık kaynak /özgür
yazılımın temel felsefesi, bilim ile aynıdır. Başkalarının
yaptıkları üzerine kendi katkınızı kurarsınız ve bunu
paylaşırsınız. Açık erişim, açık ders malzemeleri, açık
bilim, açık biyoloji, açık patent gibi pek çok proje bu
felsefeden esinlenmiştir” diye konuştu.
TBD Başkanı Tabak: TÜBİTAK ile TBD arasındaki köklü
işbirliği var
Konferansın açılışında konuşan Türkiye Bilişim
Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Başkanı İ. İlker Tabak
ise, derneğin 1971’de Türkiye’yi “Bilişim toplumu”na
dönüştürme vizyonuyla kurulduğunu, 44 yıldır çağdaş,
refah düzeyi yüksek, bilişim kültürünü benimsemiş bir
Türkiye için büyük bir özveriyle çalıştığını ve 7 Mart
1994 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, “Kamu Yararına
Çalışan Dernek” statüsü kazandığından söz etti. TBD’nin
bugün toplumun her kesiminden 12 bine yakın üyesi, 7
şubesi, 12 il temsilciliği ve üniversitelerdeki TBD Genç
örgütlenmesiyle bilişim sektörüne yön verdiğini anlatan
Tabak, gönüllü çalışan binlerce üyesiyle TBD’nin bilişim
alanında Türkiye’nin en köklü, en büyük ve en güçlü sivil
toplum hareketi olduğunu söyledi.
TÜBİTAK ile TBD arasındaki köklü
işbirliğ olduğunu anımsatan Tabak,
“Bu etkinliğin iki kuruluşun yeniden
bir araya gelerek ülke çıkarları için
dün olduğu gibi bugün de el ele,
kafa kafaya vererek ortak akılla
çalışmalara tekrar başlamasına vesile
olmasını dilerim” dedi.
TBD ve TÜBİTAK arasındaki bağın
gücünü ise Tabak şöyle açıkladı:
“TBD ve TÜBİTAK arasındaki bağ o
kadar güçlüydi ki, yasalar nedeniyle
tüzüğümüzden çıkarmak zorunda
BİLİŞİM AJANDASI

olduğumuz bir maddede ‘TBD Genel Kurulu’, Derneği
kapatma kararı alırsa, derneğin tüm mal varlığı
TÜBİTAK’a devrolur’ yazmaktaydı. Tıpkı TBD gibi bilimin
ve bilişimin ışığı ile geleceğimizi aydınlatacağına
inandığımız TÜBİTAK, her zaman bizim ikinci
adresimizdir.”
“Türkiye’nin bilişim toplumuna dönüşebilmesi, ancak
ve ancak, toplumun geniş kesimlerinin BT sektöründeki
ürün ve hizmetlerden eşit biçimde yararlanmasıyla
mümkündür. Bunun en önemli koşulu ise, devlet
eliyle gerçekleştirilen işlemlerde BT araçlarının yaygın
ve elverişli bir şekilde kullanılmasıdır” diyen Tabak,
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
edeceğinin altının çizildiğini belirtti.
Bu nedenle BT sektörünün yalnız ekonomik kalkınmanın
değil, sosyal kalkınmanın da motoru olduğunun kabul
edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını
ifade eden Tabak, bilişim alanında, özellikle de yazılım
alanındaki üretimin önemli unsurlarından biri olan
açık kaynak kullanımının kamuda yaygınlaşmasıyla
“Yerli yazılım” üretiminin geniş kesimlerce kolaylıkla
yapılabileceği, kullanımının özlenen düzeye
ulaşabileceğine işaret etti.
Tabak, sözlerini şöyle tamamladı:
“Türkiye’nin 21. yüzyılda etkin bir dünya gücü olarak
var olabilmesi, ancak ve ancak, kendi teknolojilerini
üreterek, YERLİ çözümleri kullanarak uluslararası
rekabet edebilen konumdaki bir bilişim sektörüne
sahip olmasıyla mümkündür. Bunun için devletimizin
bilişim sektörünü stratejik sektör olarak tanımlaması,
ölçülebilir hedefleri belirlemesi ve yerli bilişim
ürünlerinin, yerli bilişim markalarının geliştirilmesine ön
ayak olması gerekmektedir.”
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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Falanca kişi: Algoritma

İ

lkokuldan beri, özellikle fen derslerimizdeki konu ve önemli öğretiler birer yabancı
bilim adamı ya da araştırmacının ismi ile anılıyor, öğretiliyor ya da “Falanca kişi”nin
kuralı, teoremi olarak tanıtılıyor ve hatta ezberlettiriliyordu. Bu “Falanca kişi” her
zaman bir Latince, Fransızca, İngilizce kökenli özel isimdi. İşte bir kaç örnek:

N. Kaya Kılan,
kkilan@baskent.edu.tr
Başkent Üniversitesi,
Bilgisayar Müh. Bl.

Wilhelm Conrad RÖNTGEN (1890-1947), Alman fizikçisi. Evangelista TORRICELLI (1608
– 1647), İtalyan fizik ve matematik bilgini. Heinrich Rudolf HERTZ (1857-1894), Alman
fizik bilgini. Jules Henri PIONCARE (1854-1912), Fransız matematikçisi ve bilim adamı.
William Thomson KELVIN (1824-1907), İngiliz bilim adamı. John KEPLER (1571-1630),
Alman astronomu. Andre Marie AMPERE (1775-1836), Fransız bilim adamı. Albert
EİNSTEİN (1879-1955), çağımızın en büyük teorik fizik bilgini. PYTHAGORAS (M.Ö.580495), Antik Yunan matematikçisi ve düşünürü. James Clerk MAXWELL (1831-1879), İskoç
fizik bilgini. ARİSTOTELES (M.Ö. 384-322), Yunan Filozofu. Alexander FLEMING (18811955), İngiliz bakteriyoloğu. ARCHİMEDES ( M.Ö. 287-21), Helenistik dönem matematikçisi
ve bilim adamı. Louis PASTEUR (1822-1895), Fransız bilim adamı. Michael FARADAY (17911867), İngiliz bilim adamı. Guglielmo Marchese MARCONI (1874-1937), İtalyan bilim
adamı. Sir Isaac NEWTON (1642-1727), İngiliz bilim adamı. Ve uzayıp gidiyor...
Özellikle ortaokuldan başlayarak hiç “Falanca kişi”nin
bir Türk adı ile anılmayışı beni içten içe çok üzmeye
başlamıştı. Niye “Falanca kişi” bir Türk adı olamıyordu?
Acaba, var da söylemiyorlar ya da sıra gelmiyor muydu?
Yeni ders ve konular anlatıldıkça öğretmenlerimin
ağzına bakıyor, şimdi sıra bizimkine geldi, geliyor diyerek
heyecanla bekliyordum...
Bu arada anlamaya başlamıştım ki, “Falanca kişi”ler
çalışma konularında yaratıcı ürün vermekle kalmıyor,
kuramsal bilimin bir parçasını oluştururken, çevrelerini
ve bilgi edinenleri yeni gelişmeler yaratmaya da
itmekteydiler... Görüyoruz ki, birçok bilim dalının
gelişmesi önceki bilgi, deneyim, öğreti ve öneri
tuğlalarının üst üste konması ile oluşa geliyor, gelişiyor
ve çoğalıyor...
Lise yıllarında da, sözünü ettiğim konuda beklediğimi
bulamayışlığım devam etti. Hatta bu beni,
Meşrutiyet ve sonrası dönemde, sosyal ve toplumsal
konularında aydınlatıcı ve çağdaş fikirler ileri süren
edebiyatçılarımızla yakından ilgilenmeye sürükledi.
Bu eğilimi kazanmamda; bilgili ve ayrıntılı yorum
içeren etkileyici bir içerikle ders anlatan Lise Edebiyat
Öğretmenim Rauf Mutluay’ın da katkısını yadsıyamam.
Yahya Kemal, Tevfik Fikret, Abdullah Hamit Tarhan,
Namık Kemal, vb. etkilendiğim edebiyatçılar olarak
sayılabilirim...
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Arayış
Yüksek eğitim hayatımda da, yabancı “Falanca
kişi” sayısı bir hayli arttı ve zaman zaman küllenmiş
kızgınlığımı alevlendirmeğe devam etti diyebilirim.
İlgilendiğim alanlarda batılı “Falanca kişi”lerden
başka övüneceğim bir Türk bilim adamı bulamama
ezikliğinden olacak, çalışma hayatına yeni atıldığım
günlerde, Uluslar Arası bilim dünyasındaki çalışmaları
ile azda olsa ismini duyurmuş bir matematikçi olan
Ordinaryüs Profesör Çahit Arf’in Ortadoğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Fen Fakültesine ders vermek
üzere geldiğini öğrendim. Çalışmalarını ve hayatını
öğrenmeye çalıştığım Arf, acaba bir “Falanca kişi”
miydi? Fakat matematiğin derinliğini kaç kişi biliyordu
ki bize okul sıralarında Arf anlatabilsin ve ilgimiz o
düzeye gelsin?..
Bilgisayarla uygulama geliştirme çabasına girdiğim
1960’lı yıllarda ne dünyada, ne de biz de “Bilgisayar
Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği” diye bir eğitim
ve meslek dalı oluşmamıştı. Konu, kişisel çabalarla
yürütülüyordu. Diğer taraftan dünyada uygulama
alanında kullanılan bilgisayar sayısı parmakla
sayılabilecek kadar da azdı...
O yıllarda uygulamada; bilgisayar çevresinde oluşan
üç ayrıcalıklı uygulama uzmanlık konusundan biri,
bilgisayarda programı tasarlayıp gerçekleştirecek
“Bilgisayar Programcısı”, programların bilgisayar
donanımında işletim süreçlerini yerine getirecek
“Uygulama İşletmeni” ve bakım ve teknik destek
sağlayacak “Bilgisayar Teknisyeni” olarak doğuyordu.
Her üçü de bilgisayar yapımcı şirketlerin açtığı özel
kurs ve eğitim programları ile yetişiyordu. Özellikle
deneyerek yaparak, usta çırak ilişkisi önem taşıyordu...
Bilimsel yöntem geliştirmeye çalışanların başında
matematikçiler geliyordu. Gerçekten “Bilgisayar
Bilimlerini” yaratan bilim adamlarından birçoğunun
eğitimi matematiğe dayanıyordu. Örneğin ünlü
Bilgisayar Bilimcileri Von Nuemman, Dounald Ervin
Knuth matematikçidir.
Beş altı yıl uygulama alanında çalıştıktan sonra, ODTÜ
“Hesap Bilimleri Bölümü ve Bilgisayar Merkezi”ne
geçtikten sonra (1967), çalışmalarım beni “Bilgisayar
Bilimleri ve Programlaması” alanında bilgilenmeye ve
gelişmeleri araştırmaya götürdü, üniversite ortamı bir
ölçüde buna olanak veriyordu...
1970’li yıllarda, programlama yöntemi konusunda temel
kaynak: İlk çağdaş bilgisayar bilimcisi diyebileceğimiz

Dounald Ervin Knuth’un “Bilgisayar
Programlama Sanatı - Art of Computer
Programming” isimli Ders kitabı idi.
(1969). İlgi alanımda yakaladığım
“Falanca Kişi” olmaya en yakın aday
Elvin Knuth olarak canlanıyordu... Knuth,
kitabının birinci bölümünün “Basic
Concepts-Temel Kavramlar” başlığının
altında “1.1. Algorithms-Algoritmalar”
alt başlıklı bölümündeki anlatımının
sonunda, “Matematik tarihçilerinin
“algorism” sözcüğünün kaynağını
bulduklarını onun tanınmış Arapça cebir
ders kitabının yazarının adından geldiğini
anlaşılıyordu...”
Bu açıklamasının yanında daha ayrıntılı
bilgi yoktu. Acaba ismi verilmeyen “Arapça
Cebir Kitap Yazarı” kimdi ve bize yakın
bir “Falanca kişi” olabilir miydi? Zira, bu
isim Latince, Fransızca, İngilizce kökenli
değildi?...

Harzemli-Bizden bir falanca kişi mi?..
Araştırmalarımın sonunda belirledim ki, bu
kişi ülkemiz de çok az tanıtılan Türk asıllı,
Müslüman bir bilim adamı: Batılıların
deyişi ile Al - Khowarizmi, (al-Khwârizmî) Arapların
deyişi ile Al-Harezmi (Al-Harizmi) ve Türkçe deyişle
“Harzemli” dir. Bilim tarihinde önemli bir yeri vardır.()
Hemen söylemeliyim ki, bilgisayar bilimlerinin temel
yöntemi olan “Algoritmik tasarım” yönteminin
kurucusu ve örnekseyicisi Harzemli’dir.
Bilgisayar Bilimcisi Donald E. Knuth “Algorithms in
Modern Mathematics and Computer Science”() isimli
makalesinde: Dokuzuncu yüzyılın bilim adamı alKhwârizmî, Cebrin ve algoritmanın babasıdır. ..Eğer
seçmek elimde olsa, uğraştığım disiplinin adını
“Algoritmics” koyardım… Onun çok önemli çalışması
olan (Cebirsel yöntemi anlattığı ve Batıda Cebir Kitabı
adı ile anılan) Kitab-ül Muhtasar Fi Hesab-ül Cebr Ve’l
Mukabele bu konuda bir ilktir….
Gerçekte Harzemli Matematiğin alt dalı olan “Cebir”
bilim dalının kurucusu ve bu yöntemi herkesin
kullanabileceği özel bir yöntemle de tanımlayan ilk

Bir gerçek
Harzemli’nin çalışma konuları üzerinde yorum ve
araştırmalar batıda yüz yıllardan beri süregelmektedir.
Son değerlendirmelerden biri, ne cebirsel, ne tarihsel
ne de yorumsal değil “biyolojik” olması nedeni ile
ilginçtir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) “Islamic
Research Foundatıon Internatıonal, Inc.” Araştırma
Vakfı Başkanı, Beyin Cerrahi Prof. Dr. İ.B.Syed, bir
konferansında Harzemli ve Cebirsel Çözümleme
uğraşının insan beynindeki “biyolojik” etkileşimini
araştıran çalışmasının sonuçlarını şöyle anlatmıştır:

kişidir. Herkesin kullanabileceği yönteme dönüştürme
yaklaşımının adı “Algoritmik tasarım”dır. Bu çözümleme
yöntemi bilgisayarda program geliştirmeye en uygun
yöntem olarak da görülmüş ve bilgisayar bilimcileri
bu yaklaşımı bilgisayar programı geliştirmeye
yöntem yapmışlardır. Bu gün bilgisayar programlama
yönteminde ilk öğretilen Harzemli’nin algoritmik
çözümleme yaklaşımıdır. Ne yazık ki gerek batıda
gerekse ülkemizde bu gerçek söylenip öğretilmez. Zira
bu “Falanca kişi” onlardan biri değildir.
Avrupa’nın Cebir dalının kurucusu olarak tanıyıp
matematiksel düşünme yöntemini öğrendiği
Harzemli’nin Cebir kitabı, 12 Yüzyıl’dan bu güne
hemen tüm dillere çevrilmiştir. O yalnız cebirsel
çözüm yöntemini geliştirmekle kalmamış, Hint-Arap
Sayıları adı verilen onlu sayı sistemini de tanıtıp,
cebirsel işleme yöntemlerini oluşturmuştur. 8-10 uncu
yüzyıllarda Bağdat Okulunda yaratılan Orta çağın
bilimsel “Altın çağı”nda en önde gelen bilim adamı ve
araştırmacılarındandır.

BİR MAKALE

“…21.yüzyılda yaşamımızın her alanına giren
bilgisayarlarla yaratılan Bilgi Teknolojisi (Information
Technology-IT) çağının oluşumunda bilgisayar ve
onu kurgulamanın yöntemi olan cebirsel çözümleme
( bilgisayar bilimcisi deyişi ile algoritmik tasarım)
yöntemi önde geliyor…
Bir bakıma cebirsel çözümleme mantığı temelli bu
yöntemi bilgisayar programcıları ve matematiksel
çözüm arayanlar, bazen de her mesleğin çözüm arama
evrelerinde kullanıyoruz. İşte, “Cebirsel Çözümleme”
yöntemini sıkça kullananlarla kullanma-yanların
beyinlerinin çözümleme yetisine etkisini araştırdım.” ..
Cebir ve insan beyni arasındaki ilişki
Matematiğin bir alt dalı haline gelen “Cebir”, özel bir
disiplindir. Harzemli’nin başlattığı cebirsel işlem kuraları
ve mantıksal süreçlerle oluşan bu bilim dalını O, birinci
ve ikinci derece denklem çözümleri ile örnekleyerek
kurmuştur. Bu yaklaşımın temel özelliği, denklem kurma
yöntemi ile bilinmeyeni bulma kuralları oluşturmak
olarak özetlenebilir. Nesneler arasındaki mantıksal
ilişkiyi konu alan disiplinin, buradan kaynaklanan,
soyut ve kavramsal olma özeliği ayrıcalık taşır.. Cebirsel
işlem ve problemlerin insan beyni üzerindeki etkilerini
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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önemli olmalıdır. Beyin, düşünmeğe başladığında
(simulate to thing) , hücrelere elektro-kimyasal
uyarıların ilerlemesini sağlayan dal benzeri lifler ağı
oluşturarak ( hair-like dendrites), diğer beyin hücreleri
arasında ilişki ve değerlendirme kurma ağını oluşturur.
Bu ağın hücrelere erişilebilir yapılanması ve artış
çokluğu (increas use of marvelous muscles) düşünme
gücünün oluşum ve kullanımında önem taşır. Hani
ancak; “Beynimizin bir bölümünü kullanıyoruz” denir
ya bu gerçek beyinde yeterli ve üretici ağ yapılarının
kurulamamış olmasından kaynaklanır. Mantıksal
sonuç üreten cebirsel işlem zincirleri ile ilgilenmek ve
uğraşmak, beynin bulgulama ağ yapısını geliştirecek
ve benzer problemler için çözüm yolu irdeleme olanağı
yaratacaktır.() Harzemli’nin “cebir” kitabında ki, cebirsel
problem türleri örneklerinden birini “cebrin, (algoritmik
çözümün) problem çözümüne varmadaki, problem
öğelerini mantıksal ilişkilendirme becerisinin nasıl
yürütüldüğünü görmek için inceleyelim:
Örnek Problem: “Bir adamla; 30 günlüğü, 10 birim
değere (liraya) hendek kazması için anlaşma yapmış.
Adam 6 gün çalışmış. Antlaşmaya göre kaç birim (lira)
ücret alacaktır?
Çözümleme: Açıktır ki, 6 gün tüm zamanın 1/6’sıdır.
Yine açıktır ki adam, çalıştığı gün için sözleşmede
öngörülen 30 günlük bedel(fiyat) üzerinden ücret
alacaktır. Sonuca varma düşüncemizi şöyle yürütebiliraçıklayabiliriz:
30 gün süre ölçüsünü ve 10 ise fiyat ölçüsünü
tanımlıyor. Ve soru, bunlara göre çalışanın alacağı ücret
nedir? Bundan yürürsek, 6 gün ile 10 fiyat ölçüsünün
çarpımı olan 60’ın süre ölçüsü 30 ile bölümü bulunan 2,
Birim (fiyat) ise çalışanın alacağı ücret olacaktır.”
Kolayca görülüyor ki, cebirsel çözüm yöntemi yaklaşımı
problem öğeleri arasında mantıksal ilişki kurarak
çözüme yaklaşmak, gerçekten zihinsel çalışmanın
becerisini kurmanın da bir etmeni olmaktadır.
Çalışma bulguları özetlenirse; “… Cebir, matematiğin
bir alt dalıdır. Süreç içinde, değişen değerlerin
arasındaki ilişkiyi inceler. Değişkenler harf ya da özel
simgelerle tanımlanır. Cebir mantıksal süreçleri inceler.
Soyut içerikli tek disiplindir. Cebrin soyut olma özelliği
beyinde yeni varış yolları (lifleri) ağı oluşturur. Bu
gerçek, daha iyi düşünen sonuca varabilen beyin sistemi
oluşturmaktadır. Beyin düşünme için uyarıldığında,
sinir hücrelerine giden saç kılına benzer yollardan
yayılma ve beyin hücrelerinin karmaşık ağını birbiri
ile ilişkilendirme yetisini kullanır. Cebirsel çözümleme
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“Harzemli”, Aslen Türkistan’da
bulunan (Oğuz boylarının yerleştiği)
Harezm kentindendir., Fakat bütün
kitapları Arapça’dır. Bu nedenle o lisan
bakımından Arapçayı kullanmış fakat
milliyeti Türk’tür” demektedir.
Mesleğimle de birinci derece ilişkili Türk
kökenli bir “falanca kişi” bulduğum için
mutlu ve bahtiyarım. Sizlere de gerçeği
benimseyerek mutluluğu yaymayı
önermek istiyorum.

Not: Musa oğlu Muhammed ya da takma adı ile Harzemli; bugün, İran,
Türkmenistan, Hatta Irak bilimsel çevrelerince, yaşadığı ya da doğduğu
yer nedeni ile kendilerinden bir kişi olduğunu benimseyerek hakkında,
sempozyumlar, anma haftaları düzenlemekte, yayınlar yapmakta, kimi
araştırma kurumlarına hatta üniversitelerine Onun ismini vermektedirler.
Batıda “Bilim Tarihçileri”, özellikle “cebir” kuramını nasıl oluşturduğu
konusunda incelemeler yaparken, bilim tarihçileri de matematikçileri
de onun yaklaşımını baz alarak geliştirdiği algoritma kuramı, üzerinde
yorumların sürdürmektedirler
Eklemeliyim ki: Ülkemizde örneğin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Bilgi
işlem Merkezinin adı: Al-Harezmi Bilgi İşlem Merkezi ve TOBB Üniversitesi bir
konferans salonunun adı da Harzemli’dir.

