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Ar-Ge Reform Paketi, TBMM 64.
Komisyonu’nda kabul edildi
Başbakan Davutoğlu’nun TÜBİTAK’ta 14 Ocak’ta tanıtımını yaptığı Ar-Ge ve Yenilik Reform
Paketi’ni içeren yasa tasarısı, 27 Ocak’ta TBMM’de ilgili komisyondan geçti. Yeni düzenlemeyle,
üniversite-sanayi işbirliği güçlendirilecek, Ar-Ge ve yenilik desteklerinin koordinasyonu daha
etkin hale getirilecek. “Tasarım merkezleri” kurulup Ar-Ge merkezlerine sağlanan destek ve
muafiyetlerden yararlanacak. Bilişim gibi öncelikli ve stratejik sektörlerde İhtisas (Tematik)
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ hayata geçirilecek. Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan
mal ve hizmetleri üreten yerli teknoloji firmaları kamu alımları yoluyla desteklenirken bilişim
sektöründeki firmaların nitelik ve yeterliliklerini belirlemeye yönelik yetki belgesi verilecek.

Hükümet’in 2016 Eylem Planı, Ar-Ge
ve yenilik faaliyetlerine sağlanacak
destekler ve yapılması planlanan
düzenlemelere ilişkin hazırlanan Ar-Ge ve Yenilik
Reform Paketi, 14 Ocak 2016’da TÜBİTAK’ta
düzenlenen tanıtım programında kamuoyu ile
paylaşıldı. Tanıtım programına, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun yanı sıra Başbakan Yardımcıları
Lütfi Elvan ile Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Mustafa
Elitaş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Bakan ve
çok sayıda milletvekili ile bürokrat katıldı. Söz
konusu paketi içeren, “Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda
görüşülüp 27 Ocak 2016’da kabul edildi. Tasarı,
yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlama
ve destekleme, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini
artırma, bilgiyi ticarileştirme, teknoloji ve yenilikçi
şirketlerin ortaya çıkmasını ve gelişimini destekleme,

üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme ve kurumsallaştırma,
Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Komisyondan geçen yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda
onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanacak ve
yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe girecek.
Araştırma ve geliştirmenin yanı sıra tasarımı da teşvik
kapsamına alan reform paketiyle kurulacak “Tasarım
merkezleri”, Ar-Ge merkezlerine sağlanan destek ve
muafiyetlerden yararlanacak. Tasarıyla üniversite-sanayi
işbirliği güçlendirilecek, Ar-Ge ve yenilik desteklerinin
koordinasyonu daha etkin bir hale getirilecek. Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri gibi destek, teşvik, muafiyet ve
istisnalardan yararlanacak İhtisas Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri’nin kurulmasının önü açılacak, bu odak yapıları
öncelikli ve stratejik sektörler olan bilişim, sağlık, savunma ve
uzay gibi sektörlerde kurulacak. Ar-Ge’de kullanılacak makine,
teçhizat, fizibilite ve danışmanlık giderleri için yüzde 50’ye
kadar hibe destekleri verilecek. Ar-Ge, yenilik ve tasarım
projeleri kapsamında yurt dışından temin edilen ürünlere
gümrük vergisi istisnası getirilecek. Bilişim sektöründeki
firmaların güvenli ve kaliteli yazım geliştirmeleri için standart
belirleme ve yetkilendirme sistemi oluşturulacak, üniversitesanayi işbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin
buradan elde ettikleri gelirlerden gelir vergisi kesintisi
yapılmayacak.
Verilerin, elektronik ortamda anlık olarak alınacağı, iş ve
süreçlerin hızlandırılacağı, bürokrasinin azaltılacağı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri’nde, yabancı uyruklu Ar-Ge personelinin
yanı sıra tasarım personeli de yer alacak. Yazılım ve Ar-Ge
faaliyetlerinde olduğu gibi, ülke açısından stratejik önemi
haiz olan tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar, 31
Aralık 2023’e kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna
tutulacak. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde geliştirilen
ürünlere ve işletmelerin öz kaynakları kullanılarak başarıyla
tamamlanan projeler sonucu ortaya çıkan ürünlere
“Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” verilip Ar-Ge ve yenilik
projeleri sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetleri üreten yerli
teknoloji firmaları kamu alımları yoluyla desteklenecek.
KOBİ’ler yapılacak sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı
olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen ArGe ve tasarım harcamalarının belirli bir kısmını beyanname
üzerinden indirim konusu yapabilecek. Az sayıda Ar-Ge
personeli ile faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge merkezi
kurması özendirilecek. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu’nun,
Ar-Ge merkezindeki 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli
sayısını düşürme yetkisi de 30’dan 15’e düşürülecek.
Ar-Ge ve yenilikçilik destek programlarının değerlendirme,
denetim, izleme ve yürütme süreçleriyle Bakanlık
faaliyetleriyle ilgili komite veya komisyon çalışma grubu gibi
oluşumlarda yer alan öğretim elemanları ve diğer kişilere
ödenecek ücretler 5 katına kadar artırılabilecek. Böylece
yenilikçi fikirler ve Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek,
markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçleri
desteklenecek.
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Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında yasa tasarısında bazı
başlıklar
- Katma değerli üretim ve markalaşma için:
Tasarım merkezleri

Tasarım merkezleri hayata geçirilecek. Kurulacak olan
tasarım merkezlerinin de Ar-Ge merkezlerine sağlanan
destek ve muafiyetlerden yararlanması sağlanacak.
Tasarım merkezlerinin kurulmasıyla katma değerli üretim,
markalaşma ve uluslararası pazarlara açılma yönünde önemli
bir adım atılmış olacak.
Tasarım faaliyetinin destek kapsamına alınması amacıyla,
“tasarım” ibaresi, ilgili kanuna eklenecek. Yönetici şirket,
bölge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesindeki
mali yüklerin azaltılması amacıyla, damga vergisi ve harçlara
ilave olarak, emlak vergisinden de muaf tutulacak. Tasarım
projelerine ilişkin harcamalar ile tasarım merkezlerinde
gerçekleştirilen münhasıran tasarım harcamaları, indirime
konu edilebilecek. Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek
kriterleri haiz Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilave destek
sağlanacak. Tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen
kâğıtlar damga vergisinden müstesna tutulurken bu
faaliyetlerde bulunanların aldıkları destekler, özel fon hesabı
uygulamasından yararlanabilecek. Ar-Ge projesi kapsamında
yurt dışından yapılacak alımlar, gümrük vergisi, her türlü fon,
damga vergisi ve harçtan müstesna tutulacak.
Tasarım personelinin görevleri ile ilgili ücretleri de gelir
vergisi stopajı teşviki kapsamına alınacak. Ar-Ge ve tasarım
personelinin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin
süreleri ile ulusal bayramlar ve genel tatil günlerine isabet
eden ücretleri istisna kapsamına alınarak, personelin daha
esnek çalışması olanağı sunulacak.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Tasarım
Danışma Konseyi’nin görüşleri doğrultusunda belirlenen
kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen
tasarımların tescil giderleri, Bakanlık bütçesine konulacak
ödenek imkânları çerçevesinde geri ödemesiz olarak
desteklenebilecek.

- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve tasarım

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösterecek tasarım
firmalarının da bölgedeki diğer firmalara sağlanan destek
ve muafiyetlerden yararlanması mümkün olacak. Böylece,
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin yanı
sıra tasarım faaliyetleri de desteklenerek katma değeri yüksek
teknolojik ürünlerin ortaya çıkması sağlanacak.
Yatırımcılara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarına
doğrudan girişim sermayesi sağlamaları durumunda, mevcut
uygulamadaki vergi indirimi desteğinden yararlanma olanağı
getirilecek. 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanmak
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üzere, bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından
uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin
finansmanında kullanılmak üzere, gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan
edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 10’unu ve öz
sermayenin yüzde 20’sini aşmamak üzere, ticari ve kurum
kazancının tespitinde indirim konusu yapılacak. İndirim
konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500 bin TL’yi aşamayacak.
Bu oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya
dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

- İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Belirli alanlarda İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri hayata geçirilecek. İhtisas (Tematik) Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri, hayata geçirilerek, öncelikli ve stratejik
sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji,
savunma, uzay, havacılık vb.) odak Ar-Ge yapılarının
kurulması sağlanacak. Yeni oluşturulan İhtisas Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri gibi
destek, teşvik, muafiyet ve istisnalardan yararlanabilecek.
İhtisas Teknoloji Geliştirme bölgelerinde bulunan
girişimcilerin Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamındaki
teslim ve hizmetleri KDV’den istisna tutulacak.
Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinde olduğu gibi, ülke açısından
stratejik önemi haiz olan tasarım faaliyetlerinden elde edilen
kazançlar da 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar
vergisinden müstesna tutulacak. İhtisas Teknoloji Geliştirme
Bölgelerinde çalışan tasarım personelinin görevleri ile ilgili
ücretleri de 31 Aralık 2023’e kadar her türlü vergiden istisna
tutulacak. Ar-Ge, yazılım ve tasarım personelinin hafta tatili
ve yıllık ücretli izin süreleri ile ulusal bayramlar ve genel tatil
günlerine isabet eden ücretleri istisna kapsamına alınarak, bu
personelin daha esnek çalışmasına olanak sağlanacak.

- Ar-Ge merkezlerinde yeni yaklaşım

Sektörel farklılıklara göre Ar-Ge merkezlerindeki personel
sayı sınırı farklılaştırılacak. Az sayıda Ar-Ge personeli ile
faaliyet gösteren sektörlerde Ar-Ge merkezleri kurulmasının
önünü açmak amacıyla özellikle ilaç, tıbbi cihaz, tohumculuk,
gıda ve biyoteknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren
firmaların Ar-Ge merkezi kurması özendirilecek. Bu
kapsamda Bakanlar Kurulu’nun, Ar-Ge merkezindeki 50 tam
zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını düşürme yetkisi de
30’dan 15’e düşürülecek. Bakanlar Kurulu, bu sayıyı kanuni
seviyesine kadar artırmaya veya belirlenen sınırlar dahilinde
sektörler itibarıyla farklılaştırmaya; 10 tam zaman eşdeğer
tasarım personeli sayısını yarısına kadar indirmeye, kanuni
seviyesine kadar artırmaya veya belirlenen sınırlar dahilinde
sektörler itibarıyla farklılaştırmaya da yetkili olacak. Böylece
hem ileri teknoloji gerektiren hem de geleneksel sektörlerde
Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi sağlanacak.

- Siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım

Ar-Ge ve tasarım imkan ve kapasiteleri kısıtlı olan özellikle
küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ), Ar-Ge ve tasarım
ihtiyaçlarını sipariş yoluyla karşılamaları sağlanacak. KOBİ’ler
yapılacak sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak Ar-Ge

veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve tasarım
harcamalarının belirli bir kısmını beyanname üzerinden
indirim konusu yapabilecek. Siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım
faaliyetleri de destek kapsamına alınacak ve bu kapsamda
hem sipariş veren KOBİ ve büyük firmalara (yüzde 50) hem de
sipariş alan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’ne (yüzde 50) Ar-Ge
ve tasarım indirimi sağlanacak.

- Nitelikli insan gücü

- Eğitim ve yenilik

- Yabancı araştırmacılar

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde lisansüstü eğitim yapan
personelin, üniversitede geçirecekleri sürelerin tamamı (ders
dönemleri için) muafiyet kapsamına alınarak, ticarileştirmeye
yönelik insan kaynağı kapasitesi artırılacak. Ar-Ge ve tasarım
personelinin merkezde yürüttüğü projelerle doğrudan
ilgili olmak şartıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin
ücretleri ile yüksek lisans ve doktorada geçirilen sürelerin
gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesine
yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.

- Rekabet edebilir yerli ürünler

Sanayi katılımı ibaresi, “off-set” ibaresini de kapsadığından,
bu ibare yürürlükten kaldırılacak. Teknoloji Geliştirme
Bölgelerinde geliştirilen ürünlere ve işletmelerin öz kaynakları
kullanılarak başarıyla tamamlanan projeler sonucu ortaya
çıkan ürünlere de “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi”
verilecek. “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi”nin kapsamı
genişletilerek, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya
çıkan mal ve hizmetleri üreten yerli teknoloji firmaları kamu
alımları yoluyla desteklenecek. Böylece ülkemizde Ar-Ge
sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünlerin ticarileşmesi ve
yatırıma dönüştürülmesi de kolaylaştırılmış olacak.
Teknoloji alanında orijinal bir fikri olan ancak bunu
hayata geçirecek yeteri kadar finansmana sahip olmayan
girişimcilerin finansmana erişimi kolaylaştırılıyor. Bu
kapsamda, girişimcilere tahsis edilen desteklerin belirli
bir bölümü gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde
indirim konusu yapılabilecek. Rekabet öncesi işbirliklerine
proje bedelinin yüzde 50’sine kadar olan kısmı geri ödemesiz
desteklenebilecek.

BİLİŞİM AJANDASI

Tasarıyla; Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun kapsamına, tasarım merkezlerinde, tasarım
personeli de dahil edilecek. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde
nitelikli Ar-Ge personeli istihdamını artırmak için bu yapılarda
çalışan Ar-Ge ve tasarım personeline sağlanan gelir vergisi
istisnası oranları artırılacak.

Yabancı araştırmacıların çalışma izin süreçleri
kolaylaştırılacak. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge
ve Tasarım Merkezleri’nde yürütülen Ar-Ge ve tasarım
projelerinin gerektirdiği yetkinliğe sahip Türk uzmanın
bulunmadığı hallerde ihtiyaç duyulan yabancı istihdamı
kolaylaştırılacak ve böylece yurt dışından nitelikli Ar-Ge
personelinin istihdamı sağlanarak yurt içindeki Ar-Ge
faaliyetlerinin niteliği artırılacak.
Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek,
teknoloji transferini sağlamak, işletmelerin teknoloji
seviyesini yükselterek katma değeri yüksek ürünler
üretilmesini sağlamak için eğitim düzeyi, mesleki deneyimi,
bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya
yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi önemli olan
yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilecek. Yabancıların
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında öngörülen
sürelere tabi olmaksızın düzenlenecek bu çalışma izni
başvuruları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın olumlu
görüşü üzerine karara bağlanacak.

- Yeni kurulan teknoloji firmalarına finansman

Yenilikçi firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlanacak.
Yeni kurulan yüksek teknolojili şirketlerin ihtiyaç duydukları
fonların doğrudan yatırım yapan yatırımcılar tarafından da
karşılanması sağlanacak, böylece işletmelerin finansman
kaynaklarına erişimi kolaylaştırılacak.

- Yurtdışından yapılacak alımlar

Ar-Ge projelerinin daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle
tamamlanarak ticarileşmeye hazır hale gelmesi için, proje
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

11

BİLİŞİM :: 2016 :: ŞUBAT
kapsamında yurtdışından yapılacak alımlar, gümrük vergisi,
her türlü fon, damga vergisi ve harçtan müstesna tutulacak.
Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan
temin edilen ürünlere “Gümrük Vergisi İstisnası” getirilerek
proje süreleri kısaltılıp maliyetler düşürülerek proje
çıktılarının kısa sürede ürüne dönüşmeleri sağlanmış olacak.

- Yenilikçi iş fikirleri desteği

Ar-Ge ve yenilikçilik destek programlarının değerlendirme,
denetim, izleme ve yürütme süreçleriyle Bakanlık
faaliyetleriyle ilgili komite veya komisyon çalışma grubu gibi
oluşumlarda yer alan öğretim elemanları ve diğer kişilere
ödenecek ücretler 5 katına kadar artırılabilecek. Böylece
yenilikçi fikirler ve Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek,
markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçleri
desteklenecek.

- Bilginin değere dönüşmesi

Araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile
üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri sonucu elde edilen
gelirler, döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında
toplanacak. Bu gelirlerden herhangi bir kesinti yapılmayacak.
Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek
gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın
ilgili öğretim elemanına ödenerek öğretim üyelerinin
Ar-Ge projesi yapmaları teşvik edilecek ve üniversitesanayi işbirliğinin geliştirilmesi sağlanacak. Kalan tutar,
yasada belirtilen işler için kullanılacak. Bu kapsamda
değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının
müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni
ile karar verilecek.

- Bilişimde yetkin firmalar

Bilişim sektöründeki firmaların nitelik ve yeterliliklerini
belirlemeye yönelik yetki belgesi verilecek. Bakanlığın, bilişim
sektöründeki firmaların nitelik ve yeterliliklerini belirlemeye
yönelik olarak firmalara yetki belgesi vermesi sağlanarak
bilişim sektöründeki kalite ve yetkinlik artırılacak.
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- Öğretim üyesi istihdamı

Öğretim üyelerinin Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde kısmi
süreli ya da sürekli çalışabilmeleri ve bu sayede elde ettikleri
gelirin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde olduğu gibi döner
sermaye kapsamı dışında tutulması sağlanarak bilgini
ticarileştirilmesi teşvik edilecek.Öğretim elemanlarından ArGe veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde
araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine
ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam
zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilecek.

- Nitelikli projeler ve rekabetçi ürünler

Projelerde görevli öğretim üyelerinin ücretleri iyileştirilecek
ve döner sermayeden muaf tutulacak. Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme,
tasarım ve yenilik faaliyetlerine ilişkin her türlü süreçte
görev yapmak üzere görevlendirilen öğretim elemanları
ile kamu görevlilerine ve hizmetinden yararlanılacak diğer
kişiler için yapılacak harcamalar Başkanlık bütçesinden
gerçekleştirecek. Bakanlık tarafından Ar-Ge ve yenilik
projelerinin izleme, değerlendirme ve denetim süreçlerinde
görevlendirilen öğretim üyelerinin ücretlerinin iyileştirilmesi
ve KOSGEB tarafından görevlendirilen öğretim üyelerine
ödenen ücretlerin döner sermaye kapsamı dışında tutulması
yoluyla, projelerin kalitesi artırılacak.

- Uyumlu ve hedef odaklı programlar

Bakanlık destek programları devredilerek benzer programlar
arasındaki uyum ve koordinasyon sağlanacak. Bakanlık
tarafından yürütülen destek programlarının (San-Tez,
Teknogirişim, Teknopazar) bağlı ve ilgili kuruluşlara
devredilerek benzer programlar arasındaki uyum ve
koordinasyonun sağlanacak ve bu sayede yerli ürün ve
teknoloji geliştirme kapasitesi geliştirilecek.

- Teknoloji geliştirme bölgelerinde sağlıklı gelişim

tamamlamayan veya faaliyete geçmeyen
teknoloji geliştirme bölgelerinin hükmi
şahsiyetleri sona erdirilecek. Kurulmasından
3 yıl süre geçmesine rağmen mücbir sebepler
dışında herhangi bir faaliyette bulunmayan
bölgeler kapatılarak kamu kaynaklarının atıl
kalmasının önüne geçilmesi, kaynakların etkin
ve verimli kullanılması amaçlanıyor.

- Planlı ve sürdürülebilir gelişim

KOSGEB temsilcisinin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Değerlendirme
Kurulu’nda yer alması sağlanarak, sanayi ve üniversite potansiyelinin
yeterli olmadığı illerde öncelikle TEKMER’lerin kurulması sağlanarak daha
planlı ve daha sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulacak.

- Bürokrasinin azaltılması

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici
şirket ve firmalarından Bakanlık
tarafından istenilen veriler, elektronik
(dijital) ortamda anlık olarak alınacak.
Böylece bu verilerin üç ayda bir yazılı
olarak alınması uygulamasından
vazgeçilerek iş ve süreçler hızlandırılacak,
bürokrasi azaltılacak ve mevzuat
sadeleştirilecek.

- Sınırsız Ar-Ge ve tasarım

Dışarıda geçirilen süreler yüzde 100’e
kadar destek kapsamına alınacak.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ArGe ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan
personelin, projelerle ilgili dışarıda
geçirmeleri gereken süreler muafiyet
kapsamına alınarak, daha yenilikçi ve
daha rekabetçi ürünlerin üretilmesi
desteklenecek.

- Girişimci dostu bir ekosistem

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki
kira üst limitleri gerektiğinde Bakanlık
tarafından belirlenerek girişimci dostu bir
ekosistem ve girişimcilik faaliyetleri için
daha sağlam bir altyapı tesis edilecek.

Belirli süreler içerisinde yönetici şirket, kuruluşunu

BİLİŞİM AJANDASI

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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“ Te hlikeli tekel ”

Tü r k Te l e k o m

Eylem CÜLCÜLOĞLU
eylemc@gmail.com

T

ürk Telekom, milyon dolarlık reklam kampanyaları,
bol müzikli, bol starlı, göbek atmalı, basını yedirme
içirme turlarıyla “yeni oluşumunu” duyurdu. Türk
Telekom’un reklam paraları ile coşan basınımız bu
yeni oluşumu ana sayfalarına, köşe yazılarına büyük bir
iştahla taşıdı. “Fiberlen Türkiye”, “Varol yaşa Türk Telekom”
sloganları, tüm gazeteleri, tüm dergileri doldurdu. Peki,
Türk Telekom’daki yeni oluşum aslında ne anlama geliyor?
İsterseniz bu sorunun yanıtını aramaya yakın tarihten
başlayalım...
Türkiye, Türk Telekom markasıyla 1995 yılında tanıştı.
Türk Telekom’dan önce hantallığı ile ün salmış PTT vardı.
Telefon işlerinin PTT bünyesinden ayrılmasıyla, hantallık
yavaş yavaş azalmaya başladı ama tekelci anlayış hiç
değişmedi. PTT geleneğinden gelen Türk Telekom değişen
dünyanın değişen dinamiklerine hiç bir zaman uymadı. Her
zaman tekel olmak istedi. Rakiplerine hayat şansı vermedi.
Türkiye’de ABD benzeri anti-tekel yasaları olmadığı için de,
hiç bir operatör veya servis sağlayıcı Türk Telekom ile adil
bir ortamda rekabet edemedi. Türk Telekom, altyapısının
gücünü rakiplerine karşı her zaman acımasızca kullandı.
Devlet de Türk Telekom’a her zaman destek oldu.

Aria’nın saf dışı bırakılması

Rakiplerine yaşam şansı
tanımayan Türk Telekom,
tekelcilik konusunda bir üst
seviyeye geçiş yapıyor
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Ulaştırma Bakanlığı, 1998 yıllında GSM 1800 mobil telefon
işletme lisansını Türk Telekom’a verdi. Türk Telekom 2001
yılında Aycell markasıyla GSM pazarına giriş yaptı. O
zaman piyasada Turkcell, Telsim ve Aria vardı. O yıllardaki
GSM pazarı, üç operatör için bile fazlaydı. Dördüncü
operatörün piyasaya girmesiyle Aria’nın işleri kötü
gitmeye başladı. Bu kötü gidişe ancak 3 sene dayanabilen
İtalyanlar, 2004 yılında Aycell’le birleşti ve ortaya Avea
markası çıktı. Türk Telekom zaman içinde diğer ortakların
payını satın alarak Avea’nın tamamına sahip oldu. Böylece,
A ve A’nın A’sı Aria, tarih oldu. Türk Telekom, Türkiye
pazarındaki büyük bir oyuncuyu saf dışı etmiş oldu.
2005 yılında büyük bir gelişme yaşandı. Türk Telekom,
mevcut tekel yapısı hiç bozulmadan özelleştirildi. Firmanın
hisselerinin yüzde 55’ini Suudi’ler satın aldı. 6 milyar 550
milyon dolara gerçekleşen devir, cumhuriyet tarihinin en
büyük ihalesi olarak lanse edildi. Oysa Türk Telekom’un
marka değeri çok daha fazlaydı. Türk Telekom’un
altyapısının yanında devede kulak olan Skype, altı sene
sonra 8.5 milyar dolara satılacaktı.

ENDÜSTRİDEN HABERLER

Ses operatörlerinin iflası
2005 yılında Suudi’ler Türk Telekom’un yönetimini ellerine
geçirdiler. Devlet tekeli gitmişti ama bu sefer daha da tehlikeli
bir tekel olan özel tekel gelmişti. Suudilerin yönetimindeki Türk
Telekom, rakiplerine hiç göz açtırmadı. 2004 yılında ses tekeli
kalktı. 2005 yılında birçok şirket alternatif ses operatörü olarak
piyasaya girdi. Ama bu operatörlerin birçoğu kısa sürede iflas
etti.
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER)
Genel Sekreteri Rıdvan Uğurlu zamanında durumu şu sözlerle
anlatmıştı: “2004 yılı alternatif telekom operatörleri için kayıp
bir yıl oldu. Zaman bu işletmecilerin aleyhine çalışıyor. Avrupa
Birliği’nde ara-bağlantı ücretleri 14-18 YTL iken, Türk Telekom bu
ücretlerin 4-5 katını talep ediyor. Bu olumsuz koşullar içerisinde
B ve A Tipi için ara-bağlantı sözleşmesi imzalayan işletmeci
bulunmuyor.”
Uğurlu başka bir açıklamasında ise şunları söylemişti:
“Devlet tekelinin özelleştirmeden sonra özel sektör tekeline
dönüşmesinden endişe ediyoruz.”
Zaman içinde Uğurlu’nun öngörüleri doğru çıktı ve Türk Telekom
tüm alternatif operatörleri ezip geçti. Oyuncuların neredeyse
tamamına yakını bu piyasadan büyük zararlarla çekilmek
zorunda kaldı.