çalışması bir bakıma hücrelere giden ağın büyümesini
ve işler kılınmasını büyük ölçekte sağlar. Cebirsel
çözümleme, hücrelere uyarı gönderen sinir lifi yollarının
çoğalmasını gelişmesini ve sonraki bulgulama erişimin
güçlenmesini sağlamaktadır.
Buldum
Başarısını kısaca özetlediğimiz Harzemli, dünya bilimine
cebri, algoritması, onlu sayı sistemi gibi üç yeni alanını
sunmuş ve öğretmiş ve 9. Yüzyıldan bu güne en şöhretli
bilim adamı olduğunda kuşku yoktur. Bilim tarihine
“cebrin babası”, ve günümüzde de yeniden keşfedilen
bilgisayarı kurgulama yöntemi olan algoritmik tasarımı
yaratması nedeni ile “Bilgisayarın büyük babası”
nitelemeleri ile anılan Harzemli’nin Türk kökenli olduğu
da kanıtlanabilir bir gerçektir.
Örneğin, Matematikçi Hamit Dilgan (1957) Bir
konuşma için İstanbul’a gelen Bilim tarihçisi Prof. Dr.
Karpinski ile konuşmasında Harzemli’nin Türk olduğunu
düşündüğünü ifade ettiğini açıklıkla yazmıştır.
Bir başka kaynak: Aligarh Üniversitesi (Hindistan)
İslam Etütleri Enstitüsü Başkanı Prof. N. Akbal Ayyubi,
Harzemli’nin kökeni hakkında yaptığım çalışmayı
tartıştığımızda şu katkıyı ifade etmiştir:
BİR MAKALE
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Sivas’ta “Görme Engelli Bireylerin
Bi l i şim Teknolojilerine Erişimi”

paneli

14 Kasım 2015’te,
Sivas Belediyesi ile
Eğitimde Görme
Engelliler Derneği Sivas İl
Temsilciği’nin düzenlediği
panelde Eğitimde Görme
Engelliler Derneği Başkanı
Taşgın, erişilebilirlik
kavramı; TBD Engelliler
Bilişim Uzman
Grup Koordinatörü
Elibal engellilerde
bilgisayar kullanımı
konusunda sunum yaptı.
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S

ivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Eğitimde
Görme Engelliler Derneği Sivas İl Temsilciği tarafından, 14
Kasım 2015’te “Görme Engelli Bireylerin Bilişim Teknolojilerine
Erişimi ve Toplumsal Hayata Katılımı” paneli düzenlendi. Panel,
farkındalık kazandırma amacıyla gerçekleştirildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Fidan Yazıcıoğlu Kültür
Merkezi’nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Sivas Belediyesi
olarak engelli bireylere her zaman yardıma hazır olduklarını belirtti.
Herkesin engelli olmaya aday olduğunu dile getiren Özaydın, onların her
türlü teknoloji imkânından yaralandıklarını görmekten dolayı mutlu
olduğunu ifade etti.
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Tuncay Baral ise
toplumda farkındalık oluşturmak adına böyle etkinliklere destek verilmesi
gerektiğini belirtti.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Dağüstü de görme engellilerin
teknoloji kullanımı konusundaki çalışmaların hızlandığını belirtti.
Konuşmaların ardından, Selman Devecioğlu’nun yönetimindeki
panelde Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı Emre
Taşgın erişilebilirlik kavramı ve ülkemizde gelinen nokta, Türkiye Bilişim
Derneği (TBD) Engelliler Bilişim Uzman Grup Koordinatörü İbrahim
Elibal engellilerde bilgisayar kullanımı, Bilişimci Amine Ennur Aksoy da
mobil iletişim teknolojilerinin engelli bireylerin eğitim süreçlerine katkısı
konularında sunum yaptı.

TBD’DEN HABERLER
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Bilgi

toplumunun
şehirleri
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken
gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile yaygınlaşan
iletişim ağları, yerel yönetimleri şehirlerini
dönüştürüp yeniden yapılandırmaya zorluyor.

B

ilgi ve iletişim teknolojilerindeki (BİT) hızlı gelişmeler sonucu tüm dünyada
sosyal, toplumsal ve ekonomik alanda önemli ve köklü değişimler yaşanıyor.
Sanayi toplumunun adından yaşadığımız “bilgi çağı”nda, her alanda bilgi
toplumuna dönüşüm gerçekleşiyor. Gelişen teknoloji ve iletişim olanakları toplumları,
iş yaşamını, eğitim, sağlık ve ekonomik hayatı dönüştürüyor, fiber-optik kablolar
altyapıda otoyolların yerini alıyor.
Artan nüfus, hızlanan şehirleşme oranı, şehirlerdeki ulaşım, yerleşim, çevre ve enerji
konusunda sorunları büyüttü. Gelişen BİT, şehirlerdeki yaşamın, bilgi toplumunun
gereksinimleri doğrultusunda düzenlenmesine katkı sağlıyor. 90’lı yıllardan itibaren
daha yaşanılır şehirler için yeni planlama yaklaşımları ve çeşitli girişimler (yeşil kent,
ekokent, yaşanabilir kent, dijital kent, akıllı kent girişimleri vb.) geliştirildi. Özellikle
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bilgilerin takibi ve kontrolü ile düzenli ve
planlı bir kentleşme süreci için gereken yapıyı
oluşturmak amaçlandı.
Yasalar, yönetmelikler, standartlar baz alınarak;
paylaşan, katılan, denetleyen, uygar bir kent
yapısının oluşturulması projesi olan Akıllı
Kentler Projesi’nin en önemli özelliklerini şöyle
sıralanıyordu:
Yenilikçidir: Tüm birimlerin tek bir otomasyon
sistemi ile çalışması, vatandaşın sürekli erişimi
konseptini içerir.

gelişen iletişim ağları kentlerin altyapısını
dönüştürüyor. Bu kapsamda geliştirilen “Akıllı
şehir” kavramı, birçok yaklaşımın temel
niteliklerini içinde barındırıyor. Akıllı şehirde
yaşamı kolaylaştıracak, ihtiyaçları en etkin bir
biçimde, en doğru maliyetle, zamanında ve
bunu sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya
ilişkin yeni tasarım ve süreçler BİT’in katkısıyla
yeniden düzenleniyor, mevcut altyapıyı bilgi
ekleniyor.
Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş çalışmalarının
hızlandırılması, en başta BİT politikaları olmak
üzere bilgi toplumu strateji ve politikalarının
belirlenerek bu alandaki tüm faaliyetlerin
bir bütünlük içerisinde yürütülmesi ve
küresel rekabet koşullarına uyum sağlamak
üzere ekonomik ve sosyal dönüşümün
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gerçekleştirilmesi amacıyla 27 Şubat 2003
tarihli ve 2003/12 sayılı Genelge ile e-Dönüşüm
Türkiye Projesi’nin amaçları, kurumsal yapısı ve
uygulama esasları belirlenmişti.

Girdilerde tasarruf sağlar: Her işlem bir defada
yapılmaktadır.

Yaygınlaştırılabilir: Sistematik çözümdür,
tekrarlanabilir, yeni modüllerle genişletilebilir.
Sürdürülebilir: Güncelleme ve kullanım
günlük hayatla beraber yürümekte, sistem
kullanılmakta ve yaşamaktadır.
Süreç iyileştirmesini içerir: Otomasyon
kapsamında belediye iş süreçlerinin
kısalmasına sebep olmuştur.
Pozitif ekonomik etki unsurlarını içine alır.
Vatandaş memnuniyetine odaklanmıştır.

e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında ele
alınan başlıklardan biri de “Akıllı Kentler
Projesi” idi. Projeyle, kent ve kentli ile ilgili
bilgilerin adres ve taşınmaz tabanlı olarak
yerinde tespit edilmesi sonucunda bilgiye
dayalı yönetim anlayışı ve katılımcı belediyecilik
hedeflenmişti. E-Devlet dönüşüm sürecinde
yasalarla zorunlu kılınan, kurumlar arası bilgi
paylaşımına dayanan bilgi sistemi altyapısını
kurmak, gerekli konularda, planlama,
mühendislik ve bunlar ile ilişkili diğer bilgilere
hızlıca erişebilecek, üst düzey analizlerin
kolaylıkla yapılmasını sağlayabilecek, bu

GÜNDEM

Akıllı Kentler
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Coğrafi bilgi teknolojileri ile

ak ıl l ı ke nt l e re d oğ ru

D

ünya CBS Günü, 18-19 Kasım’da “Coğrafi Bilgi Teknolojileri
ile Akıllı Kentlere Doğru” temasıyla kutlandı.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kültürünün farklı kesimlere
tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacı ile her yıl Kasım ayının 3.
Çarşamba günü, dünya genelinde ve Türkiye’de çeşitli etkinliklerle
“Dünya CBS Günü” olarak kutlanıyor.
Türkiye’de de bu yıl “Dünya CBS Günü 2015”, 18-19 Kasım 2015
tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde
ilgili tüm kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının (STK)
katılımlarıyla, Ankara ATO Congresium Uluslararası Kongre ve
Fuar Merkezi’nde “Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile Akıllı Kentlere
Doğru” teması ile kutlandı.
“TUCBS-Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri” ve “Ulusal Kent
Bilgi Sistem Standartları”nın ülkemizde hayata geçirilmesi
amacıyla, 20/03/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kurulması
ve Yönetilmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerinin
tüm paydaşlarca daha iyi anlaşılabilmesi ve uygulamalara
aktarılabilmesi de tüm yönleriyle ele alındı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin de
katıldığı “Dünya CBS Günü Zirvesi’nde, “Ulusal
CBS’nin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkındaki
Yönetmelik; Akıllı Kentlerin Ortaya Çıkışı,
Gelişimi ve Mevcut Durumu; Akıllı Kentler ve
Bulut Bilişim Sistemleri; Kentsel Coğrafi Bilgi
Teknolojileri ve Bulut KBS; Şehircilikte Akıllı
Altyapıların ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü;
Türkiye’ de ve Dünyada CBS Destekli Akıllı
Kent Uygulamaları; Mobil CBS Uygulamaları
ve Akıllı Kent Örnek Uygulamalar; Açık Veri
ve Uygulamaların Geliştirilmesi; Akıllı Kent
Teknolojileri ile Şebeke Üretim ve Yönetim
İmkanları; Akıllı Altyapılara İlişkin Ulusal ve
Uluslararası Mevzuatlar ve Standartlar; Coğrafi
Veri Portalleri ve Birlikte Çalışabilirlik İlkeleri..”
vb. konularının yer aldığı oturum ve paneller
yapıldı.
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“Akıllı Şehirler”, IX. İstanbul
Bilişim Kongresi’nde konuşuldu

Kadir Has Üniversitesi’nde 1819 Kasım’da yapılan kongrede,
şehirlerdeki yaşamı kaliteli hale
getirecek bilişim ve internet
teknolojileri, akıllı şehirlerde
enerji verimliliği, çevre ve atık
yönetimi, akıllı sağlık hizmetleri,
akıllı ulaşım sistemleri konuları
masaya yatırıldı.
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B

ilişim teknolojilerini tüm alanlarda
kullanarak şehirlerde ortaya
çıkan sorunları çözmek ve daha
yaşanabilir kentler oluşturmak
için şehirlerimizin “akıllı” dönüşümlere
ihtiyacını konuşmak için Türkiye Bilişim
Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından
düzenlenen IX. İstanbul Bilişim Kongresi,
“Akıllı şehirler” temasıyla gerçekleştirildi.
18-19 Kasım 2015 tarihleri arasında
Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde,
üniversitenin Cibali Kampüsü’nde
yapılan kongrede, şehirlerdeki yaşamı
kaliteli hale getirecek bilişim ve internet
teknolojileriyle, şehirleri ve yaşamı
yeniden şekillendiren “Akıllı Şehirler”
üzerinde yoğunlaşan konuşmalar yapıldı.
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB),
Marmara Belediyeler Birliği ve Fatih
Belediyesi’nin desteklediği kongrede, akıllı
şehirlerde enerji verimliliği, çevre ve atık
yönetimi, akıllı sağlık hizmetleri, akıllı
ulaşım sistemleri konuları masaya yatırıldı.
Kongrenin açılışına, TBD Yönetim Kurulu
Başkanı İlker Tabak, TBD İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tosunoğlu,
TBD İstanbul Şubesi Onur Kurulu Üyesi
ve KOBİLİŞİM Onursal Başkanı, aynı
zamanda TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi
Osman Arslan Tunçelli, TBD ve TOSYÖV
Mütevelli Heyet Üyesi Rahmi Aktepe,
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç.Dr. Taner Arslan ile Prof. Dr.
Hasan B. Kahraman, yerel yönetimler,
kamu ve özel sektör yönetici ve çalışanları
katıldı. Davetli konuşmacı; Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr.
M. Mahir Ülgü, bakanlığın akıllı teknoloji
uygulamalarını anlattı.
Kongrede; “Akıllı Şehirlerde Enerji
Verimliliği”, “Çevre ve Atık Yönetimi”,
“Akıllı Sağlık Hizmetleri”, “Belediye
Hizmetlerinde İnovatif Projeler”, “Akıllı
Ulaşım Sistemleri” ile “Yerel Yönetimlerde
Birlikte Çalışabilirlik” konuları ele alındı.
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Kongrenin ilk gününde TBD Başkanı Tabak’ın moderatörlüğünde
yapılan “Belediye Başkanları Akıllı Şehirleri Tartışıyor” panelinde,
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Tuzla
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Oflaz, kendi
belediyelerindeki akıllı şehir uygulamalarından söz ettiler.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, şehri yönetmek
için şehre ilişkin tüm bilgileri sentezleyerek bir veri tabanı
oluşturmanın gerekliliğinin altını çizerek Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi olarak veri madenciliği alanında çalışmalar yaptıklarını
belirtti. Kentsel ekonomiyi yönetirken coğrafi bilgi sistemlerinden
yararlandıklarını ifade eden Uğur, akıllı yer seçme teknolojisini
hem tarım ve hayvancılık hem de biyogaz tesisleri, güneş ve rüzgâr
enerjisi santralleri için kullandıklarını söyledi. Uğur, “Teknoloji kent
kavramını yeniden tanımlamaktadır. Akıllı kent idealine giden yola
ekoloji ve teknoloji rehberimiz olacaktır” dedi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, kırk yıldır belediyecilikle
uğraştığına değinip bu süreçte teknoloji ve iletişim araçlarının
yerel yönetimleri nasıl dönüştürdüğüne şahitlik ettiğini söyledi.
Akgün “Bilgiye erişimin çok hızlı olması, kontrolü tam olarak
elimize almamızı sağladı. Şeffaflık yükselen bir değer oldu.
Belediye meclisinde olup biteni görmek için meclise gelmenize
gerek yok. İnternetten de yayınlıyoruz. Buna ek olarak, bilgi
teknolojileri ile beraber insan kaynakları yönetimi de daha verimli
bir hale geldi” diye konuştu.
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, akıllı şehir kavramını kent bilgi
sistemi ve coğrafi bilgi sistemi temelinde vatandaşların bütün
hizmetlere sabit veya mobil teknolojik cihazlarla erişebildiği, her
alanda bilgi dönüşleri sağlayan, paylaşan, katılan, denetleyen,
uygar bir kent yapısı olarak tanımladı. Akıllı şehirlerin vizyonu
oluşturulurken Türkiye’nin gerçekleri ve sosyo ekonomik düzeyi
göz önünde bulundurularak kamu, özel sektör ve akademik
düzeyin bir araya gelmesi ile vatandaş odaklı olunması gerektiğinin
altını çizen Yazıcı, eko-tek kent kavramının önem kazandığını
belirtti. Yazıcı, şehirlerin teknoloji ve ekolojiyi birleştirip çevre
dostu ve enerji konumunu sağlayan bir yapılanmaya gitmesi
gerektiğine işaret etti.
Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı Oflaz ise, yaptığı sunumunda
Türkiye’deki bilgi teknolojilerini 2023 hedeflerini değerlendirdi.
Oflaz, “2023 hedeflerine ulaşabilmek için bilişim, Ar-Ge, inovasyon
ve nitelikli insan gücü stratejilerine odaklanmak gerekmektedir”
vurgusu yaptı.
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İstanbul’un yaşanabilir olması

“Akıllı şehir” olmaktan geçiyor

Levent Karadağ

TBD Yönetim Kurulu ve TBD
Sayısal Gündem 2023
Akıllı Şehirler Uzmanlık Grubu Üyesi
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Birleşmiş Milletler’in yeni
yayınladığı Dünya Şehirleşme
Olasılıkları raporunda yer alan
veriler, insanların artık yaşamak için kırsal
kesimleri pek tercih etmediği ve şehirlere
yerleştiklerini gösteriyor. Üstelik
sürekli bir artış var ve şehirler giderek
kalabalıklaşmaya devam edecek.

1950

yılındaki verilere
baktığımızda, dünya
nüfusunun yalnızca yüzde
30’luk dilimi şehirlerde yaşıyordu. 2014 itibarıyla bu
rakam yüzde 54’ü gördü ve beklentiler, 2050 yılında
şehirlerde yaşayan toplam nüfus oranının yüzde
66’ya ulaşacağı yönünde. Türkiye’de 2015 yılı itibariyle
şehirlerde yaşayan nüfusun oranı yüzde 77.
Dünyanın en kalabalık şehri ise, 38 milyonluk
nüfusuyla Tokyo olarak göze çarpıyor. İstanbul 14
milyona yakın nüfusuyla 15. sırada yer alıyor.
Daha önce benzeri görülmemiş bu şehirleşme, özellikle
dünyanın gelişmekte olan ülkeleri için ekonomik ve
sosyal ilerlemelerimizin bir simgesi olduğu kadar,
dünyamızın altyapısı için de çok büyük bir yük
oluşturuyor. Bu, belediye başkanlarının, ekonomik
kalkınma kurumlarının, okul yöneticilerinin, polis
müdürlerinin ve diğer şehir liderlerinin giderek daha
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yoğun bir şekilde öngördükleri bir sorun.
Şehirlerin, nüfusu artarken, vatandaşların yaşadıkları
şehirden beklentileri yükselirken ve dünyadaki şehirler
daha fazla turist ve yatırım çekmek için amansızca
rekabet ederken bu şehirleşme trendi nasıl yönetilmeli?
İşte bu sorunun cevabı: Akıllı şehirler oluşturarak…
Türkiye, yüzde 77 oranında şehirleşme yüzdesi
olan yani kırsaldan şehire göçün yüksek ölçüde
devam ettiği, bunun sonucu olarak da şehir
içinde yapılaşmanın, altyapı çalışmalarının,
kamusal hizmetlerin sürekli arttığı bir ülke
konumundadır.
Sayılarla İstanbul, “İstanbul’u düşünüyorum gözlerim
kapalı”
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2011 yılında
yayınladığı ve İstanbul hakkında hazırlanan özel
rapordaki verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde
18,23’ünün İstanbul’da yaşadığı ve toplam rakamın
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13.624.240 olduğu
belirtilmektedir.
İstanbul’u, 4.890.893
kişi ile Ankara takip
etmektedir. Aradaki
yaklaşık olarak 9
milyonluk fark Türkiye
nüfusunun yüzde 12’sini
oluşturmaktadır. Nüfus
yoğunluğuna göre,
dağılımda ise İstanbul’un
çok açık ara önde
olduğu görülmektedir.
İstanbul’da km2 başına
2622 kişi düşmektedir.
Bu rakam, Türkiye
ortalaması olan
97 kişinin yaklaşık
olarak 26 katına denk
gelmektedir.
Ulaşım açısından
bakıldığında her bin kişi
başına düşen otomobil
sayısının 140 olduğu
ve bunun da yine
Türkiye ortalaması olan
109’dan fazla olduğu
görülmektedir.
Yapılan bir araştırmaya
göre, İstanbul’un en
önemli problemleri
trafik ve ulaşım, nüfus
yoğunluğu, güvenlik,
yeşil alan, çarpık
şehirleşmedir. Bu
problemler, paralelinde
enerji, su yetersizliğini
ve sağlık problemlerini
de beraberinde
getirmektedir.
Buna göre, İstanbul’da
yaşayanların yüzde
31.33’ü kentin en önemli
sorununu trafik olarak
görürken, yüzde 21.23’i
nüfus yoğunluğunu,
yüzde 14.69’u da asayiş
olarak görüyor. Bu
sorunları sırasıyla çevre
kirliliği (yüzde 8.58),
gecekondulaşma/plansız
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yapılaşma (yüzde 8.18), yol altyapısının bozukluğu (yüzde 4.96), sosyal yaşam alanlarının yetersizliği (yüzde 4.26),
temizlik hizmetleri (yüzde 3.01), su ve kanalizasyon sorunları (yüzde 1.55), doğalgaz altyapı sorunları (yüzde 0.49)
ve diğer sorunlar takip etmekte.
İstanbul’da toplamda 2.927.650 adet motorlu kara taşıtı bulunmaktadır. Bu sayı yaklaşık olarak İstanbul’dan
sonra en fazla taşıtın olduğu Ankara, İzmir ve Antalya’nın toplamına eşittir. Dolayısıyla hem nüfusun hem de taşıt
sayısının bu kadar yoğun olduğu ve toplu taşımanın yetersiz kaldığı bir ortamda ulaşım en büyük sorunlardan birisi
haline gelmektedir.

Dünyayı bir ülke olarak düşünecek olsam
başkentini “İstanbul” yapardım diyor Napolyon.

Dünyanın bu güzel şehrinde rakamlara devam ediyorum…
TÜİK, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2014
Sonuçları”na göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,5’inin
ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 377 bin 18 kişiyle en çok
nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla yüzde 6,6 ile (5
milyon 150 bin 72 kişi) Ankara, yüzde 5,3 ile (4 milyon
113 bin 72 kişi) İzmir, yüzde 3,6 ile (2 milyon 787 bin 539
kişi) Bursa ve yüzde 2,9 ile (2 milyon 222 bin 562 kişi)
Antalya izledi. Bayburt ise, 80 bin 607 kişiyle en az nüfusa
sahip il oldu.
İstanbul trafiğinde sıradan 1-2 anım (İstanbullular için
yaşanan günlük olay olduğu için anım, İstanbullulara
sıradan gelir, İstanbul dışındakileri için sıradışı ötesi bile
olabilir);
Geçen ay Kıbrıs’a gidiyordum ve Avrupa yakasından
Sabiha Gökçen Havalimanı’na 3.5 saatte gittim
oradan Kıbrıs’a 1.15 dk’da ulaştım. Köprü geçişlerinde
sabah 8’de koprüye girmek isterseniz minimum 2.5 saat.
Geçen ay gece 22.00 ve köprüde 1 km mesafeyi 1.5 saatte
aldım. İstanbul’da trafiği çözmek anlamında birtakım
çalışmalar yapılsa da yeterli olmadığı gibi her geçen gün
trafiği arttırmaktadır.

ve

Geçmişten geleceğe yolculuk..

Napolyon’a soruyorlar “Dünya bir ülke olsa başkenti neresi olurdu?” diye, Napolyon “İstanbul” diyor.
Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul bu projeler olduğu yerlerde şu an kilometrelerce boş alan
var. Bu projeler, hayata geçtiğinde bu boş alanlar binalarla dolunca İstanbul’un nüfusunun 25 milyonu geçeceği
düşünülüyor.
Yıl 2023: İstanbul’u düşünüyorum gözlerim kapalı. Bugün, 15 milyona yakın olan nüfusu 20 milyon olmuş. Bu
kadar hızla büyüyen (nüfus ve yerleşim alanı) bir şehrin trafik, ulaşım, güvenlik, enerji, su vs. gibi ana sorunları da
katlanarak büyüyecektir. Sorunları biraz azaltabilemenin yolu “Akıllı Şehir” ve “Akıllı Yönetim”den geçmektedir.

İstanbul için, “Akıllı şehir” ve “Akıllı yönetim modeli”

Öncelikle İstanbul’da yaşayan insanların “İstanbulluyuz” diyecekleri slogan ve projeyle İstanbul’a sevgi ve saygı
duyacakları bir ortam oluşturulmalı. “İstanbul’un hoşgörünün başkenti” olduğunu insanlar hissettirmelidirler.
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TBD olarak neler yaptık? Neler Yapıyoruz?

Türkiye Bilişim Derneği olarak, dünyada bu konuları gündeme ilk taşıyanlardanız.
1. 2.000 yılı başlarında “Yapı ve Kentte Bilişim” konferansları yapmaya başladık.