İnternet tekeli
Ses ve mobil cephesinde bunlar olurken, internet cephesinde
de durum farklı olmadı. Türk Telekom’un internet şirketi TTNet,
hiçbir alternatif internet servis sağlayıcısına göz açtırmadı.
TTNet, hem altyapı sağlayıcı hem de servis sağlayıcı olması
nedeniyle rakiplerine yaşama şansı vermedi. Yasalar ve yargı da
servis sağlayıcıları korumadı. İrili ufaklı birçok servis sağlayıcı
kapanmak zorunda kaldı.
Şimdi 2016 yılına geldik ve Türk Telekom tekelcilik konusunda
bir adım öteye geçiş yapıyor. TTNet ve Avea şirketleri Türk
Telekom çatısı altında birleşiyor. Bu birleşme ile birlikte Türk
Telekom’un tehlikeli tekel yapısı bir adım öteye taşınacak. Firma
çapraz kampanyalar yaparak rakiplerine büyük zararlar verecek.
Turkcell ve Vodafone, Türk Telekom ile adil bir ortamda rekabet
edemeyecek. Ses ve internet tarafındaki küçük oyuncuların
tamamı piyasadan silinecek. Önümüzdeki yıllarda bu yeni
tehlikeli oluşumun ne tür sonuçlara yol açacağını beraberce
izleyeceğiz...
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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Empati Yaklaşımıyla

Yönetici Değiş-Tokuşu
E

mpati dediğimiz
karşındakinin şapkasını
başımıza takarak bir an
için kendimizi onun yerine
koymak. Bu çok kullanışlı bir
sorun çözme aracı olduğu
halde pek kullanmıyoruz.
Empati trafikte, okulda,
işte, siyasette, sporda,
öğretimde, eğitimde,
evlilikte, birlikteliklerde,
ebeveyn çocuk ilişkilerinde
kısaca her türlü düşünce
ayrılığında kullanılabilir.
Bir konu üzerinde
anlaşamıyor muyuz, bir
var’ı paylaşamıyor muyuz,
birbirimize sinirleniyor
muyuz, hemen şapkaları,
ceketi ya da oturulan
sandalyeleri değiştirmemiz
gerekiyor. Çünkü hepimizin
derdi anlamak değil
anlaşılmak; dinlemek değil
konuşmak. Zaten karşıdakini
dinlemediğimiz için onu
anlama şansı da olmuyor…

Koray Özer
koray.ozer@tbd.org.tr

Kişiler düzeyi: Psikodramada çok güzel oyunlar var

empatiyle ilgili. Örneğin çocuğunuz gece bir yere gitmek
istiyor ve siz izin vermiyorsunuz ve bundan dolayı da
evde sinirler geriliyor... Bu durumda siz çocuk, çocuğunuz
da sizin rolünüze geçiyor ve izin isteme konuşmasını
yineliyorsunuz yani çocuğunuz babanızmış/annenizmiş
gibi ondan izin istiyorsunuz. Bu yineleme sonunda siz
çocuğunuzun savlarını, çocuğunuz da sizinkileri öğrenip
kullanıyor ve herkes birbirinizin ne istediğini anlıyor.
Oynadığınız oyunun da gerçekten inanılmaz bir tadı
oluyor…

Kurumlar düzeyi: İki kurum bir konuda birbiriyle
anlaşamıyorsa, ikisinin en tepe yöneticilerini bir hafta boyunca
çalışmak üzere değiş tokuş ederiz. Böylece yöneticiler karşı
kurumun taleplerini de ve arzını de daha iyi anlar…
Devletler düzeyi: Diyelim iki devletin çözemediği bir
sorun var. Yıllarca uğraşılmış çözülmemiş. Yapılacak iş basit,
en üst icra yetkilisini (devlet başkanı, cumhurbaşkanı veya
başbakan) 3 ay için değiş tokuş ederiz. Böylece her yetkili karşı
tarafın gelenek, görenek, düşünce biçimi, istekleri ve biraz da
kültürünü anlar. Bu anlayış sorunun çözümü için büyük bir
ivme yaratacaktır. Her şeyin temeli güven. Çözümsüzlük aslında
güvensizlik demektir. Değiş tokuş güveni yeniden oluşturur.
(Kuşkusuz değiş-tokuş başkanları 3 aylık icraatları sırasında
anlaşmazlıkla ilgili herhangi bir karara imza atmayacaklardır).
Gelelim bilişime, biz bilişim sektörü stratejik sektör olmalı
diyoruz ama iradeye bunu tam anlatamıyoruz. Demek ki bir
öncelik, inandırma, anlatamama veya bir güven sorunu var
çözmemiz gereken. Bilişim/hizmet ihalelerindeki sorunları
anlatıyoruz yıllardır. Duyan var duymayan var (bu konu çözüm
yolunda). Fiber altyapı sorunumuz var, altyapıda Avrupa’nın
oldukça gerisine düştük ve biz 4G ve 5G konuşuyoruz. Bilişimin
tek elden yönetimi diyoruz. Yerli yazılım lisanslarına yabancı
yazılım lisansından farklı davranılmasın diyoruz. Dediğimiz çok
şey var. (TBD sitesinde 2015 Değerlendirme Raporunu gözden
geçirebilirsiniz.)
Yapılacak basit, karar alıcı iradeyi temsil eden yetkiliyi
söz konusu yapılması gereken işlerin içine “itmek” ve
sorunları yaşamasını sağlamak. Burada belki sadece “Değiş”
mekanizmasını çalıştırırız. “Tokuş” a gerek kalmıyabilir.
Böylece yetkilimiz/yetkililerimiz sorunlara daha vakıf hale
geleceklerdir.

En çok tercih ettiğimiz
sorun çözme biçimi,
karşımızdakinin kendini
hatalı bularak değiştirmesi.
O yüzden eleştiriyi çok
seviyoruz. Ama özünde
eleştiri özeleştiriyi de kapsar.
Bizse daima işin o tarafını
görmezden geliyoruz.

Kuşkusuz değiş-tokuşları gerçekleştirebilmek için “Yurtta
Empati” ve “Dünya’da Empati” kurumunu kurmamız gerekiyor.
Birincisi yurt içi ikincisi de yurt dışı değiş-tokuşları yönetmek
için. Empatiyi popüler hale getirmek için bir adım da “Dünya
Empatisizlik Günü”nü ilan ederek atabiliriz. Tersten giderek
dikkat çekmek ve yılın diğer kalan günlerini de “Dünya Empati
Günü” olarak ilan etmeye ön ayak olmak için sanırım 30
Şubat uygun bir tarih olacaktır. Öyleyse “30 Şubat Dünya
Empatisizlik” gününü ilan ediyor ve şimdiden bu gününüzü
kutluyorum. Kalan günler de bari “Dünya Dünya Empati” günü
olsun. Son söz; Muhatabınızı hissediniz…

Şimdi empatiyi kullanarak
sorunları nasıl çözeceğimizi
ortaya koyalım. Kuşkusuz
sonunda sözü bilişime de
getireceğiz…
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İş arkadaşınızla sorun yaşıyorsunuz diyelim, rol değiştokuşu yapıyorsunuz ve anlaşmazlığı yeniden oynuyorsunuz…
Böylece siz onu o da sizi biraz daha iyi anlamaya başlıyor.

TERSİNE MÜHENDİSLİK

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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Endüstri 4.0

Bilişim, artık çağdışı mı?
Davos’a gidenler ya da göz ucuyla da olsa orada olup bitenleri izleyenler, devrim niteliğinde kabul edilen
yeni bir kavramın tüm toplantıların odağına yerleştiğini fark ettiler. Bu kavram, oraya katılanlar açısından
çok önemliydi ve bizim gibi kendisini bilişim toplumu misyonunun bir parçası olarak belirlemiş bir kuşak
açısından o derece önemli.
Şu anki güncel soru şudur: “Bilişim toplumunun pabucu, sanayi toplumunun pabucu gibi dama atılmak
üzere mi?” ve “Biz artık toplumsal dinamiği temsil etmiyor muyuz?”
Önce bu “Endüstri 4.0” ile ne kastediliyor, isterseniz ona bir bakalım.

Nezih KULEYIN

nezih@semor.com.tr

İ

şin aslı, bilişim devrimi özünde
üretimde etkin olan, ana
dinamiğin motor ve elektrik
gücünden çıkarak bilgi ve
iletişim ve elektronik altyapıya
dönüşmesi idi. En değerli şey
değişmiş bilginin, toprak ve sermayeye
karşı daha etkin bir üretim aracı
durumuna gelmesiyle yeni bir toplumsal
kavram ortaya çıkmıştı.

Hizmetlerin tamamı internet üzerinden ve anında verilir
bir biçime dönmektedir. İnsanların üretime ya da üretim
süreçlerine müdahale şansları her geçen gün azalmaktadır.

Şimdi ise “Nesnelerin İnterneti” ve
İnternet servisleri üzerinden iletişim
kurma faaliyetlerinin ortaya çıkması ile
kendi kendini yöneten ve bakımını yapan
sistemlerin ekonomiye hâkim olması
sürecine girmeğe başladık. Bunun da
“yeni bir devrim” olduğu tezi ile karşı
karşıyayız.

Yeni bir dünya kurulmakta bu dünya farklı nitelikte bir
üretim ve eğitim sürecini bize dayatmaktadır. En önemlisi
bu süreç, yaratıcı insan gücüne en fazla gereksinim duyulan
bir süreç olacaktır. Eğitimin niteliği ve toplumsal yaşamın
kalitesi, bu süreci yakalayacak ve kalkınmasını buna göre
sağlayacak uluslar açısından çok önemli hale gelmektedir.

Ortaya çıkan bu yeni sistem, diğer
geçmişteki sistemlere göre daha fazla
sanal teknolojilerle bütünleşik bir
yapı göstermekte. Ama buna karşın
makinelerin akıllanması ve makineler
arası iletişimin yoğunlaşması nedeniyle
de daha fazla yerelleşmektedir. Artık
yürüyen sistemlerden kendi arızalarını
belirleme ve tamir etme beklenilen bir
davranış türüne dönüşmektedir.
“Sistem” kavramı, doğrudan gerçek
zamanlı olmaya doğru evirilmektedir.
Artık bir sistemin kapalı olma ve toptan
işlem yapması özellik olarak ikinci hatta
üçüncül olma durumu yaratmaktadır.
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Modülerlik artmaktadır.
Yeni sistemler, fizik ve nano teknolojinin tüm
olanaklarının
endüstriyel
süreçlerin
yönetiminde
kullanılmasını öngörmektedir.

Yaratıcı zekânın en fazla ihtiyaç duyduğu iki kavram,
yarıştaki ulusların kaderini belirleyecek gibi gözükmektedir.
Bu iki kavramdan birincisi özgürlük diğeri ise şeffaflıktır.
Özgürlük, sadece siyasi anlamda değil akademik yaratıcılığın
geliştirilmesi olarak da ele alınmak zorundadır. Şeffaflık ise
tüm toplum katmanlarının enerjisini sisteme katmak için.
Endüstri 4.0, yaratıcı zekânın yaşamın her alanında
etkisini güce dönüştürenlerin sitemidir aynı zamanda . Bu
tasarımdan üretime, üretimden bakıma kadar tüm alanlarda
bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Taşlar yeniden, yeni bir biçimde dizilmektedir. En
yaratıcı ustalar, en mükemmel binaları yapacaklardır.

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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Kamunun e-dönüşümünü
tamamlayacak
adımlar atılacak
Yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin özel sektör odaklı bir şekilde arttırılacağı vurgulanan
Hükümet Programı’nda, bilgi toplumuna dönüşüm yatırımlarına ağırlık verileceğine
dikkat çekiliyor. Programa göre kamu alımları, yenilikçi girişimcilik için kaldıraç
olacak, yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim için yerli
tedarik modelleri geliştirilecek. Bilgi üreten ve bilgiyi nitelikli şekilde kullanarak ticari
değere dönüştüren bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi oluşturulacak. Yenilikçi çözümlerin
yaygınlaşmasında elektronik sektörünün üretici olması, bilişim ve savunma gibi öncelikli
sektörlerde teknolojik ürün yatırımları, prototip geliştirme süreçleri  ve kümelenme
çalışmaları desteklenecek.
Aslıhan Bozkurt, Fatma Ağaç

A

K Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun, TBMM Genel Kurulu’nda sunduğu
64. Hükümet Programı, bilgi toplumuna dönüşüm
yatırımlarına ağırlık vererek, kamunun e-dönüşümünü
büyük oranda tamamlamayı hedefliyor.

“Bilgi tabanlı ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren,
özgürlükçü, üretken ve rekabetçi bir eğitim sisteminin oluşturulması”
öngörülen programda, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı
bir şekilde artırılacağı, devlet desteklerine ilişkin veri toplama ve izleme
altyapısı çalışmalarının tamamlanarak uygulamaya konulacağı belirtiliyor.
Kamu ve özel sektör işbirliğine ilişkin dağınık yapıdaki mevzuatın tek
bir çerçeve kanunla düzenleneceği kaydedilen programda, kişisel
verilerin korunması ve siber güvenliğe yönelik yasal düzenlemelerin
hayata geçirileceği, Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’nın
hazırlanacağı, Bilişim Suçları İhtisas Mahkemeleri’nin kurulacağı
bildiriliyor.
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Programa göre, bilgi üreten ve bilgiyi nitelikli bir biçimde kullanarak
ticari değere dönüştüren, etkin işleyen bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi
oluşturulurken, dışa bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde, yerli ürün
ve teknolojiler geliştirilmesine yönelik araştırma programları desteklenip
etkinleştirilecek. Bilişim ve savunma sektörleri gibi öncelikli sektörlerde
teknolojik ürün yatırımları, prototip geliştirme süreçleri  ve kümelenme
çalışmaları desteklenecek.

64. hükümetin bilişim hedeflerinin değerlendirilmesi
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisi
Kamu alımları, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı
sağlayacak, yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji transferini ve
yenilikçi girişimciliği teşvik edecek etkili bir politika
aracına dönüştürülecek. Yüksek teknolojili ürünlerde
kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi
için ürün bazlı yerli tedarik modelleri geliştirilecek
ve yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek
verilecek. İleri teknoloji yatırımları, Beşinci Bölge
desteklerinden yararlandırılacak. Yenilikçi çözümlerin
yaygınlaşmasında elektronik sektörünün üretici olarak yer
alması desteklenecek.
Büyüme ve istihdam odaklı hazırlanan 2015-2018
dönemini kapsayan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem
Planı, hayata geçirilecek ve bilgi toplumuna dönüşüm
alanındaki yatırımlara daha da ağırlık verilecek. Kamunun
e-dönüşümünü (e-Devlet) büyük oranda tamamlayacağı
belirtilen programda ayrıca elektronik haberleşme
sektöründe düzenleyici çerçevenin gözden geçirileceği;
Ulusal Genişbant, E-İhracat ile Oyun Sektörü stratejilerinin
hazırlanacağı; internet değişim noktalarının kurulacağı;
İnternet erişiminin yaygınlaştırılacağı; Türkçe sayısal
içeriğin destekleneceği; Fiber erişim destekleme programı
oluşturulacağı; Bilgi teknolojileri sektörüne yönelik
veri altyapısının güçlendiririleceği ve bilgi teknolojileri
firmalarının, küresel pazarlara açılımı teşvik edileceği
kaydediliyor.

Özel sektör öncülüğünde, Ar-Ge’ye ağırlık verilecek
Kamunun e-dönüşümünü sağlamak üzere önemli
projeleri yürüten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji; Kalkınma; Dışişleri; İçişleri; Milli Eğitim;
Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, İnternet Kurulu; Türkiye
Bilişim Derneği (TBD); Türkiye Bilişim Vakfı (TBV); Bilişim
Sanayicileri (TÜBİSAD); Yazılım Sanayicileri (YASAD); Serbest
Telekomünikasyon İşletmecileri (TELKODER); Alternatif
Bilişimciler; Bilgi Güvenliği ve İnternet Teknolojileri (INET-D)
Dernekleri gibi bilişim sektörü sivil toplum kuruluşlarının
(STK) yanı sıra bilişim sektörüne ilişkin hizmetlerine devam
eden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile
Türksat ile iletişime geçip görüş, değerlendirme ve önerilerini
almaya çalıştık.
İleriki sayfalarımızda görüş, değerlendirme ve önerilerine
yer verdiğimiz 64. Hükümet Programı’nın bilgi, bilgi toplumu,
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bilişim, Ar-Ge ve yenilikçiliğe ilişkin
bölümlerinin bazıları şöyle:
“2023 vizyonumuz ile katılımcı bir
yaklaşımla hazırladığımız planlarımız
ve dönüşüm programlarımız yol
haritamız olacak. Yüksek ve istikrarlı
büyümeye yönelik temel stratejimiz,
özel sektör öncülüğünde, dışa
açık ve rekabetçi üretim yapımızın
geliştirilmesidir. Verimlilik artışı ve
sanayileşme sürecinin güçlendirilmesi,
bu stratejimizin temel yapı taşlarını
oluşturmaktadır.”
“ Özel sektör öncülüğünde, ArGe’ye daha fazla ağırlık vererek,
ihracata dayalı ve rekabetçi bir üretim
yapısıyla bunu gerçekleştirmekte
kararlıyız.”
“Büyüme stratejimiz
makroekonomik istikrarın
güçlendirilmesi, beşeri sermayenin
geliştirilmesi ve iş gücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji
ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının
güçlendirilmesi ve kurumsal kalitenin iyileştirilmesi şeklinde 5
temel eksen üzerine oturmaktadır.”
İstihdam, yüksek katma değer ve ihracat artışına yönelik
yatırım alanlarına öncelik verilecek. Devlet desteklerine
ilişkin veri toplama ve izleme altyapısı çalışmaları
tamamlanarak uygulamaya geçirilecek.
“Ülke ekonomisi için büyük önem arz eden yatırımların
izin ve yatırım yeri temini süreçlerinin hızlı ve etkin bir
biçimde yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik
mekanizma oluşturacağız. Türkiye’de yatırıma uygun arazi
envanterinin yatırımcıya elektronik ortamda sunulması
amacıyla coğrafi bilgi sistemleri altyapısını geliştireceğiz.”
“Kamu sermayeli kuruluşların açık, şeffaf ve hesap
verebilir bir yapıda çalışmalarını sağlayacak yönetim
sistemlerinin, rekabet edebilir ve iyi yönetişim ilkelerine
uygun bir yapıda oluşmasını temin edecek yönetişim
reformunu gerçekleştireceğiz.”
Sınai mülkiyet ve yönetimi ile ilgili konularda yayın
yapacak “Teknoloji Transfer Platformu” kurulacak. Patent
Haklarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nın
yasalaştırılması için girişimlerde bulunulacak, Patent
Borsası oluşturulacak.
Öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları ve
prototip geliştirme süreçleri desteklenecek. Enerji, sağlık,
havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma

sektörleri gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün
yatırımları ve kümelenme çalışmaları desteklenecek.

Kamu alımları yenilikçi girişimcilik için kaldıraç olacak
Her yıl 100 milyar lirayı aşan kamu alımları, Ar-Ge ve
yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak, yeniliği, yerlileştirmeyi,
teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek
etkili bir politika aracına dönüştürülecek. Bu kapsamda kamu
alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki
yerli firmaların payı artırılacak.
“Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Öncelik
Dönüşüm Programı” ile başta yurtdışındaki vatandaşlar olmak
üzere yerli ve yabancı nitelikli insan gücü için Türkiye cazibe
merkezi haline getirilecek. İş piyasasında, üniversitelerde ve
kamu ve özel Ar-Ge merkezlerinde yurtdışından nitelikli insan
gücüne ihtiyaç duyulan alanlar belirlenecek, yurtdışında bilim
ve teknoloji müşavirleri görevlendirilecek. Yurtdışındaki Türk
araştırmacılar için bir veri tabanı ve kataloğu oluşturulacak.

Yazılımcılara yatırım yerinden bağımsız destekler
Elektronik sektöründe çift amaçlı teknolojilerin
(savunma/sivil) uygulama imkanları dikkate alınacak ve
elektronik haberleşme alanında yeni nesil telsiz teknolojisine
geçiş sürecinde baz istasyonu ve kontrol birimleri ürünlerinin
geliştirilmesi ve üretimine önem verilecek.
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Üretken alanlara yeni uluslararası doğrudan yatırım
girişlerinin artırılması hedeflenen programda, bu
doğrultuda hem teknoloji transferi yoluyla verimliliği artırıcı
hem de doğrudan istihdam yaratıcı sonuçlar elde ederek,
büyümeye katkı sunmanın hedeflendiği belirtildi.

Yazılım firmaları için yatırım yerinden bağımsız destekler
oluşturulacak. Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin iş
verimliliğinin artırılmasında bilgi teknolojilerinden daha fazla
yararlanılacak. Bu kapsamda, bulut bilişim hizmetlerinin
gelişebilmesi ve yaygınlaşması için gerekli yasal ve idari
düzenlemeler yapılacak.
Meslek lisesi ve üniversitelerdeki bilgi ve iletişim
teknolojileri eğitim müfredatı güncellenerek, özel sektör ve
eğitim kurumları arasında işbirliği programları geliştirilecek.
“Girişimcilerin yurtdışı pazarlara açılması amacıyla
elektronik ticaret hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacağız.
Elektronik ticaretin geliştirilmesi amacıyla mevzuat
çalışmalarını tamamlayacağız.
Biyoteknolojik ürünlerde yerli üretim arttırılacak.
Ülkemizi bu teknolojiyi üretebilen ve kullanabilen sayılı
ülkelerden biri haline getireceğiz. Türkiye Biyoteknoloji
Enstitüsü ile ülkemizde sağlık alanında biyoeşdeğer ilaçların
geliştirilmesini sağlayacağız” ifadelerinin kullanıldığı
programda, şu gelişmelere de yer veriliyor:
“Milli bölgesel uçak yapımına başlayacağız. Uydu
Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezimizde yerli
uydumuzun (Türksat 6A) üretimini tamamlayacağız.
Türksat 5A uydusunun yapımına başlayacağız. Ülkemizdeki
havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi,
yeni teknolojilerin takip edilerek kullanılması ve projelerde
koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansını
kuracağız.”

64. hükümetin bilişim hedeflerinin değerlendirilmesi
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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2002’d en b e r i iz l e n e n ka m u
BİT yatır ımla r ı, 5 kat a r t ı p

4 milyara
yaklaşt ı
Kamu BİT projeleri için tahsis edilen ödeneğin
toplam içindeki oranı, 2002’de yüzde 2,9 iken
bu oran 2015’te yüzde 6,9’a çıktı. 2002’de 203
BİT yatırım projesine ayrılan ödenek, 2015
fiyatlarıyla yaklaşık 735 milyon TL iken,
2015’te 266 proje için 5 kattan fazla
artış kaydedip 3 milyar 708 milyon
TL ödeneğe ulaştı.

E

-devlet hizmet ve uygulamalarının temelini, kamu
kurumları tarafından yapılan bilgi ve iletişim
teknolojileri (BİT) yatırımları oluşturuyor. Türkiye’de
merkezi yönetim kurumlarının BİT yatırımları 2002
yılından itibaren düzenli olarak izleniyor. Kalkınma Bakanlığı
Bilgi Toplumu Dairesi, her yıl bilişim projelerine ilişkin bir
araştırma ve genel değerlendirme yapıyor. Kamu Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Yatırımları Yayını, kamu BİT yatırımları
hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor, yatırım projelerinin listesi ve
sektörel dağılımını sunuyor ve geçmiş yıllarla karşılaştırmalar
içeriyor.
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Yayın, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırım
Programı esas alınarak Yatırım Programı’ndaki sektörel
dağılıma göre düzenleniyor. Buna göre, kamu BİT yatırımları
tarım, madencilik, imalat, enerji, ulaştırma-haberleşme,
turizm, eğitim ve sağlık sektörleri ile bu sektörlerin dışında
kalan konuları kapsayan diğer kamu hizmetleri sektörlerine
ayrılacak şekilde sınıflandırılıyor. Diğer kamu hizmetleri
sektörü altındaki BİT yatırımları Cumhurbaşkanlığı, TBMM
Başkanlığı, Başbakanlık gibi kurumlara ait yatırımların yer
aldığı genel idare ile güvenlik hizmetleri, adalet hizmetleri,
düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yerleşme-şehirleşme,
çevre, KOBİ ve girişimcilik, teknolojik araştırma, istihdam ve
çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve afetler alt sektörlerinde
gerçekleştiriliyor. Ayrıca, eğitim sektörü altında yer alan
devlet üniversitelerine ait BİT yatırımları 2010 yılından
itibaren tek bir proje şeklinde gösteriliyor.

Kamuda 2002’de 203, 2015’te 266 BİT
projesine ödenek
2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden 203 adet BİT
yatırım projesi için tahsis edilen ödenek 2015 yılı fiyatlarıyla
yaklaşık 735 milyon TL iken, aradan geçen 13 yıllık süre
içerisinde 5 kattan fazla bir artış kaydeden kamu BİT
yatırımlarına 2015 yılında 266 proje için 3 milyar 708 milyon
TL ödenek tahsis edildi. 2011 yılından sonra yaşanan büyük
artışta özellikle eğitim sektöründeki projelerin etkisi oldu.
2015 yılı için öngörülen kamu BİT yatırımlarının sektörler
arası dağılımına bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve
üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim sektörü
yaklaşık yüzde 44’lük payla birinci sırada yer aldı. İçişleri
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı ve
Emniyet Genel Müdürlüğü gibi önemli e-devlet projeleri
yürüten kurumlara ait projelerin yer aldığı diğer kamu
hizmetleri sektörü yaklaşık yüzde 39’luk oranla eğitim
sektörünü takip ediyor.
2015 yılında en fazla BİT yatırımı yapan kamu kurumlarına
bakıldığında, Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi “FATİH” Projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyük
bir farkla birinci sırada olduğu görülüyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Acil Çağrı Sistemi
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(112) Projesi”, “MAKS Veri Üretimi
ve Yaygınlaştırma Projesi”, “T.C.
Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi”
ve diğer projeler. Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün “Kentiçi Güvenlik
Sistemi (MOBESE)”Projesi ve “Bilgi
İşlem Projesi.”
“Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Başkanlığı’nın Yeni Sistem Merkezi
Projesi” ve “Ön Onay ve Tıbbi Tetkik
Paylaşım Sistemi” projesi.

Madencilik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Muhtelif İşler (Bilgisayar Sistemleri)
Projesi, ETİ Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü; ERP-RFID-BI Projesi, Enerji
Kontrol ve Otomasyon Sisteminin
Optimizasyonu Projesi, Üretimin
İzlenmesi Kamera Sistemi, Ham Petrol
ve Doğal Gaz Üretim Otomasyon ve
İntranet Projesi, Genel Elektronik
Arşivleme ve Otomasyon Sistemleri
Ankara Arşiv, Denetim Sistemi.

“GSM Altyapısı Olmayan Yerleşim
Yerlerine Altyapı Kurulması”, “Gemi
Trafik Yönetim Sistemi (GTYS)” ve
“Elektronik Haberleşme Altyapısı
Olmayan Yerleşim Yerlerine
Altyapı Kurulması” gibi projeler
yürüten Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı yüksek
miktarda BİT yatırımı yapan
kurumlar arasında ön plana çıkıyor.

İmalat

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Yaş
Çay Alım Otomasyonu (DOKAP), Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,
Kurumsal Kaynak Planlama Projesi, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Toprak
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,
Hammadde ve Mamul Maddelerin
Elektronik İzlenimi.

En fazla BİT yatırımı yapan
ilk 10 kamu kurumu

Kamu BİT yatırımları için yılbaşında
tahsis edilen ödeneğin Yatırım
Programı’nda kamu yatırımları
için tahsis edilen toplam ödenek
içindeki oranı 2002 yılında yüzde
2,9’a tekabül ederken, bu oran
2015 yılında yüzde 6,9’a çıktı.
Özellikle önümüzdeki yıllarda
FATİH Projesi kapsamında yapılacak
yatırımlarla BİT yatırımlarının
tüm kamu yatırımları içerisindeki
payının artması bekleniyor.
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Kamuda yürütülen ve yatırım yapılan belli başlı
kamu BİT projeleri
Tarım

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Su Ürünleri Sektörü Kaynak
Yönetiminin Geliştirilmesi Projesi, Arazi Parseli Tanımlama Sistemi
Projesi Muhtelif Projesi, Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi, Entegre
İdare ve Kontrol Sistemi Projesi, Tarım Bilgi Altyapısı ve Bulut Bilişim
Sistemi Kurulması Projesi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Orman Bilgi Sistemi Projesi, Potansiyel
Ağaçlandırma Sahaları Veri Tabanı İle Havza Bazlı İzleme Sistemi
Geliştirilmesi Projesi, Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
Mekanizasyon ve Bilgi Sistemleri Projesi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel
Müdürlüğü, Taşra Teşkilatı Modernizasyonu ve Rehabilitasyonu Projesi.

GÜNDEM

“FATİH Projesi” 1,4 milyar TL ile
2015 yılında en fazla ödenek
ayrılan BİT projesi oldu. 2015
yılında toplamda 178 milyon TL
ödenek ayrılan üniversitelerin BİT
yatırımları, 100 milyon TL ödenek
ayrılan “Kentiçi Güvenlik Sistemi
(MOBESE)” projesi, 94 milyon
TL ödenek ayrılan UYAP ile ilgili
“Muhtelif İşler” projesi ve 80
milyon TL ödenek ayrılan “SGK
Başkanlığı Yeni Sistem Merkezi
Projesi” en büyük bütçeli BİT
projeleri olarak öne çıkıyor.

Enerji

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği
Uygulama Çalışması (BEP-TR II), Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; DSİ Genel
Müdürlüğü DSİ Bilişim Projesi (e-DTR)
Muhtelif Bilgisayar Ağı Kurulması, Enerji
Bilgi ve Teknoloji Yönetim Merkezi
Projesi (EBİTEM), Rüzgar İzleme ve
Tahmin Merkezi Kurulması Projesi
(RİTM), Güneş Enerjisi İzleme ve Kontrol
Sistemi Kurulumu Projesi, Bilişim Altyapı
Projesi (e - DTR), Arz Güvenliği Analiz Sistemi
(AGAS), TEİAŞ Genel Müdürlüğü, İletişim Sistemi
Master Projesi, Fiber Optik Radyolink Sistemi,
Milli Yük Tevzi SCADA Projesi Muhtelif Sistem
Tesisi ve Teçhizat, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Coğrafi
Bilgi Sistemi, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem
Master Projesi, TETAŞ Genel Müdürlüğü, Bilişim
Teknolojileri Geliştirme Projesi.

Ulaştırma-Haberleşme

Karayolları Genel Müdürlüğü; Otoyol Bakımİşletme Tesisleri Acil Haberleşme ve Elektronik
Ücret Toplama Sistemi, Karayolu Ağında Akıllı
Ulaşım Sistemleri Uygulamaları, İş Sürekliliği
Projesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı; Sektördeki Düzenlemelere Ait Muhtelif
Etüdler Projesi, Gemi Trafik Yönetim Sistemi
(GTYS), Ulusal Ulaştırma Portalı (BTS), İnternet
Erişim Noktaları Kurulması, Türk Boğazları Gemi

64. hükümetin bilişim hedeflerinin değerlendirilmesi
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Turizm

Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Turizm İstatistikleri Veri
Tabanı ve Yayın Geliştirme
Projesi, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Milli Parkların
Tanıtımı İçin Mobil
Uygulamalar Geliştirilmesi
Projesi.

Eğitim

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Bilgi
Teknolojileri Projeleri, Milli Eğitim Bakanlığı; MEB e-Dönüşüm
Projesi, Fırsatları Artırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
Projesi (FATİH), Eğitim İçeriklerinin Öğrenciye Ulaştırılması
Yönetiminin Alt Yapısının Oluşturulması Projesi, Proje
Güvenliği ve Bilgi Erişimi Sistemleri Projesi, Bilime İlişkin
Toplumsal Farkındalık Oluşturma ve Öğrencilerin Portalden
Bilimsel Yayınlara Ulaşmasını Sağlama Projesi, Müfredata
Uygun Dijital İçeriklerin Hazırlanması ve Geliştirilmesi Projesi,
Muhtelif Eğit.,Müş.,Yaz., Don., Eğitimin Niteliğinin Artırılması
ve Öğrenci Başarısının Tespitine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları
Projesi, Fen Bilimleri, Bilişim Teknolojileri ile Matematik
Öğretim Programlarının Geliştirilmesi Projesi, Bilimsel
Araştırmayı Teşvik Projesi, Kültür Bakanlığı Türkiye Yazma
Eserler Başkanlığı, Yazma Eserlerin Korunması, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İnternet Erişimi Olmayan
Okulların İnternet Erişiminin Sağlanması.

Sağlık

Sağlık Bakanlığı; Afetlerde Yönetim, Donanım, Haberleşme,
İletişim Altyapısı Güçlendirme, Bilgisayar Yazılım ve Lisans
Alımları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ürün Takip
Sistemi’nin Kurulması.
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Diğer kamu hizmetleri

Adalet Bakanlığı; Veri Değişimi Yoluyla Adli İşbirliği Projesi,
Ses ve Görüntü Bilişim Projesi (SEGBİS), İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; Ulusal Sismik Ağın
Geliştirilmesi ve Deprem Araştırma Projesi (USAG), Afete
Duyarlı Yerleşime Uygunluk Sistemi, Erken Uyarı ve Ön Hasar
Tahmin Sistemi Kurulması, Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme
Sistemi Kurulması, Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
Kurulması, Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) FAZ1, Afet Müdahale Planı Süreç Analizi, Afet Sonrası Görüntü
İşleme İstasyonu Kurulması, Aile Bilgi Sistemi (e-DTR),
Entegre Kalite Yönetim Sistemi, Sosyal Politikalar Dönüşüm
Programı Altyapı Projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı; Kamu Alımları Veri Tabanı ve Portalı,
Veri Merkezi Kurulması, Yönetim Bilgi Sistemi Projesi, Bilim,
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı; ÇSGB e-Dönüşüm Projesi, İş Teftiş
Sistemlerinin İyileştirilmesi, İş Sağlığı Güvenliği Teknik ve Mali
Hizmetler Bilişim Yönetim Sistemi Projesi, Kamu Görevlileri
Sendikalılığı Bilgi Sistemi Projesi, Bilişim Sektöründe İşgücü
Geliştirme Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Proje Arşiv
Tarama ve Web Tabanlı Uygulama Geçil. Ankara Yaz., Don.,
Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetimi ve Denetim Hizmetlerinin
Artırılması, Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi, Yapı
Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi,
Ankara Yazılım-Don.-Danış.-Eğitim, Altyapı Tesis Yapımına Ait
Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi, Çevre Yönetimi Süreçleri

Otomasyonu, Avrupa
Birliği Çevre Entegre
Uyum Stratejisi’nin
Güncellenmesi Projesi,
Elektronik Doküman
Yönetim Sistemi
Yaygınlaştırma Projesi,
Fiziksel ve Dijital Arşiv
Düzenleme ve Dijital
Arşiv, Yönetim Sistemi
Uygulaması, 1/1.000
Ölçekli Ortofoto Üretimi
Projesi, Türkiye Ulusal
Coğrafi Bilgi Sistemi
Altyapısının Kurulumu
Projesi, Yer Bilimsel
Etüt Bilgi Sisteminin
Geliştirilmesi Projesi,
Türkiye Mekânsal
Veri Altyapısının
Oluşturulması Projesi,
Egzoz Gazı Emisyon
Ölçümü Takip Sistemi
Projesi, Ruhsatı ve
Yapı Kullanma İzin
Belgeleri Fenni Mesul
ve Yapı Belgeleri
Takip Sistemi Projesi,
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi
Projesi, Bakanlık Bilgi İşlem Altyapısının Bulut Bilişim
Tabanlı Geliştirilmesi Projesi, Siber Güvenlik Alt Yapısı
Kurulumu Projesi, Kimlik Yönetim Sistemi Kurulması
Projesi, Mobil Platform Altyapısı Oluşturma Projesi,
Ortofoto Haritaları Kullanılarak Coğrafi Veri Altyapısı
Üretiminin Gerçekleştirilmesi Projesi, e-Plan Otomasyonu
Projesi, Bulut Bilişim Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Altyapısı
Projesi, Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması,
Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık Arşivinin Düzenlenmesi ve
Sayısallaştırılması, Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi
(DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, DOKAP Eylem
Planı e-İzleme Sistemi, Ekonomi Bakanlığı; EBYS (Elektronik
Belge Yönetim Sistemi), Serbest Bölgeler Uygulama Coğrafi
Bilgi Sistemi’nin Kurulması, Ankara Yazılım, Donanım, İçişleri
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Kentiçi Güvenlik
Sistemi (MOBESE), Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Belediyelerin İnternet
Sitelerinin Geliştirilmesi Projesi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığı; Mükellef Uyum Yönetim Sistemleri, Yeni Nesil
Ödeme Kaydedici Cihazlar Projesi, Veri Merkezi Projesi,
Vergisel Yönetim ve Denetim Sistemleri, VEDOP Yenileme
Çalışmaları, Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Bilgi Sistemi,
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genç Kart Entegrasyon ve Üye
Takip Sistemi Projesi, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü,Göç-Net Kurumsal Bilişim Yapılandırma Projesi,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; Kooperatifçilik Bilgi Sistemi,
AB Projeleri ile Entegrasyon Projesi, Arşiv Tarama Sistemi,
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Trafik Hizmetleri Sistemi,
Elektronik Haberleşme
Altyapısı Olmayan Yerleşim
Yerlerine Altyapı Kurulumu,
GSM Altyapısı Olmayan
Yerleşim Yerlerine Altyapı
Kurulması, Ulusal Siber
Güvenlik Teknoloji Geliştirme
Programı, Elektronik
Haberleşme Altyapı Bilgi
Sistemi (EHABS), Yönetim
Bilgi Sistemi, Envanter Bilgi
Sistemi, Üçüncü Göz Projesi
Engellilere Yönelik Çağrı
Merkezi Kurulumu, Tarama
Operasyonlarının Takip ve
Yönetimi, Kamu Entegre Veri
Merkezi Projesi, e-Devlet
Stratejisi ve Eylem Planı.

Stratejik Yönetim Döngüsü Yazılımı, Algı ve Farkındalık Ölçüm
Sistemi, İçişleri Bakanlığı; Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı,
Acil Çağrı Sistemi (112), T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma
Projesi, Dernekler Bilgi Sistemi, İçişleri Bulut Projesi, Dijital
Arşiv Projesi, KÖYDES İzleme Sistemi Altyapısı Kurulumu
Projesi, Bulut Belediye Projesi, e-İçişleri Yazılım Geliştirme,
Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi, İdari Sınırların
Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi Fizibilitesi ve
Pilot Uygulama, Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve
Yaygınlaştırılması, İstanbul Teknik Üniversitesi; Ulusal Yüksek
Başarımlı Hesaplama Merkezi İstanbul İleri Araştırma, Coğrafi
Bilgi Teknolojileri Merkezi İstanbul İleri Araştırma, Kalkınma
Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS), Konya
Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya
İli Ulusal ve Uluslararası Veri Merkezi Kurulması için Uygunluk
Araştırma Projesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulusal Su Bilgi
Sistemi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulusal Arazi Örtüsü
Veritabanı, Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay Bilgi Sistemleri, Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığı; e-İmza ve Mobil İmza Destekli
Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sisteminin Kurulması
ve Yaygınlaştırılması, Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi,
Geri Ödemeye Dönük Klinik Sonuç Takip ve Değerlendirme
Sisteminin Oluşturulması, Tıbbi Malzeme Geri Ödeme
Sisteminin Yeniden Yapılandırılması, Teşhisle İlişkili Gruplar
(TİG)’e Dayalı Geri Ödeme Sisteminin Geliştirilmesi, Sağlık
Uygulama Tebliği (SUT) ve e-SUT’un Geliştirilmesi Projesi, Veri
Ambarının Güncellenmesi, Büyük Veri Altyapısının Kurulması
ve Veri Madenciliğinin Geliştirilmesi, SGK Başkanlığı Yeni
Sistem Merkezi Projesi, Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele
Kapsamında SGK Bilgi ve Destek Sistemlerinin Entegrasyonu
Projesi, Ön Onay ve Tıbbi Tetkik Paylaşım Sistemi, Merkezi
Kayıt ve İzleme Sistemi, Siber Güvenlik ve Güvenlik İzleme
Merkezi, MEDULA Uygulamalarında Hizmet Odaklı Mimarı
SOA Yaklaşımı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Tapu
Kadastro Modernizasyonu Projesi, TAKBİS Yeni Yazılım
Geliştirilmesi, Sıramatik Projesi, TAKBİS İdame Projesi, İş
Sürekliliği Projesi, Ortofoto Harita Projesi.
TÜBİTAK; Araştırma Merkezleri İzleme Değerlendirme
Sistemi, Kamu Alımları Veri Tabanı ve Portalı, KamuÜniversite-Sanayi İşbirliği Portalı, Kamu BİT Projeleri Teklif
Hazırlama Sürecinin İyileştirilmesi, TÜBİTAK ULAKBİM BT
PARDUS, ULAKBİM Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapı (TRUBA),
TÜBİTAK ULAKNET-2 Projesi, TÜBİTAK BİLGEM; BT T.C
Kimlik Kartı Yaygınlaştırması, Kablosuz İletişim Teknolojileri
Laboratuarı, -SENS (Electronic Simple European Networked
Services), eTÜBİTAK BİLGEM BTE Bulut Bilişim ve Büyük
Veri Araştırma Laboratuarı, BTE Gerçek Zamanlı İşletim
Sistemi Altyapısı, Veri Merkezi Kurulması, TÜBİTAK Yönetim
Bilgi Sistemi Projesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı YTB Bilgi Sistemleri Altyapı Projesi, İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Merkezi Nüfus
İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı
Ağı Bilişim Sistemi (UYAP).
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Kalkınma Bakanı Yılmaz: Ülkemizin

küresel ölçekte yaşanan
bilgi toplumuna geçiş sürecine çok daha güçlü şekilde
eklemleneceğine inanıyorum

64

’üncü Hükümet Programı’nda yer alan
bilişim politikalarına ilişkin görüşlerini
aldığımız Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
bakanlığın hazırladığı Bilgi Toplumu Stratejisi’ne (BTS)
ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, stratejide “Kamu
Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” başlıklı
eksene yer verildiğini bu eksende e-devlet hizmetlerinin
sunumunda etkinliğin sağlanması ve kullanıcı
odaklılık ilkesinin benimsenmesinin hedeflendiğini
bildirdi. “Kullanıcı Odaklı e-Devlet Hizmet Sunumunun
Sağlanması” eylemi çerçevesinde vatandaş ve
girişimlerin ihtiyaç ve beklentilerinin analiz edileceğini
aktaran Yılmaz, “Kurumsal Bilişim Stratejilerinin
Oluşturulması” eylemiyle yerel yönetimler de dâhil
olmak üzere kamu kurumlarının mevcut kurumsal
stratejik planları ile uyumlu dönemsel bilişim stratejileri
hazırlamalarının öngörüldüğünü söyledi.
e-Devlet projelerinin etkin şekilde tasarlanıp
yürütülmesi amacıyla “Kamu Bilişim Yetkinlik
Merkezinin Kurulması”, “Kamu Bulut Bilişim
Altyapısının Oluşturulması”, “Kamu Bilişim Tedarikinin
Etkinleştirilmesi” ve “e-Devlet Mevzuatının Gözden
Geçirilmesi” gibi eylemlerin tasarlandığından söz eden
Yılmaz, bu çalışmaların hayata geçirilmesiyle Türkiye’de
kamunun bilişim projelerini daha başarılı sürdürmesine
olanak sağlayan bir ortam oluşturulacağını kaydetti.
Yılmaz, ayrıca Mekânsal Adres Kayıt Sitemi, Ulusal
Coğrafi Bilgi Sistemi ve Elektronik Kimlik Kartı gibi
ulusal e-devlet mimarisi açısından önem arz eden ve
altlık teşkil eden çeşitli projelerin önümüzdeki birkaç yıl
içerisinde hayata geçirileceğini dile getirdi.
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“Ana hedefimiz, küresel ölçekte yaşanan dönüşüme
daha etkin şekilde dahil olarak bu süreçten güçlenmiş
ve refahını artırmış bir şekilde çıkmak. Böylesi bir
ekonomik yapıda başarılı olabilmek için, söz konusu
dönüşümün motoru olan BİT’i geliştirebilen ve tüm
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Bakanlık olarak bilgi toplumu alanındaki kurumlar arası koordinasyon dışında bilişim alanında yoğun
ve katma değeri yüksek projeler yürüttüklerini söyleyen Bakan Yılmaz, BTYK’de verilecek karar
doğrultusunda, e-devletin organizasyon modelinin belirlenip projelerin etkin şekilde sürdürüleceğini
bildirdi. Yılmaz, 2018’de Türkiye’de bilişim uzmanlarının toplam istihdam içindeki payını yüzde 2,6,
çalışmalarında bilişimden yararlananların oranını ise yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Rekabet gücü yüksek bir bilgi teknolojileri sektörüne
ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bakan Yılmaz, bu
çerçevede, nitelikli istihdamın geliştirilmesi konusuna
özellikle önem verdiklerine belirtti. BTS’de bilişim
alanındaki insan kaynağının geliştirilmesinin
vurgulandığına işaret eden Yılmaz, “Stratejide bilişim
alanındaki insan kaynağını geliştirmeye yönelik
eylemlerle nitelikli istihdamı yerel dinamiklerle
karşılayacak arzın oluşturulmasını amaçlıyoruz” dedi.

sektörlerde etkin şekilde kullanabilen bir beşeri sermaye
oluşturulması öncelikli ihtiyaç” diyen Yılmaz, yeni fırsat
ve çözümlere odaklanmaya ihtiyaç duyulduğunun altını
çizdi.
Yılmaz, 2015-2018 BTS ve Eylem Planı’nın, e-devletle
ilgili olanların dışında, ülkemizin bilgi toplumuna
dönüşümü açısından kritik başka eylemleri de içerdiğini
ifade ederek bu eylemlerin başarılı bir şekilde hayata
geçirildiğinde, Türkiye’nin küresel ölçekte yaşanan
bilgi toplumuna geçiş sürecine çok daha güçlü şekilde
eklemleneceğine inandığını vurguladı.
2010’da Türkiye’de bilişim uzmanlarının toplam
istihdam içindeki payının yüzde 1,7, çalışmalarında
bilişimden yararlananların oranının ise yüzde 10,9
olduğunu anımsatan Yılmaz, 2018’de bu oranları
sırasıyla, yüzde 2,6 ve yüzde 15’e çıkarmayı
hedeflediklerini duyurdu.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararınca
ülkemize uygun e-devlet organizasyon modelinin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca
hazırlanmasının öngörüldüğünü ve modelin nihai
halinin bir sonraki BTYK toplantısına sunulmasının
beklendiğini anlatan Yılmaz, “BTYK’da verilecek karar
doğrultusunda, ülkemizde e-devlet alanında uzun
süredir ihtiyacı hissedilen ancak sağlıklı bir şekilde
oluşturulamamış olan organizasyon modeli de
belirlenmiş olacak. Bu model çerçevesinde yürütülecek
koordinasyon çalışmalarının e-devlet projelerinin etkin
şekilde yürütülmesi ve bu alanda yaşanan sorunların
hızlı şekilde çözüme kavuşturulması açısından faydalı
olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Bakanlıklarının bilgi toplumu alanındaki kurumlar arası
koordinasyon rolünün dışında, bilişim alanında yoğun
ve katma değeri yüksek projeler de yürüttüğünü bildiren
Yılmaz, KaYa, KAYS ve SODES Projesi’nden söz etti.
Yılmaz, söyleşiyi “Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde
oluşturduğumuz Öncelikli Dönüşüm Programları, yakın
zamanda hazırladığımız Ar-Ge Reform Paketi, yeni BTS
ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz mikro
reformlar hep Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü
artırma ve onu bugün olduğundan daha zengin ve güçlü
kılma amacına yönelik” açıklamasıyla bitirdi.
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-Bildiğiniz üzere, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi
(BTS) ve Eylem Planı 6 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ülkemizin 2023 hedeflerinin
gerçekleştirilmesine yönelik bir politika aracı olarak
tasarladığımız stratejide Onuncu Kalkınma Planı’nda
tanımlanan bilgi toplumu politikaları ve hedeflerini
detaylandırarak bunların hayata geçirilmesine yönelik strateji
ve eylemleri belirledik.
Ülkemizin ihtiyaçlarına paralel şekilde, 2015-2018 BTS
ve Eylem Planı’nın ana odağı büyüme ve istihdam olarak
belirlendi. Malumunuz olduğu üzere, bilgi ve iletişim
teknolojileri (BİT) hayatın her alanına girmiş durumda;
kritik altyapıların yönetiminden, ticaretin elektronik
ortama taşınmasına, büyüyen şehirlerin ulaşım ve enerji
gibi sorunlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirilmesine
kadar çok geniş bir yelpazede bu teknolojilerin etkilerini
görebiliyoruz. Kamu hizmetlerinin sunumu da BİT’ten
nasibine düşeni aldı. Bu bakımdan BTS’de “Kamu
Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” başlıklı
eksene yer verdik. Bu eksende e-devlet hizmetlerinin
sunumunda etkinliğin sağlanması ve kullanıcı odaklılık
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ilkesinin benimsenmesi hedeflendi ve buna yönelik tedbirler
öngörüldü. Bu eksende belirlenen eylemlerden biri “Kullanıcı
Odaklı e-Devlet Hizmet Sunumunun Sağlanması” eylemi.
Bu eylem çerçevesinde öncelikle vatandaş ve girişimlerin
ihtiyaç ve beklentileri analiz edilecek, kamu iş süreçleri bu
anlayış çerçevesinde basitleştirilecek, hizmetler kullanıcının
en yüksek faydayı sağlayacağı şekilde tasarlanacak. Bu
eksende planladığımız bir diğer eylem de “Kurumsal Bilişim
Stratejilerinin Oluşturulması”. Bu eylem kapsamında yerel
yönetimler de dâhil olmak üzere kamu kurumlarının,
belirlenecek bir program dâhilinde mevcut kurumsal stratejik
planları ile uyumlu dönemsel bilişim stratejileri hazırlamaları
öngörülüyor. “Kurumsal Bilişim Stratejilerinin Oluşturulması”,
kurumların e-devlet hizmetleri sunumu amacıyla yapacakları
yatırım, teknoloji tercihleri, kurumsal kapasite, tasarruf
planları, fayda, maliyet, iş planı gibi unsurları kapsayacak. Bu
eylemlerin sorumluluğu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığımızda.
Bahsettiğim bu eylemlerden ayrı olarak, e-devlet projelerinin
etkin şekilde tasarlanıp yürütülmesi amacıyla “Kamu
Bilişim Yetkinlik Merkezinin Kurulması”, “Kamu Bulut Bilişim
Altyapısının Oluşturulması”, “Kamu Bilişim Tedarikinin
Etkinleştirilmesi” ve “e-Devlet Mevzuatının Gözden
Geçirilmesi” gibi eylemler de tasarlandı. Bu çalışmalar da
hayata geçirildiğinde, ülkemizde kamu kurumlarının bilişim
projelerini daha başarılı şekilde yürütmelerine imkân
sağlayan bir ortam oluşturulmuş olacak. Ayrıca, ulusal
e-devlet mimarisi açısından önem arz eden ve altlık teşkil
eden çeşitli projeler de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde
hayata geçirilecek. Mekânsal Adres Kayıt Sitemi, Ulusal
Coğrafi Bilgi Sistemi ve Elektronik Kimlik Kartı projeleri
bunlardan sadece birkaçı.