İSTANBUL YERELİNDE YAPILACAK PROGRAMLAR
Kentsel Platform
Telekom, fiber alt
yapı
Akıllı Vatandaş

Öncelikle akıllı kent platformu oluşturulmalıdır.

Kentsel Dönüşüm

Hızla devam eden kentsel dönüşüm akıllı şehir standartları geliştirilerek revize
edilmelidir.

Akıllı Veri

Makineler arası iletişim, eşyanın interneti gibi teknolojiler hayata geçirilip “Akıllı Veri”
toplanarak, yönetilmelidir.

Akıllı Aydınlatma

Enerji, ülkemiz ve İstanbul içinde çok önemli, akıllı aydınlatma ile enerji verimliliği
sağlanmalı

Kendi kendine
yeterli enerji
Akıllı su

Alternatif enerji sistemleri geliştirilmeli. Ör: Evler, kendi enerjilerini üretmeleri, sokak
aydınlatma lambaları gündüz güneş ışığını alıp, gece aydınlatma sağlamalı vb.

Akıllı park & ulaşım
Akıllı kent
mobilyaları
Açık devlet &
verimlilik
Optimize edilmiş
atık toplama
Akıllı yönetmelik
Akıllı yenilik

Park & ulaşımda teknoloji kullanımı arttırılmalı

İstanbul’da fiber alt yapı çekmenin önündeki bürokratik engeller hızla aşılmalıdır.
Gerekli teknik alt yapı için yol haritası oluşturulmalı.
Vatandaşın teknoloji ve iletişim araçlarını verimli kullanacağı bir tanım adı altında
çalışmalar yürütülmeli. Ör: internetten ulaşabileceği işlemler için şehirdeki hareketi
minimize edilmeli. Akıllı ev ve gereçlerini iyi bilmeli ve kullanmalı.

İstanbul’un yeni projeleri su alanlarının epey kısmını da yok edeceği için “Akıllı Su
Yönetimi” ile verimlilik arttırılmalı.
Gündelik yaşamdaki mobilyaları akıllı kente uyarlayarak, erişim, kullanılabilirlik
arttırılmalı
Şehir yönetimi şeffaf ve katılımcı olmalı. Verimlilik arttırılmalı.
Atık toplama işlemleri, 7/24 saat hareketli bir şehirde çok iyi optimize edilmeli
Uygulanabilir ve tarafların sahipleneceği “Akıllı Şehir Yönetmeliği” çıkartılmalıdır.
Akıllı yenilikleri ve inovatif yenilikleri takip etmek ve ortaya çıkarmak için “Akıllı
Yenileşim Merkezleri” oluşturulmalı.

Sağlık

Sağlık hizmetlerine ulaşım ve sağlıklı yaşam konusunda akıllı teknolojiler kullanmalı.
Akıllı ilaç kutuları, akıllı ölçme aletlerinin kullanımı yaygınlaştırılmalı

Eğitim

İstanbul’da binlerce okul, binlerce kurs mevcut. Alternatif eğitim araçlarına ağırlık
verilerek, hareketliliği aza indirgemek.

Turizm

İstanbul, dünyanın en önemli turizm şehirlerinden olduğu için turizm sektörünü
öncelikle akıllı teknoloji kullanımı arttırmak gerekiyor.

Sanayi ve lojistik

İstanbul bir sanayi kenti. Sanayi 4.0 ve akıllı sanayiye geçilmesi şehrin ve sanayinin
geleceği için oldukça önemli

Emniyet ve
Güvenlik

Şehrin güvenliği için polis, itfaiye, hastane, yerel yönetimlerden kişilerden oluşacak
ortak izleme merkezleri oluşturularak, olayın oluşma riski ve olay gerçekleştiğinde de
müdahalenin hızlı olması açısından önemlidir.
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2. 2009 yılında “Bilişim Kentleri Çalışma Grubu”

kuruldu.
Bilişim Kentleri Çalışma Grubu üç temel unsuru içinde
barındırıyordu:
- Bilişim kent hizmetlerini sunan ve tüketen, İNSAN
- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücüyle değer
yaratan, TEKNOLOJİ
- Toplumun tüm katmanlarına
ulaştıran, e-HİZMETLER
Bilişim Kentleri Çalışma Grubu,
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
(KKTC) kentin taraflarıyla çalıştaylar
düzenledi. Çalıştaylar sonucu 100’
yakın uzman ve 20’ye yakın çalıştay
ve çok sayıda toplantı sonucu “Bilişim Kentleri Klavuzu”
oluşturuldu.

3. Akıllı Şehirler Kongresi

İstanbul’da çok sayıda bilişim etkinliği yapılıyor.
2010 yılında benim TBD İstanbul Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı olduğum dönemde 4. İstanbul
Bilişim Kongresi’nin ana temasını, İstanbul’un en
büyük probleminin “Akıllı şehir” yolculuğu olması
gerektiğinden yola çıkarak “Akıllı şehirler” olmasına
karar verdik. Geniş katılımla ilk kongreyi, 25-26 Kasım
2010 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde yaptık.
Marmara Belediyeler Birliği, iki yakanın belediyeleri
Fatih ve Kadıköy Belediyesi başta olmak üzere çok
sayıda bilişim ve şehirle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla
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(STK) birlikte kongreyi gerçekleştirdik.
Akıllı Şehirler Akademik Toplantı ve Bildiri Kitabı:
2012 yılında “Akıllı Şehirler” temalı VI. İstanbul Bilişim
Kongresi’nde, akademik bildiriler de alarak kongreye
akademik bir yön daha katmış olduk. Akıllı şehirler
konusunda akademik bir kongre Türkiye’de ilk kez
yapılıyordu. Dünyada da o tarihte çok fazla
yoktu. Öyle ki Japonya’dan akıllı şehirler
konusunda akademik araştırma yapan doktora
öğrencisi İstanbul’a gelerek bizimle röportaj
yaptı ve bildiri kitabını aldı. Bu çalışmanın
dünya literatüründe çok önemli olduğunu
vurguladı.
Bu yıl 18-19 Kasım tarihlerinde IX. İstanbul
Bilişim Kongresi’nin ana teması da yine “Akıllı
Şehirler” olarak gerçekleşti.

4. Akıllı Şehirler Uzmanlık Grubu
2014 yılı itibariyle Sayısal Gündem 2023 içerisinde “Akıllı
Şehirler Uzmanlık” Grubu oluşturuldu. Grup Dijital
Avrupa 2020’i hedeflerini de kapsadığı gibi Türkiye’de
bu konuda etkinlik gösteren kurum ve kuruluşlardan
gönüllü uzman ve danışmanlarla Türkiye’deki şehirleri
“Akıllı Şehir”e dönüştürme konusunda büyük bir vizyon
üstlenmiştir. Bu vizyon diğer kuruluşların çoğunluğu
tarafından da kabul görmüştür.
Bu yazıda, uluslar arası örnekler ve yapılar incelenerek,
İstanbul’u akıllı şehre dönüştürmenin yöntemlerine
kısaca değinerek bu konuda yönlendirici ve birleştirici
bir dernek olduğumuzu vurgulamış olduk.
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Akıllı kentler
ya da

21. yüzyıl şehirleri
Tunay Alkan

Mesleki Ve Teknik Milli Eğitim Müfettişi
tunayalkan@gmail.com

Şehirlerin evrimi
İnsanoğlunun medeniyet yolculuğunda avcı
toplayıcılıktan, tarım toplumunu oluşturacak
yerleşik hayat dönemine evrilmesi ile toplu
yaşam/yerleşim kültürü ortaya çıkmıştır. Bu süreç
insanların uzmanlaşmasını doğurmuş ve uzmanların
birbirlerinin hizmetine ihtiyacı ise yerleşik düzenin
yoğunlaşmasını ve köyden, mega kente olan şehir
hiyerarşisini ortaya çıkarmıştır. Antik şehirler
ya da eski şehir merkezleri (Old Town) bunların
yaşayan örnekleri olarak bugün karşımızdadır.
Kadim medeniyetlere ait antik şehirlerin ruhu
bugün isimlerinde yaşamaktadır. Bunlardan gerek
batı dünyasında, gerekse doğu medeniyetinde çok
sayıda öne çıkan şehirler olmakla beraber, özellikle
Petra antik kenti, kadim İskenderiye şehri ve
insanoğlunun beşiği Anadolu’da ki Efes ve Bergama
gibi kentler, şehirleşmenin yanında medeniyet
yolculuğunda da önemli kilometre taşlarındadır.
Ancak “Her yol Bağdat’a çıkar” sözü kadim Bağdat’ın
şehir tasarımını öne çıkaran günümüze ulaşmış
bir deyimdir. Kitaba ve kütüphaneye isim veren
Babil, antik dönem şehirleşmesi için kulesi ve
dairesel halkalar şeklinde kurulmuş yerleşimleri
ile şehirleşme için de en önemli örneklerdendir.
Şehirde ki ulaşımda tüm yönlerden merkeze çıkan
yol tasarımıyla, halen günümüze ilham verir kadim
Babil/Bağdat. Şehirleşmeyi medeniyet olarak
kültürümüzde adlandırma ise İslam tarihinde
Medine şehrinin oynadığı rol ile ortaya çıkar.
Şehirli kavramı ise kültürümüzde kent anlamına
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gelen “beled”in kentli anlamıyla “beledi” olarak
karşımıza çıkması ile başlar. Belediyeyi ise kentliye
medeni şehir kurmak için hizmet eden kurum olarak
tanımlamak mümkün.1 Günümüz şehirlerinde
kentliye hizmeti sunan yerel yönetim de yine
belediyedir. Bu gün özellikle Türkiye’de akıllı şehir
dediğimizde kalıplaşmış ve kısır bir bakış açısı ile
sadece ulaşım hizmetlerinin elektronik olarak kontrol
ve takip edildiği belediye hizmetlerinin otomasyonu
anlaşılmaktadır ne yazık ki. Aslında konunun bugün
bundan fersah fersah ileride düşünülmesi gerekir.

Akıllı kent

“Akıllı kentler” kavramını İngilizce ‘Smart Cities’
karşılığı olarak kullanıyoruz. Dijital (Sayısal)
Kentler ve Bilişim Kentleri (Informatic Cities /
ICT Cities) kavramları da konuyu ifade etmek için
kullanılmaktadır.2 Kentsel üretim ve büyümede
iletişim altyapısının önemini vurgulayan akıllı kent
kavramı, doksanlı yıllardan beri kullanılıyor. Ancak
akıllı kentin tanımı, şehir için gerekli teknolojilerin
gelişmesi ile sürekli farklılaşıyor. Dolayısıyla bugün
için yapılan akıllı şehir tanımlarının zamana karşı
direnç göstermesini beklemek doğru olmaz. Şehir
ekonomisti Andrea Caragliu, akıllı kent kavramını,
“İnsan ve sosyal sermayeye yatırım yapan, geleneksel
(ulaşım) ve modern (BİT) iletişim altyapısını kurmuş,
sürdürülebilir, ekonomik büyüme ve yüksek yaşam
kalitesini sağlamış, doğal kaynakların yönetimini
katılımcı yönetişimle yapan şehir” olarak tanımlıyor. Bir
kentin akıllı olabilmesi için ise altı kriterden söz ediliyor;
Akıllı ekonomi, akıllı hareketlilik (mobilite), akıllı çevre,
akıllı toplum, akıllı yaşam ve akıllı yönetişim…3
Edinburgh Napier Üniversitesi’nin Akıllı Şehirler Proje
kılavuz kitabında ise “Akıllı Kent” yapılanmasının dört
bileşenden meydana geldiği belirtmektedir.
-Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ve
bunların takip edilmesinde ilham verecek liderlik,
-Hükümetlerin ve vatandaşların birlikte yer aldığı,
sanayi ve kent işbirlikleri,
-Kaldıraç etkisi kanıtlanmış fikirler ve çözümler ile daha
az kaynak kullanımlarına sahip kentler inşa edebilmek,
-Bilinçli sayısal (dijital) toplum görgüsüne sahip bireyler
ile kentin sosyal sermayesini güçlendirmek.

1
Yaşar BAYAR, Şehirleşme, İnsani Ölçü ve Jakobenlik,
S. 9, Eser Ofset, 2004,
2
Anahtar Dergisi 27 Kasım Cuma 2015 Mart 2013
Sayı: 291
3
http://www.akilligundem.com/akilli-sehir-yarisibasladi/
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Dünya ve Türkiye’deki gelişme süreci kısaca
nasıl oldu?

Dünyada akıllı kent uygulamalarını farklı bakış açıları
ile ele alındığı görülmektedir. Bazı ülkeler akıllı kent
uygulamalarında eko-teknolojiyi öne çıkarırken bazıları
salt teknolojik bakış açısı ile hareket etmektedir.
Örneğin; Kanada Minton’da, ekolojiyi öne alan
teknolojik bakış açısı ile yerleşim alanı uygulaması
yapılmaktadır. Minton şehrine 4000 nüfuslu, kendi
kendine yetebilen sürdürülebilir bir ekolojik örnek
bir uydu kent kurulmaktadır.4 Yeni Zelanda’da ise
“Waitakere” kenti ağ uygulaması ile öne çıkmaktadır.
1997 yılından bu yana “Waitakere Eko-Tech ActionWETA” ismi verilen belediye, araştırma enstitüleri ve
sivil toplum kuruluşlarının tümünün içinde yer aldıkları
çok katılımlı bir oluşum ile ortaya çıkan ağ eylem planı
ile kurulmuştur. Eylem planının bir amacı da Waitakere
kent sakinlerinin bilişimi öğrenmesi ve bundan
yararlanmasıdır.5
Avrupa Birliği’nin (AB) “Euro Cities” olarak ortaya çıkan
girişimi ile başlatılan projede, 1992 yılından bu yana,
proje teorisi ve uygulama çerçevesinin belirlenmesi
4
“Sustainability Rise of the Intelligent City By Bruno
Berthon and Philippe Guittat” http://www.accenture.com/
SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Outlook-Rise-ofthe-Intelligent-City-Sustainability.pdf
5
“Building and Managing an Intelligent City” http://
www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/
Accenture-Building-Managing-Intelligent-City.pdf

aşamaları geçilerek bazı AB kentlerinde yürütülmeye
başlanmıştır. Bu kentlerden İspanya Barcelona,
Finlandiya Helsinki, İngiltere Manchester ve Yunanistan
Thessalon iki akıllı kent olarak öne çıkarken, Finlandiya
Oulu ve Viiki şehirleri Eko-Tek kenti olarak öne
çıkmaktadır.
Dünyada farklı uygulamaları ile öne çıkan geleceğin
şehirleri için alanlarında örnek olabilecek şehirler
vardır. ”Ottawa”, kendisini akıllı şehir ilan etti bile.
Stockholm ve Londra zaten yıllardır akıllı sistemlerin
kullanılmasında başı çekiyor. San Diego, geleceğin
şehri olduğunu söylüyor. Singapur daha 2000 yılında
kendisine “Zeki Ada” unvanı verdi. Abu Dabi’de çölde
yükselmeye başlayan ve sıfır-karbon, sıfır-atık sloganıyla
yola çıkan Madar, dünyanın en akıllı kenti olma yolunda.
Guang Ming (Çin) onun en büyük rakibi durumunda.”1

Türkiye’de akıllı kent uygulamaları

Türkiye’deki ilk akıllı şehir uygulaması, 2000 yılında
Yalova’da Bilişim Vadisi Projesi olarak adlandırılan
bir eko-tech yerleşim yerinin kurulması çalışması ile
yapılmıştır. Bilişim temelli akıllı kent projeleri daha
sonra Ankara, Kocaeli, Bursa, Eskişehir gibi kentler
ile devam edip, diğer kentler tarafından da gündeme
alınmıştır. AB destekli ilk akıllı şehir uygulaması ise
Eskişehir’de başlıyor. “Avrupa Komisyonu Akıllı Şehirler
1
Azmi GÜN, Geleceğin Kentleri, S 146, 147, Sokak
Kitapları Yayınları, 2012, İstanbul
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ve İnovasyon Projesi” kapsamında ki 20 proje arasından
ikinci seçilerek 5 milyon Euro hibe almaya hak kazanan
“Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü Projesi”
önemli bir tecrübe olacak. Proje ulaşım, iletişim ve
bilişim teknolojileri alanında yapılacak iyileştirmelerle
sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor. Proje
kapsamında teknolojinin yardımıyla enerji verimliliği
artırılarak kaynakların verimli kullanımı hedefleniyor. Bu
sayede Tepebaşı’nın sera gazı emisyon oranlarının da
yüzde 80 oranında azaltılması hedefleniyor.
Ülkemizde 2009 yılından sonra AB’nin Rekabet
Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) altındaki
üç programdan biri olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Politika Destek Programı’ndan (ICT PSP) hatırı sayılır
miktarda bütçe alan projeler ortaya kondu. Özellikle
2012 yılında uygulamaya başlanan projeler ile ICT PSP
programı, tema 1 altındaki, “Düşük Karbon Ekonomisi
ve Akıllı Mobilite için Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)”,
tema 4 altındaki “Yenilikçi Devlet ve Kamu Hizmetleri”,
tema 3 altındaki “Sağlık Yaşlanma ve İçerme için Bilgi
ve İletişim Teknolojileri” ve tema 5 altındaki “İnternet
Tabanlı Hizmetler için Açık Yenilik” alanlarında 10 proje
ortaya çıktı. Bu projelerde devlet, belediyeler, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşları (STK) birlikte akıllı
şehirler ile ilgili uygulamalar da yapacaklar.

Ulusal ve uluslararası akıllı kent kuruluşları

Dünyada öne çıkan “Akıllı kent” kuruluşu Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) merkezli “Akıllı Şehirler
Konseyi”dir. Smart Cities Council, vizyon olarak
“dijital teknoloji ile akıllı tasarlanmış yüksek kaliteli
yaşam ve kaliteli iş ortamları için sürdürülebilir
kentler oluşturulan bir dünya” öngörülüyor. Akıllı
Şehirler Konseyi, “Sektörün gelişmesi ve ilerlemesi
için danışmanlık yapmayı, karar vericileri akıllı
ve sürdürülebilir şehirler için harekete geçmeye
teşvik etmeyi ve paydaşların iş başarısı için katkıda
bulunmayı” da görev olarak edinmiş kendine. Konseyin
üyeleri arasında ve konuya destek veren birçok küresel
şirket ve STK’lar var. Bunlar arasında “AT&T, Cisco, GE,
Verizon, Daimler, Microsoft, Schneider Electric, IBM,
MasterCard, S&C Electric Co., Qualcomm, ABB Ltd.,
Intel, Siemens, Universitat Autònoma de Barcelona,
National Governors Association, Environmental
Defense Fund (EDF), The Climate Group, Boyd Cohen,
Universidad del Desarrollo, Pedro Ortiz, Senior Urban
Consultant, World Bank, Portland Development
Commission, U.S. Green Building Council (USGBC),
Institute for Sustainable Communities, CompTIA,
Energy Future Coalition”2 bulunmaktadır.
2

http://smartcitiescouncil.com
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Türkiye’de ise halen akıllı şehirler ile ilgili bir sivil bir
organizasyon yok. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir
enerji açısından konuyla ilgili kamuda ilgili kongre ve
toplantılara paydaş statüsünde katkı sunmaktadır.
Türkiye Belediyeler Birliği ise STK olarak başladığı
hayatına Mahalli İdareler Birliği olarak devlet kurumu
olarak devam etmektedir ve konu ile ilgili yapılan
etkinliklere katkı sunmaktadır. Kalkınma Bakanlığı,
gelecek vizyonunda, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum
Raporu” (Şubat 2013) belgesinde “Akıllı kent”,
“Günümüzde kentlerin yaşadıkları sorunları çözmeyi
ve kentlerde yasayanların hayat kalitesini artırmayı
amaçlayan çözümler önem kazanmaktadır ve dünyadaki
pek çok şehirde hızla uygulamaya geçirilmektedir”
şeklinde konuya vurgu yapmaktadır. Türkiye’de konuya
en yakın muhatap olarak 2003’te, 48 sayılı Başbakanlık
Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu ve
2007’de 7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturul an
“Dönüşüm Liderler Kurulu”dur. Ancak halen ülkede akıllı
şehirlerin geleceği için konunun direkt muhatabı olacak
bir STK’ya ihtiyaç duyulmaktadır.

Geleceğin akıllı şehirleri

Konuyu “geleceğin şehirleri” kavramı olarak ele
alırsak; bu durumda, akıllı niteliğinin yanına, yeşil,
sürdürülebilir, yenilenebilir, engelsiz, yaşam konforu
için tercih edilen yavaş şehir vb. özelliklerden de söz
etmemiz gerekir. Bu da ancak fiziksel olarak, yeni
kurulacak şehirlerin bu hususlar dikkate alınarak
planlanması ve kurulması ile gerçekleştirilebilir.
Bu durumda akıllı kentleri; yeni doğan ve dönüşen
diye iki ayrı kategoride değerlendirmek gerekir.
Geleceğin şehirlerini daha çok yeni doğan üzerinden
anlatmak daha doğru olacaktır. Yakın zamanda hiç
yoktan kurulan Astana şehri, Kazakistan’ın Başkenti’ni
Almatı’dan taşımaya karar vermesi ile ortaya çıkmıştır.
Yeni doğan açısından mimari ve şehir planlamasına
örnek verilebilecek Astana, dijital dönüşümünde
zorluk olmayacak bir şehir planı tasarımına sahiptir.
Yeni doğan için örnek olabilecek bir diğer kent ise,
kurulması planlanan yeni Kahire şehri olabilir. Eğer
günümüzün alandaki gelişmeleri dikkate alınarak yeni
Kahire tasarlanırsa, geleceğin şehir standartlarına sahip
akıllı, ekolojik vb. özellikleri taşıyan milenyum şehrine
dönüşebilir.
Aslında akıllı kent kavramı henüz tam anlamı ile
kavramsallaşmamıştır. Belki öncelikle şu söylenmelidir.
Akıllı kent kavramı geleceğin şehirlerini kavram
olarak barındıran bir kelime olmaktan uzaktır. Çünkü
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geleceğin kentleri; Akıllı olmasının yanında, şehrin
coğrafi planlama ve tasarımından mimari tasarımına,
ulaşımdan iletişime, ekolojik tasarımdan ergonomik
tasarıma, yenilenebilir enerji kullanımından pasif
bina teşviki gibi daha birçok alanda özel tasarlanmış
olmalıdır.

Geleceğin şehirlerinde olmazsa olmazlar

Yeni doğan durumunda ki geleceğin şehirleri salt akıllı
kent olmaktan öte, yeşil teknoloji mantığı dikkate
alınarak, sıvı ve katı atıklar için geri kazanım prosesleri
unutulmamalı. Ayrıca kanalizasyon, su, elektrik, gaz ve
iletişim şebekesi de yollar ile entegre düşünülmelidir.
Yollar bir bütün olarak metro ve hafif raylı sistem ile
beraber düşünülürken, bisiklet ve yürüyüş yolları da
bu sistemde ihmal edilmemelidir. Şehir ve binaların
ulaşımla ilgili her tür yol ve araçları engelli ve yaşlılar
için uygun dizayn edilmelidir. Gelecekte şehir ve
binalardaki engelli takip izlerinin aynı zamanda
hizmet robotları içinde bir yol olarak kullanılacağı
düşünülerek planlanmalı. Merkezden başlamak üzere
dışa doğru alçalan bir kat irtifakı ile binaların mimarisi
tasarlanmalıdır. Bu tasarımlar, doğayı taklit bilimi olan
biyomimetik bilim dalı dikkate alınarak örümcek ağı
mantığındaki bir yapı ile oluşturulmalıdır. En merkezi
noktadaki dairenin içi tamamen yeşil alan olarak
bırakılmalıdır. Hemen ardından gelen yerleşim parselleri
dairesel dama mantığı ile bir yeşil alan bir yerleşim

Akıllı şehirlerde en önemli konu, şehri oluşturan en
küçük birime ağın ulaşmasıdır. Şehirde en küçük birim
hücre ailenin yaşadığı hanedir. Diğer bir ifade ile
toplumun temel taşı aile, şehrin temel taşı ise ailenin
yaşadığı hanedir. Haneyi yaşam alanı olan mesken,
ticari olarak da bağımsız bölümdeki işyeri temsil eder.
Hane sözlük anlamı itibarı ile; “Ev, konut, ev halkı, bir
bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz” gibi
anlamlara gelir. Bu açıklamadan dolayı, şehirde hane
temelli bir planlama yapmak gerektiği anlaşılmalıdır. Bu
hem şehrin parselasyonu ile ilgili imar planında hem de
şehrin yüksek kat irtifaklı konutları göz önüne alınarak
yapılmalıdır. Bu bakış açısı ile dizayn edilen şehir
ancak dijital anlamda da adem-i merkeziyetçi tasarıma
sahip olabilir. Akıllı şehir tasarımında dijital ağlar için
uç olacak “node”lar haneler baz alınarak yapılacak

uygulamalar ile ancak kent tam anlamıyla akıllı olabilir.2
Bu node’lar eve sabitlenmiş ankastre bilgisayarda
sonlanmalıdır.
Haneler, akıllı şehir için bir canlıdaki “hücre”
hükmündedir. Vücudun merkezi sistemi ve yönetimi ile
irtibatlı olmalıdır. Bu da sayısal şebekeler ile yapılabilir.
Sayısal şebekeler her hanedeki bir aktif cihaza
bağlanmalıdır. Bir aktif cihaz olan özel bilgisayar bir ev
için dizayn edilmiş olmalıdır. Bu gerçek anlamda bir ev
bilgisayarı (home computer) olacaktır. Bu ev bilgisayarı
endüstriyel olarak ev için ankastre olarak dizayn
edilmiş olmalı ve internet bu cihazdaki statik IP ve ID
ile eşleşmelidir. Yerel yönetimin merkezi sistemindeki
programda bu statik IP ve cihaz ID’si bir fiziksel üç
boyutlu mekânda adres ve kimlik bilgisi ile eşleşmelidir.
Hanenin elektrik sayacı, gaz sayacı ve su sayacı gibi bir
de “ev bilgisayarı” olmalıdır. Akıllı şehirleri oluşturan
hane, fiziksel bir mekân olarak zeminde ise iki boyutlu,
zemin üstünde ise üç boyutlu bir konumlama ile temsil
edilmelidir.
Dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde bu ankastre
bilgisayar, evde yeni nesil bir dijital yaşam alanı
oluşturacaktır. Bir dijital yaşam devrimi sayılabilir.
Hane ile ilgili her konuyu aslında tekrar düşünmemizi
sağlayacaktır. Evin elektrik tesisatı, su tesisatı ve veri
hizmeti tesisatı yeniden tasarlanmalıdır. Tabii ki bu farklı
ev konsept ve segmentleri için farklı düzeyde dizayn
gerektirebilir. Böyle bir ev bilgisayarı tasarlanırken artık
klasik elektrik, su ve gaz sayacı düşünülmemeli veya
sayaç vazifesi yapan özel dizayn sensor ve trasducerler
tasarımlı cihazlar yardımı ile bu ev bilgisayarı tarafından
bilgiler okunacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Böylece
merkezden de anlık kullanım miktarı görülebilecek,
ayrıca endeks okumak için personel görevlendirmeye
de ihtiyaç kalmayacaktır. Bunlar ilk akla gelen
faydalardır, özellikle bilişim temelli düşünüldüğünde
faydalar katlanarak artacaktır. Örneğin; veri iletişiminin
yanında bireysel iletişim ve haberleşme içinde hane
halkı eve geldiğinde, operatöründen telefonu ev
haberleşme sistemi devralmalıdır. Böylece hem daha
düşük maliyetle iletişim gerçekleşmiş olur hem de baz
istasyonları üzerindeki yük azalacağından GSM şebekesi
de rahatlamış olacaktır. Bu, insanların ortak alanlarda
daha düşük elektromanyetik dalgaya maruz kalmasını
sağlayacaktır. Ayrıca evlerde GSM’den çıkılacağından
hane halkının maruz kaldığı elektromanyetik dalga çok
çok düşük olacaktır. Bir başka yararı ise hem güvenlik
amaçlı ek sistemler ile sensor ve kamera gibi uzaktan

1
Tunay ALKAN, Akıllı Binalar Ve Yerel (den) Yönetim,
VI. İstanbul Bilişim Kongresi, Akıllı Şehirler Sempozyumu,
Akıllı Şehirler Bildiri Kitabı, S 142-148

2
Tunay ALKAN, Akıllı Binalar Ve Yerel (den) Yönetim,
VI. İstanbul Bilişim Kongresi, Akıllı Şehirler Sempozyumu,
Akıllı Şehirler Bildiri Kitabı, S 142-148

alanı şeklinde oluşturulmalıdır. Böylece yerleşim
alanlarının önü arkası ve yanları yeşil alan olacaktır.
Ayrıca yerleşim parselleri içerisinde ve ardışık olarak
parseller merkezden dışa doğru azalan bir kat irtifakı ile
oluşturulmalıdır. 1 Bu dairesel yapıdaki şehir tasarımı
kadim Babil’in milenyum tasarımını hatırlatır.

Akıllı şehirde, “nesnelerin interneti”nden
hanenin payına düşecekler için birkaç örnek
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evin istendiği zamanlarda izlenmesi ve kontrolünü
sağlamasına izin vermesidir. Bu durum elektrik tesisatı
ile kurulacak bağlantı ile uzaktan cihaz yönetiminin de
önünü açacaktır. Geleceğin şehrinde hanede gömülü bu
sistem olan ankastre endüstriyel ev bilgisayarı bize farklı
avantajlar da sunacaktır. Merkezi olarak hane halkının
ilgi alanına uygun reklam ve tanıtımlar bu ekrandan
alınabilecektir. Şehir ile ilgili bilgilendirme ve interaktif
haritalar bu sistemden ulaşılabilir olacaktır. Belediye ve
yerel yönetim ile ilgili duyuru ve ilanların yanında başta
belediye ve diğer kamu giderleri olmak üzere birçok
sistem için güvenli bir ödeme noktası da oluşacaktır.
Bina, çöp, tabela, araba, su, elektrik, gaz, telefon ve
veri iletişim gibi daha başka birçok gider temassız RFID
kartlar ile bu noktadan haneye özel olarak çok kolayca
ve yüksek güvenli olarak kolayca tahsil edilebilecektir.
Ev ekranına alacağınız farklı reklamlar ile yerel yönetime
ve haneye gelir bile elde edilebilecektir. Acil uyarı, çağrı
ve bilgilendirme sistemi için interaktif uç vazifesi de
yapabilecektir.1
“4. Sanayi Devrimi”nin yaşandığı günümüzde, geleceğin
şehirleri için umut vadeden teknolojiler; yüksek hızlı
aktif ağ cihazlarının gelişimi, bulut bilişim, yeni nesil
internet ağı, yeni nesil mobil şebekeler, yakın temas ve
uzaktan etkileşimli RFID teknolojisi, nesnelerin interneti
ve otonom araçların şehirlere inişi olacak.

Akıllı şehirlerin çözüm getirmesi beklenen
muhtemel sorunlar

Akıllı şehirlerin, çare olması beklenen sorunları şöyle
sıralayabiliriz:
Ulaşım alanında; Var olan ulaşım altyapısı, nüfusla
beraber artan araç sayısını kaldıramamakta ve
trafikte geçen süreler artmaktadır. İş kayıplarının
artmasına, verimliliğin düşmesine, ulaşım masraflarının
artmasına ve zararlı egzoz gazı emisyonu artışına, trafik
kazalarının sonucunda da can ve mal kayıpları ile sağlık
masraflarının artışına,
Enerji alanında; Artan enerji talebiyle birlikte daha
pahalı ve verimsiz enerji kaynakları kullanımına,
dağıtımda yaşanan kayıp ve kaçak elektrik kullanımına,
Su sürdürülebilirliği alanında; Şehirlerin yakınlarında
bulunan su kaynakları, şehirlerin ihtiyacını
karşılayamamakta ve yenilenebilir olma özelliklerini
yitirmekte oluşuna, şehirlerin yol açığı kirlilik ve temiz
su kaynaklarının azalmasına,
Sağlık alanında; Özellikle ulaşımdan kaynaklanan
problemlerden dolayı yerinde ve zamanında acil
müdahalelerde gecikmeler yaşanmasına, Nüfus

yoğunluğu dolayısıyla kentlerde salgın hastalıkların
kontrolü zorlaştırmasına, Kentsel yaşamın çevresel
etkilerinin toplum sağlığını olumsuz etkilemesine,
Hizmetler alanında; Yaşayan sayısının artmasıyla
yerel ve merkezi yönetimler için hizmet vermenin
zorlaşmasına, hizmetlerin kalitesi dolayısıyla da
kentlerdeki yaşam kalitesinin düşmesine,
Çevre alanında; Şehirlerin yenilenebilir kaynakları
hızla tüketmesine, araç sayısındaki artış, hava ve su
kirliliği gibi çevre sorunlarının kentlerde yaşayanlar
için oluşturduğu büyük tehditlere, düzensiz ve plansız
kentleşme, altyapı ve katı atıklarının toplanması
ile depolanması sorunlarının beraberinde getirdiği
olumsuzluklara,
Güvenlik alanında; Şehirlerdeki nüfus yoğunluğu ve
gelir farkı suç oranlarının artmasına, artan güvenlik
sorunlarına zamanında ve yerinde önleyici çözümler
üretilememesine.
Geleceğin şehirleri kurulurken kullanılacak teknolojilerin
uygulamaya hazır olma durumları ise yeterince umut
ve cesaret verici durumdadır. Bunlardan teknolojileri
kullanıma hazır durumda olanlardan bazıları şunlardır:
“Coğrafik Bilgi Sistemi, Kent Sayısal Haritaları, Ulaşım
Bilgi Sistemi, Akıllı Sinyalizasyon, Akıllı Sayaç Sistemleri,
Bilgi Kioskları, Hızlı Internet Alt Yapısı, Kablosuz Internet
Alt Yapısı 3G – 4G GSM Teknolojisi, Akıllı Bina Mimarisi,
Vatandaş Adres ve Nüfus Bilgi Sistemi, Atık Yönetim
Sistemi, Biyolojik, Mekanik ve Raylı Sistem”.
Geleceğin şehirlerinin enerjisinin büyük bir bölümünü
karşılaması beklenen yenilenebilir enerji ise teknolojisi
ise depolanma aşaması kısmında ise geliştirilmeye
ihtiyaç duymaktadır. Ancak hızlı bir şekilde gelişme
yaşanan bu teknolojinin de orta vadede ihtiyacı
karşılayacak depolama kapasitesine geleceği
düşünülmektedir.
Sonuç olarak; şehir ‘akıllı kent’ olarak dijital tasarımları
ile hayatı kolaylaştıran e-hizmetleri ile elektronik
bilgilendirme ve yönlendirmeleri ile yönetilebilen bir
tasarımdadır. Ancak, geleceğin şehirleri “akıllı kent”,
kavramı ile ifade edilemeyecek kadar geniş kapsamlı bir
konudur. İnsanoğlu yaşam lüksünü arttırmaya dönük
istekleri ile geleceğin şehrini tasarlarken; yenilenebilir
enerji kullanan, sürdürülebilir, ekolojisi korunmuş,
çevreci, engelsiz ve ulaşımı planlanmış, yeşil alan oranı
yüksek, yeşil ve pasif binaları teşvik eden, akıllı kent
olarak dizayn edilmiş bir tasarımda olacaktır.

1
Tunay ALKAN, Akıllı Şehirler Ve Hybrid Bilişim (ICT)
Ağı, TBD 2014 Ankara Bilişim Kongresi Sunulmuş Bildiriden

76

GÜNDEM

Akıllı Kentler

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

77

BİLİŞİM :: 2015 :: ARALIK

Semor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kuleyin:

Bilişim sektörü için
ayrı bir teşvik ve
uygulama modeli
geliştirmek gerekiyor

Y

irmi yılı aşkın bir zamandır bilişim teknolojisi ağırlıklı birçok alanda
seminer ve konferanslar düzenleyen Semor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Nezih Kuleyin ile görüştük. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi
Mezunlar Derneği Başkanı da olan Kuleyin, bilişim teknolojileri
sektörünün büyüklüğü ve önündeki engellere değindi, kamu ve özel sektöre
düşen görevleri ve devletin yapması gerekenleri aktardı.
Türkiye bilişim sektöründe yeterli sermaye birikiminin olmadığının altını çizen
Kuleyin, yüksek Ar-Ge harcaması gerektiren ve üretim gereksinimi olan donanım
sektörüne Türkiye’nin giremediğine dikkati çekti. Ülkemizde bilişim sektöründeki
girişimcilere verilen desteklerin sınırlı olduğundan söz eden Kuleyin, “Bu boyutlar
düşünülerek, bilişim sektörü için ayrı bir teşvik ve uygulama modeli geliştirmek
gerekiyor” dedi.
Ülkemizin bankacılık yazılımları konusundaki başarısının inkar edilemez durumda
olduğunu söyleyen Kuleyin, bilişim ve iletişim sektöründe Türkiye’nin donanım
üreticisi konumuna gelemediğini yineleyerek, “Yüksek teknoloji üretimi
konusunda bir özürlülüğümüz var bunu aşmamız gerekiyor” diye konuştu.

Etkinlik enflasyonu yaşanan Türkiye bilişim sektörünün
beklenen oranda olmasa da başarılı olduğunu söyleyen
Kuleyin, “Yeterli sermaye birikiminin olmaması”nı sektörün
önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Kuleyin,
Türkiye’nin donanım üreticisi konumuna gelemediğine
dikkat çekerek, “Yüksek teknoloji üretimi konusunda bir
özürlülüğümüz var bunu aşmamız gerekiyor” dedi.
Fatma Ağaç

78

SÖYLEŞİ

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

79

BİLİŞİM :: 2015 :: ARALIK

-Özgeçmişinizden söz eder misiniz, kendinizi anlatır mısınız?
Semor’un doğuş hikâyesini aktarır mısınız? Neden isim
Semor?

Kuleyin, ‘Bilişim Dergisi’nin sorularını şu şekilde yanıtladı:

-Organizasyon şirketinizin düzenlediği etkinlikler
nelerdir? Bu etkinliklerin amacı, kapsamı nedir? Bilişim
ve iletişim sektörüne neler kazandırıyor?

-1955 yılında Trabzon’da doğdum Hacettepe Üniversitesi Mezunu ve şu
anda Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanıyım. Hem Bilişim
Dergisi’nde hem de değişik edebiyat dergilerinde özellikle deneme
türünde yazılar yazıyorum. Denemelerimden oluşan bir kitabım “Hayat
İçin Bir Kahve Molası” yayımlandı. Şu anda iki ayrı kitabı tamamlamaya
çalışıyorum. Evliyim ve iki çocukluyum var.

-Semor olarak 1993 yılından bu yana bilişim teknolojisi ağırlıklı
olmakla beraber nanoteknolojiden, trafik yönetimine, akıllı
şehirlerden, gastointestinal endoskopiye kadar her alanda
seminer ve konferanslar düzenliyoruz. Geçmişimin bilişimci
olması nedeniyle hem kendimizin sahip olduğu bilişim
etkinliklerini hem de çok sayıda sektör tarafından düzenlenen
bilişim etkinliklerini diğer organizasyon şirketlerine göre daha
fazla düzenliyoruz.

Semor’un doğuş hikâyesine gelirsek; 1993 yılında sadece iki tane
sektörel kongre vardı. Semor, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile birlikte
yeni seminer ve konferanslarla sektöre hizmet sunmak amacıyla
kuruldu. İlk etkinlikleri BİMY, Bilgisayar Ağları ve Kamu BİB’dir.
Adının Semor olmasının nedeni ise, Seminer ve Organizasyon
sözcüklerinin ilk hecelerinin bir araya getirilmesinden dolayıdır.

Bilişim sektöründe birçok temel etkinlik, Semor’un katkıları
ile oluşmuştur. Örnek vermek gerekirse; Bilgi İşlem Merkezi
Yöneticileri Semineri (BİMY), Kamu-BİB (Kamu Bilişim
Platformu), ITP (Bilişim Profesyonelleri Semineri) ve Bilişim
Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) Konferansı gibi etkinliklerin
hem oluşmasında hem de büyümesinde Semor’un payı
büyüktür.

-Sosyal sorumluluk projelerine bakışınız nedir? Hangi sosyal
sorumluluk projelerinde yer aldınız ya da almak istersiniz?
-Kişisel olarak, hem ülkemizde hem de ülke dışında birçok kurumsal
sosyal sorumluluk projesinde yer aldım. Bunlardan bazılarının isimlerini
burada vermek istiyorum. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’de
(KOBİ) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilincinin Oluşturulması Projesi,
Azerbaycan’da Fakirliği Önlenmesi Projesi. Çok sayıda dernek ve vakıfta
da gönüllü olarak çalışıyorum. Bunları da kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyeti olarak kabul ediyorum.

Bu yılı beşyüz ellinci etkinliğimiz yaparak kapatacağız. Bu kadar
çok ve içeriği yüksek etkinliğin sektöre katkısını ölçmek için ayrı
bir proje yapmak gerekebilir, ama genel olarak Semor’un bilişim
sektörünün entellektüel birikimine çok büyük katkı verdiğini
söyleyebiliriz.

-Son dönemde Antalya’da gerçekleştirdiğiniz ITP’15’in
bir değerlendirmesini yapabilir misiniz?

-Bilişim ve iletişim sektöründe çok fazla sayıda etkinlik
düzenlendiği ve bunun da çok doğru olmadığı yönünde
bir görüş var. Buna ilişkin bir değerlendirmenizi, TBD eski
başkanlarından birisi olarak hem STK bakışınızı hem de
organizasyon bakışınızı alabilir miyiz?

-Kısaca ITP olarak bilinen Bilişim Profesyonelleri Semineri’nin
bu yıl onuncusunu gerçekleştirdik. Bu etkinlik her yıl bilişim
sektöründeki özel bir konuyu tüm boyutları ile irdelemek
amacıyla yapılıyor. Geçmiş yıllarda Bulut Bilişim, Anayurt
Güvenliği, Sanallaştırma gibi konuları, herkesten önce irdeledik.
Bu yıl irdelediğimiz konu ise “Nesnelerin İnterneti” idi. Gerek
katılımcıların konuya ilgisi gerekse bildiri sunanların niteliği
açısından çok başarılı bir etkinlik olarak değerlendirildi.

- Bence de etkinlik enflasyonu var. Çözüm olarak şöyle düşünüyorum;
Etkinlikler nitelik olarak kendilerini geliştirebilirlerse niteliksiz etkinlikler
elenir, bir yol bu. Diğer yol gönüllü kuruluşların bir araya gelerek yıllık
etkinlik planı yapabilmelerinden geçer. Başkaca bir yol aklıma gelmiyor.

-Bilişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü, önündeki
engelleri, kamu ve özel sektöre düşen görevleri ve devletin
yapması gerekenleri aktarabilir misiniz?