2015-2018 BTS ve Eylem Planı e-devletle ilgili olanların
dışında, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü açısından
kritik başka eylemleri de içeriyor. Bu çerçevede, önümüzdeki
dönemde ülkemizde fiber genişbant altyapılarının
yaygınlaştırılması, KOBİ’lerin bulut bilişimden daha fazla
yararlanmasının sağlanması, akıllı kentlere dönüşümün
hızlandırılması, ülkemizin bölgesel internet değişim noktası
olarak konumlandırılması, FATİH Projesi kapsamında
elektronik eğitim içeriği üretiminin desteklenmesi, siber
güvenlik mevzuatının tamamlanması gibi çok çeşitli alanlarda
çalışmalar yapılması öngörüldü. Bu eylemler başarılı şekilde
hayata geçirildiğinde, ülkemizin küresel ölçekte yaşanan
bilgi toplumuna geçiş sürecine çok daha güçlü şekilde
eklemleneceğine inanıyorum.

- Hükümet olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinden
etkili bir araç olarak faydalanarak, bilgi tabanlı
ekonomiye dönüşümü ve nitelikli istihdamı
geliştirmeyi hedefliyorsunuz. Bu hedefi
detaylandırabilir misiniz?
-BİT’in yaygın kullanımı sayısallaştırılabilen her türlü
bilginin iletimi, işlenmesi ve saklanmasını büyük ölçüde
kolaylaştırıp ucuzlattı; bu tür bilginin girdi olarak kullanıldığı
tüm ekonomik ve sosyal aktivitelerin yapısını değiştirmek
ve daha önce olmayan yeni ürün ve hizmetlerin ortaya
çıkmasına yol açmak suretiyle bilgi tabanlı yeni bir ekonomik
yapının oluşumuna zemin hazırladı. Bu açıdan bakıldığında,
Sanayi Devrimi sonrasında yaşanana benzer bir ekonomik
ve toplumsal yeniden yapılanma sürecinden geçiyor tüm
dünya. Bizim de ana hedefimiz, küresel ölçekte yaşanan
bu dönüşüme daha etkin şekilde dahil olarak bu süreçten
güçlenmiş ve refahını artırmış bir şekilde çıkmak. Böylesi
bir ekonomik yapıda başarılı olabilmek için, söz konusu
dönüşümün motoru olan BİT’i geliştirebilen ve tüm
sektörlerde etkin şekilde kullanabilen bir beşeri sermaye
oluşturulması öncelikli ihtiyaç. Ayrıca, bilgi ekonomisinin
sinir sistemini oluşturan genişbant altyapılarının toplumun
tüm kesimlerine makul maliyetlerle ulaştırılması gerekli.
Bunları tamamlayıcı olmak üzere, rekabet gücü yüksek bir
bilgi teknolojileri sektörüne, BİT’in ticaret, girişimcilik, eğitim
ve sağlık hizmetleri, şehirleşme vb. alanlarda ortaya çıkardığı
yeni fırsatlara ve çözümlere odaklanmaya ihtiyaç var. Son
olarak, bu teknolojilerin gündeme getirdiği yeni sorun ve
tehditlerle mücadele edebilmek için etkin bir veri koruma ve
siber güvenlik mevzuat altyapısını da oluşturmak gerekiyor.
BTS’de tüm bu alanlarda çalışmalar yürütülmesi öngörüldü.
Bunlar yapılırken de yerel kaynakların mümkün olduğunca
devreye alınması ve geliştirilmesi hedeflendi. Örneğin,
yaygın mesleki bilişim eğitimleri düzenlenmesi, üniversiteler
ve meslek liselerindeki bilişim müfredatının sektörün
ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi, yerel yönetimlerde
geliştirilecek akıllı uygulamaların desteklenmesi, yazılım
firmaları için lokasyon bağımsız teşvikler oluşturulması,
Türkçe sayısal içerik ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik
eylemler bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
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-156 sayfadan oluşan 64’üncü Hükümet Programı,
21 Kasım 2015’te açıklandı. Altı ayrı başlığın
yer aldığı programda 2015-2018 dönemini
kapsayan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) ve
Eylem Planı’nın hayata geçirileceği de belirtiliyor.
Strateji çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm
alanındaki yatırımlara daha da ağırlık verileceği;
kamunun e-dönüşümünün (e-Devlet) büyük oranda
tamamlanacağı ifade ediliyor. Konuya ilişkin neler
söylemek istersiniz?

Bu çerçevede, nitelikli istihdamın geliştirilmesi konusuna
özellikle önem veriyoruz. BTS’de öngörülen çalışmalar,
doğrudan veya dolaylı şekilde, nitelikli istihdama yönelik
talep oluşturacak. Stratejide bilişim alanındaki insan
kaynağını geliştirmeye yönelik eylemlerle nitelikli istihdamı
yerel dinamiklerle karşılayacak arzın oluşturulmasını
amaçlıyoruz. 2010 yılında ülkemizde bilişim uzmanlarının
toplam istihdam içindeki payı yüzde 1,7, çalışma yerlerindeki
faaliyetlerinde bilişimden istifade eden çalışanların oranı ise
yüzde 10,9’du. Hedefimiz bu oranları 2018 yılında, sırasıyla,
yüzde 2,6 ve yüzde 15’e çıkarmak. Öngördüğümüz eylemler
başarılı şekilde hayata geçirilebilirse sonraki yıllarda bu
oranlar daha da yükselecektir.

-Hükümet Programı’nda BTS çerçevesinde,
e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırlayarak,
uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi için
gerekli mekanizmanın oluşturulacağının altı
çiziliyor. Bir değerlendirme yapabilir misiniz?
-2016-2019 dönemini kapsayan Ulusal e-Devlet Stratejisi
ve Eylem Planı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı (UDHB) tarafından hazırlandı ve yakın zamanda
uygulamaya konacak. Bu Strateji belgesiyle e-devlet
alanında eksikliği hissedilen konularda çeşitli çalışmalar
yürütülmesi öngörülüyor. Ayrıca, Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 2013/102 sayılı kararı uyarınca
ülkemize uygun e-devlet organizasyon modelinin de UDHB
tarafından hazırlanması öngörüldü. Bakanlığın bu konudaki
çalışmalarında sona yaklaşıldı ve modelin nihai halinin bir
sonraki BTYK toplantısına sunulmasını bekliyoruz. BTYK’da
verilecek karar doğrultusunda, ülkemizde e-devlet alanında
uzun süredir ihtiyacı hissedilen ancak sağlıklı bir şekilde
oluşturulamamış olan organizasyon modeli de belirlenmiş
olacak. Bu model çerçevesinde yürütülecek koordinasyon
çalışmalarının e-devlet projelerinin etkin şekilde yürütülmesi
ve bu alanda yaşanan sorunların hızlı şekilde çözüme
kavuşturulması açısından faydalı olacağını düşünüyorum.

-Yeni BTS ve Eylem Planı’nda yer alacak bilgi
ve iletişim teknolojileri (BİT) ana başlıkları ve
projeleri neler olacak? Ne kadarlık bir bütçe
ayrılacak? Bakanlık olarak yürüttüğünüz diğer BİT
projeleri neler? Vatandaşa yansımaları konusunda
bilgilendirme yapabilir misiniz?
-Yeni Bilgi Toplumu Stratejisi’nde 8 ana eksen bulunuyor.
Bunlar;
· Bilgi Teknolojileri Sektörü
· Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet
· Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam
· Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Topluma Nüfuzu
· Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Güveni
· Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler
· İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret
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Bakanlığımız, bilgi toplumu alanındaki kurumlar arası
koordinasyon rolünün dışında, bilişim alanında yoğun
ve katma değeri yüksek projeler de yürütüyor. Kamu
yatırımlarına ilişkin proje değerlendirme ve finansman
sağlama konusundaki mevzuattan kaynaklanan görevlerimizin
sonucu olarak, bu alanlarda yürütülen çalışmalar da ön
plana çıkıyor. Bunlar arasında, kamu kurum ve kuruluşları
tarafından Yatırım Programı vasıtasıyla finanse edilmek
üzere iletilen projelerin daha teklif aşamasından başlayarak
yönetilmesini sağlayacak olan KaYa projesi, 26 farklı
bölgedeki Kalkınma Ajansları tarafından verilen desteklerin
tek bir sistem üzerinden yönetilmesini sağlayan KAYS
(Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) projesi ve dezavantajlı
bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal
bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki
göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal
yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık
vermeyi hedefleyen SODES (Sosyal Destek Programı)
projelerinin yönetimine yönelik SODES Bilgi Sistemi ön plana
çıkıyor. Bu projeler sayesinde proje teklif, değerlendirme
ve izleme süreçleri çok daha basit ve şeffaflığı sağlayacak
bir şekilde yürütülecek ve etkili kamu politikalarının
geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan sağlıklı veriye de
ulaşılabilecek.

-Bireylerin yaşam biçimleri ve alışkanlıklarını
belirlemede bilgi ve iletişim teknolojileri nasıl
bir rol üstleniyor? Bu konudaki görüş ve
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
-İçinde yaşadığımız dijital çağ ekonomik yapıyı dönüştürdüğü
gibi bireysel ve toplumsal hayatı da hızla dönüştürüyor;
zaten bu ikisi de birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili. Geleneksel
alandaki pek çok aktivite dönüşerek dijital alana geçiyor.
Bunu en net “dijital yerli” diyebileceğimiz çocuklar ve
gençlerde gözlemliyorum. Hızlı tüketiyorlar, aynı anda
birden fazla işle uğraşmayı seviyorlar. Ayrıca bilgiye erişim
ve bilginin yayılması tarihte hiç olmadığı kadar kolaylaştı,
bu da geleneksel pek çok yapının ve iş modelinin devre
dışı kalması ihtimalini doğuruyor. İnsanların yeni şeyler
öğrenmek ve birbirleriyle iletişim kurmak için aracılara pek
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ihtiyaç duymadığı bir dönem bu. Bireyler sosyal medya
üzerinden birbirleriyle ve geniş kitlelerle doğrudan iletişime
geçebiliyorlar, bilgi kaynaklarına kolayca erişebiliyorlar.
Bunun reklamcılık, habercilik, eğlence, ticaret vb. alanlardaki
yansımalarını çevremizde kolayca gözlemleyebiliyoruz.
Reklamlar artık kişiye özel hale getirilebiliyor, sıradan
insanlar bir cep telefonu ve internet bağlantısıyla gazeteciye
dönüşebiliyor, tüketiciler satın almak istedikleri giyim
ürünlerini internette sanal mankenler üzerinde deneyip
sipariş verebiliyorlar. Bugün sadece internet ortamında
hizmet veren haber siteleri var. Eskiden geleneksel
medyanın ortaya çıkardığı ünlüler artık sosyal medyada
ortaya çıkıyor, hem de çok daha hızlı şekilde, ama aynı hızla
da gündemdeki yerlerini bir başkasına bırakabiliyorlar.
Bu tür örnekler sayılamayacak kadar çok ve bunların tüm
sonuçlarının olumlu olmadığını da teslim etmek lazım.
Örneğin, sosyal medya insanlarla doğrudan iletişim kurmak
açısından inanılmaz bir imkan ama aynı ortam örgütlü
dezenformasyon faaliyetleri için de rahatlıkla kullanılabiliyor.
Bireysel internet haberciliği çok güzel ama bu faaliyetleri
yürütenlerin kurallara ve etik değerlere bağlılığını geleneksel
medyada olduğu gibi denetlemek pek kolay değil. İnternet
bankacılığı hayatı inanılmaz kolaylaştırıyor ama yeterince
bilinçli ve tedbirli olmazsanız hesabınızdaki paranın
buharlaştığını da görebilirsiniz. Çocuklarımızın ödevleri için
internette araştırma yapabiliyor olması eğitim açısından
çok önemli ama bu araştırma sırasında uygunsuz içerikle
karşılaşmayacaklarını garanti etmek zor.
BİT bireysel ve toplumsal yaşamın çeşitli boyutlarının
kendisine hayat alanı bulduğu alternatif bir dünya oluşturdu;
kimileri bunu “sanal dünya” olarak adlandırıyor. Adı sanal
olsa da bu dünyada yapılanlar ve yaşananlar gerçek, insanları
ve toplumları gerçekten etkileyen sonuçları var. Şahsen
bu dünyanın bireysel ve toplumsal alandaki uzun dönemli
etkilerini yeterince öngörebilme ve değerlendirebilme
kabiliyetimizin olmadığını düşünüyorum; biraz el yordamıyla
ve yaşayarak öğreneceğiz gibi görünüyor. Tam da bu sebeple
BİT ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak takip etmemiz ve
kamusal politikalarımızı sürekli şekilde yeni öğrendiklerimiz
çerçevesinde güncellememiz gerekiyor. Bunu yapamazsak
ortaya çıkan fırsatları hızlı şekilde değerlendirme, riskleri de
bertaraf etme imkânımız olmayacak.

-Bilişim toplumuna dönüşüm yolunda bakanlığınız
çalışmaları çerçevesinde oluşturulan; bilişim
sektörü sivil toplum kuruluşlarının (STK) da yer
aldığı e-Dönüşüm İcra Kurulu hâlâ var mı?
-e-Dönüşüm İcra Kurulu geçtiğimiz dönemde önemli bir
boşluğu doldurarak bu alanda ihtiyaç duyulan koordinasyon
çalışmalarının yürütülmesinde etkin rol oynadı. 20152018 BTS ve Eylem Planı’nın uygulamaya girmesiyle
bu koordinasyon yapısında bazı değişikliklere gittik. Bu
çerçevede, en üst karar organı olarak, Kalkınma Bakanı’nın

başkanlığında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ile
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın katılımıyla Yönlendirme
Kurulu oluşturuldu. Yönlendirme Kurulu’na çalışmalarında
destek olmak üzere, ilgili kamu kurumlarının üst düzey
bürokratları ile STK temsilcilerinden müteşekkil bir de
Danışma Kurulu oluşturacağız. Stratejinin koordinasyonu
bu yapılar eliyle sağlanacak. Bu açıdan bakıldığında, yeni
yönetişim mekanizmasında da e-Dönüşüm İcra Kurulu’ndaki
katılımcı yaklaşımın benimsendiğini söyleyebiliriz.

-Avrupa Birliği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika
Destek Programı (ICT PSP) halen devam ediyor mu?
Türkiye, Program çerçevesinde ne gibi çalışmalar
yürütüyor?
-Avrupa Birliği’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek
Programı (ICT PSP) 2007-2013 yılları arasında uygulandı.
Bu program kapsamında, ülkemizden ilgili taraflar 23
farklı projede yer aldı. Bu projelerin bir kısmı hala devam
ediyor. ICT PSP programının 2013 yılında tamamlanmasının
ardından bu alandaki projeler ulusal koordinasyonu TÜBİTAK
tarafından yürütülen AB Horizon 2020 Çerçeve Programı
üzerinden desteklenmeye başlandı.

-Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını
ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere
desteklenmesine ilişkin konuları düzenleyen
Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair
Kanun Tasarısı kanunlaştı mı? Kanun neleri
kapsıyor? Daha yeni açıklanan Ar-Ge Reform Paketi
ile nasıl ilişkilendirilebilir?
-Kamunun bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin etkin
işlemesini sağlamak üzere kullandığı önemli araçlardan biri
olan araştırma altyapılarının kurulması ve geliştirilmesi için
Kalkınma Bakanlığı tarafından Yatırım Programı kapsamında
destekler sağlanıyor.
Türkiye’de özellikle 2000’li yılların başından itibaren
araştırma altyapılarının geliştirilmesi için önemli adımlar
atıldı. Ancak, kurulmuş olan altyapıların yönetim, işletim
ve personel istihdamında birtakım sorunlar yaşandığı ve
bu sorunlar nedeniyle söz konusu altyapıların ülkemizin
bilimsel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkısının
istenen ölçüde olmadığını da gözlemliyoruz. Bu çerçevede,
Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurumları,
özel sektör temsilcileri, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşlarının katkıları alınarak, araştırma altyapılarını etkin
ve sürdürülebilir yapılara dönüştürmek üzere; yönetim,
finansman, insan kaynağı ve performans değerlendirmesi gibi
hususlarda düzenlemeler içeren bir yasal çerçeve hazırlığı
yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda, 6550 sayılı Araştırma
Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 10/07/2014
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz
konusu Kanun’la, araştırma altyapıları kendi bütçesi ve
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· Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik
Stratejide bu eksenler altında 72 adet eylem tanımlandı.
Eylemlerin bir bölümü kurumsal ve yasal düzenleme
niteliğinde çalışmalar, bazıları da kamu kurumlarınca
yürütülecek bilişim projeleri. Bu çalışmaların hayata
geçirilmesi için belirli bir bütçe öngörülmedi, zira
çalışmaların/projelerin çoğunun maliyet öngörüsü yapmaya
imkân veren detaylı kapsamı eylemler uygulamaya geçtiğinde
netleşecek. Yürütülecek çalışmalar ve hayata geçirilecek
projeler için ihtiyaç duyulan kaynak Yatırım Programı
çerçevesinde karşılanacak. Yerel uygulamalara verilecek
destekler ise Kalkınma Ajansları üzerinden ilgili taraflara
aktarılacak.

kurumsal yönetim anlayışına sahip yapılar olarak düzenlendi.
Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından verilecek yeterlik
kararı ile araştırma altyapılarının tüzel kişiliğe haiz bir şekilde
iş ve işlemlerine devam etmesi öngörülüyor. Performans
bazlı fonlanacak olan altyapılara çeşitli vergi muafiyet ve
istisnaları da sağlanacak. Fikri mülkiyet hakkı, personel
istihdamı, uluslararası işbirlikleri gibi konularda düzenlemeler
yapan Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan
yönetmelikler de 28/08/2015 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6550 sayılı Kanun ile Ar-Ge
Reform Paketi kapsamında yapılması planlanan değişiklikler
ülkemizin Ar-Ge ve yenilik ekosistemi içinde birbirini
tamamlayıcı bir nitelik arz ediyor.

-Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10
ekonomisinden biri olma hedefi gerçekleşebilecek
mi?
-Bu elbette iddialı bir hedef ama Türkiye de iddialı bir ülke.
Aslına bakarsanız, gerek tarihi gerekse üzerinde bulunduğu
coğrafya dikkate alındığında ülkemizin iddialı olmama gibi
bir seçeneği de olmadığını düşünüyorum. Biz de hem iddialı
bir hedef koyduk hem de bu hedefe ulaşmamıza yardımcı
olacak ekonomik reformları hayata geçirme konusunda yoğun
şekilde çalışıyoruz. Bunu sizler de yakından takip ediyorsunuz
zaten. Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde oluşturduğumuz
Öncelikli Dönüşüm Programları, yakın zamanda hazırladığımız
Ar-Ge Reform Paketi, yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve
önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz mikro reformlar
hep Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artırma ve onu
bugün olduğundan daha zengin ve güçlü kılma amacına
yönelik.

-Eklemek istediğiniz başka konular var mı?
-Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, bunu değiştirme şansımız
yok. Gerek komşumuz olan ülkelerde gerekse yakın
coğrafyamızdaki siyasi ve ekonomik sorunlar hepimizin
malumu. Böyle bir coğrafyada kendi ekonomik dinamizmimizi
ve katma değer üretme kabiliyetimizi geliştirmek özellikle
önemli. Zira ülkemizi de kaçınılmaz olarak etkileyen çevresel
faktörlerde ortaya çıkan hızlı değişimlerden kaynaklı
olumsuz etkileri en aza indirmek ancak böyle mümkün.
Bu nedenle hükümetimiz gerek askeri gerek sivil alanda
yerli teknoloji geliştirilmesi konusunda yoğun çaba sarf
ediyor. Bilişim alanında olduğu gibi Ar-Ge ve inovasyonun
geliştirilmesi noktasında da kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.
Bunlardan ayrı olarak ulaştırma, lojistik, makine endüstrisi
gibi geleneksel sektörlerde de ülkemizin rekabet gücünü
artırmaya odaklı çeşitli çalışmalarımız var. Bunların hepsi
ancak ilgili tarafların etkin desteğiyle başarıya ulaşabilecek
girişimler. Bu nedenle, ilgili tüm tarafların hükümetimizin
yürüttüğü bu nitelikteki çalışmalara hem tasarım hem de
uygulama aşamasında etkin destek vermesinin son derece
önemli olduğuna inanıyor ve bu desteği beklediğimi ifade
etmek istiyorum.

64. hükümetin bilişim hedeflerinin değerlendirilmesi
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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Etkin sonuçlar için
e-Devlet’te eşgüdümü üst siyasi iradenin
yönetmesi önemli
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Koru:

E-Devlet konusunda,
kurumlar arasında
ortak politikalar
oluşturulup
eşgüdümünün bir üst
siyasi irade tarafından
yönetilmesinin etkin
sonuçlar alınması

64’üncü Hükümet Programı’nda yer alan bilişim politikalarına ilişkin görüşlerini aldığımız Dışişleri Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru, günümüzde kamunun e-dönüşümünün hızlı bir şekilde sağlanmasının
kaçınılmazlığının altını çizdi. Dışişleri Bakanlığı’nın e-dönüşümün tamamlanması için diğer kurumlarla eşgüdüm
halinde çalıştıklarını aktaran Koru, “Bu bağlamda, 2016-2019 e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı çalışmalarına aktif
bir şekilde iştirak etmekteyiz” dedi.
Koru, bakanlığın, bilişim teknolojileri alanındaki bilgi birikimi ve tecrübelerini diğer ülke ve kurumlarla paylaşmak
istediğini belirterek, yurtdışında yaşayan 6 milyon dolayında vatandaşa konsolosluk hizmetleri sunduklarına
dikkat çekti. Bakanlığın e-yazışma entegrasyonunu 11 kamu kurum ve kuruluşuyla tamamladığı söyleyen Koru, bu
kurumlarla e-imza uygulamasına geçildiğini kaydetti.
e-Vize sistemi ile ülkemizi ziyaret eden 12 milyonun üzerinde yabancıya elektronik ortamda vize verildiğini ifade
eden Koru, vize başvurularını sanal ortamda hazırlayıp iletmeyi sağlayan Vize Ön Başvuru Otomasyon Sistemini 5
Ocak 2016 tarihinde uygulamaya koyduklarını anımsattı.
Birçok alanda alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkarak kendi geliştirdikleri bilişim çözümleri ve araçlarını
kullandıklarına işaret eden Koru, görev alanlarına giren hizmetleri, işlem ve teknolojinin izin verdiği ölçüde
elektronik ortama taşımayı, diğer kurumların yürüttüğü bilişim projeleriyle entegre etmeyi amaçladıklarını anlattı.
“E-Devlet konusunda, kurumlar arasında ortak politikalar oluşturulması ve bunun eşgüdümünün bir üst siyasi
irade tarafından sağlanarak yönetilmesi etkin sonuçlar alınması bakımından önem taşıyor” diyen Koru, sözlerini
kurumlardaki sistemlerin birbirleriyle konuşur hale getirilmesi, ortak veri merkezlerinin kurulması, hızlı ve güvenli
sistemler oluşturulmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak tamamladı.

bakımından önem
-156 sayfadan oluşan 64’üncü Hükümet Programı, 21
Kasım 2015’te açıklandı. Altı ayrı başlığın yer aldığı
Hükümet Programı’nda, ülkemizin bilgi toplumuna
dönüşümünde önemli yatırımlara daha da ağırlık
verileceği; kamunun e-dönüşümünün (e-Devlet) büyük
oranda tamamlanacağı ifade ediliyor. Bakanlığınızın bu
noktada rolü ne olur?

taşıdığına dikkat çeken
Koru, kurumlardaki
sistemlerin birbirleriyle
konuşur hale
getirilmesi, ortak
veri merkezlerinin
kurulması, hızlı ve
güvenli sistemler
oluşturulmasının
kaçınılmaz olduğunu
vurguladı.

-Günümüzde kamunun e-dönüşümünün hızlı biçimde
sağlanması kaçınılmaz. Ülkemizin bu dönüşümü en kısa
zamanda gerçekleştirmesi gerektiğine, bunun için de kamu,
özel sektör ve üniversitelerin bu yönde çaba sarf etmesinin,
işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmasının şart olduğuna
inanıyorum.
Bakanlığımız, yurtdışında yaşayan 6 milyon dolayında
vatandaşımıza konsolosluk hizmetleri sunuyor. Bu hizmetleri,
diğer ilgili bakanlıklar adına yerine getiriyor; işlemlerin en
kısa zamanda ve en düşük maliyetle, vatandaşlarımızın
memnuniyetini artıracak, kendilerine ilave yük getirmeyecek
bir teknolojik alt yapı ve düzenlemeyle gerçekleştirmeye
çalışıyor.
Bunun dışında bakanlığımız, e-yazışma entegrasyonunu
11 kamu kurum ve kuruluşuyla tamamladı, dolayısıyla bu
kurumlarla e-imza uygulamasına geçti. Diğer kurumlarla da
bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor ve teknik testler yapılıyor.
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Öte yandan, bakanlığımızca 2013 yılında uygulamaya
konulan e-Vize sistemi sayesinde, ülkemizi ziyaret eden
12 milyonun üzerinde yabancıya elektronik ortamda vize
verildi. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz son projemiz olan,
yabancılara temsilciliklerimize yapacakları vize başvurularını

sanal ortamda hazırlama ve iletme imkanı sağlayan Vize
Ön Başvuru Otomasyon Sistemini 5 Ocak 2016 tarihinde
uygulamaya koymuş bulunuyoruz.
Ayrıca, bakanlığımızca hazırlanan ve diğer kamu kurumlarının
da yararlanabileceğini düşündüğümüz bazı verilerin (ülkeler
veri tabanı, kim kimdir gibi) bu kurumların istifadelerine
sunmaya yönelik Kamu Kurumları Bilgi Sistemi Projemiz de
2014 yılında uygulamaya kondu. Bakanlığımız, e-dönüşümün
tamamlanması için diğer kurumlarla eşgüdüm halinde çaba
sarf ediyor. Bu bağlamda, 2016-2019 e-Devlet Stratejisi ve
Eylem Planı çalışmalarına aktif bir şekilde iştirak ediyoruz.
-Hükümet Programı’nda yerel yönetim hizmetlerinin
elektronik ortamda, ortak norm ve standartlarda
sunulmasını sağlayacak ve e-Devlet Kapısı’na entegre
edilen hizmetleriniz neler? Bu hizmetlerin sayısını
artmayı düşünüyor musunuz?
-Yurtdışındaki konsolosluk birimlerimizde bu ülkelerde
yaşamakta olan vatandaşlarımıza sunmakta olduğumuz
pasaport, nüfus, askerlik ve noterlik gibi işlemler ile

64. hükümetin bilişim hedeflerinin değerlendirilmesi
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yabancıların vize başvurularını sanal ortama taşıyarak, zaman,
kırtasiye ve emek giderlerinde tasarruf sağlıyoruz.
Bahsekonu işlemleri, e-Konsolosluk projemiz kapsamında İçişleri
Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi
ile entegre bir sistem içerisinde yerine getiriyoruz. Böylece,
evvelce posta yoluyla yapılan, haftalar hatta aylar süren bazı
işlemler birkaç dakika içerisinde sonuçlanır hale geldi. Son olarak
noterlik işlemlerinin de Noterler Birliği ile entegre bir şekilde
yerine getirilmesine yönelik çalışmalarımız kısa bir süre sonra
tamamlanacak. Bu şekildeki entegre hizmetlerin sayısını da artırmayı
düşünüyoruz.
-Dışişleri Bakanlığı, kurulduğu ilk zamanlardan bu yana günün
bilişim teknolojisinden (BT) azami derecede yararlanan bir
kurum olarak, e-Konsolosluk ve e-Vize projeleri ile birlikte
Uluslararası Kuruluşlar ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler
kapsamında yürütülen bilişim ve iletişim teknolojileri
çalışmalarınız ve projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

-Günümüzde teknoloji, hayatımızın vazgeçilmez
bir parçası haline geldi. Örneğin akıllı telefon veya
tablet bilgisayarlar artık yaşamımızın değişmez
öğelerini oluşturuyor. Bundan 10-15 yıl önce
böyle bir durumu tasavvur dahi edemezdik.
Kullanıcıların yaş ortalaması da giderek düşüyor.
Bugün çocuk yaşta olanlar, tabletlerde çocuk filmleri
izliyor, oyunlar oynuyor ve bu cihazları çok rahat
kullanabiliyorlar. İlkokul birinci sınıftaki çocuklar
ev ödevlerini bilgisayarlarda yapıyorlar. Tabiatıyla
teknolojinin ve cihazların hayatımıza girmesi yaşam
biçimimizi ve alışkanlıklarımızı da değiştiriyor,
yeniden biçimlendiriyor.

Teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken, aynı zamanda
hızlandırıyor da. Eskiden kamuda bir işlemimiz saatler,
hatta günler alırken, bizler işlemin tamamlanmasına kadar
sabredebiliyorduk; günümüzde ise aynı işlemin sanal
ortamda ekrana birkaç dokunmayla anında tamamlanmasını
bekliyoruz. Teknoloji işlerin kısa zamanda bitirilmesine izin
verdikçe, insanlar da giderek daha sabırsız oluyor galiba…
Mesleğimizde, işyerimizde veya okulumuzda sorumluluk
alanımız kapsamında verilen görevleri de eskiye nazaran daha
kısa sürede bitirmemiz bekleniyor. Buna göre üstlenilen iş ve
görevler de nitelik ve nicelik olarak artabiliyor.
Günlük hayatta bilmediğimiz hususları, merak ettiğimiz tüm
konuları internette araştırmadan yapamıyoruz. İnternet,

hayatımızın öyle bir parçası haline geldi ki birçok işimizi onsuz
yapamaz, onsuz vakit geçiremez hale geldik. İnternet çağında
doğup büyüyen çocukların da yaşam ve düşünce biçimleri
buna göre şekilleniyor tabiatıyla.
-Eklemek istediğiniz başka konular var mı?
-E-Devlet konusunda, kurumlar arasında ortak politikalar
oluşturulması ve bunun eşgüdümünün bir üst siyasi irade
tarafından sağlanarak yönetilmesi etkin sonuçlar alınması
bakımından önem taşıyor. Buna yönelik olarak kurumların
sahip olduğu sistemlerin birbirleriyle konuşur hale getirilmesi,
ortak veri merkezinin kurularak ilgili kurumların hızlı şekilde
ulaşabileceği daha güvenli sistemler oluşturulmasının önemli
olduğunu düşünüyorum.

-Bakanlığımız, bilişim teknolojileri alanındaki bilgi birikimi ve
tecrübelerini diğer ülke ve kurumlarla paylaşmak istiyor. Bu
düşünce ve yaklaşımla, bazı ülkelere bilişim ve iletişim altyapılarının
kurulumunda deneyimlerimizi ve desteğimizi sunuyoruz.
E-Konsolosluk ile e-Vize projelerimiz, uluslararası kuruluşlarda
tanıttığımızda yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde
bu projelerimizi Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı ile Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen çeşitli
etkinliklerde tanıtma imkânı bulduk. Bu projelerimiz kimi alanlarda
örnek uygulama olarak gösteriliyor.
-Kamu hizmetlerinin bütünüyle elektronik ortama taşınması
noktasında Dışişleri Bakanlığı, devletin yürüttüğü diğer bilişim
projeleriyle entegre olarak, görev alanınıza giren hizmetleri
teknolojiyi kullanarak sürekli olarak ileri götürme hedefinizi
detaylandırabilir misiniz?
-Bakanlığımız, sadece yurtdışındaki vatandaşlarımıza konsolosluk
hizmetlerinin sunulmasında değil, bakanlık personelinin mesai
saatlerinde ihtiyaç duyduğu elektronik yazışma, karşılıklı haberleşme,
kurumsal bilgi bankası, bakanlık nöbet uygulaması, mali işlemlerin
yönetimi, elektronik arşiv gibi birçok alanda alışılagelmiş yöntemlerin
dışına çıkarak kendi geliştirdiği bilişim teknolojileri çözümlerini
ve bilişim araçlarını kullanıyor. Bu da emek, zaman ve diğer
harcamalardan tasarruf etmemizi sağlıyor.
Dolayısıyla görev alanımıza giren kamu hizmetlerini, işlemlerin
ve teknolojinin izin verdiği ölçüde elektronik ortama taşımayı,
diğer kurumların yürüttüğü bilişim projeleriyle entegre etmeyi
amaçlıyoruz. Burada nihai hedef, vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti
daha kısa zamanda ve düşük maliyette verebilmek, çalışma koşullarını
verimli kılmak ve müşteri ile kullanıcı memnuniyetini sağlamak.
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-Bireylerin yaşam biçimleri ve alışkanlıklarını belirlemede bilgi
ve iletişim teknolojileri nasıl bir rol üstleniyor? Bu konudaki
görüş ve değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
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NVİ Genel Müdürü Dr. Sarıcan:

T.C. Kimlik Kartları,

uluslararası standartlara uygun
güvenlik öğelerini barındıracak

Halen kullanılan nüfus cüzdanlarının yerine, 10 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi’nde çalışmalar
tamamlanırken, kimlik kartı Yaygınlaştırma Projesi başlatıldı. Proje hakkında bilgi aldığımız İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürü Dr. Ahmet Sarıcan, 3-4 yıl içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması
öngörülen kimlik kartının, polikarbon materyalden oluşacağını belirtti. Sarıcan, temaslı ve temassız çip içeren
ve Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu’nun (International Civil Aviation Organization- ICAO) uluslararası
standartlara uygun en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kartın, her çeşit taklit, tahrif ve sahteciliği
ortadan kaldıracak özelliklerde olacağını kaydetti.
Kimlik Kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel, elektronik ve biyometrik olmak üzere farklı
güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılacak. Bu sayede kurumlar güvenli kimlik doğrulama
olanağına sahip olacaklar. Verilerin işlendiği ve saklandığı Kişiselleştirme Merkezi Binası, uzaktan veri çalınmasına
karşı Tempest NATO Zone 2 standartlarında inşa edildi. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan
vatandaşların başvuruları “Gezici Kayıt Terminalleri” ile alınacak. Başvurusu alınan vatandaşların kimlik kartları
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü’nde kişiselleştirildikten sonra posta ile vatandaşın belirttiği
adrese teslim edilecek. Bu süre içerisinde vatandaşlar kimlik kartının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden,
çağrı merkezinden, SMS ya da e-posta ile takip edebilecek.
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi Projesi (MERNİS), e-devlet çalışmalarının temelini teşkil ediyor. MERNİS’te e-Devlet
Kapısı ile entegrasyonlar Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) ve e-Vatandaşlık Sistemi (EVS) üzerinden gerçekleştiriliyor.
KPS’de günlük yaklaşık 20 milyon sorgulama yapılıyor. EVS üzerinden de e-imza/mobil imza ile adres beyan işlemi
yapılabilmesi sağlanıyor. Bu sayede e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların adres bilgilerini kontrol edebilmesi ve
e-imza/mobil imza ile adres beyanı yapabilmesine olanak veriliyor.
NVİ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen diğer e-devlet projeleri; KPS, Adres Kayıt Sistemi, Mekansal Adres Kayıt
Sistemi, e-Vatandaşlık Sistemi ve T.C. Kimlik Kartı Sistemleri MERNİS Projesi’nin temeli üzerine inşa ediliyor.

-Merkezî Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) Projesi’nin
gelişimi ve bugünkü durumu nedir?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Dr. Sarıcan, kimlik kartı projesinde çalışmaların tamamlanıp
yaygınlaştırma projesinin başlatıldığını bildirdi. Çip içeren, uluslararası standartlara uygun ve tek tip
olacak kartların, 3-4 yıl içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması öngörülüyor.

-Ekonomik, teknolojik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda
meydana gelen hızlı değişiklikler sonucunda giderek artan
nüfus hareketleri, yoğun uluslararası ilişkiler; nüfus kayıt
sisteminin etkin, güvenilir ve süratli bir şekilde yürütülmesini
zorunlu kılıyor. Nüfus kayıt sistemini çağımızın gereklerine
uygun bir yapıya kavuşturmak amacıyla uygulamaya konulan
ve MERNİS olarak ifade edilen Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi
Projesi ile nüfus kayıtlarının elektronik ortamda merkezi bir
yapıda tutulması ve bu bilgilerin kamu hizmetleri açısından
çok amaçlı kullanılması hedeflendi.
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MERNİS tüm kimlik, nüfus olayı ve yerleşim yeri bilgilerini
elektronik ortama aktarılmasını ve bu bilgilerde meydana

gelen her tür değişikliğin 970 İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden
anlık güncellenmesini sağlıyor. MERNİS kapsamında
oluşturulan, merkezi veri tabanı üzerinde çalışan merkezi
yazılımlar, 970 İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde yer alan yaklaşık
10 bin personel tarafından kullanılıyor. MERNİS ile İlçe Nüfus
Müdürlükleri’nden vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin hız
ve veriminin artması sağlanıyor.
MERNİS ilk e-devlet projelerinden olup, ülkemizdeki
e-devlet projelerine de ilham kaynağı olmuştur. MERNİS
kapsamında verilen T.C. Kimlik Numarası ile vatandaşlarımız
elektronik ortamda tekil olarak tanımlanabilmiştir. Bu sayede,
ülkemizde kurumların vatandaşlarımız için kullandığı farklı
numaralar tekleştirilmiş ve vatandaşlarımız için her kurumda
kullanılan farklı numara ve işaretler de sona erdirilmiştir.
Farklı sistemlerde yer alan veriler T.C. Kimlik Numarası
üzerinden eşleştirilerek, daha anlamlı veri ve istatistikler elde
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MERNİS uygulama yazılımının çevrimiçi çalışmaya başlaması
ile vatandaşların işlemlerini kayıtlı oldukları ilçeden yapma
zorunlulukları ortadan kalkmış ve herhangi bir ilçeden
nüfus işlemi yapılabilir hale gelmiştir. Bu sayede, Genelde
nüfusa kayıtlı oldukları ilçeden farklı bir ilçede ikamet
eden vatandaşların, İşlem yaptırmak için kayıtlı oldukları
ilçeye gitmek için harcadıkları zaman ve maliyetten; Farklı
ilçeleri ilgilendiren işlemlerde gerekli bilgilerin yazışma ve
fax ile gönderilmesinden kaynaklanan zaman ve iletişim
maliyetlerinden tasarruf edilmiş; Vatandaş ile ilgili tüm
işlemlerin tek numara üzerinden takip edilmesi ve isim
benzerliklerinden kaynaklanan hatalardan oluşan zaman
kaybı ve maliyetten tasarruf edilmiş; Sağlık, sosyal hizmetler,
eğitim, askerlik gibi hizmetlerde planlamaların sağlıklı bir
şekilde yapılabilmesi sağlanmış ve kaynak israfının önüne
geçilmiştir.

-MERNİS Projesi dünyada ilk e-devlet projelerinden
biri. Ülkemiz ve Avrupa’daki tüm projelere de örnek
olmuş bir proje. Gelinen noktada proje nasıl bir
aşamada seyrediyor? Ne gibi güncellemelere tabi
tutuluyor.
-MERNİS Projesi, e-devlet çalışmalarının temelini teşkil
ediyor. Bu proje sayesinde, Nüfus kayıtlarının daha sağlıklı
tutulması; Nüfus ve aile istatistiklerinin daha hızlı ve sağlıklı
şekilde alınması; Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden kurum ve kuruluşların
ihtiyaç duyduğu nüfus bilgilerine hızlı erişimi; MERNİS veri
tabanında yer alan bilgilerin Kanunda öngörülen esaslar
çerçevesinde elektronik ortamda kurum ve kuruluşlarla
paylaşılması sağlanmıştır.
MERNİS, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
(NVİGM) tarafından geliştirilen diğer e-devlet projeleri için
temel oluşturmuş ve Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Kayıt
Sistemi, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi, e-Vatandaşlık Sistemi
ve T.C. Kimlik Kartı Sistemleri bu temel üzerine inşa edilmiştir.
2005 yılında hayata geçirilen Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS),
MERNİS ve Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) tutulan
bilgileri sınırlandırılmış olarak alıcı kurumlar (kamu kurumları)
ve diğer kişiler (diğer tüzel kişilikler) ile ilgili mevzuatta
belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, güncel ve güvenli bir
şekilde, 7 gün 24 saat esasına göre çevrim içi paylaşılmasını
sağlayan sistemdir.
Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ile; NVİGM’de tutulan nüfus
ve adres bilgileri, elektronik ortamda, kamu kurumları ile
bunların dışında kalan diğer tüzel kişiliklerin hizmetine
sunulmuştur. Böylece, kurum ve kuruluşların ihtiyaç
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duydukları nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri adresi gibi
bilgi ve belgeleri nüfus müdürlükleri ile yazışma yapmadan
veya vatandaşlardan istemeden doğrudan ve anında KPS’den
temin ederek hizmet vermeleri mümkün hale gelmiştir. KPS
üzerinden günlük yaklaşık 20 milyon sorgulama yapılıyor.
Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda, adres
işlemlerindeki dağınık yapının tek bir kurumda toplanması,
adres bilgilerinin standardının belirlenmesi ve belli ilkeler
çerçevesinde paylaşımının sağlanması amacıyla 2007 yılında
Adres Kayıt Sistemi oluşturulmuştur. Bu kapsamda, Türk
vatandaşları ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun
8 inci maddesinde belirtilen yabancıların adres bilgileri
elektronik ortamda güncel olarak tutuluyor. Bu bilgiler, Kimlik
Paylaşımı Sistemi (KPS) vasıtasıyla yetki verilen kurum ve
kuruluşlarla paylaşılıyor.
Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi, Elektronik
ortamda güvenilir ve merkezi olarak tutulan metinsel
adres bilgilerinin koordinat verileriyle tanımlanarak coğrafi
(mekansal) nitelik kazandırılması yoluyla AKS’nin daha
sağlıklı işleyen ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması;
Diğer kurum ve kuruluşların adres bilgileri ile daha efektif bir
şekilde çalışabilecekleri entegrasyon altyapısının kurulması;
Yapı ruhsatı surecinin elektronik ortama aktarılması ile Yetkili
idareler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar
arasında gerekli belge ve verilerin elektronik ortamda
paylaşımının sağlaması amacıyla 2012 yılında faaliyete
geçirilmiştir. Söz konusu Projenin tüm ülke genelinde
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
2010 yılında hayata geçirilen e-Vatandaşlık Sistemi’nin
1. Adımında, vatandaşlık kazanma veya kaybetme
başvurularının alınması, değerlendirilmesi, onaylanan
başvuruların MERNİS Sistemi’ne kullanıcı müdahalesi
olmadan kaydedilmesi gibi tüm vatandaşlık işlemlerinin
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda Konsolosluk.
net uygulaması ile yapılan entegrasyon sayesinde yurtdışında
dış temsilciliklerimize yapılan vatandaşlık başvurularının
da e-Vatandaşlık Sistemi’ne eklenmesi ve ilgili süreçlerin
yürütülmesi sağlanmıştır.
2012 yılı sonunda tamamlanan e-Vatandaşlık Sistemi’nin 2.
Adımında, doğum, evlenme, boşanma, kayıt düzeltme gibi
diğer kurumlar tarafından verilen kararlar doğrultusunda
MERNİS’e tescil edilmesi gereken işlemlerin elektronik
ortamda iletilebilmesi ve anlık olarak MERNİS’ e işlenmesi
için gerekli altyapı oluşturulmuş. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan
entegrasyon sayesinde dış temsilciliklerimizden yapılan
doğum, evlenme, ölüm gibi işlemler anlık olarak MERNİS
veri tabanına işleniyor. Diğer kurumlar ile entegrasyonlar için
mevzuat değişikliğinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sahip oldukları nüfus
cüzdanlarının yerine, uluslararası standartlara uygun, her
çeşit taklit, tahrif ve sahteciliği ortadan kaldıracak özelliklerde
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edilebilmiş, daha doğru planlamalar yapılabilmiştir. MERNİS,
güvenilir bilgi desteği ile devletin iş ve işlemlerinde hızın
artmasını sağladığı gibi entegre edildiği e-devlet projelerinin
de giriş anahtarı olmuştur.
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Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) verilebilmesi
için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında
çalışmalar tamamlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Yaygınlaştırma Projesi başlatılmıştır.

-MERNİS Projesi’nin paydaşları kimler? Projenin
yürütülmesinde hangi kurum, kuruluş ve firmaların
katkısı oldu?
-MERNİS Projesi’nin geliştirilmesinde bugüne kadar Orta
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Koç Sistem, Meteksan
Sistem, Kale Yazılım firmalarının katkısı olmuştur. MERNİS ve
MERNİS altyapısı ve verilerini kullanan diğer KPS, AKS, MAKS,
e-Vatandaşlık, TCKK projeleri de değerlendirildiğinde, proje
paydaşlarında, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,
kamu kurum kuruluşları, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Özel
kuruluşlar, bankalar, noterler, Türkiye’ de yaşayan yabancılar
ve vatandaşlarımız yer alıyor.

- MERNİS Projesi’nin genel anlamıyla sağladığı
hizmetler neler? E-Devlet kapısı ile entegrasyonu
nasıl gerçekleştiriliyor?
-MERNİS tüm kimlik, nüfus olayı ve yerleşim yeri bilgilerini
elektronik ortama aktarılmasını ve bu bilgilerde meydana
gelen her tür değişikliğin ülkenin her tarafına dağılmış 970
İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden anlık güncellenmesini sağlıyor.
KPS ile, MERNİS ve UAVT veri tabanında tutulan bilgiler alıcı
kurumlar ve diğer tüzel kişilerle verilen yetkiler çerçevesinde,
güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat esasına göre
çevrim içi paylaşılıyor.
e-Devlet Kapısı ile entegrasyonlar KPS ve e-Vatandaşlık
Sistemleri (EVS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Genel olarak,
vatandaşlarımıza ait kimlik, nüfus cüzdan, yerleşim yeri
bilgileri KPS üzerinden sunuluyor ve EVS üzerinden e-imza/
mobil imza ile adres beyan işlemi yapılabilmesi sağlanıyor.
Bu sayede e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın adres
bilgilerini kontrol edebilmesi ve e-imza/mobil imza ile adres
beyanı yapabilmesi sağlanıyor.
e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kimlik
doğrulamalarını yaptıktan sonra kendilerine ait nüfus kayıt
örneği ve yerleşim yeri belgesi alabilmeleri için çalışmalara
devam ediliyor.

-Yeni nüfus cüzdanları ne zaman dağıtılmaya
başlanacak? Yeni cüzdanların MERNİS Projesi’ne
katkısı ne olacak?
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-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) dağıtımına pilot il
seçilen Kırıkkale’de 2016 Mart ayında başlanacak olup, 3-4 yıl
içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması öngörülüyor.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına; sahip oldukları nüfus

cüzdanlarının yerine, 10 yıllık kullanım ömrüne sahip,
polikarbon materyalden oluşan, temaslı ve temassız çip
içeren ve Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu’nun
(International Civil Aviation Organization- ICAO) uluslararası
standartlara uygun en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde
barındıran, her çeşit taklit, tahrif ve sahteciliği ortadan
kaldıracak özelliklerde, kişinin rahatlıkla taşımasına ve
kullanmasına olanak verecek kadın ve erkek kişiler için tek tip
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilecek.
Kimlik kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre
görsel, elektronik ve biyometrik olmak üzere farklı güvenlik
seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılacak. Bu
sayede kurumlar güvenli kimlik doğrulama olanağına sahip
olacaklar.
Verilerin işlendiği ve saklandığı Kişiselleştirme Merkezi
Binası, uzaktan veri çalınmasına karşı Tempest NATO Zone 2
standartlarında inşa edilmiştir.
Kimlik kartı başvuruları internetten ya da çağrı merkezinden
randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine,
yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabilecek. Nüfus
müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların
başvuruları Gezici Kayıt Terminalleri ile alınacak. Başvurusu
alınan vatandaşların kimlik kartları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü’nde kişiselleştirildikten sonra posta ile
vatandaşın belirttiği adrese teslim edilecek. Bu süre içerisinde
vatandaşlar kimlik kartının hangi aşamada olduğunu
internet üzerinden, çağrı merkezinden, SMS ya da e-posta ile
bilgilendirme yapılarak takip edebilecek.
TCKK’nın kullanıma başlanmasıyla;
• TCKK ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecek,
• T.C. Kimlik No uygulamasında olduğu gibi tek kart-tek
şifre dönemine geçilecek,
• Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti
önlenecek,
• e-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere, internetin
bulunduğu her yerden (ev, iş yeri vb.) kimlik kartı ile
erişilebilecek,
• Kimlik kartı seyahat belgesi ve elektronik imza olarak
kullanılabilecek,
• Kimlik kartı, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik
sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini
destekleyerek bürokrasiyi azaltacak ve işlemleri
hızlandıracak,
• Kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin hak sahipliği
denetimi kolay ve güvenli bir şekilde yapılacak,
• Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük,
yolsuzluk ve mali kayıplar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta,
bankacılık vb.) asgariye inecek.
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e-Devlet Kapısı’nın
2016’da 32 milyon kullanıcıya
ulaşması hedefleniyor

TÜRKSAT Genel Müdürü Prof. Dr. Gül:

Hükümet Programı’nda yer alan bilişim politikalarına ilişkin görüşlerini istediğimiz TÜRKSAT Uydu Haberleşme ve
Kablo TV İşletme A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Ensar Gül, dergimize gönderdiği “bilgi notu” ile değerlendirmelerde
bulundu. TÜRKSAT’tan gönderilen notlarda, öncelikle e-Devlet Kapısı’na ilişkin açıklamalar yer verildi. Açıklamaya
göre, vatandaşların e-Devlet Kapısı şifresi edinmelerinde var olan yöntemlerin yanı sıra pratik ve güvenli yeni
yöntemlerin belirlenip hayata geçirileceği kaydediliyor. Ayrıca geçen yıl 25 milyonu geçen kullanıcı sayısının 2016
sonunda 32 milyona, hizmet veren belediye sayısının 350’ye ulaşması ve kurumların hizmet sayılarında yüzde 50
oranında bir atış sağlaması hedefleniyor.
2015’te e-Devlet Kapısı’nın aldığı ödüllerden söz edilen notlarda, Türksat’ın sahip olduğu veri merkezi üzerinden
kamu kurumlarına sunulan hizmetler (veri yedekleme, sanal makine ihtiyacı, veri depolama ile barındırma, sistem
yönetimi ve siber güvenliğe yönelik danışmanlık ve eğitim) de anlatıldı.
Türksat’ın bu yıl Gölbaşı yerleşkesinde Tier 3+ standartlarında, modüler yapıya sahip bir veri merkezi kuracağı
bildirilirken bu merkezden kamu ve özel şirketlere hizmet verilmesinin planlandığı duyuruldu. Açıklamada, bilişim
Ar-Ge çalışmaları kapsamında yürütülen “Sanal Veri Merkezleri için Yazılım Temelli Yönetim Modeli ve Uygulaması”,
“AB üyeleri ve aday ülkeler arasında e-devlet uygulamalarının birlikte çalışabilirliğinin sağlanması” ve “e-Devlet
Kapısı’nın IPv6’ya geçişinin tamamlanması” projelerini de anımsatıldı.
Açıklamada, ayrıca “acil durumlarda yardım ya da destek hizmetine ihtiyaç duyanlar ile bu yardım veya destek
hizmetini sağlayanlar arasında ihtiyaç duyulacak bilgiyi/veriyi aktaracak bütünleşik ve yüksek teknoloji ürünü bir
sistem geliştirmek, bunu uygun senaryolar hâlinde pilot/alan çalışması olarak uygulamak” projelerinin AB ortak
fonundan desteklendiği belirtildi.