-Bilişim ve iletişim sektörünün durumundan söz eder
misiniz ve genel değerlendirmesini yapabilir misiniz?
-Bilişim sektörü bizim beklediğimiz oranda olmasa da bence
başarılı kabul edilmesi gereken sektörlerimizdendir. Ülkemizde
özellikle kamu uygulamalarının yazılımını geliştirmekte çok
başarılı olduk. Bankacılık yazılımları konusundaki başarımız da
inkâr edilemez. Ama hem bilişim sektöründe hem de iletişim
sektöründe donanım üreticisi konumuna gelemedik. Yüksek
teknoloji üretimi konusunda bir özürlülüğümüz var bunu
aşmamız gerekiyor.
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- Bilişim sektörünün önündeki en büyük engel, yeterli sermaye
birikiminin olmamasıdır. Yüksek Ar-Ge harcaması gerektiren ve yüksek
miktarlarda üretim gereksinimi olan donanım sektörüne bu nedenle
girilememektedir. Ülkemizde bilişim sektöründe girişimci olabilecek
kişiler için verilen destekler sınırlıdır. Bu boyutlar düşünülerek
bilişim sektörü için ayrı bir teşvik ve uygulama modeli geliştirmek
gerekmektedir.
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AssessmentSystems Kurucu ve CEO’su Sevinç:

İK, çok hızlı bir şekilde dijitalleşiyor,

k ı s a b i r s ü r e s o n r a t ü m s ü r e ç l e r,

on-line ilerleyecek
Adayların sosyal medya paylaşımlarını dikkate alan İK sayısının
her geçen gün artığını belirten Sevinç, “Sanal Değerlendirme
Merkezleri” ile daha esnek, düşük maliyet ve gerçekçi sonuçlar
sağlandığı, farklı coğrafi lokasyonlardaki çok sayıdaki adayın
aynı anda on-line ortamda değerlendirilebildiğini söyledi.
Sevinç, kişilerin kurum kimliğiyle yaptıkları paylaşımlara özen
göstermelerini istedi.
Arzu Kılıç

P

sikometrik ölçme ve değerlendirme
alanında insan kaynakları sektörüne
hizmet veren AssessmentSystems
Kurucusu ve CEO’su Levent Sevinç ile
çalışmaları, insan kaynakları (İK) alanındaki
son gelişmeler ve sosyal medya kullanımının
işe alım süreçlerine etkilerini konuştuk.
“Değerlendirme ve Gelişim Merkezi”, yetenek
testi, kişilik ve yetkinlik envanterleri gibi
hizmetler verdiklerini anlatan Sevinç, şirketlerin
çoğunlukla yöneticilerini değerlendirmelerini
istediklerini, ama onları işe alırken etkili bir
değerlendirme yapmadıklarını belirtti.
Bugüne kadar 20 binden fazla kişiyi
Değerlendirme ve Gelişim Merkezi
uygulamalarıyla, üç milyondan fazla kişiyi de
psikometrik araçlarıyla değerlendirdiklerini
açıklayan Sevinç, sektöre getirdikleri birçok
yenilikten de söz etti. Bunlardan birinin
“Sanal Değerlendirme Merkezleri” olduğuna
değinen Sevinç, İK dünyasında son yıllarda
hızla yükselen bu uygulamayla danışmanların
artık işe alımlarda adayları on-line ortamda
değerlendirebildiklerine işaret etti. Sanal
Değerlendirme Merkezleri, firmalar için daha
esnek, daha düşük maliyet ve daha gerçekçi
sonuçlar sağlıyor. Bu sistemle birlikte farklı
coğrafi lokasyonlardaki çok sayıda aday aynı
anda değerlendirilebiliyor. Bir günde 100
kişi ölçümlenebiliyor, yol vb. gibi masraflar
olmadığı için maliyet konusundan ciddi
kazançlar söz konusu.
İK yöneticilerinin gelişmeleri uzaktan
izlemek yerine süreçlerine dahil etmelerini
öneren Sevinç, adaylara yönelik Facebook
uygulamaları geliştirdiklerini, adayların
kendilerine uygulanacak yetenek testinde
yer alan soruların benzerlerini bu mecrada
önceden çözme fırsatı bulabildiklerini söyledi.
Sevinç, ayrıca adayların sosyal medya
paylaşımlarını dikkate alan İK departman
sayısının her geçen gün arttığını, iş yerinde
olduğu gibi, işe alım sürecinde de İK’nın
demokratik yaklaşımının önem kazandığının
altını çizdi.
Sevinç, söyleşiyi “İK, çok hızlı bir şekilde
dijitalleşiyor. Oldukça kısa bir süre sonra tüm
süreçler on-line ilerliyor olacak” açıklamasıyla
bitirdi.
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-Her yıl yaklaşık 4.500 kişiyi değerlendiren,
yetkinlik ve kişilik envanterlerine göre ölçümleyen
AssesmentSystems’ın kurucususunuz. İş
başvurularında adayların yetenek, yetkinlik ve
kişilik envanterlerini neye göre ölçüyorsunuz
ve bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısaca
çalışmalarınızdan söz eder misiniz?
-Kurucusu olduğum AssessmentSystems, psikometrik
ölçme ve değerlendirme alanında insan kaynakları
sektörüne hizmet veren lider bir kuruluş. İki ana
başlıkta hizmet veriyoruz. İlki, simülasyon içerikli
uygulamalarla kişinin potansiyelini belirleyen
Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları. Bu
alanda pazarda en yoğun proje yapan firma biziz.
Değerlendirilen kişi için en az yarım, çoğunlukla tam
günlük değerlendirme içeren bu uygulamaya tâbi
tutuluyor. Ayda yaklaşık 400 kişi değerlendiriyoruz.
Bugüne kadar 20 binden fazla kişiyi değerlendirdik.
Diğer ana başlık ise yetenek testi, kişilik ve yetkinlik
envanterleri gibi psikometrik araçlar. Bugüne kadar üç
milyondan fazla kişi bizim psikometrik araçlarımızla
değerlendirildi.
Yakın zamanda ise iki yeni şirket kurdum. Biri
yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik butik gelişim
programları sunan bir eğitim şirketi, diğeri ise yönetici
işe alımı gerçekleştiren bir işe alım firması. Her iki firma
da AssessmentSystems’ın işini tamamlar nitelikte.
Biz ağırlıklı olarak yönetsel pozisyonlardaki çalışanların
potansiyelini değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmelerin
sonunda gelişim ihtiyaçları ortaya çıkıyor ve bu ihtiyaca
en doğru şekilde yanıt verecek firma, değerlendirme
sonuçlarını anlayan ve buna uygun programlar
tasarlayabilen firmalar olmalı. Değerlendirmeyi biz
yaptığımız için gelişim programını tasarlamayı da etkin
bir biçimde yapabiliriz, diyoruz. Öte yandan şirketler
çoğunlukla bizden yöneticilerini değerlendirmemizi
istiyorlar, ama onları işe alırken etkili bir değerlendirme
yapmıyorlar. Bu yüzden işe alım firması da, doğru
yöneticilerin işin en başında işe alınmasını sağlamayı
amaçlıyor.
Sektöre getirdiğimiz birçok yenilik var. Bunlardan en
son olanı, “Sanal Değerlendirme Merkezleri”. Sanal
Değerlendirme Merkezleri ile danışmanlar artık
klavyenin ucunda! İK dünyasında son yıllarda hızla
yükselen bu uygulama artık farklı sektörlerdeki birçok
firma tarafından tercih ediliyor. Sanal Değerlendirme
Merkezleri’nde danışmanlar artık işe alımlarda
adayları on-line ortamda değerlendirebiliyor. Sanal
Değerlendirme Merkezleri firmalar için daha esnek,
daha düşük maliyet ve daha gerçekçi sonuçlar sağlıyor.
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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- Sosyal medya, bulut servisleri ve mobil
teknolojilerdeki gelişmeler insan kaynakları
yöneticilerinin iş yapış süreçlerini olumlu
etkiliyor. Son zamanlarda adayların sosyal
medya kullanımı, paylaşımları ve görüntülü
mülakatlar çok popüler. Sosyal medya
kullanımının işe alım süreçlerine dahil olması
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu sistemle birlikte farklı coğrafi lokasyonlardaki
çok sayıda aday aynı anda değerlendirilebiliyor.
Bir günde 100 kişi ölçümlenebiliyor, yol vb. gibi
masraflar olmadığı için maliyet konusundan ciddi
kazançlar sağlanıyor.
- İş başvurularında adayların CV’leri çok önemli
ancak işverenler genel olarak en çok hangi
özelliklere dikkat ediyorlar?

-Adaylara yönelik Facebook uygulamaları
geliştiriyoruz. Böylece adaylar, kendilerine
uygulanacak yetenek testinde yer alan soruların
benzerlerini bu mecrada önceden çözme fırsatı
bulabiliyor. Bir diğer uygulamamız da, adaylar
kısa bir envanter uygulamasıyla başvurdukları
pozisyona uygunluklarını kendi kendilerine
belirleyebiliyor.
Bu tür çalışmalar Y kuşağı üzerinde olumlu bir
etkiye sahip. İK’da aday deneyimi her geçen gün
önemini artırıyor. İşe alım süreci sonunda aday ya
iç ya da dış müşteriniz oluyor. Her ikisi için de, iyi
deneyim yaşamalarını sağlamanız önemlidir.

-Özgeçmişler, adayların değerlendirme sürecinde
öne çıkmalarını sağlayan, kendileri tarafından
hazırlanmış kişisel tanıtım dokümanı özelliği taşır.
İşverenin adayla ilgili ilk izlenimini, özgeçmişin
sadeliği ve özenli hazırlanmış olması oluşturur.
Belirli bir bütünlük içerisinde, kişisel ve eğitim
bilgileri, varsa iş deneyimi ve diğer bilgilerin
paylaşılması, başvurulan pozisyona uygun resim
eklenmesi ve içerikte imla hatası olmamasına özen
gösterilmesi oldukça önemli.
İşveren, deneyimsiz adayların özgeçmişlerinde
ağırlıklı olarak kişisel ve eğitim bilgilerine, staj
deneyimine ve yabancı dil bilgisi düzeyine (özellikli
bazı pozisyonlar için) özellikle dikkat etmekte.

-Adayların sosyal medyayı bilinçli kullanımları
ile ilgili önerileriniz nelerdir?
-Adayın sosyal medya paylaşımlarını da dikkate
alan İK departman sayısı her geçen gün artıyor. İş
yerinde olduğu gibi, işe alım sürecinde de İK’nın
demokratik yaklaşımı önem kazanıyor.

Profesyonellerin özgeçmişlerinde ise eğitim
durumu, yabancı dil bilgisinin (özellikli pozisyonlar
için) yanı sıra iş deneyimleri kapsamında almış
oldukları görev ve sorumluluklar ile varsa
gerçekleştirdikleri proje çalışmaları, ödülleri özellikle
dikkat edilen noktalar.

Kişiler, kişisel paylaşımlarında özgürdürler. Burada
dikkat edilmesi gereken en önemli kurallardan
biri, kişinin kurum kimliği ile yaptığı paylaşımlarda
gerekli özeni göstermesidir. Global şirketlerde
“Sosyal Medya Politikası” çalışanlar ile paylaşılıyor.
Bu tür çalışmaların önümüzdeki yıllarda Türkiye’de
de yaygınlaşacağını düşünüyorum.

- Değişen ve gelişen iş dünyasında insan
kaynakları da çok hızlı ilerliyor. Teknolojik
gelişmeler, X,Y ve Z kuşakları, gençlerin iş
dünyasına katılımı ve değişen iş ihtiyaçları
insan kaynakları departmanını ve yöneticilerini
değişime itiyor. Stratejik bir alan olan insan
kaynakları departmanları nasıl yenilenmeli ve İK
yöneticileri kendilerini nasıl geliştirmeliler?

- Son olarak size göre geleceğin insan
kaynakları trendleri neler olacak? Özellikle
insan kaynaklarında hangi teknolojiler daha
popüler olacak?

-Teknolojiden korkmak yerine, hızlı bir şekilde
süreçlerine dahil etmelerini öneririm. Bugün
aynı anda binlerce adaya on-line uygulama
yaptırabiliyoruz. Webcam servisimiz ile sınavların
güvenliğini yükseltebiliyoruz. Aday evden çıkmadan
işe alım sürecine dahil olup, süreçte ilerleyebiliyor.
Yüzlerce kilometre uzaktaki bir adaya değerlendirme
merkezi uygulaması yapabiliyorsunuz. İK
yöneticileri, bu gelişmeleri uzaktan izlemek yerine
süreçlerine dahil etmeliler.
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-İK, çok hızlı bir şekilde dijitalleşiyor. Oldukça kısa
bir süre sonra tüm süreçler on-line ilerliyor olacak.
Daha hızlı, ekonomik ve pratik olması nedeniyle
Sanal Değerlendirme Merkezi uygulamaları
yaygınlaşacaktır. Böylece kişinin gelecekteki
performansını tahmin etmede en güçlü araç
alan Değerlendirme Merkezi organizasyonun her
seviyesinde kullanılmaya başlanacak.
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Önemli bir pazar olan

veri merkezleri büyüme trendinde…
Dünyada yaklaşık 20 yıldır oldukça yaygın bir şekilde kullanılan veri
merkezi hizmeti, çoğunluğu İSP ve telekom operatörlerince sunuluyor.
Türkiye için hâlâ yeni ve büyük bir potansiyele sahip bu alanda faaliyet
gösteren şirketler, henüz çok az sayıda…

Y

aşadığımız bilgi çağında, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin (BİT) yakınsaması, şirket
ve insanların BİT ve internetle olan
ilişkilerinin gelişmesi; BİT’in iş ve sosyal
hayatta daha fazla kullanılmasını getirdi. İnternetin
yaygınlaşmasıyla, kamu ve özel sektörde daha
fazla hizmet ve özellikle veri (data), internet
ortamında alınıp verilmeye başlandı. Kurum
ve şirketler, verdikleri hizmetleri, internette
çeşitlendirmeye, daha güvenli ve sürekli bir
şekilde sunmaya zorlandı. Kişilerin internetten
hizmet alma talebini karşılamak üzere kamu ve
özel sektör, her geçen gün daha fazla hizmet
ve veriyi internete aktarırken özellikle internet
ortamına aktarılan verinin güvenli bir biçimde
işlenmesi açısından depolanması da kritik bir
anlam kazandı. Bu noktada toplanan (depolanan)
verilere ev sahipliği yapmak üzere kurulup

geliştirilen veri merkezleri (data center), büyük bir
önem taşıyor.
Kurumların verilerinin kontrolünü elinde tutma
alışkanlığı ve bilgiyi başkasının eline vermekten
duyduğu korku, bilişim altyapısı ve uygulamalarını
kendi bünyesinde barındırma isteği, güvenlik
alanındaki gelişmelerle geriledi ve silinmeye başladı.
Bilgi teknolojileri bu hizmetlerin dışarıdan alınmasını
hızlandırdı. Ayrıca artık kurum ve şirketlerin
ellerindeki verileri saklama, işletme ve sunması için
ciddi bir altyapı yatırımı yapmadan bu hizmeti alması
mümkün. Daha çok internet servisi sağlayıcı (ISS)
“Internet Service Provider-ISP” şirketleri bünyesinde
bulunan veri merkezleri, bu işe yarıyor. ISS tarzı
hizmetlerin yaygınlaşması, dış kaynak kullanımı
(outsourcing) anlayışının gelişmesi ve ses gibi çeşitli
hizmetlerin serbestleşmesi, veri merkezi pazarının
büyüme trendini arttırdı.

Veri merkezleri
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Özel olarak tasarlanmış bilgisayar odalarına
verilen “veri merkezi” kavramı, günümüzde
yaygın olarak kullanılıyor. “Bilgisayar sistemleri ile
telekomünikasyon ve veri ambarı sistemleri gibi ek
sistemleri barındıran bir tesis” olarak tanımlanan;
sunucu odası veya sistem odası olarak da adlandırılan
veri merkezi, kurum ve işletmelere ait sunucu ve
veri ambarlarının bulunduğu alanlar olarak biliniyor.
Veri saklanması, işletilmesi ve sunulması için ortam
oluşturan gelişmiş teknik altyapı ile donatılan veri
merkezleri, yüksek düzeyli güvenliğin sağlandığı, 7 gün
24 saat kesintisiz hizmetin alındığı, ölçeklenebilir ve
yönetilebilir bir ekosistem oluşturuyor. Bir veri merkezi,
en büyük avantajı, hizmet seviyesinin yükseltilmesine
sağlıyor. Verim artışıyla birlikte düşük maliyet de önemli
bir avantaj olarak görülüyor. Veri merkezleri güvenlik
açısından da tercih ediliyor.
Veri merkezi kapsamında en yaygın kullanılan hizmetler
co-location (sunucu barındırma) ve hosting (sunucu
kiralama) olarak öne çıkıyor. Veri merkezinde tutulan
donanımın müşteriye, yani bu servisi alan kuruma
ait olması durumunda “co-location”, merkezdeki
sunucuların müşteri tarafından kiralanması durumunda
ise “hosting” adını alıyor. Ancak, bu merkezler
üzerinden bazı uygulama servislerini de almak
mümkün. Felaket önleme ve güvenlik hizmetleri

bunlar arasında bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda hızla
büyümesi beklenen veri merkezleri; yer seçimi, binanın
işlevselliği, enerji yönetimi gibi birçok noktayı içeriyor.
Veri merkezleri genel olarak iki kategoriye ayrılıyor:
Özel veri merkezleri ve internet veri merkezleri. Özel
veri merkezleri sadece bir kuruluş tarafından kendi
hizmetlerinde kullanılıyor. İnternet veri merkezleri ise
üçüncü şahıslara hizmet veriliyor.
Veri merkezinin geçmişi, bilgisayar endüstrisinin ilk
dönemlerindeki büyük bilgisayar odalarına dayanıyor.
Yeni bir uygulama olmayan ve dünyada oldukça yaygın
bir şekilde kullanılan veri merkezi hizmeti, 90’ların
ortalarından önemli bir pazar haline geldi. Yaklaşık 20
yıldır dünyada veri merkezi hizmeti, bu işe odaklanan
çoğunluğu İSP olan şirketler ve sunucu parklarından
dolayı büyük telekom operatörlerince sunuluyor.
2012’de dünyada yüzde 19’luk büyüme gösteren veri
merkezi pazarı için 2013 yılı sonunda yüzde 40’lık,
2014’te de yüzde 55’lik büyüme yaşandığı bildiriliyor.
Dünyada veri merkezi hizmeti pazarının büyük
oyuncuları arasında; GoDaddy, lue Host, Host
Gator, OVH.com, Amazon Web Services, Rackspace,
1&1, Hetzner, SoftLayer ve DreamHost, IBM Global
Services, BT Global Services, Cable and Wireless, AT&T,
Eguant, SBS, HP Hizmetler, PSINet, SAVVIS yer alıyor.

Avrupa’da veri merkezi hizmeti veren en büyük kuruluşlar arasında Telecity, Redbus ve Interxion bulunuyor.
Türkiye için yeni bir pazar …
Deneyimleri yurtdışında faaliyet gösteren benzerlerinden daha az olan veri merkezi işletmeciliği, Türkiye için
hâlâ yeni ve büyük bir potansiyele sahip bir alan. Son yıllarda veri merkezi işletme işi tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de her geçen yıl daha fazla ilgi çekiyor. Türkiye’de kurumsal internet hizmetlerinin verilmeye başladığı
90’ların sonundan bu yana dile getirilen ve gelişmen bu pazara ilişkin net ve güncel verilere erişmek yine mümkün
değil. Türkiye için yeni sayılabilecek veri merkezleri alanında faaliyet gösteren ve yaşı 10’un üzerinde olan
şirketler, 2014 yılı itibariyle bir elin parmaklarını bile geçemiyor. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun
(BDDK) bankalara ait veri merkezlerinin ülkemizde inşa edilmesi zorunluluğunu getirmesi Türkiye’yi veri merkezi
alanında yüzde 60’lık büyüme ile dünya büyüme sıralamasında ilk sıraya yerleştirdi. Halen Türkiye pazarında Natro
Hosting, Sadece Hosting, Netinternet, DorukNet, Turhost, Radore Hosting, Netdirekt, İHS Telekom, Kriweb ve
Vargonen’in yanı sıra aralarında SBS, Superonline, KoçSistem, Borusan Telekom, E-kolay.Net ve Probil olmak üzere
yaklaşık 20 şirket bu hizmeti veriyor.
Ayrıca Türkiye’de gösteren yerli veri merkezleri belli bir standarda ulaşmakla birlikte 2014’te hâlâ tüm dünyada
kabul gören altyapı standartlarına birebir olarak uyan bir yerli veri merkezi bulunmuyordu. Türkiye’de veri merkezi
sektöründeki büyüme hedeflerinin sağlanabilmesi için telekom alanında IP transit maliyetlerinin dünya ile rekabet
edebilir hale getirilmesi önem taşıyor.
Yakın gelecekte, veri merkezlerinin bulut bilişim hizmetleri üzerinden tüm bilişim ihtiyaçlarını dış kaynak kullanımı
yoluyla sunabilecek kaynaklar haline dönüşeceği öngörülüyor.
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Türkiye ve dünyadaki hosting firmalarının 2015 Karnesi
Temmuz 2015’te Host Advice tarafından hazırlanan bir rapora göre, en fazla müşteriye sahip 10 hosting firması
listesinin başında GoDaddy geliyor. GoDaddy’yi ise sırasıyla Blue Host, Host Gator, OVH.com, Amazon Web
Services, Rackspace, 1&1, Hetzner, SoftLayer ve Dream Host izliyor. Küresel pazar paylarının hâkimi olan 10
hosting firmasının 7’si ABD, 2’si Almanya ve 1’i de Fransa merkezli olması göze çarpıyor.

Dünya üzerindeki en iyi hosting ülkelerinin sıralamasına baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri’nin yüzde
50.09 gibi bir oranla diğer ülkelerden açık ara önde olduğunu görüyoruz. Sıralama, Almanya, Çin, Birleşik Krallık,
Japonya Fransa, Hollanda Rusya, Kanada ve Çek Cumhuriyeti ile devam ediyor.

Türkiye’deki hosting firmaları listesinde ilk sırayı, en fazla müşteriye sahip olan Natro Host alıyor. Natro Host’un
pazar payı yüzde. 9.86. Listede sırasıyla; SadeceHosting, NetInternet, DorukNet,Turhost, Radore, Netdirekt, IHS
Telekom, Kriweb ve Vargonen yer alıyor.
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Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği Başkanı Coşkun:

Bölgemizin “Veri Merkezi Üssü’ olma şansımızı

Bulgaristan’a kaptırmak üzereyiz

D

ergimizin bu sayısının “Bir konu” sayfalarında ele aldığımız veri merkezleri “Datacenterlar”, kapsamında
üç yıl önce kurulan Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği (BASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Coşkun ile
bir söyleşi gerçekleştirdik. Coşkun, BASİD’in özellikle ağ teknolojileri üzerine uzmanlaşmış kurum, kuruluş
ve üreticileri kapsayacak şekilde kurulduğunu, veri merkezleri konusunda Türkiye’de yasal mevzuatların
yeterince oturmamasından kaynaklanan boşlukları kamu yararı gözeterek, tüm kaynakları ilgili kurumlarla
paylaşmaya çalıştıklarını anlattı.
Önümüzdeki dönemlerde ülkemiz ve dünyada, eksikliği hissedilecek yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak için
uluslararası eğitim merkezleriyle görüşmeler yaptıklarını söyleyen Coşkun, veri merkezleri konusunda yeterli doğru
bilgiye ulaşamayan birçok kurum ve kuruluş olduğunu belirlediklerini bildirdi.
Bu yılda 3.sünü yaptıkları Datacenter Türkiye Konferansı’nın BASİD’in en önemli projelerinden biri olduğunu ifade
eden Coşkun, sektörün ve kamunun desteğini alabilirlerse Data Center Türkiye Konferansı’nı bölgede etkin bir
konuma getirmeyi planladıklarını açıkladı.
Bilişim ürünleri konusunda yeterli üretimimiz olmadığı için, elimizdeki tek kaynağın yetişmiş insan gücü olduğuna
işaret eden Coşkun, altyapı projelerini yürüten birçok firmanın “şimdilik yetersiz seviyede fiyat odaklı” yaptığı
işi, “yetkinlik derecesine taşıyarak” tercih sebebi haline getirebilme olanağı bulunduğunu tespit ettiklerini
belirtti. Coşkun, “Yeterli imkânları sağlayabilirsek üyelerimizin seviyelerini uluslararası standartlara taşımayı
hedeflemekteyiz” dedi.
“Veri merkezleri, global dünyaya açılan pencereler olmasına rağmen ülkemizde altyapıları mevzuatı konusunda
kanunlarımızda hukuksal ve kurumsal eksiklikler var” diyen Coşkun, bu eksikliklerin Türkiye’nin bulunduğu
coğrafyada tercih edilen “veri merkezleri üssü” olmasına engel oluşturduğuna dikkat çekti.
Veri merkezlerinin, öncelikli konuları olmasına rağmen, veri merkezi işletmecileri ile birlikte işbirliği
yapamadıklarından yakınan Coşkun, özellikle TBD dahil olmak üzere bütün derneklerle ortaklaşa hareket etmek
istediklerini duyurdu.
Önümüzdeki yıllarda yetişmiş personel açığının hızla büyüyerek devam edeceğinin altını çizen Coşkun, söyleşiyi
“Yetersiz devlet destekleri ve kanunlar yönünden ‘Bölgemizin Veri Merkezi Üssü’ olma şansımızı da yanı başımızdaki
Bulgaristan’a kaptırmak üzereyiz” uyarısıyla tamamladı.

Veri merkezleri konusunda Türkiye’de altyapı mevzuatında kanunlarda hukuksal
ve kurumsal eksiklikler bulunduğu, devlet desteklerinin yetersizliğine dikkat çeken
Coşkun, bunun Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada tercih edilen “veri merkezleri
üssü” olmasına engel oluşturduğuna işaret etti. Önümüzdeki dönemde eksikliği
hissedilecek yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak için uluslararası eğitim
merkezleriyle görüştüklerini bildiren Coşkun, veri merkezi işletmecileriyle işbirliği
yapamadıklarından yakınıp özellikle TBD dahil olmak üzere bütün derneklerle
ortaklaşa hareket etmek istediklerini söyledi.
Aslıhan Bozkurt

-Öncelikle Bilişim Altyapı Sistemcileri
Derneği (BASİD) ne zaman kuruldu? Veri merkezleri
konusunda BASİD’in amacı, hedefi ile faaliyet
alanları hakkında bilgi verir misiniz? BASİD’in
yürüttüğü önemli /örnek proje ve uygulamaları
sıralar mısınız? Halen kaç üyeniz bulunuyor?
-Ben de öncelikle Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Yönetim Kurulu ve üyelerine selamlarımızı iletiyorum.
Derneğimiz Temmuz 2012 de özellikle ağ teknolojileri
üzerine uzmanlaşmış kurum, kuruluş ve üreticileri
kapsayacak şekilde kuruldu. Üç yıl önce kurulmuş yeni
ancak üyeleri yönünden çok tecrübeli bir derneğiz.

Veri merkezleri konusunda ülkemizde yasal
mevzuatların yeterince oturmamasından kaynaklanan
boşlukları kamu yararı gözeterek, tüm kaynakları ilgili
kurumlarla paylaşmaya gayret ediyoruz.
Önümüzdeki dönemlerde ülkemizde ve aslında
dünyada, eksikliği hissedilecek yetişmiş personel
ihtiyacını karşılamak için uluslararası eğitim merkezleri
– ki birçok eğitmenleri ISO komitesinde standartların
yönergeleri üzerine çalışıyor- ile veri merkezleri
yöneticilerinde teknisyenlerine kadar birçok başlıkta
eğitimlere başlamak üzere görüşmeler yapmaktayız.
Bu gerçekten önemli bir proje. Derneğimizin kuruluş
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amaçlarından bir tanesi sürekli mesleki eğitim.
-BASİD olarak firma, araştırma kuruluşları ve
üniversitelerle gerçekleştirdiğiniz işbirlikleriniz
var mı, bu işbirliklerinizle ileriye dönük planlarınız
nedir?
-Maalesef işbirliklerimiz yok ama görüşme yaptığımız
birkaç üniversitemiz var. İlerleyen dönemlerde yapılan
işbirliklerimizi sektörle paylaşacağız.
Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman, altyapı
ve/veya veri merkezlerini kapsayan dernekleri
destekleyenlerin profilini incelendiğinde birçok
sektör ve disiplinden üyeleri görebiliyoruz. Genç bir
dernek olduğumuz için iletişim çalışmalarımız devam
etmektedir.
- Düzenlediğiniz Data Center Türkiye Konferansı’nın
amacı ve hedefi ile hakkında kısa bilgi verir misiniz?
-Datacenter konusunda yeterli doğru bilgiye
ulaşamayan birçok kurum ve kuruluşun olduğunu
tespit ettik. Ve yönetim kurulumuzun yoğun gayretleri
ile oluşturduğumuz, bu yılda 3.sünü yaptığımız
Datacenter Türkiye Konferansı, derneğimizin en önemli
projelerinden bir tanesidir.
Ve ayrıca hükümetimizin ücretsiz eğitim
politikasına uygun bir şekilde, kâr amacı gütmeden
konferansımızdan tüm sektör paydaşlarının maksimum
düzeyde yararlanmasını amaçlıyoruz.
Sektörümüzün ve en önemlisi kamunun desteğini
alabilirsek Data Center Türkiye Konferansı’nı
bulunduğumuz coğrafyada etkin bir konuma getirmeyi
planlamaktayız.
-BASİD’ın önümüzdeki günlerde gündeme getireceği
çalışma ve projeler hakkında bilgi alabilir miyiz?
Önümüzdeki dönemde hedefleriniz nedir, neler
sunmayı amaçlıyorsunuz?
- Bilişim ürünleri konusunda yeterli üretimimiz olmadığı
için, elimizdeki tek kaynak, yetişmiş insan gücümüz.
Doğudan batıya altyapı projeleri yapan birçok firmamız

var. Şimdilik yetersiz seviyede fiyat odaklı yapılan bu
işleri, yetkinlik derecesine taşıyarak tercih sebebi haline
getirebilme imkânlarımız olduğunu araştırmalarımız
sonucunda tespit etmiş bulunuyoruz. Yeterli imkânları
sağlayabilirsek üyelerimizin seviyelerini uluslararası
standartlara taşımayı hedeflemekteyiz.
-2016’ya ilişkin plan, hedef ve öngörüleriniz
hakkında kısa bir değerlendirme yapar mısınız?
-2016 ilk yarıyıl içinde yapılacak olağan kongreden
sonra, oluşacak yeni yönetimin alacağı yeni kararlar ve
uygulamalar hayata geçirilecektir. Bu arada yukarıda
bahsettiğim konularla ilgili çalışmalarımız devam
edecektir.

-Veri merkezleri hangi ihtiyaçtan doğdu? Veri
merkezi kapsamında öne çıkan ve yaygın kullanılan
hizmetler nelerdir? Bu alandaki hukuksal ve
kurumsal altyapı konusunda yaşanan sorunlara
kısaca değinir misiniz?
-Büyüyen data/ses/video trafiğinin artmasına paralel
olarak, her firma veya kurumun böyle bir yatırım
maliyetine katlanmadan hizmet alabilmeleri veri
merkezlerinin ortaya çıkmasının ve pazar payının
büyümesine vesile olmuştur. Öne çıkan; sunucu
barındırma, sunucu kiralama, olağanüstü durum
merkezi, web merkezleri, e-posta sunucuları gibi
hizmetlerdir. Veri merkezleri, global dünyaya açılan
pencereler olmasına rağmen ülkemizde altyapıları
mevzuatı konusunda kanunlarımızda hukuksal ve
kurumsal eksiklikler var. Bu eksiklikler ülkemizin

coğrafyamızda tercih edilen “veri merkezleri üssü”
yapmasına engel teşkil etmektedir. Veri merkezleri,
öncelikli konumuz olmasına rağmen, ülkemizdeki
veri merkezi işletmecileri ile birlikte işbirliği
yapamamaktayız. Tüm sektörü ilgilendiren konularda
özellikle bilişim konusu olduğunda TBD dahil olmak
üzere bütün derneklerle ortaklaşa hareket etmeliyiz.
Çünkü bizler derneğiz ticari faaliyetlerde bulunmuyoruz.
Tüm dernek yöneticisi olan dostlarımızın bilgisine,
yanınızdayız.
- Veri merkezlerine yönelik standartların
oluşturulması, ulusal ve uluslar arası piyasalarda
rekabet edebilmede öncelik taşıyor. Standartların
oluşturulması ve yerleştirilmesi için hangi kurumlar
hangi çalışmaları yapmalı?

Veri merkezleri
94

BİR KONU

data center

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

95

BİLİŞİM :: 2015 :: ARALIK
-Ülkemizde standartlar konusunda tek yetkili
kurum, Türk Standartları Enstitüsü’dür (TSE). Bütün
çalışmaları tüm paydaşları ile birlikte TSE’nin
yürütmesi gerekmektedir. Konu uluslararası olduğu
için veya Avrupa Birliği’ne girmeye çalıştığımıza göre,
standartlarımız EN(European Norm) yani TSE EN olmalı.
Ülkemizde bağımsız komiteler olmadığı için sektör
içindeki dernekler, teknik üniversitelerin tüm
disiplinleri, özel sektör TSE ile birlikte çalışmalıdır.
-Zenium Technology Partners’ın İngiltere ve Türkiye
pazarlarını kapsayan bağımsız araştırmasına
göre, veri merkezi endüstrisindeki yetenek açığı,
2015 yılına girerken sektörün önemli bir sorunu
olmaya devam ediyor. BASİD olarak bu konudaki
değerlendirmenizi alabilir miyiz?

-Konuşmanın başında da bahsettiğim gibi önümüzdeki
yıllarda yetişmiş personel açığı hızla büyüyerek devam
edecek. Yetersiz devlet destekleri ve kanunlar yönünden
“Bölgemizin Veri Merkezi Üssü” olma şansımızı da yanı
başımızdaki Bulgaristan’a kaptırmak üzereyiz.
BASİD olarak elimizdeki kaynaklarla, ülkemizde
yapılmayan veri merkezi eğitimlerinin derneğimiz
bünyesinde yapılmasını sağlamak için girişimlerimiz
bulunmaktadır. En kısa zamanda bu eğitimlerin
sürekliliğini en uygun şartlarda herkesin erişebildiği
şekilde yapılmasını sağlamaya çalışacağız.
Bu güzel sohbet için teşekkür eder, konu ile ilgili
her kurum ve kuruluşu ticari bir faaliyeti olmayan
derneğimize katkı vermeye davet ediyorum. Dilerim her
şey ülkemiz iyi olur.
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“Neşeli Günüm” ile neşelenin!
Değerli okurlar,
Koskocaman bir yılı de bitirmek üzereyiz.
Acısıyla, tatlısıyla, kavgasıyla, sevinçleriyle,
kırgınlıklarıyla bir 365 günü daha geride
bırakıyoruz.
Şimdi yine herkes, yeni yıla anlamlar yeni
yükleyecek ve yeni hedeflerini sıralayacak.
Daha iyi kariyer fırsatları, daha iyi bir ev,
bir aşk, yeni bir hayat vs… Bence öncelikle
geçtiğimiz yılı daha iyi analiz edip ona
göre yeni kararlarımızı almalıyız. Maddi
beklentilerden çok kendimize, iç dünyamıza
yönelip kendimizi, aslında ne istediğimizi,
neyi yapabildiğimizi ve neyle mutlu
olduğumuzu belirlemeliyiz. Huzur, hayatın
bize sunduklarını kabul etmekten geçiyor
bence. Her şeyin daha iyisi değil de hayatın
bize sunduklarına şükretmeliyiz.
Yeni yılda yeni planlar ve hedeflerimiz
olacak tabii ki. Onlar da olsun ancak çokça
hayal kuralım. Gerçekleşmesi mümkün
olmasa da hayal kuralım... Her şey hayal
etmekle başlamıyor muydu? Hedeflerden
çok hayallere inanıyorum. Her fırsatta
hayal kurun ve şükredin. Hedefleriniz ve
hayalleriniz gerçekleşmese de hayatınızı
sevin. Kendinizi çokça sevin.

Kaliteli işler çıkartıyorlar, anı yakalıyorlar ve her an
yanınızdalar. Birçok çiftin poz verilen klasik fotoğrafları
yerine, doğal gelişen anlarından oluşan fotoğraflarını
tercih ediyorlar. Gelen çiftleri “müşteri” değil de
“arkadaş” olarak tanımlıyorlar. İş bitse bile çiftlerle
arkadaşlıklarına devam ediyorlar. Hizmetlerini sunarken
sosyal medyadan olabildiğince yararlanmaya çalışıyorlar.

bekliyor. Ofisteki kocaman sarı koltuğa hayran kaldım. Oturduğunuzda
rahatlıyor ve bütün negatif enerjinizi atıyorsunuz. Daha sonra iş, hayallerinizi
gerçekleştirmek için kendinizi ekibe doğru ifade etmenize kalıyor.
Neşeli Günüm’ün kurucularından Ertan İyiaksu ile şirin ofisin sarı koltuğunda
oturarak yaptığımız söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum.

Ankara’daki Uğur Mumcu Caddesi’nde bulunan “Neşeli
Günüm” ofisinde, sizi renkli ve çok sıcak insanlar

Arzu Kılıç

Herkese huzurlu ve enerjik bir 2016 yılı diliyorum
arzu.kilic@tbd.org.tr

Şimdi gelelim asıl konumuza. Bu ay, yeni
yılda evlilik planları yapan veya evlenmeyi
hayal edenlere sesleniyoruz. Sizleri, yaratıcı
ve çok eğlenceli bir ekiple tanıştırmak
istiyorum.
“Neşeli Günüm”, merakı ve yaratıcı
düşünmeyi kural olarak belirlemiş bir
prodüksiyon şirketi. Fark yaratarak
çalışmalarını sürdürüyor. 8 kişilik bir ekip
olarak çiftlerin en özel anlarında yanlarında
olup özel anlarını görüntülüyorlar. Yaptıkları
iş sadece fotoğraf çekmek ve kameraya
almak değil. Onları diğer şirketlerden ayıran
özellikleri var.
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Neşeli Günüm Kurucularından İyiaksu:

Nasıl bir hayat yaşıyorsanız

onu gösteriyoruz

Üç yıl önce
“Merakı
ve yaratıcı
düşünmeyi kural
olarak belirlemiş
bir prodüksiyon
şirketi” olarak
kurulduklarını
anlatan İyiaksu,
her çifte farklı ve
özel çalışmaları
olduğunu
belirtti. Ekibin
yaratıcılığıyla
özgün işler
çıkarttığını
söyleyen
“Çiftlerle
birlikte her anı
yaşıyoruz ve o
yaşadıklarımızı
yansıtıyoruz.
Kaliteli iş, anı
yakalayarak çıkar
bence” dedi.

100

-Neşeli Günüm yapım şirketini kurma fikri
nasıl oluştu? Hangi amaçla ve ne zaman kuruldu?
Çalışmalarınızdan söz eder misiniz?
Bu işe 2012’de başladık. Daha önce yine aynı
sektörde olan bir firmada çalışıyorduk. Sonra kendi
işimizi kurmaya karar verdik. 30 Ağustos 2012’de
çıktık yola. Anlayacağınız, “Zafer Bayramı”nda biz
kendi zaferimizi de kutlar olduk.
Merakı ve yaratıcı düşünmeyi kural olarak
belirlemiş bir prodüksiyon şirketiyiz. Fark yaratarak
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekibimizin yaratıcılığı
sayesinde çiftlere özel özgün işler çıkartıyoruz.
Birçok insan, çok basit bakıyor düğün işine…
Düğün işine şöyle bakmışımdır. Bu, iki insanın
özel günü. Bu günü mahvedebilirsin de çok güzel
geçmesini sağlayabilirsin de. Birçok insan çok basit
bakıyor düğün işine ancak aslında öyle değil. Bir
bayanın hayali var orada. Yıllara dayanan bir hayal
o…Bu özel güne verilen bir çok emek ve bunlar
için ödenen paralar var sonra. Düğün gününün
sabahından itibaren yaşanılan her anı ve olayı
kaydediyoruz. Kaydederken de o günün stresten
uzak keyifli geçmesini sağlıyoruz.

ÜÇ SORU ÜÇ CEVAP

2012’de bu şirin ofisi kurduk. Eski ofisimiz de
böyleydi. Bir garajda başladık. İnsanlar geldiklerinde
bir binanın altında bulunan garaj girişine geliyorlardı.
Şu an da oturduğunuz sarı koltuğumuz vardı yine.
Herkesin kendini oturduğu zaman çok huzurlu
hissettiği bir koltuk bu. Sanırım bizim yarattığımız
mutluluğu heyecanı koltukta buluyorlar. Genelde
çiftler, evlilik sürecinden dolayı çok stresli
olduklarından o koltuğa oturduklarında çok rahat
hissediyorlar. Biz genelde insanlarla yakın ilişkiler
kurmaya ve onları rahatlatmaya çalışıyoruz.
Her çift ile özel olarak ilgilenebiliyoruz
Biz, iki adam olarak yola çıktık. Şuanda 8 kişiyiz.
Kurgu, metin yazarı, kamera operatörü, fotoğrafçı,
retoucher her kesin kendi işi var. Butik olarak
çalışıyoruz. Çünkü kaliteye çok önem veriyoruz. Her
şeyden önce kendi ofisimizdeki insanlarla çalışıyoruz.
Dışarıdan ekstra olarak kimseyi almıyoruz yada
dün bu işe sevdalanmış bugün başlamış bir yapıda
çalışmıyoruz. Burada bütün işler en ince ayrıntısına
kadar detaylı bir şekilde yapılıyor.
Her çifte farklı ve özel çalışmalarımız var.
Mutlu oldukları şeyleri ve mutsuz oldukları şeyleri
öğreniyoruz. Çok fazla iş almadığımız için her çift ile
özel olarak ilgilenebiliyoruz.
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-Size başvuran her çift hikâyesi ile mi geliyor
yoksa siz mi hikâyeleri senaryolaştırıyorsunuz?
Karşılaştığınız en ilginç evlenme teklifi nedir?
-Çiftler ilk önce bize telefon açıyorlar. Biz, çok
fazla telefonla görüşmüyoruz. İnsanları bizi tanıması
için yüz yüze görüşme taraftarıyız. İnsanlar neden
bize geliyor, neden biz daha kaliteliyiz? Bunların
birçok nedenleri var. Şöyle ki yaklaşık olarak 2-3
ay öncesinden çift bize geliyor. Biz, onlarla sürekli
iletişim halinde oluyoruz. Ne yapıyorlar, nasıl
gidiyor, heyecanlılar mı, düğün gününde neler
planlıyorlar? Hepsini detaylı öğreniyoruz. Biz çiftlerin
isteklerini öğrenmek yerine onları tanıyıp onlarla
arkadaş oluyoruz. Onların bir şeylere şartlanmasını
engelliyoruz çünkü o şeyler olmazsa büyük hayal
kırıklığı olur. Tanıyoruz çiftleri ve bir hafta öncesinde
düğün programlarını planlıyoruz. Programlamaktan
kastım şu; düğün kaçta olacak, kuaför, saç makyaj
kaçta olacak gibi detayları konuşuyoruz.

Hiçbir şekilde senaryolaştırmıyoruz
Biz, bir film çekmiyoruz. O an ne varsa onu
çekiyoruz. Senaryo ile gitmiyoruz. Heyecanı,
duygusallığı, paniklemesi, romantizmi bol olan
anları çekiyoruz. İnsanların ne tepki vereceğini
bilemezsiniz. Gelin saçını beğenmediği zaman
üzülür mü, ağlar mı ya da umursamaz mı bunları
bilemezsiniz. Biz o özel anları yaşıyoruz çiftlerle
birlikte. Hiçbir şekilde senaryolaştırmıyoruz. Çiftlerle
birlikte her anı yaşıyoruz ve o yaşadıklarımızı
yansıtıyoruz. Kaliteli iş, anı yakalayarak çıkar bence.
Çiftlerin yanına giderken onlarla aynı heyecanı
ve enerjiyi paylaşıyoruz. Bütün sıkıntılarını onlarla
birlikte yaşıyoruz.
Ayakkabısını, papyonunu unutanlar, nikah
memuru saati yanlış alanı, düğün günü evlenmekten
vazgeçmek isteyeni, hepsini görüyoruz. Mesela bir
gelinin gelinliği yırtıldı. Terzi bulayım mı dedim?
Şaka yaptığımı sandı. Yaklaşık 5 dakika sonra terzi
odadaydı. Evet, işimiz fotoğraf ve kamera ancak
fotoğrafın güzel çıkması için o günün kusursuz olması
ve ortada hiçbir sıkıntının olmaması gerekiyor.
Fotoğraf ve video herkesin yapabildiği bir şey ama
işi ne kadar kaliteli yaptığınız önemli.
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Siz, nasıl bir hayat yaşıyorsanız onu gösteriyoruz
En çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi de
çiftler, şunun düğünü böyle oldu benim ki neden
öyle olmadı diyorlar. Herkesin yaşam tarzı, eğlence
anlayışı, arkadaş çevresi, kültürü farklı. Herkes kendi
içinde güzel. Siz ne kadar kendiniz gibi eğleniyorsanız
o eğlenceniz kadar güzel görüntü çıkar. Yani siz nasıl
bir hayat yaşıyorsanız biz onu gösteriyoruz. Farklı bir
şey göstermiyoruz. Eğer farklı şey gösterirsek yıllar
sonra düğün hikâyelerini izlediklerinde kendilerini
göremez mutsuz olurlar. Aslında çoğu firmanın
yaptığı bu. Olmayan şeyleri gösteriyorlar. Yıllar sonra
filmi izlediğinizde diyeceksiniz ki biz bu insanlar
değiliz. Neden böyle yaptık. Bu, üzücü bir şey.
Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışında
çekimler yapıyoruz. Her bir gelin, her bir damat
ve çiftlerimizin aileleri birbirinden farklı insanlar.
Her evin geleneği başka, o geleneklerin yaşanışı
bambaşka. Dolayısıyla eğer kafamızda “Yine düğün
çekmeye gidiyoruz” gibi bir düşünceyle oraya
gitseydik sadece düğün çekmiş olurduk.
Düğün günüyle ilgili bütün süreçleri biliyoruz
ve bu nedenle bizi organizasyon şirketleri ile
karıştıranlar var. Biz, organizasyon şirketi değiliz.
Çiftleri olabildiğince yakından tanımaya
çalışıyoruz. Tanıştığımız ilk andan hayatların da
olabildiğimiz her ana kadar yanlarında olduğumuzu
hissettiriyoruz. Gün boyu adeta “koç”luk yapıyoruz.
Stresten uzak olduklarında kendileri gibi davranıyor,
içlerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar. Bu yüzden bu
kadar mutlu ve samimi görünüyorlar fotoğraflarda.
Mesela düğün günü gelinin saçı olmamıştır
ve yanındakine sorar “Saçım olmuş mu?” diye.
Yanındaki arkadaşı da “Saçın olmamış” der. Bu
gelin için yıkımdır. Bunun daha tatlı söylenişi vardır.
“Olmuş ama şuralarını düzeltsek daha iyi olur” gibi.
Bu iki cümle arasında çok fark vardır. Gelin, saçının
kötü olduğuna inanırsa düğün günü biter. İşte biz bu
iniş çıkışları çok iyi yakalıyoruz. Düğün ile ilgili bütün
süreçleri biliyoruz ve çiftleri ona göre hazırlıyoruz.
Karşılaştığım ilginç bir evlenme teklifi olmadı
ancak en ilginç evlenme teklifini ben yapacağım
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-Düğün sürecinde kadınlar ve erkeklerin stres kaynakları aynı mı? Sunduğunuz hizmetlerinizde ve
müşterilerinize ulaşmak için sosyal medyayı ne kadar kullanıyorsunuz?
-Hayır, tabii ki. Gelen damat adaylarına diyorum ki, “Abi gücünün yettiği her şeye evet de” . Çünkü gelin
istediği her şeyi yaptırır. Bütün her şeye hayır denirse her şey sorun olur. Aileler bu süreçte bazen en büyük
baskı olabiliyor. Bu nedenle ne kadar aileden uzak olursa o kadar iyi . Ne kadar gelinin istediği olursa o kadar
sağlıklı. Gelinin hayallerini gerçekleştirmek bir damadın en asıl görevidir

Çiftler bir günlük sanatçı oluyorlar
Çiftler, 7-8 aylık bir süreçte düğünün her şeyiyle ilgilendikleri için her şeye stres yapabilirler. Her şeyi tek
tek en ince ayrıntısına kadar seçtikleri için herşeyin nasıl olması gerektiğini biliyorlar ve dikkat ediyorlar. Ve
olmayan ne varsa farkında oluyorlar. Damadın kuşağı, papyonu, gelinin saçı, ayakkabısı, masada ki süslemeler,
insanlar ne yiyecek nereye oturacak, sanatçı kim olacak, fuaye alanında nasıl bir karşılama olacak her şeyi
seçiyorlar. Kadın ve erkek, düğün sürecinde bu tür şeylerin birçoğuna takabiliyorlar. O nedenle aynı şeylere
stres yapıyorlar diyebilirim. Örneğin 300 kişilik düğün ise 300 kişinin önüne çıkacaklar ve o günün yıldızı onlar.
Bir günlüğüne sanatçı oluyorlar. Bu nedenle de çok stresli oluyorlar.
Sosyal medyayı olabildiğince kullanmaya çalışıyoruz. Bizim için Facebook çok önemli. Oradan herkese
ulaşabiliyoruz. Sitemiz de var ancak sosyal medya daha önemli. Video ve görselleri Facebook’a yüklüyoruz.
Dedikodu ve tüm geri bildirimleri buradan öğreniyoruz.
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e4734.com Marka Müdürü Akıner:
-Öncelikle firmanızı tanımak isteriz.
Firmanın adı neden 116 A.Ş.? ne
zaman kuruldunuz?