TÜRKSAT Genel Müdürü Prof. Dr. Gül’ün dergimize
gönderdiği bilgi notu şöyle:

e-Devlet Kapısı
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Yapılan çalışmalar ile 2015 yılında kullanıcı sayısı 25 milyonu
aşmıştır. Bu sayının 2016 yılı sonunda 32 milyona ulaşması
hedeflenmektedir. 2016 yılı içinde hizmet veren belediye
sayısının 350 ulaşması, kurumların hizmet sayılarında
yüzde 50 oranında bir atış sağlaması hedeflenmektedir. Bu
hizmetler içinde bütünleşik hizmetlerin sayısını arttırmayı
planlıyoruz.
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Vatandaşların e-Devlet Kapısı şifresi edinmelerinde mevcut yöntemlerin yanında
pratik ve güvenli yeni yöntemlerin belirlenip hayata geçirileceğini bildiren Gül, 2016’da
e-Devlet Kapısı’nda hizmet veren belediye sayısının 350 ulaşması, kurumların hizmet
sayılarında yüzde 50 oranında atış sağlanacağını kaydetti. Gölbaşı yerleşkesinde Tier 3+
standartlarında kurulacak veri merkezinden kamu ve özel şirketlere hizmet verilmesinin
planlandığı açıklanırken Türksat’ın bilişim ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında, AB
ülkelerindeki ortaklar ile birlikte yürüttüğü projelerden söz edildi.

Elektronik kamu hizmetlerinin tek noktadan, bütünleşik ve
güvenli bir şekilde sunumunu amaçlayan e-Devlet Kapısı’nın
geliştirilmesi ve işletilmesi görevi şirketimize verilmiştir. Bu
kapsamda 2016 yılı içinde kurumların veri paylaşımlarının
e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmelerinin sağlanması,
vatandaşların e-Devlet Kapısı şifresi edinmeleri konusunda
var olan yöntemlerin yanı sıra pratik ve güvenli yeni
yöntemlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi, iş dünyasının
e-Devlet Kapısı’ndan beklentilerinin karşılanması amacıyla
iş dünyası hizmetlerinin e-Devlet Kapısı’na taşınması,
vatandaşların hayatını kolaylaştıran bütünleşik hizmetlerin
e-Devlet Kapısı’nda yaygınlaştırılması çalışmaları yapılacaktır.

2015 yılı ödüller
e-Devlet Kapısı’nın mobil uygulaması ve beraberindeki
geliştirici hesabımız, Android platformunun uygulama
pazarı Google Play üzerindeki en prestijli unvan olan “En İyi
Geliştirici” unvanını almaya hak kazandı.
Google Play’de, 400 binden fazla geliştirici hesabı ve bu
hesaplara ait 1 milyon 600 binden fazla Android uygulaması
olması sebebiyle Google, çeşitli unvanlarla, en iyi geliştirici
hesaplarını ve uygulamalarını ön plana çıkartmaktadır.
Bilindiği üzer, e-Devlet Kapısı, uygulamamız geçen hafta Best
Of 2015 listesine girmişti. Uygulamamız “En İyi Geliştirici”
unvanına layık görüldü. Bu unvan Google tarafından az sayıda
geliştirici hesabına verildiği için Android platformundaki en
itibarlı unvandır.
En iyi ve en güvenilir uygulamaları geliştiren geliştirici
hesaplarına verilen “En İyi Geliştirici” unvanı için aranan en
belirgin özellik, ilgili geliştirici şirketin “yüksek kalitede” ve
“yenilikçi” ürün geliştirmiş olmasıdır. Unvanın kime verileceği
Google tarafından belirleniyor. Biz de bu kapsamda Google
ile 2015 yılının Temmuz ayından itibaren süreç içinde çeşitli
toplantılar gerçekleştirdik.
Türkiye’de sahibinden.com, MobileCraft gibi çok az sayıda
yerli şirket bizimle birlikte bu unvana sahiptir. Dünyada ise
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Google Inc, Facebook, Instagram, Twitter gibi şirketler bu
unvana sahibidir. Türkiye’de hiçbir kurumun geliştirici hesabı
bu unvana sahip değildir.
İnternet bankacılığı üzerinden e-Devlet Kapısı’na doğrudan
erişim sağlayan projemizin ilk uygulayıcısı olan Deniz
Bank söz konusu proje ile Amsterdam’da üçüncüsü
düzenlenen EFMA-Accenture Awards 2015 yarışmasında
önemli kategorilerden (özel kategori 506 proje arasından
değerlendiriliyor) biri olan “Çığır Açan İnovasyon”
kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan EFMA,130 ülkede
3 binden fazla finans ve banka üyesinden oluşmaktadır.
Söz konusu kuruluş, 1971 yılından itibaren faaliyet
göstermektedir. Yönetim danışmanlığı şirketi Accenture
işbirliğinde bu sene üçüncüsü düzenlenen yarışmaya, 61
ülkeden, 212 Banka, 8 farklı kategoride, 500’ü aşkın proje ile
başvurmuştur. Türkiye’den yarışmaya katılan 12 banka, 61
proje ile ülkemizi temsil etmiştir.

Veri merkezi hizmetleri
Türksat hâlihazırda sahip olduğu veri merkezi üzerinden
kamu kurumlarına veri merkezi hizmeti sunmaktadır. Bu
hizmetler kapsamında, veri yedekleme, sanal makine
ihtiyacı, veri depolama ile barındırma hizmetlerinin yanı sıra,
sistem yönetimine ve siber güvenliğe yönelik danışmanlık
ve eğitim hizmetleri verilmektedir. Veri merkezi hizmetleri
konusunda sertifika alma çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu kapsamda TSE ile yakın ilişki içindeyiz.
Türksat, 2016 yılı içinde Gölbaşı yerleşkesi içinde, Tier 3+
standartlarında, 1.000 m² beyaz alan ile 1500 m² işletme
binasından oluşan bir veri merkezi kuracaktır. Projesi
şirketin kaynaklarıyla gerçekleştirilen ve modüler bir yapıya
sahip olan veri merkezi, toplamda 30.000m²’ye kadar
genişleyebilecek şekilde planlanmıştır. Söz konusu veri
merkezi üzerinden kamu kurumlarına ve özel şirketlere

hizmet verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, veri merkezi
hizmetleri vermeyi planlayan şirketlere de talep edecekleri
kadar alan kiralanabilecektir. Söz konusu proje, Türkiye’de
veri merkezi hizmeti veren şirket sayısının artmasına da
destek sağlayacaktır.

Bilişim Ar-Ge çalışmaları
Bilişim Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirdiğimiz “Sanal
Veri Merkezleri için Yazılım Temelli Yönetim Modeli ve
Uygulaması” başlıklı çalışmada kurum içi ihtiyaçlara ve
veri merkezi yönetimi konusunda gelebilecek kurum dışı
taleplere cevap vermek amacıyla Open Stack temelli bir veri
merkezi kurulumu yönetimi projesi yürütülmektedir. Ayrıca,
Türksat’ın Ar-Ge çalışmaları kapsamında, Avrupa Birliği
ülkelerindeki ortaklar ile birlikte “AB üyeleri ve aday ülkeler
arasında e-devlet uygulamalarının birlikte çalışabilirliğinin
sağlanması” ve “e-Devlet Kapısı’nın IPv6’ya geçişinin

tamamlanması” başlıkları altında projeler yürütülmüştür.
Hâlihazırda devam eden projede AB kapsamında,“acil
durumlarda yardım ya da destek hizmetine ihtiyaç duyanlar
ile (acil imdat veya çağrı merkezi gibi) bu yardım ya da
destek hizmetini sağlayanlar (ve aracılar) arasında, ihtiyaç
duyulacak bilgiyi/veriyi aktaracak bütünleşik ve yüksek
teknoloji ürünü bir sistem geliştirmek ve bunu uygun
senaryolar hâlinde pilot/alan çalışması olarak uygulamak”
hedeflenmektedir. Söz konusu projeler AB ortak fonundan
desteklenmektedir.

Kamu bilişim projeleri
Türksat bilişim hizmetleri güçlü teknik altyapısı, alanında
uzman kadrosu ve proje yönetimi tecrübesi ile, bilgiyi
tecrübe ile birleştirerek, kamunun bilişim çözümlerine
yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda oluşturduğu
bilişim firmaları eko sistem ile birlikte projeler

gerçekleştirmektedir. 2016 yılı içinde gerçekleştirmeyi
planladığı proje sayısı ve kapsamı açısından Türksat,
bilişimin Türkiye’de önemli bir proje ölçeğine ulaşması
beklenmektedir. Ayrıca, bilişim projelerinin yurtdışında
da gerçekleştirilmesi için yurtdışı pazarlama ve işbirliği
faaliyetlerine devam edilmektedir.

Türksat Bilişim ürünleri
Türksat, geliştirdiği EBYS ve dijital arşiv ürünü ile kamu
kurumlarına ve kuruluşlarına hizmet vermektedir. Türksat
EBYS, hem ölçek hem de teknoloji anlamında kendisini
kanıtlamış kurumların ortak elektronik belge yönetim sistemi
olmuştur. Yenilenen kurumlararası elektronik belge iletimi,
mevzuata uyum çalışmalarına ve kurumlardan gelen yenilik
taleplerine hızlı bir şekilde cevap vererek kendini sürekli
yenilemektedir.
Türksat’ın Uzun Mesafe Gemi Tanıma ve İzleme (TürksatLRIT)
hizmeti ile gemilerin küresel anlamda tanımlanması ve takibi
sağlanmaktadır. Böylece, Dünya’da dolaşmakta olan Türk
bandıralı gemiler ülkemizde ilgili kurumlar tarafındantakip
edilebilmektedir. Bu sistem ayrıca, uluslararası alanda İran
tarafından kullanılmakta olup 2016 yılı içerisinde farklı
ülkelere de satışı planlanmaktadır.

Temel dayanak
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Türksat bilişim projeleri, altyapı geliştirme çalışmaları
ve geliştirilen hizmetler (veri merkezi yatırımları ve veri
merkezine yönelik Ar-Ge çalışmaları, e-Devlet Kapısı altyapı
geliştirme çalışmaları ve hizmet entegrasyonları vb.) 20152018 Eylem planında yer alan eylemler dikkate alınarak
geliştirilmiştir.
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“Sorularınıza en odaklı yanıtı, Bilim Sanayi Teknoloji
Bakanımız Sayın Fikri Işık’ın şu sözleriyle vereceğim:
‘Artık dünya, Endüstri 4.0’e koşarak gidiyor. Endüstri
4.0 denilen kavram, belki üretimde köklü bir paradigma
değişikliği oluşturacak. Artık tüm nesnelerin birbirleriyle
haberleşerek üretim yaptığı bir dünyaya gidiyoruz. Türkiye
olarak Endüstri 4.0’te, buharlı makinelerin icat edildiği Birinci
Sanayi Devrimi, elektriğin kullanılmaya başlanmasıyla çıkan
İkinci Sanayi Devrimi, elektronikle başlayan Üçüncü Sanayi
Devrimi’ni arkadan takip ettiğimiz gibi acaba Dördüncü
Devrimi de yine tribünlerden seyreden, ciddi para ödeyip,
satın alıp tüketen bir ülke mi olacağız? Yoksa, yeni sanayi
devriminde Türkiye, rol alan, üreten, satan ve kendi gelir ve
refahını yükselten bir ülke mi olacak? Odaklanmamız gereken
önemli alanlardan biri bu.’
Bu Sayın Bakan’ın, İstanbul Sanayi Odası’nda Türk Tasarım
Danışma Konseyi 13. Toplantısı’ndaki konuşmasından kısa bir
alıntı.

Türkiye’nin ileri teknoloji ürünleriyle dünya
piyasasında rekabet etmesini sağlayacak,
veri temelli bir ekonomi uygulamasına
geçmesine yardımcı olmayı hedeflediklerini
belirten Eczacıbaşı, acil görünen beklentileri
açıkladı. Eczacıbaşı, bilişim stratejilerinin
uygulanmasının eşgüdümünü sağlayacak
yönetişim yapısının sağlanması, siber
güvenlik politika ve yol haritalarının belirlenip
ehil kurumlarca icra edilmesi, Kişisel
Verilerin Korunması Tasarısı’nın yasalaşıp
yönetmeliklerinin 2016’da yürürlüğe girmesi
ve bilişim projelerinin başlatılmadan önce ilgili
STK’lardan görüş alınmasını istedi.
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BİLİŞİM Dergisi’nin “Hükümet
Programı’nda ‘Bilgi Toplumuna
Dönüşüm’ konusundaki 60
vaadi”ne ilişkin “Gündem” sayfaları için Türkiye
Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk
Eczacıbaşı,bir değerlendirme yazısı gönderdi. STK olarak
sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan
Eczacıbaşı, Türkiye’nin ileri teknoloji ürünleriyle
dünya piyasasında rekabet etmesini sağlayacak,
veri temelli bir ekonomi uygulamasına geçmesine
yardımcı olmayı hedeflediklerine işaret etti. Eczacıbaşı,
en acil görünen beklentileri ise bilişim stratejilerinin
uygulanmasının eşgüdümünü sağlayacak yönetişim
yapısının sağlanması; siber güvenlik konusunda politika
ve yol haritalarının belirlenmesi ve ehil kurumlarca icra
edilmesi; Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı’nın yasalaşıp

Ülkemizin önündeki en önemli sorun, nüfusuna oranla
ekonomik büyümesinin ve sosyal kalkınmasının yavaş
olması. Gelişmiş ekonomilerle aradaki farkı makul bir sürede
kapatacak bir hızda ekonomik büyümeyi temin etmeyi
ve bu büyümeyi adaletli, eşitlikçi bir sosyal kalkınmayla
eşgüdüm içinde sağlamayı başarmamız gerekiyor. TBV
olarak, bu formülü Avrupa Birliği’nin ekonomik büyüme ve
sosyal kalkınma reçetelerinde görüyoruz. Bu görüşümüzde
yalnız olmadığımızı bizzat Sayın Başbakan da, ‘Maastricht
Kriterlerinin yarısını karşılamış durumdayız’ diyerek ve
referans göstererek doğruluyor.
Avrupa Birliği’nin 2020 yılını hedefleyen Avrupa Dijital
Gündemi’ni Türkiye’nin önceliklerine uygun biçimde
yorumlayan bir raporumuzu paydaş STK’larımızla
birlikte 2014’te kamuoyuna açıkladık. Raporu hazırlayan
uzmanlarımız 135 sayfada, Türkiye’nin, çağdaş dünyayı
her anlamda ve her konuda yakalaması için gereken BİT
çözümlerini neden ve nasıl uygulaması gerektiğini araştırdılar.
Eğer yavaş davranılırsa, bunun, vatandaşa, BİT sektörüne ve
iş dünyasına, üniversite camiasına, devlete nasıl olumsuz etki
yapacağını gösterdiler.
Bir STK olarak biz, üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.
Hükümetlerin görevi, vatandaşa refah sağlayıcı adımlar
atmak, sivil toplumun görevi ise hükümetlerden bu
refah sağlayıcı adımları atmasını talep etmek, izlemek,
başarıları alkışlamak, yetersizlikleri ise işaret etmektir.
Ana hedefimiz, ülkemizin ileri teknoloji ürünleriyle dünya
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Bir STK olarak biz, üzerimize
düşen s o r u m l u l u ğ u n f a r k ı n d a y ı z

TBV Başkanı Eczacıbaşı:

yönetmeliklerinin 2016’da yürürlüğe girmesi; 2015-2018 BTS ve Eylem Planı’nın etkin bir şekilde uygulanması ana
başlıklarında sıraladı.
Defalarca sakıncalarına işaret edip uyarılara karşın kamunun bazı konularda bildiğini yapmaya devam ettiğini
kaydeden Eczacıbaşı, örneğin Bilişim Vadisi’nin hâlâ coğrafi bir yerleşke projesi olarak yapılmaya çalışıldığına
dikkat çekti. Bu tür projelerin başlatılması öncesi ilgili STK’lardan görüş alınıp değerlendirilmesini dileyen
Eczacıbaşı’nın yazısı şöyle:
piyasasında rekabet etmesini sağlayacak, veri temelli bir
ekonomi uygulamasına geçmesidir. Şu anda en acil görünen
beklentilerimiz;
-Kamudaki E-Dönüşüm veya bilişim stratejilerinin
uygulanmasının eşgüdümünü sağlayacak yönetişim yapısının
sağlanması,
-Siber güvenlik konusunda hem kamu, hem özel sektör hem
de bireylerin korunmasını sağlayacak politikaların ve yol
haritalarının belirlenmesi ve ehil kurumlarca icra edilmesi,
-Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı’nın TBMM’de
yasalaşması, yönetmeliklerinin çıkartılması ve 2016 içinde
tam anlamıyla yürürlüğe girmesi gibi pek çok sektörü de
ilgilendiren konuların ele alınmasıdır.
Sektöre ve bilgi güvenliğine özel yasaların olmaması, teknoloji
çözümlerinde, siber savunmada, elektronik ticarette, ve
benzeri pek çok konuda yabancı şirketlerin Türkiye’de BİT
yatırımı yapmasında ülkemizi zorluyor. İşi ehlinden almayı
bilebilen ve mahremiyete saygılı bir kamu-özel sektör pratiği
yerleşmeye başlamalı artık.
Özel bir madde olarak da Kamu için birden fazla kurum
veya kuruluşta ayrı ayrı hazırlanan ve hepsi de saygıdeğer
kurumlar olduğunu düşündüğümüz birimler tarafından
farklılıklarla şekillendirilen çok kaynaklı gelişim modelleri
yerine 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın
etkin bir şekilde uygulanmasını da diliyoruz.
Strateji olmadan güzergâh belirlenemez, ama güzergâh
belirlendikten sonra da üzerinde ilerlemek ve hedefe varmak
gerekir.
Vaatlere gelince, aralarında defalarca sakıncaları işaret
ettiğimiz konular var. Kamu, bazı konularda uyarılara rağmen
kendi bildiğini yapmaya devam ediyor; örneğin Bilişim
Vadisi… Bilişim Vadisi’ni hâlâ coğrafi bir yerleşke projesi
olarak yapmaya çalışıyor, bu konuda da ulaşım zorlukları
olan bir mekânı cazip hale getirmeye çalışıyor. Bunun yerine
kümelenme yaklaşımlarının çok daha etkin olduğu modellere
geçildiğini, mevcut Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve ArGe bölgelerinden akılcı stratejilerle bugünün ve geleceğin
kümelerini; savunma sanayi teknolojileri, nöroteknolojiler,
biyoteknolojiler, robot teknolojileri gibi alanlarda inşa etmek
gereğini bizlerden defalarca dinlediler ama değişemiyorlar.
Dileriz ki bu tür projelerin başlatılması öncesi ilgili STK’lardan
görüş alınır ve layığı olduğu şekilde değerlendirilir.
Aksi, bu maddelerin istenen sonuçları veremeyeceği
uygulamalar olacaktır.”
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ve kârlılıklarda meydana
gelen düşüşü, sektörün geleceği açısından bir tehdit
olarak değerlendiriyoruz

Gerekli yasal düzenlemelerin çoğunun tamamlanmasına karşın son beş yılda sektörde dikkat çekecek
seviyede bir büyüme yaşanmamasının nedenini, düzenlemeleri hayata geçirip uygulanmasını
kolaylaştıracak siyasi irade eksikliği olarak açıklayan TELKODER Başkanı Arıak, pazardaki rekabet
eksikliği ve serbestleşme ile ilgili sorunlar giderilmeden bölgesel bazda düzenleme yapısına geçilmesini
doğru bulmadıklarını belirtti. Fiber altyapının 5-6 kat arttırılması gerektiğini söyleyen Arıak, sektörde
2010 yılından itibaren kârlılık oranlarında ciddi azaldığını görüldüğüne dikkat çekip gelir ve kârlılıklarda
meydana gelen düşüşü, sektörün geleceği açısından bir tehdit olarak değerlendirdiklerini vurguladı.
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ergimizin “64. T.C. Hükümeti programında bilişim” konulu “Dosya” sayfalarımıza, Serbest
Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, görüş
ve değerlendirmeleriyle katkı verdi. Arıak, “oldukça kapsamlı ve sektörün pek çok önemli konusuna
değinen güzel bir program” olarak gördüğü programın 2023 yılında BİT sektörünün 160 Milyar Dolarlık
büyüklüğe ulaşma hedefinin gerçekleşebilmesi anlamında bazı eksikleri bulunduğunu belirtti.
2002’de rekabete açılması ve AB mevzuatı ile uyumlu düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte elektronik
haberleşme sektörünün tam rekabete açılması ve serbestleşmesinin beklendiğe değinen Arıak ancak bunun tam
olarak gerçekleşmediğinin altını çizdi.
“Pazardaki rekabet eksikliği ve serbestleşme ile ilgili sorunlar giderilmeden bölgesel bazda düzenleme yapısına
geçilmesini doğru bulmuyoruz” diyen Arıak, elektronik haberleşme sektörünü büyüteceği ve sorunların ortadan
kaldırılmasına yardımcı olacağını düşündükleri ancak hükümet programında yer almamış olmasını eksiklik olarak
gördükleri bazı maddeleri şöyle sıraladı: “Veri merkezi hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeler, ekonomik
destekler ve altyapı iyileştirmelerini” hayata geçirme; “elektronik haberleşme hizmetlerindeki yüksek vergi yükünün
makul seviyelere” çekilmesi; “internet erişiminin yaygınlaşmasını engelleyen bazı telsiz ücretlerinin” kaldırılması;
internete ilişkin kanunları, taraf olun uluslararası sözleşmeler ile uyumlu hale getirilmesi ve internete dair
düzenlemelerin kullanıcılar, içerik sağlayıcıları, özel sektör ve STK’lerin görüşleri alınarak yapılması ile 5809 sayılı
yasa ve 5651 sayılı yasalarda değişiklik yaparak yasal dinleme ve izleme ile ilgili harcamaların devlet tarafından
yapılmasının sağlanması.
Fiber altyapının 5-6 kat arttırılması gerektiğini vurgulayan Arıak, yeni yabancı yatırımcıların ülkeye gelmediği,
yerli büyük grupların pazardan çıktığına dikkat çekip “Dünyada yapısal ayrım, altyapı-hizmet ayrımı gibi rekabet
ihlallerini önleyici uygulamalar yapılırken, bizde birleştirme yapılması endişe verici. Bu durum sürerse sektörümüz 2
veya 3 grubun tam egemenliğine girer. Bu da rekabete ve tüketici haklarına ağır darbe vurur” uyarısında bulundu.
Elektronik haberleşme pazarının hukuki ve ekonomik durumunun acil olarak gözden geçirilmesi, sektör üzerindeki
mali yükün azaltılmasını öneren Arıak, sektörde, gerekli yasal düzenlemelerin çoğunun tamamlanmasına karşın
yeteri düzeyde büyüme görülmemesinin nedenini, düzenlemeleri hayata geçirecek, uygulanmasını kolaylaştıracak
siyasi irade olmaması olarak açıkladı.
Arıak, elektronik haberleşme hizmetleri sektörünün 2015’te 36 Milyar TL büyüklükte olacağını öngördüklerini
belirtip değerlendirmelerini şöyle tamamladı:
“Dolar bazında değerlendirdiğimizde son beş yılda sektörde dikkat çekecek seviyede bir büyüme yaşanmadığını,
pazarda 16 Milyar dolar civarında bir cironun kendini tekrarladığını görüyoruz.
Kârlılıklarda da benzer bir durum ile karşı karşıyayız. Sektör kârlılık oranlarına bakıldığında sektörde 2010 yılından
itibaren ciddi oranda azaldığını görüyoruz. Sektördeki gelir ve kârlılıklarda meydana gelen düşüşü, sektörün
geleceği açısından bir tehdit olarak değerlendiriyoruz.”