Firmalara yeni bir
teknoloji geliştirmek
yerine bu teknolojileri
kullanarak yeni
stratejiler oluşturmayı
hedefliyoruz

-Firma, 2014 yılında farklı alanlarda çalışan
5 profesyonelin biraraya gelmesi ile oluşmuş
bir şirket.Aramızda finans, bankacılık ve
bilişim sektörlerinde tecrübeli ve akademisyenlik
yapan profesyoneller var.116 adı, firma
kuruluşunun temellerinin atıldığı ofisin kapı
numarası aslında.Manevi bir anlamı var bizim
için.

-Faaliyet alanınız ve geliştirdiğiniz
ürünler nelerdir?
-Firmanın faaliyet alanı, dünyada hızla
büyümekte olan bilgi teknolojileri sektörüdür.
Fakat biz,Firmalara yeni bir teknoloji geliştirmek
yerine bu teknolojileri kullanarak yeni stratejiler
oluşturmayı hedefliyoruz. Henüz 1 yaşında bir
şirket olmamıza rağmen hem kamu hem de özel
sektörde pazar bulan e4734.com markamızla
birlikte perakende ve turizm sektörlerinde
ihtiyaca yönelik çözümler sağlayan ürünlerimiz
bulunmaktadır.

Kamu ihale mevzuatının doğası gereği oldukça karışık ve istisnalarla dolu olduğuna
dikkat çeken Akıner, e4734.com ile eğitim ihtiyacını hızlı, etkin ve düşük maliyetle
sürekli erişilebilir olarak karşılanabilmesini hedeflediklerini belirtti. Akıner, kamu
ihale mevzuatı konusunda hem kamu hem de firmalar açısından ciddi bir bilgi
asimetrisi ve eğitim eksikliği bulunduğunun altını çizdi.

- Türkiye’de özellikle ihale mevzuatı
konusunda kamu ve özel sektörde
sizce ne gibi sorunlar yaşıyor? En çok
hangi konularda eksiklik bulunuyor?
-Kamu ihale mevzuatının çok zor bir mevzuat
olduğunu uygulayan herkes bilir. Hem kamu
personeli hem de ihalelere katılan özel sektör
için geçerli bu. Kamudaki satın almacı çok ciddi
bir mali sorumluluk altına giriyor, sonuçta bu
arkadaşlarımız devletin parasını, yani bizim
vergilerimizle oluşan bir bütçedeki parayı
harcıyor. Bu çok ciddi ve ağır bir sorumluluk.
Firmalar ise, teklifleri iddialı ve rekabetçi bile
olsa, yaptıkları basit hatalardan dolayı ihale
dışı kalabiliyorlar. Bütün bunlar, kamu ihale
mevzuatının yeterince iyi bilinmemesinden
kaynaklanıyor.

Aslıhan Bozkurt

K

amu ihale mevzuatının elektronik eğitim şeklinde müşterilere sunulması hizmetini
başlatan e4734.com Marka Müdürü Nilgün Akıner ile Kamu İhale Kanunu, kamu
ve özel sektörde kanuna ilişkin yaşanan sorunlar ile e4734.com’un çalışmaları
konusunda bir söyleşi yaptık. Akıner, e4734.com ile Kamu İhale Kanunu konusunda
hem memurların hem de özel sektör çalışanlarının mevzuata ilişkin bilgi seviyesini
arttırarak doğru karar almalarına yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Kamu ihale mevzuatı dendiğinde binlerce sayfalık hukuki metinlerden söz edildiğine değinen Akıner,
kamu ihalelerinin doğası gereği karışık ve istisnalarla dolu bir mevzuat olduğuna işaret edip “iyi bir
eğitim”in önemini vurguladı. Herkesin bunun farkında olduğuna ancak kaliteli bir eğitimci bulmanın
hem zor hem de maliyetli olduğuna değinen Akıner, sundukları e4734.com e-öğrenme modelinin bu
ihtiyacı en hızlı, en etkin ve en düşük maliyetle karşılanabilmesi için oluşturulduğunu anlattı. Akıner,
ihale mevzuatı konusunda yaşanan sorunlar,eğitim hizmetine yönelik çalışmalar ve e4734.com
hakkında bilgiler verdi.
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Ancak kamu ihale mevzuatı dendiğinde binlerce
sayfalık hukuki metinlerden söz ediyoruz. Üstelik
kamu ihaleleri, doğası gereği oldukça karışık
ve istisnalarla dolu bir mevzuat. Dolayısıyla, iyi
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bir eğitim şart. Herkes bunun farkında, ancak kaliteli
bir eğitimci bulmak hem çok zor hem de eğitimlerin
maliyeti yüksek. e4734.com ile bizim sunduğumuz
e-öğrenme modeli, bu ihtiyacın en hızlı, en etkin
şekilde ve en düşük maliyetle sürekli erişilebilir olarak
karşılanabilmesi için oluşturuldu.

gerektirmesi ve tarafların bu konuda yetersiz kalmaları oluşturuyor. Günümüzde
yürürlükte bulunan iki temel kanun, uygulama yönetmelikleri, Kamu İhale Genel Tebliği,
muayene ve kabul yönetmelikleri ve genel şartnameler ihale işlemlerinin bütün taraflarına
önemli sorumluluklar yüklüyor. Bu mevzuat kendine ait teknik bir dil benimsemekte ve bu
dilin kullanılmasını beklemektedir.
Örneğin herhangi bir ihalenin şartnamelerine isteklinin sahip olması gereken belgeyle
ilgili bir düzenleme bulunduğunda, bu belgenin hangi amaçla istendiğinin doğru
değerlendirilmesi gerekiyor. Bu belge isteklilerden yeterlik kriteri olarak istenmişse
teklifle birlikte sunulmalı. Sözleşme imzalamadan önce istenmişse teklifle sunulmasına
gerek yoktur, sözleşme davetine yanıt verirken sunulabilir. Bunların dışında belge,
sözleşme imzalandıktan sonra da istenebilir. Bu durumda da ihale sürecinde belge
sunmaya gerek yoktur, sözleşmeyle birlikte sunulabilir. Dolayısıyla ihale sürecindeki
basit bir düzenlemenin özensiz kullanımı dahi ihale ve sözleşme süreçlerinde güçlükler
ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle de tarafların mevzuatın kullandığı dili öğrenmeleri ve
uygulamaları önem kazanıyor.

Esasen, yaptığımız işle ve ortaya çıkardığımız eserle de
gurur duyuyoruz. Bir yandan memur arkadaşlarımızın
bilgi seviyesini arttırarak daha doğru kararlar almalarını
sağlıyoruz ve onları karşılaşabilecekleri idari ve
hukuki sorunlara karşı koruyoruz. Diğer yandan,
özel sektörün de kamu ihale mevzuatına ilişkin bilgi
seviyesini arttırarak kamu ihalelerine girmeleri için bir
kapı aralıyoruz. Böylece daha rekabetçi bir ortamın
oluşmasına katkıda bulunuyoruz ve devletin en
iyi mal ve hizmetleri en rekabetçi fiyatlardan satın
almasını sağlıyoruz. Devletin parası daha doğru bir
şekilde harcanıyor. Dolayısıyla, e4734.com’un yarattığı
toplumsal bir fayda da var ve biz de buna vesile
olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Burada hem kamu kurumlarının hem de özel firmaların bu mevzuat hakkında sadece
gerektiğini düşündükleri kadarını değil, detaylı olarak öğrenmelerinin iki tarafı da ihale
sürecinde koruyacağını ve daha sağlıklı alımlar yapılarak özel sektörün doğru fiyatlama ile
kazancını yükseltebileceğini, kamunun da alımlarda verimliliği arttırarak aldıkları ürünleri
sorunların çözümüne yönelik alınabileceğini düşünüyoruz.

-Kamu ihale mevzuatı ile ilgili
bilgilendirme ve eğitim hizmeti verdiğiniz
için bize özellikle kamuda bilişim hizmet
alımlarında yaşanan ve sıkıntı yaratan
noktalar hakkında bilgi verir misiniz?
Sıkıntıları aşmak için çözüm önerileriniz
nelerdir?

-Geliştirdiğiniz e4734.com, nedir? e4734.com, hangi ihtiyaçtan doğdu
ve ne zaman geliştirip kullanıma sunuldu? Fikir, nasıl ortaya çıktı ve nasıl
bir model üzerinden geliştirildi? Kaç saatlik bir eğitim seti hazırladınız?
Ücreti nedir? Değişiklikler ve güncellendirmeler nasıl yapılıyor?
-Kamu ihale uzmanlığı ile bilişim uzmanlığının bir araya gelmesinin doğal sonucu olarak
ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Kamu ihale mevzuatının uygulanmasına yönelik temel
sorunun, mevzuatın yeterince iyi anlaşılamaması olduğunu hem kamu idareleri hem de
kamu ile iş yapan firmalar çok iyi bilir. Kamu ihaleleri konusunda ortada ciddi bir bilgi
asimetrisi ve eğitim eksikliği var. Hatta, biz de kamu ihalelerine katılan bir bilişim firması
olarak kamu ihale mevzuatını anlamanın ve bu mevzuatın gereğini yapmanın zorluklarını
bizzat yaşadık.

-Bilişim sektörü açısından bakıldığı zaman diğer
sektörlerin tümünde kamu ihaleleriyle ilgili en yaygın
“doğru bilinen yanlış” mevzuatın, idareleri sadece en
düşük fiyatı almaya zorlaması, dolayısıyla da kaliteli
ürün almanın imkânsız olmasıdır. Ancak 4734 sayılı
sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temeline bakıldığı
zaman en avantajlı teklifin, sadece fiyat ile ilgili
olmadığı, aynı zamanda fiyat dışı unsurların da dikkate
alınabileceği yer alıyor. Bu durumda da idarelerin
katma değeri yoğun sektörlerde fiyatı ikinci plana alarak
değerlendirme yapması mümkün. Bilişim sektörü
de katma değeri yüksek bir sektör olarak basit bir
bilgisayar parçasından büyük çaplı örgütsel yazılımlara
kadar birçok alanda sözleşme imzalanacak yükleniciyi
seçmek için son değerlendirmenin sadece fiyat üzerinde
yapılması olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Diğer taraftan, eğitim ve öğretimde son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan
bir e-öğrenme trendi var. Bankalar, büyük firmalar, hatta kamu kurumları artık hizmet
içi eğitimlerinde büyük bir hızla e-öğrenme modellerini kullanmaya başladı. Dünyadaki
gelişmeler ülkemizde de yansımasını buluyor tabii ki. Kamu idarelerindeki amirler ve özel
sektör firmalarının patronları e-öğrenmenin sağladığı imkânları görüyorlar ve konuya
gittikçe daha sıcak yaklaşıyorlar.
Sonuç olarak, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firma ile bir Kamu İhale Uzmanı’nın
yollarının kesişmesi, kamu ihale mevzuatına ilişkin kapsamlı bir web tabanlı eğitim
portalının doğmasına yol açtı. Temelde bir e-öğrenme modeli olduğu için de adını e4734.
com koyduk.

Zor bir mevzuatın bir de bilişimciler tarafından
uygulanması, mevzuatın daha da yanlış uygulanmasına
yol açabiliyor. Bilgi eksikliği ve uygulamalardaki hatalar
ile ilgili yaşanan bu sorunların temelini, kamu ihale
mevzuatı okuma ve uygulamanın özel bir uzmanlık
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Eğitim seti, mevcut durumda 3 seviyeden oluşuyor. Başlangıç, orta ve ileri seviye.
Başlangıç seviyesi eğitimlerimiz ihale mevzuatı hakkında genel bir tanıtım mahiyetinde
olup, giriş seviyesindeki kullanıcılara kamu ihale mevzuatı hakkında bilmeleri ve
ileriki eğitimleri izlerken anlayabilmeleri için gerekli kavramları öğretiyor. Orta seviye
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eğitimlerimiz ihale sürecini daha detaylı anlatırken,
ileri seviye eğitimimiz ise ihalelerle daha çok uğraşan
müşterilerimizin spesifik ihtiyaçlarına yöneliktir. İleri
seviye eğitimlerimiz tematik ve sektörel olarak ikiye
ayrılmakta ve sektöre göre özel konuları işlediği gibi
ihale sürecinde spesifik ve önemli sorunlara işaret eden
tematik eğitimlerimiz mevcuttur. Başlangıç seviyesi
eğitimlerinden temel kavramlar eğitimi akademi.e4734.
com’a üye olan her kullanıcıya ücretsiz olarak veriliyor.
Başlangıç ve orta seviye eğitimlerimiz toplam 18
saatten oluşuyor. İleri seviye eğitimlerimizi ise kurum ve
firmalardan gelecek taleplere bağlı olarak 2016 yılında
geliştirilmeyi hedefliyoruz.

Ücretlendirme ise yıllık lisanslama şeklinde yapılıyor.
Eğitimin ücreti kullanıcı sayısına göre değişiklik
gösteriyor. Ancak kullanıcı sayısı bir kişi bile
olsageleneksel sınıf içi bir eğitimden çok daha uygun bir
şekilde ücretlendiriliyor.

-e4734.com, kapsamında ne gibi çalışmalar
yaptınız, yapıyorsunuz, yapacaksınız? Kasım
2015 sonuna kadar “bilgilendirme ve eğitim
portalı” olan e4734.com’dan kimler, nasıl
yararlandı?

-e4734.com’da piyasada daha önce olmayan bir ürünü
piyasaya çıkarmanın zorluklarını yaşıyoruz. Kamu
kurumları Kamu İhale Mevzuatı eğitimini karasal
yollardan verimsiz bir şekilde almalarına rağmen
henüz e-eğitim konusuna yatkınlıkları olmadığı için
henüz tam anlamıyla e4734.com’un avantajlarından
yararlandıklarını söyleyemeyiz. Ancak kamu kurumlarını
teker teker gezerek ürünümüzü tanıtıyoruz ve olumlu
dönüşler alıyoruz. Teklif bekleyen ve teklifimizi
değerlendiren kurumlar var. Kamu kurumlarının yanı
sıra bize ulaşan ve deneme sürümünü talep eden bilişim
ve sağlık sektöründe hizmet veren büyük firmalar da
ürünümüzü şu anda inceliyorlar. Yeni bir ürün olduğu
için bu beklediğimiz bir süreçti ancak 2016’da e4734.
com’dan faydalanan kişi sayısının çok hızlı bir şekilde
artacağını düşünüyoruz.

-Portalde yer alan eğitimin içeriği hakkında
bilgi verir misiniz? Eğitim nasıl veriliyor
ve eğitim alanlar, daha çok kimlerden
oluşturuyor? Eğitimi kimler veriyor, kaç
kişilik bir ekibiniz var?
-Öncelikle, başlangıç seviyesinde “ihale”
sözcüğünün anlamından başlayarak, güncel kamu
ihale mevzuatında kullanılan en temel kavramları
açıklıyoruz. Ardından, bütün kamu ihalelerinde ortak
olan kuralları anlatıyoruz. Örneğin, ihale usulleri,
yeterlik değerlendirmesi, aşırı düşük teklifler,
ihalelere katılmaktan yasaklama, iş ortaklıkları ve
konsorsiyumlara yönelik hükümler gibi, bütün kamu
ihalelerinde geçerli olan düzenlemeleri veriyoruz.
Buradan, orta seviye eğitimlere geçiyoruz, bu defa
da mal, hizmet, yapım işleri ihaleleri ile doğrudan
temin uygulamalarına özgü kurallara odaklanıyoruz.
Zira, ihalelerde istenecek ekonomik ve mali yeterlik
belgeleri, iş deneyimini gösteren belgeler, yaklaşık
maliyet hesaplaması gibi uygulamalar ihale türlerine
göre değişiyor.
Başlangıç ve orta seviye eğitimleri bitiren kişiler, ilave
olarak, belli sektörlere özgü uygulamaların anlatıldığı
ileri seviye sektörel eğitimleri veya kamu ihale
mevzuatının en karışık konularını detaylarıyla aktaran
tematik eğitimleri de alabilirler. Örneğin, malzemeli
yemek ihalelerine özgü uygulamalara yönelik ileri
seviye sektörel bir eğitimimiz olduğu gibi, yalnızca
kamu ihalelerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesinin
detaylarını veren ileri seviye tematik eğitimlerimiz var.
Eğitimlerin hepsi bilgisayar ortamında, eğitimi alanların
hem izleyebileceği hem de dinleyebileceği bir şekilde,
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e-öğrenme modeliyle veriliyor. Eğitimi alanlar istedikleri
noktada eğitimi bırakıp daha sonra kaldıkları yerden
devam edebiliyorlar. Daha da önemlisi, eğitimi alanların
anlatılan konuya ilişkin mevzuat maddelerine de tek bir
tıklamayla ulaşabilmelerini sağladık. Ayrıca, anlatılan
konu başlığına ilişkin önemli Kamu İhale Kurulu
kararları, uygulama önerileri ve akla gelebilecek soruları
da eğitimlere ilave ederek, kullanıcıların konuyu en kısa
sürede kavramalarını sağlayacak şekilde düzenlemeler
yaptık.
e4734.com eğitimlerinin hitap ettiği kitle, en genel
anlamda, kamu ihaleleri ile ilgili görevler yürüten kamu
ve özel sektör çalışanlarıdır.
Eğitimleri hazırlayan çekirdek ekip ise, eğitim içeriğini
hazırlayan Dr. Eren Toprak, eğitim tasarımcısı ve
yazılımcılar ile birlikte toplam beş kişi. Ancak satış ve
pazarlama kanallarımızla birlikte toplam 12 kişiyiz.

-Geleneksel, klasik sınıf içi eğitim ile
karşılaştırıldığında e4734.com’un farkı
nedir? Eğitimler nerede veriliyor ve
avantajları neler?
-Eksiği yok, ama fazlası var. Öncelikle, e4734.com
eğitimlerinin Kamu İhale Kurumu’nda uzun yıllar
itirazenşikâyet incelemesi yapmış ve ikincil mevzuat
düzenlemeleri konularında görev almış, konuya ilişkin
çok sayıda akademik yayını bulunan ve yüzlerce kişiye
eğitim vermiş bir Kamu İhale Uzmanı’nın, Dr. Eren
Toprak’ın gözetiminde ve editörlüğünde hazırlandığının
altını çizmek isteriz. Dolayısıyla, eğitimin içeriğine
güvenimiz tam. Eğitsel senaryolarla desteklenen bu
anlatım içerikleri, küresel anlamda kabul görmüş
SCORM e-learning standardı kullanılarak online
eğitime dönüştürüldü. Eğitimde ele alınan başlıkları
sınıf içi eğitim veren danışmanlık firmalarının içeriğiyle
karşılaştırmanız mümkün. Göreceksiniz ki içerik olarak
hiç bir eksiği bulunmamakta, hatta tematik ve sektörel
konuları ele alan ileri düzey eğitimler söz konusu
olduğunda geleneksel eğitimlerin çok daha ötesine
gidiyor.
Üstelik, e4734.com bir e-öğrenme modeli olduğu için,
geleneksel eğitimlere kıyasla çok sayıda avantajı da
beraberinde getiriyor.

-Mevzuat değişiklikleri e4734.com’ave
eğitimlerinize nasıl yansıtacaksınız?
-Bizim her gün yaptığımız işlerden biri de Resmi
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Gazete’yi günü gününe takip etmek. Kamu ihale mevzuatındaki her türlü
değişikliği günü gününe izliyor ve eğitimlerin içeriğini bu değişikliklere uygun
olarak anında değiştiriyoruz. Bir örnek vermek gerekirse, daha 12 Haziran
2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerle,
aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin kapsamlı değişiklikler yapıldı. Biz
henüz e4734.com eğitimleri çıkmadan bu değişiklikleri eğitimlerimize
yansıttık. Benzer şekilde, yakında eşit tekliflere ilişkin bazı değişiklikler
yapılmasını bekliyoruz. Bunu da değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanır
yayımlanmaz eğitimlerimize yansıtacağız.Biraz önce belirttiğimiz gibi, bu
bizim e4734.com eğitimlerini alanlara verdiğimiz bir sözdür ve biz sözümüzü
mutlaka tutacağız.
e4734.com eğitimleri yıllık lisanslar halinde sunuluyor. Bu bir yıllık lisansı
satın alan herkes, o yıl boyunca sürekli güncellenen eğitimlere her daim
erişebilir. Hatta, bir eğitim güncellendiği zaman, eğitimi satın almış olan
herkese e-posta ile bildirim yaparak hangi konuların güncellendiğine dair
bilgi vereceğiz. Böylece, güncellenen veya ilave edilen konu başlıklarını
tekrar almalarını sağlayacağız.

-Bu alanda sizden başka benzer hizmeti veren var mı? İlk ve
tek misiniz? Varsa onlardan farkınız nedir?
-Daha önce de belirttiğimiz gibi ihale mevzuatının elektronik eğitim şeklinde
müşterilere sunulması ilk kez e4734.com ile başladı. Burada e4734.com’un
ortaya çıkmasında kamu ihale mevzuatını sadece iyi bilen bir uzmanın varlığı
yeterli olmamakla birlikte bu uzmanın diğer kamu kurumları ile sorunları
dinlemiş, çözmüş ve eğitimler esnasında yeterli geri bildirim almış olması
gerekiyor. e4734.com olarak hem uzmanımızın başka hiç bir yerde olmayan
deneyimini müşterilerimize sunuyoruz, hem de bu deneyimle birlikte, tek
seferlik değil, bir sene boyunca yenilik ve güncellemeleri müşterilerimize
istedikleri zaman istedikleri yerden erişebilmelerini sağlıyoruz. E-eğitim
olarak verilmediğini düşünürsek, rakip olarak karasal eğitim veren eğitim
kuruluşları ve üniversiteleri düşününce, hiç birinin sahip olmadığı önemli
farklar bunlar.