-Bilişim sektörü sivil toplun kuruluşu (STK) olarak
64’üncü Hükümetin 21 Kasım 2015’te açıklandığı
“Hükümet Programı”nı inceleyebildiniz mi?
Programın “Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Üretim”
başlığı altında yer verilen “Bilgi toplumuna
dönüşüm”e ilişkin sıralanan 60 vaat, başlatılacak
başlıca bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT)
dayanan uygulama ve projeler hakkında genel bir
değerlendirme yapabilir misiniz?
-64. Hükümet Programı’nın oldukça kapsamlı ve
sektörümüzün pek çok önemli konularına değinen güzel bir
program olduğunu düşünüyoruz. Tabi ki bu programda yer
alan konuların hayata geçirilmesinin daha önemli olduğunu
öncelikli olarak vurgulamak gerekiyor. Diğer yandan bu
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TELKODER Başkanı Arıak: Gelir

programın, daha önceki Hükümetlerin koymuş olduğu
2023 yılında BİT sektörünün 160 Milyar Dolarlık büyüklüğe
ulaşması hedefinin gerçekleşebilmesi anlamında bazı eksikleri
bulunduğunu söyleyebiliriz.
Programda yer alan “Elektronik haberleşme sektöründe,
düzenleyici çerçeveyi gözden geçirecek ve bölgesel bazda
düzenleme yaklaşımına geçeceğiz” Maddesi üzerinde biraz
durmak gerekiyor. 2002 yılında rekabete açılmış ve AB
mevzuatı ile uyumlu düzenlemelerin hayata geçmesi ile
birlikte Elektronik Haberleşme Sektörünün tam rekabete
açılması ve serbestleşmesi beklenmekteydi. Ancak bu
amaç tam olarak gerçekleşmemiş durumdadır. Ülkemizde
bulunan Yeni Nesil İşletmeciler (Alternatif İşletmeciler),
Avrupalı muadillerine göre çok düşük pazar paylarına sahiptir.
Öncelikle bu durum düzeltilmelidir. Pazardaki rekabet
eksikliği ve serbestleşme ile ilgili sorunlar giderilmeden
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·
Elektronik haberleşme hizmetleri alanında gerçek
rekabeti ve tam serbestleşmeyi en kısa sürede sağlayacağız.
·
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Rekabet
Kurumu’nun tam bağımsız olmalarını sağlayacağız.
·
Veri merkezi hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu yasal
düzenlemeler, ekonomik destekler ve altyapı iyileştirmelerini
hayata geçireceğiz.
·
Elektronik haberleşme hizmetlerindeki yüksek vergi
yükünü, bütçe imkânları dâhilinde tedricen makul seviyelere
çekeceğiz.
·
İnternet erişiminin yaygınlaşmasını engelleyen bazı
telsiz ücretlerini kaldıracağız.
·
İnternete ilişkin tüm kanunları, taraf olduğumuz
uluslararası sözleşmeler ile uyumlu hale getireceğiz
ve internete dair düzenlemeleri kullanıcıların, içerik
sağlayıcıların, özel sektör ve STK’lerin görüşlerini alarak
yapacağız.
·
Devletin vatandaşlarının güvenliğini sağlaması
gerektiğinden hareketle, 5809 sayılı yasa ve 5651 sayılı
yasalarda değişiklik yaparak yasal dinleme ve yasal izleme
ile ilgili harcamaların devlet tarafından yapılmasını
sağlayacağız.
·
İnternet Tabanlı Hizmetleri (OTT) haksız rekabeti
giderecek ve vatandaşlarımızı bu hizmetlerden yoksun
bırakmayacak şekilde düzenleyeceğiz.
·
Evrensel Hizmet Fonu’nu amacına uygun
kullanacağız. Vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla
hizmet alabilmelerini sağlamak için, Evrensel Hizmet Fonu
kesintileri ile Kurum Masraflarına Katkı Paylarının ihtiyaç
miktarı kadar olmasını sağlayarak azaltacağız.

-Öncelikle gündeme getirilmesi gerektiğini
düşündüğünüz BİT temelli uygulama ve projeleri,
isim ve ana başlıklar halinde sıralar mısınız?
-Mobil iletişim çözümleri son kullanıcıların yaşantısını ve
kurumların işleyişini büyük oranda değiştiriyor. 4,5G’nin
hayatımıza girmesiyle birlikte, görüntülü iletişim ve data
hızlarında önemli artış yaşanacak. Öte yandan mobil iletişim
alanındaki çözümlerin gelişmesi ve yeni teknolojilerin
ülkemizde kullanılmaya başlanması beraberinde çok önemli
fırsatları da getiriyor. Ancak 4,5G’nin sunduğu avantajlardan
tam anlamıyla faydalanmak için ülkemizde fiber altyapının
yeterli seviyeye getirilmesi şart. Cep telefonu ile baz
istasyonu arasındaki iletişim telsiz sinyalleri ile sağlanıyor.
Bir sonraki adımda ise baz istasyonlarında toplanan trafik
kablolar ile merkez santrallere taşınıyor. 4,5G ile ortaya
çıkacak olan büyük kapasitenin taşınabilmesi için her
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baz istasyonunun fiber ile merkez santrallere bağlanması
gerekiyor.
Ülkemizde yurt çapına yayılmış toplam 100.000’den fazla
baz istasyonu olduğu, yeni ihale ile birlikte bu sayının
artacağı, baz istasyonlarının yollar, köyler, beldeler, iller ve
büyükşehirler gibi tüm yerleşim yerlerine yayıldığı, ilçeler, iller
ve büyükşehirler içerisinde
çok sayıda baz istasyonu
bulunduğu düşünüldüğünde
fiber şebekelerin neden
hızla yaygınlaştırılmasının
gerekliliği açık bir şekilde
ortaya çıkıyor. Fiber
altyapının ne kadar olması
gerektiği konusunda net
bir şey söylemek pek kolay
olmasa da, tahminen 5-6
kat arttırılması gerektiğini
söyleyebiliriz.

gibi rekabet ihlallerini önleyici uygulamalar yapılırken, bizde birleştirme yapılması endişe verici. Bu durum sürerse sektörümüz
2 veya 3 grubun tam egemenliğine girer. Bu da rekabete ve tüketici haklarına ağır darbe vurur.
Sabit hizmetler ve mobil hizmetleri kesin çizgilerle ayıracak şekilde 2000 yılında tasarlanan Elektronik Haberleşme Pazarı ve
bu tasarım doğrultusunda gerçekleştirilen düzenlemeler, pazarda yaşanmakta olan fiili durumun gereklerini karşılayamaz hale
geldi. Elektronik Haberleşme Pazarının hukuki ve ekonomik durumunun acil olarak gözden geçirilmesi, rekabeti ve alternatif
operatörleri koruyacak şekilde yeniden tasarımlanması ve buna uygun
hukuki altyapının oluşturulmasına başlanması hem sektör hem ülke
ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.

- Bilişim sektörünün daha da gelişmesi ve performansını
etkileyebilecek en önemli sorunlar neler? Bu sorunları aşmak için
ne gibi adımlar atılması gerekir? En önemli görevler kimlere ya da
hangi kurumlara düşüyor?
-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2023 yılı
için sektörümüze ilişkin belirlenmiş birçok hedef bulunmaktadır. Bu
hedeflerden biri de, 2023 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim (BİT)
sektörünün 160 Milyar Dolar’a ulaştırılması olarak tespit edilmiştir. Bu
hedef mevcut durumdan itibaren 2023 yılına kadar sektörün her yıl
Dolar bazında yaklaşık olarak yüzde 25 büyümesini gerekli kılmakta
ve bu büyümenin sağlanabilmesi için ise radikal önlemlerin alınmasını
gerektirmektedir. Ancak, sektörde, gerekli yasal düzenlemelerin çoğunun
tamamlanmış olmasına rağmen, büyüme yeteri düzeyde gelişme
göstermemektedir. Bu noktada eksik olan konunun, bu düzenlemeleri
hayata geçirecek, uygulanmasını kolaylaştıracak siyasi irade olduğunu
söyleyebiliriz.

-Türkiye bilgi ve
iletişim sektörü
açısından 2015 nasıl
geçti? 2015 yılında
sektör yaşanan en
önemli olaylar nelerdi?
Bir değerlendirme
alabilir miyiz?

Bununla birlikte, sektör üzerindeki mali yükün azaltılması gerekiyor. Sabit
ve mobil hizmetler üzerindeki en temel ve bilindik mali yük unsurlarını,
KDV, ÖİV, Hazine Payı, Kurum Masraflarına Katkı Payı, Evrensel Hizmet
Fonu ve Cezalarının oluşturduğunu görüyoruz. Sektörün üzerindeki mali
yükü daha açıkça anlayabilmek için basit bir hesaplama yapıldığında, 2013
yılında sektörden mali yük kapsamında çıkan miktar yaklaşık 26,5 Milyar
TL’dir. Sektörün daha hızlı gelişebilmesi için bu miktarın düşürülmesi
gerekiyor.

-Türkiye’de telekom
sektörüne baktığımızda,
15 yıl önce de var olan
Türk Telekom ve üç GSM
işletmecisinden oluşan
ana yapının devam ettiğini
görüyoruz. Yeni Nesil
İşletmecilerin ciro payı on
beş yılda sadece yüzde 8
seviyesine ulaştı. Bu oran
AB ülkelerinde yüzde 50’ler
civarında. Yeni yabancı
yatırımcılar ülkeye gelmiyor,
yerli büyük gruplar pazardan
çıktılar.

- Sektörde önümüzdeki dönemde Türkiye’de özellikle hangi
alanlarda gelişme ve ilerleme bekliyorsunuz?2016 yılında
sektörün ne kadarlık büyüklüğe ulaşmasını bekliyorsunuz?
Sektörün 2016 yılsonu hedef, beklenti ve yatırımlarını bizimle
paylaşır mısınız?
-Elektronik haberleşme hizmetleri sektörünün 2014 yılı büyüklüğü yaklaşık
olarak 35 Milyar TL’dır. 2015 sonunda da büyüklüğün çok az bir artışla
yaklaşık 36 Milyar TL seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Dolar bazında
değerlendirdiğimizde son beş yılda sektörde dikkat çekecek seviyede bir
büyüme yaşanmadığını, pazarda 16 Milyar dolar civarında bir cironun
kendini tekrarladığını görüyoruz.
Kârlılıklarda da benzer bir durum ile karşı karşıyayız. Sektör kârlılık
oranlarına bakıldığında sektörde 2010 yılından itibaren ciddi oranda
azaldığını görüyoruz. Sektördeki gelir ve kârlılıklarda meydana gelen
düşüşü, sektörün geleceği açısından bir tehdit olarak değerlendiriyoruz.

Ülkemiz Elektronik
Haberleşme Hizmetleri
alanında yer alan büyük
cirolu işletmeciler rekabette
öne geçmek, verimliliklerini
ve karlarını arttırmak
gibi gerekçelerle grupları
içerisinde yer alan şirketlerini
birleştirdiler. Dünyada yapısal
ayrım, altyapı-hizmet ayrımı
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bölgesel bazda düzenleme yapısına geçilmesini doğru
bulmuyoruz.
Bunlarla birlikte, elektronik haberleşme sektörünü
büyüteceğini ve sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı
olacağını düşündüğümüz aşağıdaki gibi maddelerin hükümet
programında yer almamış olmasını da eksiklik olarak
gördüğümüzü belirtmek istiyoruz;
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Teknoloji
yatırımları hep gündemde olmalı
İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Özeren:

Teknoloji Bilgilendirme Platformu Başkanı ve 2010 yılından beri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
İnternet Geliştirme Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Serhat Özeren de dergimizin 64’üncü Hükümet Programı’nda
yer alan bilişim politikaları ve Türkiye’nin maruz kaldığı DDoS saldırılarına ilişkin görüşlerini bir yazı ile dergimizle
paylaştı. Özeren’in değerlendirmesi şöyle:
“Teknoloji üreten ve iyi yöneten ülkelerin, ekonomik güce
de sahip olacağı görülmektedir. Bu nedenle, teknoloji
yatırımlarının hep gündemde olması gerektiğinin altını
çizmek istiyorum. ‘Teknoloji Çağı’ olarak adlandırdığımız bu
dönemde, 64. Hükümet açıkladığı eylem planında önemli
vaatler yer alıyor. Bunu gerçekleştirmek için ülkenin her
kesime büyük iş düşüyor.
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Bilgi topluma dönüşüm sürecinde önemli bulduğum Ar-Ge
Reform Paketi de geçtiğimiz günlerde açıkladı. Ar-Ge Reform
Paketi’nde gerçekten çok önemli atılımlar bulunmaktadır.
2023 hedeflerine ulaşabilmek için bu reform paketine
fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Ar-Ge yapmak kolay değildir,
çok büyük maddi ve iş gücü kaynağına ihtiyaç duyulur.
Hiçbir ileri teknoloji üreticisi, devlet desteği olmadan yüksek
maliyetli bir ürünü geliştirmeye başlamaz. Ancak devletle
stratejik ortaklık kurarak planlanarak üretime veya ArGe çalışmalarına başlanır. Telekomünikasyon sektöründe
Turkcell, Vodafone, Türk Telekom’un Ar-Ge çalışmaları ve
bu konudaki vizyon stratejileri çok önemlidir. Bu şirketler
bilişim sektörünün büyüklüğünü belirliyorlar ve bu şirketlere
iş yapan küçük şirketlere yön veriyorlar. Birçok küçük işletme
iş yapış biçimlerini ve iş kültürlerini bu telekomünikasyon
işletmecilerinden öğrendiler. Bu da büyük kazançtır. Global
tecrübeyi ülkemize kazandırdılar.
Ar-Ge de bilişimin önemi büyüktür ve her zaman ayrı bir
parantez açılmalıdır. TOBB, Sanayi ve Ticaret Odaları,
sektörel sivil toplum kuruluşları (STK) farkındalık oluşturmak
için öncülüklerini yılmadan, ara vermeden devam
ettirmelidirler. Hatta bu konuda seferberlik ilan etmelidirler.
Kanaat önderleri olarak görünen bu STK’lar toplumun “Bilgi
Ekonomisi”ne geçişte önemli rol oynayacaklardır.
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Teknolojiyi üretip iyi yöneten
ülkelerin, ekonomik güce
de sahip olacağına dikkat
çeken Özeren, Ar-Ge ve
bilişim konusunda sektörel
STK’larının
yılmadan,
ara
vermeden
öncülük
yapmaları hatta seferberlik
ilan
etmelerini
önerdi.
Özeren, siber güvenlikte
üst düzeyde güvenlik bilinci
oluşturulması,
bir
siber
güvenlik koordinasyon birimi
kurulması, donanımlı insan
gücünün yetiştirilmesi, Ar-Ge
çalışmalarının geliştirilmesi
ve bu konuya tüm kesimin
destek vermesi gerektiğinin
altını çizdi.

Bununla birlikte özellikle 4.5G teknolojisinin hayata
geçirilmesi evresinde yerli üretim kullanma zorunluluğunun,
bilişim sektörünün büyümesine destek için atılan önemli
bir adım olarak görüyorum. Özellikle yazılım sektörünün
gelişmesi için atılan her adımın, ülke ekonomisine büyük
katkı sağlayacağı unutulmamalı. 4.5G teknolojisi için
üretilecek baz istasyonlarının yerli üretim olmasını da
önemsiyoruz. Uzun vadede birçok şirket/firma/kurumun
dönüşüm geçireceğini, bununla birlikte yeni sektör ve
hizmetlerin oluşmasını bekliyoruz. Tüm bunların ışığında,
Türk bilişim sektörünü dünya ekonomisinde önemli bir yere
geleceğini ön görebiliriz.    
Geleceğin en önemli teknolojik yeniliği olarak görülen
“Bulut Bilişim Teknolojileri”ne verilen önem giderek artıyor.
Maliyetleri azalttığı, verimliliği arttırdığı ve rekabette avantaj
sağladığı bilinen “Bulut Teknolojileri”nin getirdiği en önemli
endişe ise veri güvenliği. Özellikle son zamanlarda artan siber
saldırılara karşı, veri güvenliği önemli bir boyut kazanıyor.
Bilgi toplumuna dönüşümün sürecinde verilerin saklanması
ve korunması artık daha da önemli hale geliyor. Kamunun
e-Dönüşüm alanında yaptığı çalışmalar, veri saklama ve
korunması aşamasına olumlu etkide bulunuyor.
Son dönemlerde yaşanan siber saldırılar ise siber güvenlik
kavramının önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Farkındalığın
arttırılması gereken bir konu olan siber güvenlikte, üst
düzeyde güvenlik bilinci oluşturulmalıdır. Bu konuda
donanımlı insan gücünün yetiştirilmesi gerekiyor. Siber
güvenlikte Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi ve bu konuya
tüm kesimin destek vermesi gerekiyor. Ulusal düzeyde,
sadece bu konuyla ilgilenen, bir siber güvenlik koordinasyon
birimi kurulmalı, kurulun idari yapısı, mali kaynakları ve
yetkileri ve diğer yönetsel ve bilimsel süreçlerin yasa ile
meşruiyeti sağlanmalıdır.”

64. hükümetin bilişim hedeflerinin değerlendirilmesi
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

65

BİLİŞİM :: 2016 :: ŞUBAT

Bi l g i to p l u m un a
dönüşüm vaatleri, gerekli ve gerçekçi

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Atalay:

Bilişim sektörünün gelişmesi ve performansını etkileyecek en önemli konunun insan kaynağı, diğerinin ise
regülasyonlar olduğuna işaret eden Atalay, “Kuralları belirlenmiş rekabetçi bir yapının sektörün sağlıklı gelişmesine
katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, 64’üncü Hükümet programının ivedilikle hayata geçirilmeli,
STK’lar da bu alanda yapacakları çalışmalarla idareye yardımcı olmalıdır” diye konuştu.
Bilişim sektöründe, “nesnelerin interneti, büyük veri ve siber güvenlik” alanlarının önünün açık ve gelişmelere
müsait alanlar olduğunu bildiren Atalay, siber güvenlik alanında ciddi bir kapasite ve fırsatlar olduğunu
düşündüğünü söyledi. Siber saldırılara karşı ulusal olarak alınması gereken önlemleri ise Atalay, “yerli siber
güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının sağlanması, gerekli eğitimler sağlanması, etkinlikler
düzenlenmesi, farkındalık düzeyinin arttırılması ve milli çözümlerin üretilmesi” şeklinde özetledi.

Hedeflere
ulaşmada
kamu
ve özel sektörün uyum ve
koordinasyonla
çalışması
gerekliliğine işaret eden Atalay,
devlet-özel sektör ve STK’lara
önemli görevler düştüğünü
belirtti. Atalay, bilgi toplumuna
dönüşüm çalışmalarının kamu
ve özel sektörde tüm hızıyla
algılanması, özümsenmesi ve
içselleştirilmesinin
önemini
vurguladı.

“.tr” uzantılı alan adlarının frekans, numara ve uydu pozisyonu gibi ülkeler adına tahsis edilen kısıtlı bir kaynak
olduğuna dikkat çeken Atalay, “Kısıtlı kaynağın düzenlenmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili tasarrufun devlet eliyle
düzenlenmesi bu durumun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor” ifadesini kullandı.
“Alan adları piyasası, rekabetçi bir piyasadır” vurgusu yapan Atalay, “.tr” alan adlarının işletiminin de ticari olarak
değerlendirilmesi, işletiminin dinamik bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

-Bilişim sektörü sivil toplun kuruluşu (STK) olarak
64’üncü Hükümetin 21 Kasım 2015’te açıklandığı
“Hükümet Programı”nı inceleyebildiniz mi? Aşağıda
konuya ilişkin dergimiz sayfalarında yansıttığımız
haberi bilginize sunuyoruz. Haberdeki, programın
“Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Üretim” başlığı altında
yer verilen “Bilgi toplumuna dönüşüm”e ilişkin
sıralanan 60 vaat, başlatılacak başlıca bilgi ve
iletişim teknolojilerine (BİT) dayanan uygulama ve
projeler hakkında genel bir değerlendirme yapabilir
misiniz?

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) Başkanı
Ahmet Hamdi Atalay, dergimizin,
64’üncü Hükümet Programı’nda yer
alan bilişim politikaları ve Türkiye’nin
maruz kaldığı DDoS saldırılarına ilişkin
sorularını yanıtladı. Atalay, hükümet
programındaki hedefleri genel bir
bulduklarını, bu hedeflere ulaşmada
kamu ve özel sektörün bir uyum ve
koordinasyon ile çalışması gerekliliğinin
yadsınamaz olduğunu belirtip devletözel sektör ve STK’lara önemli görevler
düştüğünü vurguladı. Atalay,“Bilgi
toplumuna dönüşüm çalışmaları hem
kamu, hem de özel sektörde tüm
hızıyla algılanmalı, özümsenmeli ve
içselleştirilmelidir” dedi.
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-64’üncü Hükümetin programını ve “Bilim, Teknoloji ve
Yenilikçi Üretim” başlığı altında yer verilen “Bilgi toplumuna
dönüşüm” vaatlerini inceledik. Genel bir değerlendirmeyle
gerekli ve gerçekçi buluyoruz. Ar-Ge ve yenilikçilik bilincinin,
üniversite ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi; dışa bağımlılığın
yüksek olduğu sektörlerde yerli ürün ve teknolojilerin
geliştirilmesine destek verilmesi ve bilgi toplumuna
dönüşümde e-dönüşümün hızlandırılması ve tamamlanmaya
çalışılması gerekli, gerçekçi, uygulanabilir hedeflerdir. Bütün
bu hedeflere ulaşmada kamu ve özel sektörün bir uyum ve
koordinasyon ile çalışması gerekliliği yadsınamaz. Bu yüzden
gerek özel kuruluşlar, gerek devletimizin kurumları ve sivil
toplum örgütlerine üretmenin ve hedeflere ulaşmanın
yanında bilgilendirme ve topluma yansıtılması noktasında
önemli görevler düşmektedir. Benim temennim bu konuların
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değerlendirmeyle “gerekli ve gerçekçi”

paydaşları olarak bir arada ve uyumla hedeflere ulaşmak
noktasında çalışılmasıdır.
Yukarıda da belirttiğim üzere, tüm bu hedefler ve vaatler
gerekli ve gerçekçidir. Ülkede buna ilişkin altyapı ve birikim
mevcuttur. Önemli olan, bu kapsamda her seviyede
farkındalığı geliştirici etkinlikler ve eğitimlerle konuya
gereken önemi veriyor olmak, kamu üst düzey yöneticilerinin
ve ilgili STK’ların bu hedefleri gerçekleştirmede etkin bir rol
oynamasını sağlamak, Ar-Ge, yenilikcilik ve sanayi-üniversite
işbirlikleri sonucu ortaya çıkan büyük potansiyeli özellikle
yerli olması gereken sektör alanlarında, örneğin bilişim
güvenliği yazılımlarının yerlileştirilmesinde kullanmaktır.
Bilgi toplumuna dönüşüm çalışmaları hem kamu, hem
de özel sektörde tüm hızıyla algılanmalı, özümsenmeli
ve içselleştirilmelidir. E-dönüşüm çalışmalarında birlikte
çalışabilirlik ve güvenlik sağlanacak her gelişme ülke
kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına katkı
sağlayacaktır. Bu çalışmaların teknik yöndeki gelişmeleri
mutlaka yasal yöne, mevzuat tarafına da yansımalı, kişisel
verilerin korunmasından siber suçlarla mücadeleye kadar
geniş bir yelpazede bu süreç ulusal yasaların koruması ve
denetimi altına alınmalıdır.

-Öncelikle gündeme getirilmesi gerektiğini
düşündüğünüz BİT temelli uygulama ve projeleri,
isim ve ana başlıklar halinde sıralar mısınız?
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- Bilişim sektörünün daha da gelişmesi ve
performansını etkileyebilecek en önemli sorunlar
neler? Bu sorunları aşmak için ne gibi adımlar
atılması gerekir? En önemli görevler kimlere ya da
hangi kurumlara düşüyor?
-Bilişim sektörünün gelişmesi ve performansını etkileyecek
en önemli konunun insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu
bakımdan insana yapılacak tüm yatırımları destekliyoruz.
Farkındalık ve eğitim çok önemli… Bir diğer konu ise
regülasyonlar… Kuralları belirlenmiş rekabetçi bir
yapının sektörün sağlıklı gelişmesine katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, 64’üncü Hükümet
programının ivedilikle hayata geçirilmeli, STK’lar da bu alanda
yapacakları çalışmalarla idareye yardımcı olmalıdır.