- 116 A.Ş ve e4734.com olarak 2016’ya ilişkin plan, hedef
ve öngörüleriniz hakkında kısa bir değerlendirme yapar
mısınız?
-116 A.Ş. olarak bize heyecan veren fikirleri hayata geçirmeye 2016 yılında
devam edeceğiz. Ayrıca ilk yılımızda çalışmalarına başladığımız e4734.com,
count++ ve adamay uygulamalarımızın artık piyasada tutunduracağımız
bir yıl olacağını düşünüyoruz. e4734.com olarak bakıldığı zaman da kamu
kurumları tarafından bilinirliğimizi arttırmamızla birlikte özellikle Bakanlıklar
başta olmak üzere, belediyeler, kamu hastaneleri ve kamu üniversitelerinde
belirli bir pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca şu anda da görüşmekte
olduğumuz bazı kurumsal anlaşmalarla, ilgili kuruluşa üye şirketlere
avantajlar sağlayan anlaşmaların da tamamlanarak kamu kurumlarının yanı
sıra firmaların da verimli bir şekilde kullanacakları bir yıl olacağını tahmin
ediyoruz. Tabi etkinlikler, eğitimler ve yeni ortaklık programlarımızı takip
etmenizi öneriyoruz.
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Bilişim sektörü
ihalelerine ilişkin gözlemler
Dr. Eren Toprak1*
Kamu İhale Kurumu; Kamu İhale Uzmanı.
erentoprak@kik.gov.tr
ürkiye’de kamu ihalelerini düzenleyen birçok hukuki
metin olmakla birlikte ulusal çerçevede idarelerin
uymak zorunda oldukları bir strateji/politika belgesi
bulunmamaktadır. Bunun sonucunda da kamu ihale
sistemine yönelik eleştirilerin neredeyse tamamı kamu
ihale mevzuatına yoğunlaşmaktadır. Oysa bu eleştirilere
yönelik bir sınıflandırma yapılsa, konunun ağırlıklı olarak kamu alımları
politikasıyla ilgili olduğu gözlemlenebilir.
Kamu ihalelerine konu olan ve katma değeri yüksek sektörlerin başında
ise bilişim alımları gelmektedir. Gerçekten de basit bir bilgisayar
parçasından büyük çaplı örgütsel yazılımlara kadar birçok alanda
sözleşme imzalanacak yükleniciyi seçmek için son değerlendirmenin
sadece fiyat üzerinde yapılması olumsuz sonuçlar doğurabilir. Türkiye’de
farklı sektörlerde farklı alım stratejileri benimsenmesine yönelik
idareleri yönlendiren bir politika belgesi de olmayınca bilişim sektörü
gibi alanlarda sorunlar gözlemlenmektedir. Bu yazıda gözlemlenen bir
sorunlara ilişkin kısa bir değerlendirme yapılacaktır.
Tanımlama; kamu sektörü bilişim pazarından ne satın alır?
Genel tanımlama ölçütleriyle bilişim sektörünün donanım ve yazılım
elemanları ile kurumsal bilişim, uygulamalı bilişim gibi alanları kapsadığı
anlaşılmaktadır.2 Kamu sektörünün büyüklüğü ve hizmet alanları
düşünüldüğünde en önemli mal ve hizmet alım kalemlerinden birisinin
bilişim sektörüne yönelik olduğu tahmin edilebilir. Ancak özel sektör
satın alma faaliyetlerinden farklı olarak kamu satın alma işlemlerinde
takip edilmesi gereken usul kuralları vardır. Buna da yine genel bir
ifadeyle kamu ihale mevzuatı adı verilmektedir.
Kamu ihale mevzuatının temel metni, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’dur. Kamu sektörünün bilişim pazarından ne alacağının yanıtı
da anılan hukuki metinde verilmiştir. Buna göre bilişim pazarından
alım konuları mal veya hizmet alımı başlıklarında sınıflandırılmıştır.
Kanundaki mal kavramı satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile

1

*
Bu yazıdaki değerlendirme ve tespitler yazarın kişisel görüşleridir. Kamu
İhale Kurumu’nu bağlamaz.
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taşınır ve taşınmaz mal ve hakları ifade etmektedir.
Dolayısıyla bu tanım donanım elemanlarının tamamının
mal alımı ihalesine konu edilebileceği sonucunu ortaya
koymaktadır.
Kamu İhale Kanunu’ndaki hizmet alımları tanımı ise
oldukça geniş olup sayma yöntemiyle kurgulanmıştır.
Buna göre, bakım ve onarım, taşıma, haberleşme,
sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa
araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve
yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı,
organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî
eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar
sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini,
taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanması hizmet
alımları başlığında sayılmıştır. Dikkat edileceği üzere
bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım
başlığı hizmet alımlarında düzenlenmiştir. Bu nedenle
temel bir ayrımla, donanım mal alımı yazılım ise hizmet
alımıdır.

Bilişim sektörü ihalelerinde yaşanan sorunlara
ilişkin gözlemler
gibi bu asgari özelliklerin üzerine daha kaliteli mal teklif
Kamunun bilişim sektöründen yaptığı mal ve hizmet
alımlarına ilişkin ihalelerde yaşanan sorunların
mevzuat kurgusundan çok satın alma stratejileri ve
bilgi asimetrisiyle ilgili olduğu gözlemlenmektedir.
Yukarıda da ifade edildiği üzere kamu satın alma
işlemlerinde kapsamlı ve hatta karmaşık bir mevzuat
bulunmakla birlikte bir ihale strateji belgesi yoktur. Bu
nedenle de idareler temizlik, yemek, güvenlik alımlarını
sonuçlandırma yöntemlerine benzer biçimde yazılım
ihaleleri yapmaktadırlar.
Satın alma stratejileri çerçevesindeki ilk eksiklik bu
türden katma değeri yüksek sektörlerde ihalelerin
en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırılmasıdır.
Bunun sonucunda da ihaleye katılan istekliler sadece
fiyat üzerinde rekabet etmekte, alınan hizmetin
kalitesi yarışma başlığı olmaktan çıkmaktadır. Ancak
konuya mevzuat açısından yaklaşıldığında Kamu
İhale Kanunu’nun 40’ncı maddesinin ikinci fıkrasında,
ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, sadece fiyat
esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım
maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik
değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirleneceği, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirleme yapılan ihalelerde, ihale dokümanında bu
unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıklarının
tespit edileceği düzenlenmiştir. Buradan hareketle
bir idare kendisine bilgisayar alırken asgari özellikleri
belirleyip en düşük fiyatı teklif eden alım yapabileceği
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edeni seçmeye yönelik ölçütler de kurabilir. Örneğin bir
dizüstü bilgisayar ihalesinde idare bütün katılımcıların
en az Intel tarafından üretilen Core i3 teknolojisine
sahip cihazı teklif etmesinin zorunlu olduğunu
düzenleyebilir. Ancak ihale dokümanında fiyatın
yüzde 50 ağırlığa sahip olduğunu, Core i5 teklif eden
isteklilere 25 puan; core i7 işlemci teklif eden isteklilere
de 50 puan verilerek ihalenin sonuçlandırılacağını
düzenleyebilir. Örnekteki ikinci durumda idare ihaleyi

fiyat dışı unsurlara göre sonuçlandıracağını söylemiş
olmaktadır.
Yukarıda verilen örnekte ihaleye katılan istekliler de
rakipleriyle sadece fiyat rekabetinde olmadıklarını,
daha kaliteli ürünü daha yüksek fiyata teklif ederek de
ihaleyi kazanabilecekleri düşüncesine sahip olacaklardır.
Bu sayede idarelerin en uygun seçeneği tercih etme
olanakları doğacaktır.
Fiyat dışı unsur uygulamasıyla ilgili yukarıda aktarılan
sorunun daha çok satın alma stratejisiyle ilgili olduğu
söylenebilir. Ancak sistemde
taraflar arası bilgi asimetrisinden
kaynaklanan çeşitli sorunlar
da bulunmaktadır. Bunlardan
ilki ihtiyaç tanımlamasındaki
güçlüklerdir. Herhangi bir satın
almacı birim nasıl bir bilişim
ürününe sahip olduğunu
öngörmekle birlikte bunun
teknik tarifi konusunda yetersiz
bilgiye sahip olabilir. Bunun
sonucunda da sağlık teknik
şartname hazırlama sorunları
ortaya çıkabilir.
Gerçekten de iyi hazırlanmış
bir teknik şartname ihale
sürecinin olduğu kadar sözleşme
sürecinin de sağlıklı yürümesini
sağlayacaktır. Bunun tersine
BİR MAKALE

belirsiz ifadelerle dolu teknik şartnameler hem idareyi
hem de istekliler veya yüklenicileri zora sokacaktır. Bu
nedenle de diğer ihale konularından farklı olarak bilişim
sektörü alımlarında merkezi ihale işlemleri daha fazla
önemlidir. Herhangi bir idarenin taşra biriminin kendi
ihtiyacı olan yazılım hizmeti için tek bir ihale yapması
yerine belirli düzeyde merkezileşmiş alım yöntemleriyle
ölçek ekonomisi sağlamak daha uygundur.
Bilgi asimetrisiyle ilgili yaşanan bir diğer sorun,
kamu ihale mevzuatı okuma ve uygulamanın özel bir
uzmanlık gerektirmesi ve tarafların bu konuda yetersiz
kalmalarıdır. Günümüzde yürürlükte bulunan iki temel
kanun, uygulama yönetmelikleri, Kamu İhale Genel
Tebliği, muayene ve kabul yönetmelikleri ve genel
şartnameler ihale işlemlerinin bütün taraflarına önemli
sorumluluklar yüklemektedir. Bu mevzuat kendine ait
teknik bir dil benimsemekte ve bu dilin kullanılmasını
beklemektedir. Örneğin herhangi bir ihalenin
şartnamelerine “yüklenicinin” sorumluluğunu yazmakla
“isteklinin” sorumluluğunu yazmak birbirinden
tamamen farklı kavramlardır. İlkinde sözleşme
imzalayan firmadan beklenen edimler düzenlenirken,
ikincisinde ihaleye katılan firmaların uymakla yükümlü
olduğu kurallardan söz edilmektedir. Dolayısıyla
yüklenici ve istekli gibi basit iki sözcüğün özensiz
kullanımı dahi ihale ve sözleşme süreçlerinde güçlükler
ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle de tarafların
mevzuatın kullandığı dili öğrenmeleri ve uygulamaları
önemlidir.

Sonuç

Bu yazıda genel olarak bilişim sektörü ve kamu ihaleleri
ilişkisi hakkında gözlemler paylaşılmıştır. Türkiye’de
bir kamu alımları strateji belgesi olmaması nedeniyle
idarelerin “özel” nitelikli bazı sektörlere yönelik
alım politikaları geliştiremediği, bunun sonucunda
da sistemde bazı sorunlar bulunduğu aktarılmıştır.
Bunlardan en önemlisi bilişim sektöründe en düşük
fiyat esasına göre ihale sonuçlandırılmasıdır. Böylece
istekliler sadece fiyatta yarışmaktadırlar. Ayrıca
ihtiyacın tanımlanmasındaki sorunlar ve mevzuat
okumadaki eksiklikler de önemli başlıklar olarak
görülmüştür.
Türkiye’de kamu alımlarına taraf olan bütün ilgililerin
sorunların farkında olarak gelecek stratejileri
belirlemeleri kamu ve özel sektör kadar bütün ülke
ekonomisi için olumlu sonuçlar doğuracaktır.
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Türkiye’de “teknolojinin

en hızlıları” belli oldu

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2015 Programı’nda dereceye giren şirketler arasında yazılımcılar öne çıktı.

T

ürkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerine
Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan ve bu yılki
sloganı “Güçlü Bağlantılar” olan Deloitte Teknoloji
Fast 50 Türkiye 2015 Programı’nın sonuçları, 5 Kasım
2015’te düzenlenen ödül töreniyle açıklandı. Deloitte
Tech Fast 50 programı ile teknoloji şirketlerini büyüme
hızlarına göre sıralıyor.
Türkiye’de onuncu yılını dolduran programın
bu yıl da birincisi Cardtek Payment Processing
Services (CordisNetwork) oldu. Son dört yılda yüzde 5515

büyüme kaydederek birinci olan Cardtek Payment Processing
Services’ı, yüzde 2126 büyüme ile Anttech ve yüzde 1742 büyüme
ile 724tikla.com izledi. İlk onda yer alan diğer şirketler ise şunlar
oldu: PayTR, 4Play, SMG, Tekna, Cardtek Hardware Solutions
(Credowork), P.I.Works, BTT.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin yarıştığı
programda UK Trade & Investment Teknoloji Özel Ödülü’nü ise
4play kazandı. Bunun yanı sıra, Büyükler Ligi olarak anılan ve
2014 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon avro ve üzeri olan
teknoloji şirketlerinin, son dört yıldaki büyüme hızlarına göre kendi

SEKTÖRDEN YANSIMALAR

aralarında değerlendirildiği “Big Stars” kategorisinde ise Innova yer aldı.
2015 yılında programda yer alan firmaların yüzde 60’ını yazılım
şirketleri oluşturuyor. Diğer firmalar da telekomünikasyon, bilgisayar
ve elektronik ekipmanlar, yarı iletken bileşenler ve elektronik ile
medya/eğlence alanlarında faaliyet gösteriyorlar.
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10 puanlık bir artış şirkete ek yüzde 1,5 kar getiriyor
Çalışmada, dijitalleşmenin şirketlerin kârlılığı üzerindeki etkisi de analiz edildi. Buna göre, maksimum 100
puanlık Accenture Dijitalleşme Endeksi skorundaki her 10 puanlık artış, Türkiye’de bir şirket için ortalama
olarak yüzde1,5’lik ek Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) marjı anlamına geliyor.
Accenture Türkiye Genel Müdürü Tolga Ulutaş, Türkiye’nin önde gelen sektörlerinin dijital dönüşümdeki
mevcut durumunu tespit ederek gelişim alanlarının ortaya konulması ve bu sektörlerin dijital
dönüşümüne katkı sağlayarak ülkenin büyümesi ve kalkınmasına destek olunması hedefiyle yola
çıktıklarını belirtti.
2015 yılında faaliyet gösterdikleri sektör içinde en yüksek Accenture Dijitalleşme Endeksi skorunu elde
ederek sektör lideri olan 17 şirket şöyle sıralanıyor:

Sektör

Türkiye’nin “En Dijital Şirketleri” açıklandı
Accenture Dijitalleşme Endeksi sonuçlarına göre; şirketlerin dijitalleşme notu 100
üzerinde 60. Garanti Bankası Türkiye’nin ve finansal hizmetler sektörünün en dijital şirketi
olurken, Migros, perakende ticaret; Acıbadem, hizmet faaliyetleri; Ford Otomotiv Sanayi
de motorlu kara taşıtları imalatı sektörünün en dijital şirketleri oldu.

T

ürkiye’nin en dijital şirketlerini belirlemek için Accenture, Vodafone, Boğaziçi ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından hayata geçirilen Accenture Dijitalleşme Endeksi
çalışmasının sonuçları 19 Kasım 2015’te açıklandı.

Çalışmada, değişen pazar dinamikleri ve rekabetçi piyasa koşullarında dijitalleşmenin şirketlerin başarılarında
önemli bir etken olduğu gözleminden hareketle yola çıkılan Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışması ile ve
Türkiye’de ilk kez bilimsel bir yaklaşım ve sistematik bir metodoloji kullanılarak dijitalleşmenin ölçümünde bir
ilke imza atıldı. Çalışmaya katılan 17 sektörün öncü şirketlerinin dijital karnesi çıkarıldı ve sektörlerin dijitalleşme
alanındaki liderleri belirlendi. Katılan her şirket için detaylı analizler yapıldı, dijitalleşmenin değişik boyutlarında
güçlü ve zayıf yönleri belirlendi ve kendilerini geliştirebilecekleri yönler saptandı.
Türkiye ortalaması yüzde 60 olan Accenture Dijitalleşme Endeksi sonuçlarına göre, “Finansal Hizmetler”
dijitalleşme performansı en yüksek sektör olurken “Perakende Ticaret”, “Hizmet Faaliyetleri” ve “Motorlu Kara
Taşıtları İmalatı” sektörleri ise dijitalleşme yolculuğunda finansal hizmetler sektörünü izliyor.
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Finansal Hizmetler
Perakende Ticaret
Hizmet Faaliyetleri
Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı
Diğer İmalat
Ulaştırma & Depolama
Toptan Ticaret
Sigorta
Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ekipmanlarının
Toptan Ticareti
Enerji
Motorlu Kara Taşıtlarının Toptan ve Perakende
Ticareti
Gıda Ürünlerinin İmalatı
Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı
Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünleri
İmalatı
Ana Metal Sanayi
İnşaat
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı

SEKTÖRDEN YANSIMALAR

Dijital Sektör Lideri

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Migros Ticaret A.Ş.
Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Allianz Sigorta
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Enerjisa Enerji A.Ş.
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.
Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi
A.Ş.
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Ağaoğlu
Şirketler Grubu)
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
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2035’ te ,

e l e k t ro n i k v e
yazılımdaki yetişmiş insan ihtiyacı,

300 bin o l a c a k

Elektrik Elektronik Mühendisliği
Kongresi’nde, Türkiye’de Ar-Ge
çalışmalarının yok denecek kadar
az olduğuna işaret eden Prof. Dr.
Yarman, 2035’te üretim hacminin
143 milyar dolara çıkması
gerektiğinin altını çizdi.

E

lektrik Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi (EMO) tarafından düzenlenen
Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi
(EEMKON 2015), 19-20-21 Kasım 2015
tarihleri arasında İstanbul Harbiye Askeri Müze
ve Kültür Sitesi’nde yapıldı. Sanayi, üniversite,
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile bu alanda
çalışan mühendisleri bir araya getiren EEMKON
2015 kapsamında, “Mühendislik Eğitim”, “Enerji
Politikaları”, “Elektronik Sanayi Uygulamaları”,
“İletişim Teknolojileri”, “Elektrik ve Kontrol
Mühendisliği”, “Biyomedikal Mühendisliği” ile “Kent
ve Elektrik” olmak üzere 7 Sempozyum düzenlendi. 3
gün boyunca, 7 uluslararası konuğun da bulunduğu,
alanlarındaki deneyimleriyle tanınan uzman ve
akademisyenler, 46 oturum ve 9 panel ve 1 forumda
163 çağrılı, 54 hakemli olmak üzere toplam 224
sunum gerçekleştirildi. Kongre bu yıl, hızla gelişen
elektrik ve elektronik mühendisliği alanlarında
ülkemizin geldiği noktayı ele alarak mevcut durumu
değerlendirmek, gelecek hedeflerini belirlemek
ve bu hedeflere erişebilmek için izlenmesi gerekli
politikaları saptamak amacıyla toplandı.
Aselsan, Vestel, Arçelik ve Netaş gibi sektörün öncü
firmalarının katılımıyla gerçekleştirilen “Elektronik
Sektöründe 2035 Vizyonu” başlıklı panel; sektör ve
katılımcıların gelecek vizyonuna ışık tuttu. Panelde
konuşan EEMKON 2015 Düzenleme Kurulu Üyesi,
İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, “Ülkemizde ArGe çalışmaları yok denecek kadar az, birkaç sayılı
üniversitenin haricinde gelişmeler görmek, takip
etmek zor” dedi.
Elektronik sektöründe 2035 vizyonu ile ilgili olarak
değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yarman,
şunları söyledi:
“2035 yılında üretim hacminin 143 milyar dolara
çıkması gerekiyor. Önemli olan nokta ise 2035 hedefi
için belirlenen bu rakamın daha nasıl arttırılabileceği
üzerine olmalı. Başka bir değer olan dış satışlarımızın
71 milyar olması gerekiyor. Eğer bu gibi rakamları
benimseyebilirsek; hedeflerimizi somutlaştırabilir ve
geliştirebiliriz. Gelecek planlamamıza baktığımızda
üretim sektörüne yönelik gerçek anlamda 200 bin
mühendis ihtiyacı var. Bunun yanı sıra elektronik
ve yazılım ağırlıklı alanlarda 300 bin kadar; özellikle
yapay zekâ alanında yazılım ağırlıklı servis sektörü
elemanına ve pazarlamacılara ihtiyacımız var. Sonuç
olarak 500 bin gibi bir rakamda nitelikli, yetişmiş
insan gücüne ihtiyacımız olduğundan bahsediyoruz.”
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Dijital sistem geliştirenler,
DSDER çatısı altında toplandı
Bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı canlı bir platform işlevi
görmeyi hedefleyen dernek, dijital alanda hizmet ve ürün
geliştirenlerin tümünü çatısı altında toplamak istiyor.

D

ijital ortamda hizmet veya ürün geliştiren
firmalar, Dijital Sistem Geliştiricileri
Derneği’nin (DSDER) çatısı altında toplandı.
ASTEL, FİTS İstanbul, PROKARE, SMG
Multimedya, Sistem 9 Medya, SOLOSİS ile Zuhal Müzik
gibi sektörün öncü firma sahiplerinin girişimiyle kurulan
derneğin açılış ve tanıtım toplantısı, 11
Kasım 2015 tarihinde İstanbul Wyndham
Grand Hotel’de gerçekleştirildi.
Sanatçı Volkan Severcan’ın
moderatörlüğünde gerçekleştirilen
toplantının açış konuşmasını DSDER
Başkanı Kaan Akın yaptı. Derneği
sektörün güçlü, güvenilir, objektif ve
etik ilkelere dayalı profesyonel bir sivil
toplum kuruluşu (STK) haline getirmeyi
hedeflediklerini anlatan Akın, dijital
sistem geliştiricilerinin tümünü ulusal ve
uluslararası alanlarda temsil edeceklerini
belirtti.
DSDER’in ilgili sektörler nezdinde
bilgi ve deneyimlerinin paylaşılacağı
canlı bir platform işlevi göreceğini

vurgulayan Akın, “Ülkemizi dünya dijital
sistemler pazarının önde gelen üretim ve tedarik
merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz” dedi.
Akın, üyelerinin uluslararası rekabet şartlarına uyum
sağlayabilmeleri için gerekli teknik bilgi ve altyapı
çalışmalarını da yürüteceklerini bildirip dijital alanda
hizmet ve ürün geliştirenlerin tümünü aralarında
görmek istediklerini söyledi.
Açılış toplantısında dijital medya ve reklamcılık
alanında dünyaca üne sahip, Prestonwood Trail
Holdings LLC’nin kurucusu Stephen Nesbit, dünyada
dijital medya sektörü hakkında bir sunum yaptı.
Kendi şirketi G2 Danışmanlık’ı kuran Türk Philips eski
Genel Müdürü Atilla Tüfekçi, yılların deneyiminden
süzdüklerini katılımcılarla paylaşırken, GfK Türkiye
Perakende Panel Araştırmaları Genel Müdürü Mete
Uslukılınç ise sunumunda sektördeki mevcut durum ve
beklentileri anlattı.
Son yıllarda Türkiye’de çeşitli şirketlere yaptığı
ortaklıklarla gündeme gelen ünlü fon kuruluşu NBK
Capital Partners’ten İrtek Uraz’ın “Yatırım Fonlarının
Dijital Sektöre Bakışı” başlıkla sunumu ilgiyle dinlendi.

DSDER Kurucu Üyeleri ve Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
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Adı-Soyadı

Görevi

Firması

S.Kaan Akın
Kerem Köfteoğlu
Gül Gürer Alimgil
M. Mete Özkan
M.Tuğberk Büyükbay
Moris Alhale
Alp Domaç
Ünal Sondemir
Serkan Polat
Ali Şimşeker

Başkan
Genel Sekreter
Sayman
Asil Üye
Asil Üye
Asil Üye
Asil Üye
Asil Üye
Asil Üye
Asil Üye

Sistem 9 Medya
Gazeteci
Smg Multimedia
Prokare
Astel
Smg Multimedia
Solosis
Fits İstanbul
Smg Multimedia
Zuhal Müzik
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