- Sektörde önümüzdeki dönemde Türkiye’de
özellikle hangi alanlarda gelişme ve ilerleme
bekliyorsunuz?
-Bilişim sektöründe önü açık ve gelişmelere müsait alanlar
nesnelerin interneti, büyük veri ve siber güvenlik alanıdır.
Derneğimizin odağı da siber güvenlik… Ama diğer tüm
alanların siber güvenlik ile kesiştiği yerler bulunuyor…
Dolayısıyla siber güvenlik alanında ciddi bir kapasite ve
fırsatlar olduğunu düşünüyorum.

- Söz konusu saldırı nasıl oldu? Bu konuda Bilgi
Güvenliği Derneği’nin görüşünü alabilir miyiz?
-Belirttiğiniz saldırı tipik bir “Dağıtık Servis Dışı Bırakma” ya
da kısaca DDoS denilen web üzerinden verilen hizmetleri
yoğun bir trafik yaratarak aksatma maksatlı bir saldırıydı.
IP Spoofing yöntemiyle gerçek adreslerin gizlendiği yurt
dışı kaynaklı olay. Bu zaman zaman birçok kurumun başına
gelmektedir

-Sizce “.tr” uzantılı internet adreslerinin tahsisinde
kim yetkili olmalı, nasıl bir altyapı ve model
uygulamada olmalı?
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-“.tr” uzantılı alan adları önemli bir konu olup frekans,
numara ve uydu pozisyonu gibi ülkeler adına tahsis edilen
kısıtlı bir kaynaktır. Bu kısıtlı kaynağın düzenlenmesi ve idame
ettirilmesi ile ilgili tasarrufun devlet eliyle düzenlenmesi bu
durumun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Öte yandan
bu kısıtlı kaynağın hizmet sunumu bacağında ise konunun
düzenleyicisi konumunda devletin yetkilendirdiği, şartları
sağlayan kurumlar/şirketlerin görev alması kararı da yine
düzenleyici tarafından alınmıştır.
Şunu da mutlaka göz önüne almak gerekir ki alan
adları piyasası rekabetçi bir piyasadır. Örneğin İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, “.ist” ve “.istanbul” uzantılı alan
adlarının işletilmesi yetkisini hepimizin de bildiği gibi
internet dünyasında en büyük role sahip olan uluslararası
kurum olan ICANN’den 2014 yılında almıştır. Ayrıca tüm
dünya çapında da birçok farklı uzantılı alan adı tahsisi
yapılmaktadır. Dolayısıyla “.tr” alan adlarının işletiminin de
ticari olarak değerlendirilmesi, işletiminin dinamik bir yapıya
kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum.

- Siyasi ve ticari bir tehdit aracı haline gelen siber
saldırılara karşı ulusal olarak ne gibi önlemler
alınmalı?
-Bu kapsamda, yerli siber güvenlik teknolojilerinin
geliştirilmesi ve kullanımının sağlanması gerektiği
kanaatindeyiz. Bunun için de gerekli eğitimler sağlanmalı,
etkinlikler düzenlenmeli ve farkındalık düzeyi arttırılmalıdır.
Siber saldırılar ile karşı karşıya gelinmesi, geriye
dönülemeyecek hasarların
alınması ile sonuçlanabilir.
Bu yüzden nereye ve nasıl
hizmet ettiği bilinen milli
çözümlerin geliştirilmesi ilk
aşamada bize güvenli alanlar
sağlayacaktır. Sadece siyasi
ve ticari değil, kişisel olarak
da tehdit haline gelen siber
saldırılar kurumlar bazında milli
yazılımlarla engellenebilir. Milli
çözümlerimiz olmadan siber
güvenlikten bahsedilmesinin
mümkün olamayacağını
düşünüyorum.
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-Milli güvenliğin bir parçası olan siber güvenlik alanında
stratejik ve kritik yazılımların yerli olarak, Ar-Ge temelli,
üniversite-sanayi işbirliği içinde ve eko-sistem mantığıyla
geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, Dernek
olarak yaptığımız etkinliklerde yerli üretim yapan firmaların
öne çıkartılmasına gayret ediyoruz.
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“.tr” adreslerine “siber saldırı”,

Bakanlık ve ODTÜ’yü
k a r ş ı k a r ş ı y a getirdi

“.tr” üst düzey alan adı ve onun altında
yer alan ikinci seviye alan adlarının
yönetimi ve koordinasyonu, 1991 yılından
beri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
tarafından sürdürülüyor. Ancak “yasama”,
“yürütme” ve “yargı” işlevlerini ayırmak
üzere 2000’de Ulaştırma Bakanlığı İnternet
Kurulu’na bağlı, sektör temsilcilerinin yer
aldığı “DNS Çalışma Grubu” oluşturuldu.
2000’den beri yana DNS Çalışma Grubu,
politika ve kuralları belirleme (yasama
işlevi), ODTÜ ise tahsis (yürütme) işlevini
yerine getiriyor.
Siber saldırılar bir süre gizli tutulurken a
ilgili bankalardan herhangi bir açıklama
gelmedi, bilgilendirme yapılmadı.
Bazı haber siteleri ve medya konuya
ilişkin haberlerin verilmesi, “Ulaştırma
Bakanlığı’nın sistemleri çöktü” haberlerinin
yansıması üzerine Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı’ndan (UDHB)
24 Aralık 2015’te yazılı kısa bir açıklama
yapıldı. Açıklamada “Haber sitelerine
yansıdığı gibi bir siber saldırı söz konusu
değildir. Bakanlığımızda yaşanan kısa süreli
kesintiler, UDHB bünyesinde bir network
upgrade çalışması kapsamında yapılan
planlı kesintilerdir” denildi.

Bakan, ODTÜ’yü suçladı

Türkiye, 4 günü yoğun yaklaşık 18 gün süren bir siber
saldırıya uğradı. Saldırıyı uluslararası hacker grubu
Anonymous üstlendi. Saldırılar, Bakanlık ile ODTÜ
arasında “.tr” uzantılı alan adı kontrolüyle ilgili yetki
tartışması yaşanmasına yol açtı. Bakan Yıldırım,
yeterli önlemi almamakla suçladığı ODTÜ’deki
sunucuyu BTK bünyesine almak istediklerini
açıkladı. ODTÜ ise, “uluslararası kaynaklara geçecek
boyutta, yoğun bir siber saldırı” yaşandığını,
gerekli önlemlerin tüm ilgililerle işbirliği içerisinde
alındığını duyurdu. Bazı uzman ve STK’lar Bakanlığın
görüşünü desteklerken kimi uzman ve STK’lar, sivil
örgütlerde olmasını doğru buldukları bu hakkın
kamuya geçmesinin internete devlet müdahalesinin
kolaylaşacağı endişelerini dile getirdiler.

U

luslararası hacker grubu Anonymous, 14 Aralık
2015’te Türkiye’deki 40 bine yakın “.tr” uzantılı
internet sitesini hedef alan büyük çaplı bir siber
saldırıda bulundu. 4 gün çok yoğun hissedilen ve yaklaşık
bir 18 gün farklı şekillerde devam eden saldırılar, Türkiye’yi,
“tarihinin en yoğun siber saldırısı” ile karşı karşıya bıraktı.
Siber saldırı sonucu önce birçok “.tr” uzantılı web sitesi
ve mobil uygulamaya girmede sorun yaşandı, ardından
bazı banka ve noterlerin internet sitelerine erişilemedi.
Saldırı, yurt içindeki internet kullanıcılarından çok dışarıdan
Türkiye’deki sitelere girmek isteyenleri etkiledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım, daha sonra çeşitli
basın organlarına yaptığı açıklamalarda,
“yurtdışı kaynaklı olan ve menşei tam
olarak bilinemeyen” saldırının 14 Aralık’tan
itibaren etkili olduğunu, hemen karşı
önlemlerin devreye alındığını söyledi. Bakan
Yıldırım, saldırının esas olarak Ortadoğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından “nick.
tr” adlı Türkiye’deki bütün “.tr” uzantılı web
adreslerinin yönetildiği DNS sunucularını
hedef aldığını belirterek,“Sunucuyu ODTÜ
işletiyor ama mesele bir ulusal güvenlik
meselesi, bu çeşit saldırılara karşı gerekli
önlemlere sahip olunmalı” dedi.
ODTÜ’deki sunucuyu Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) bünyesine almak
istediklerini ancak ODTÜ’nün vermediğini
bildiren Yıldırım, “Hatta bize dava açtılar.
Peki kalsın ama önlemler konusunda ortak
hareket edebilmeli, böyle saldırı anlarında
işbirliği yapabilmeliyiz en azından. Bu
saldırıda gördük ki ODTÜ yeterli önlemi
almamış. Artık böyle saldırılar gündelik
hayatın parçası haline geliyor; her an
her yerden saldırı yapılabilir. O yüzden
önlemlerimizi de sürekli almalı, sürekli
güvenlik seviyemizi yüksek tutmalıyız.
Konu çok ciddi” açıklamasında bulundu.

ODTÜ: Gerekli önlemler, tüm ilgili kurumlarla
işbirliği içerisinde alındı
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ise 24 Aralık 2015, siber saldırılarla ilgili
resmi basın açıklaması yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
“Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1992 yılından bu yana ‘.tr’ alan adı ve onun
altında yer alan ikinci seviye adlarının yönetimi ve koordinasyonunu sürekli
olarak geliştirirken, aynı zamanda uluslararası standartlarda ve sorunsuz
olarak yürütmektedir. Sunuculara yönelik muhtemel siber saldırılara ilişkin
önlemleri, en son teknoloji ile aralıksız olarak sağlamaktadır. Saldırıya ilişkin
gerekli önlemler tüm ilgili devlet kurumları ve Telekom Operatörleri’yle işbirliği
içerisinde alınmıştır.
Kamuoyunun bilgisi dahilinde olan ve ‘.tr’ uzantılı web sitelerine yapılan siber
saldırılarla ilgili sizi bilgilendirmek isteriz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
1992 yılından bu yana ‘.tr’ üst düzey alan adı ve onun altında yer alan ikinci
seviye adlarının yönetimi ve koordinasyonunu sürekli olarak geliştirirken,
aynı zamanda uluslararası standartlarda ve sorunsuz olarak yürütmektedir.
Sunuculara yönelik muhtemel siber saldırılara ilişkin önlemleri, en son teknoloji
ile aralıksız olarak sağlamaktadır. 14 Aralık 2015 Pazartesi günü, ‘.tr’ alan
adlarından ilgili IP adreslerine ulaşılmasını engellemek amacıyla, ülke dışındaki
bazı platformlar tarafından DNS sunucularına yönelik, ülke dışı ve ülke içindeki
güvenlik açığı bulunan bilgisayar sistemleri kötüye kullanılarak uluslararası
kaynaklara geçecek boyutta, yoğun bir siber saldırı başlatılmıştır.
Bu tür siber saldırılar daha önce ABD ve birçok Avrupa ülkesinde de yaşanmıştır.
ODTÜ, yaşanan bu yoğun siber saldırının ilk anından itibaren Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK)
ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) yetkilileriyle yoğun bir
şekilde iletişim ve koordinasyon içerisinde bulunmuştur. Saldırıya ilişkin gerekli
önlemler tüm ilgili devlet kurumları ve Telekom Operatörleri’yle işbirliği
içerisinde alınmıştır. Yurt içi ve yurt dışında 5 ayrı noktada konuşlanmış
bulunan 6 sunucuyla verilen hizmet, saldırı sırasında 11 sunucuya (pratikte
20) ANYCAST teknolojisi dahil edilerek sürdürülmüş, DNS sistemi bu saldırı
sırasında hiçbir zaman tamamen devre dışı kalmamış ve hizmet vermeye
devam etmiştir. İnternet teknolojisini ve alt yapısını ülkemize kazandıran
ODTÜ, siber güvenlik alanında akademik katkılarıyla ülkemize hizmet veren
çok sayıda öğretim üyesi ve uzman personeli bünyesinde barındırmaktadır.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nde, NATO işbirliği de dahil olmak üzere, birçok
ülkenin ağ uzmanlarına siber güvenlik alanında eğitimler verilmektedir. Konuyla
ilgili iletişim ve koordinasyon, ilgili tüm kurum ve yetkililerle düzenli olarak
sürdürülmekte ve yaşanan gelişmeler ile ilgili olarak düzenli bilgi verilmektedir.”

Aslıhan Bozkurt
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1991

Nic.tr

yılından beri Türkiye’yi ilk olarak İnternet’e bağlayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) bünyesinde, Nic.tr (“.tr” Alan Adları) Yönetimi, İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler
Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers -ICANN) ve İnternet Tahsisli
Sayılar Otoritesi (The Internet Assignment Numbers Authority- IANA) rehberliğinde çalışmalarına devam ediyor. Nic.tr’nin
internet sitesinde yer alan bilgilere göre, “.tr” alan adı işlemleri için gerekli olan politika ve prosedürler, 1991-1998 yılları
arasında, ODTÜ - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca oluşturuldu ve uygulandı. Alan adı tahsisi işleri ve gerekli olan destek ve
danışmanlık hizmeti (hızla artan işlemler ve yönetim yükü nedeniyle) 1998’den itibaren Nic.tr (“.tr” Alan Adları) Yönetimi
tarafından sağlanıyor. Nic.tr (“.tr” Alan Adları) Yönetimi halen ODTÜ - Enformatik Enstitüsü binasında görevini sürdürüyor.
Nic.tr (“.tr” Alan Adları) Yönetimi’nde güçler ayrılığı ilkesini uygulamak ve alan adı dağıtımında “yasama”, “yürütme” ve
“yargı” işlevlerini ayırmak adına 2000 yılında Ulaştırma Bakanlığı, Internet Kurulu’na bağlı olarak çalışan, sektör temsilcilerinin
yer aldığı ve 11 kurumsal üyeden oluşan “DNS Çalışma Grubu” oluşturdu. 2000 yılından bu yana DNS Çalışma Grubu, politika ve
kuralları belirleme (yasama işlevi), ODTÜ ise tahsis (yürütme) işlevini yerine getiriyor. DNS Çalışma Grubu, alan adları konusunda
kamuoyunun katkı ve görüşlerini almak, çok sesli bir ortamda değerlendirme yapmak, Türkiye’de İnternet Alan Adları’nın
sağlıklı gelişmesi için temel öneriler oluşturmak ve bu önerileri Alan Adı Yönetimi’ne (ODTÜ) ileterek uygulanmalarını sağlamak
amacıyla görev yapıyor.

(“.tr” Alan Adları)

Projesi
Alan adı tahsisleri, destek ve danışmanlık
hizmeti, yaklaşık 25 yıldır ODTÜ bünyesinde
veriliyor. 2000’den bu yana da Ulaştırma
Bakanlığı, Internet Kurulu’na bağlı olarak
çalışan DNS Çalışma Grubu, politika ve
kuralları (yasama işlevi) belirliyor, ODTÜ
ise tahsis (yürütme) işlevini yerine getiriyor.

Internet kullanımındaki hızlı artış ve beraberinde ortaya
çıkan elektronik ticaretteki gelişmelerle birlikte, alan adlarının
önem ve fonksiyonu her geçen gün daha artarken alan adları
üzerindeki uyuşmazlıkları da ortaya çıkardı. Bütün dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de alan adlarına ilişkin uyuşmazlıklar
son yıllarda artış gösteriyor, bu uyuşmazlıkların çözümüne
yönelik olarak gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde
önlemler alınmaya, kurallar oluşturulmaya çalışılıyor. Güçler
ayrılığı ilkesinin diğer bir işlevi, dünyadaki örneklerine
benzer bir anlayışla, Uyuşmazlıkları Çözüm Mekanizması’dır
(UÇM). UÇM’nin oluşturulmasına yönelik çalışmalar, halen
DNS Çalışma Grubu koordinatörlüğünde yürütülüyor.
Yönetimin görevi, “.tr” uzantılı alan adı başvurusunda
bulunan yurt içi/yurt dışı tüm kurum, kuruluş ve şahısların, alan
adı başvurularını değerlendirmek ve uygun olan başvuruların
tahsis işlemlerini sonuçlandırmak; mevcut alan adları ile ilgili
gerekli olan veya talep edilen idari, mali ve teknik işlemleri
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gerçekleştirmek ayrıca tüm alan adı işlemleri sırasında telefon,
mesaj ve e-posta aracılığı ile destek vermek olarak belirtiliyor
Sitede “ODTÜ Alan Adı Yönetimi; bu görevi kamu çıkarlarını
gözeten bir yaklaşımla, ülke çapında internet altyapısının
yerleşmesinde öncülük etmiş, bilişim alanında birikimi ve
olanakları tartışılmaz bir Üniversite’nin çatısı altında yerine
getirmektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, tarafsız,
araştırmacı, aktif, yenilikçi ve dünya standartlarında hizmet
vermeyi amaçlayan bir anlayışla; kaliteli teknik donanımı,
deneyimli ve bilgi sahibi personeli ile ülke sosyo-kültürel
koşullarını değerlendirerek ve hizmet kalitesini sürekli olarak
artırarak sağlamaya devam etmektedir” deniliyor.
Dr. Attila Özgit’in proje yöneticisi olduğu Nic.tr (“.tr” Alan
Adları) Yönetimi’nin İdari Grup Yöneticiliğini Banu Acartürk
(Camgözoğlu) Teknik Grup Yöneticiliğini ise Kadir Erdoğan
üstleniyor.
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durdur ve ülkeyi karanlığa sürükle”, (ii) “olmazsa, ağın
daha derinliklerinde problem yarat ve başka hedef ara”
şeklindedir. Bu bağlamda, saldırganlar (i) maddesinde
sözü edilen hedeflerine ilk 36 saat içinde ulaşamamış
ve ilerleyen günlerde (ii). madde ve diğer şekillerde
saldırmaya devam etmişlerdir.

Nic.tr sitesinde Dağıtık Servis Kesintisi (Denial of Service)
Saldırısı ( DDoS) konusunda 21 Aralık’ta yapılan kamuoyu
duyurusu ise şöyle:
14/12/2015 tarihinde başlayan ve azalarak sürmekte
olan Dağıtık Servis Kesintisi Saldırısı (DDoS) saldırısına ilişkin
gelişmeler ve potansiyel sorular için yanıt teşkil edebilecek
saptamalar aşağıda maddeler (12) halinde özetlenmektedir:

g. Ana arterlerdeki trafik yoğunluğu sırasında DNS
sunucuların yanıt üretme performansında bir yavaşlık
gözlenmemiştir. Bu saldırı şartları altında dahi, DNS
sunucuların yükünün çok düşük seviyelerde seyrettiği,
herhangi bir donanım ya da yazılım bazında yetersizlik
içerisinde olunmadığı görülmektedir.

a. 14 Aralık 2015 Pazartesi günü, yurtiçi ve dışında 5
(beş) ayrı noktada konuşlanmış bulunan 6 (altı) adet “.tr”
alan adı sunucusuna doğru gelen DDoS saldırısına bağlı
olarak çok ciddi ölçüde Internet bant genişliği yoğunlukları
yaşanmıştır. Saldırı temel olarak, “DNS yükseltme saldırısı”
(DNS Amplification Attack) olarak başlamıştır. Bu saldırı, “.tr”
Alan Adları’ndan ilgili IP adreslerine ulaşılmasını engellemek
amacıyla, sahte ağ trafiği üretmek de dahil olmak üzere, DNS
sunucularımıza doğru yoğun ağ trafiği yollanması şeklinde
ülke dışındaki kaynaklar tarafından organize bir şekilde
gerçekleştirilmiştir.

h. Trafik yoğunluğu, ülke içinde verilen çeşitli Internet
servislerinde (e-posta alışverişinde bir miktar yavaşlık,
web sitesinin bir miktar gecikme ile açılması, vb.) hız
düşüklüğü şeklinde ortaya çıkan bazı olumsuzluklara
sebep olsa da, ekibimizin ve koordinasyon içinde
çalıştığımız Telekom operatörlerinin yoğun çabalarıyla
ülke çapında çok önemli boyutlarda bir servis yavaşlığı
gözlenmemiştir.

b. İlerleyen saatlerde saldırı, sunucuların bulunduğu
ağları işleten Telekom operatörlerinin yurtdışı bağlantılarını
dolduracak (ve taşacak) seviyelere ulaşmıştır. Telekom
operatörlerimiz bir üst ağ sağlayıcıları tarafında, filtre ve
saldırı önleme tedbirleri alınma yoluna başvurmuşlardır. Bu
durum bu tür saldırılarda uygulanan rutin bir yöntemdir.

i. Yaşanan yavaşlığın Türkiye İnternetine etkisi
homojen olmamıştır. Bazı arterlerde bir miktar yavaşlık
yaşanırken, bazı diğer ağ parçalarında olağan hızın
devam ettiği gözlenmiştir. Örnek olarak, Twitter,
Facebook vb. sosyal ortamlar ve internet bankacılığı
ortamları incelendiğinde yoğun bir şikayetin olmadığı,
tersine bu ortamların problemsiz bir şekilde kullanıldığı
görülmektedir.

c. Üst (upstream) Telekom operatörlerinde konuşlanmış
birden fazla 40 Gbps kapasiteli iletişim hattında taşmalara yol
açan, bazılarında zaman zaman 200+ Gbps yoğunluklarına
erişen bant genişliği saldırıları gözlenmiştir. Bu toplu
saldırının, bugüne değin dünya üzerinde yaşanmış en yoğun
saldırılardan biri olduğu bilinmektedir.

j. Bu saldırının kaç kişi ve/veya kurumu etkilediği
şeklinde bir soruya kolayca bir yanıt verilemez. Tek
söylenebilecek olan, göreli bir yavaşlığın olduğu,
ancak bunun günlük Internet yaşamını ve herkesi
etkilemediğidir.

d. Yurtdışında DNS sunucusunun bulunduğu Avrupa’nın
Internet Örgütlerinden biri olan RIPE, ilgili trafiğin yoğunluğu
nedeniyle DNS sunucumuzu kapatmak zorunda kaldığını
ifade etmiştir. Bu zaman diliminde Nic.TR diğer 5 sunucusu ile
saldırı karşısında çalışır durumdaki konumunu korumuştur.

k. Eldeki verilerle saldırının kamu ve/veya özel sektör
odaklı olup olmadığını ayıracak bir veri bulunmamaktadır.
Ana arterlerden gelen trafik yoğunluğu nedeniyle her
kesimin bir miktar yavaşlık şeklinde etkilenmiş olduğu
söylenebilir.

e. Bu durum, “.tr” DNS sunucularına öncelikle
geliş yönünde gecikmelere neden olmuştur. “.tr” DNS
sunucularına erişildiği durumlarda ise DNS sunucularının
verdiği yanıtların isteği yapan noktalara gidişi yönünde de
gecikmelere neden olmuştur. Diğer bir deyişle, saldırganlar
tarafından ana iletişim arterlerinde oluşturulmuş yapay ve
yoğun trafik, ülke ağının önemli arterlerinde bazı tıkanmalara
ve yavaşlamalara neden olmuştur.

l. Saldırı, sahte ağ trafiği üreterek ülke dışındaki
kaynaklar tarafından gerçekleştirildiği için, bu tip
saldırıların tek çözümü saldırı oluştuğunda ülkenin
İnternet girişinin ana kapıları ve arterlerinde korunma
sağlamaktır. Bu sözü edilen korunma biçimi ve önlemleri
şu anda sürmektedir ve saldırının ileride tekrarlanması
halinde de bu önlemlerin Telekom operatörlerimizce
alınacağı açıktır.

f. Saldırının başladığı ilk anlardan itibaren gözlenen ve
algılanan saldırgan stratejisi; (i) “yapılabilirse DNS sunucuları
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m. Bu aşamada 3’ü yurt dışına olmak üzere
toplam 11 alan adı sunucusu ile hizmet verilmektedir.
Yurtdışındaki sunucularda uygulanan ANYCAST adlı
teknik nedeniyle 11 sunucu pratikte 20’den fazla
sunucu olarak hizmet sağlamaktadır.

alış-verişinde bulunabilmek amacı ile DNS Çalışma Grubu
(DÇG) tarafından çalışma toplantıları düzenlendi.
2006: 04 Aralık 2006’da Türkçe karakterli alan adları
tahsisi başladı.

“.tr” alan adının tarihçesi

2007: 10 Ekim 2007’de, Nic.tr CENTR (Council of
European National Top-Level Domain Registries) tam
üyelik başvurusu kabul edildi.

1991: Türkiye internet’e bağlandı ve ICANN ve
ODTÜ “.tr” alan adı dağıtımı başladı.

2008: 30 Mayıs 2008’den itibaren, tsk.tr uzantılı alan
adı tahsis edildi.

1997: 30 Nisan 1997’den itibaren, mil.tr uzantılı
alan adı, T.C. askeri kurum ve kuruluşlarına tahsis
ediliyor.

6 Eylül 2008’de “.tr” uzantılı alan adları mevcut kurallar
dahilinde ve “Registry-Registrar (Kayıt otoritesi - Kayıt
operatörü)” iş modeli uygulamaları ile tahsis edilmeye
başlandı. 17 Kasım 2008 tarihinde biz.tr, info.tr ve tv.
tr uzantıları belgesiz olarak tahsis edilmeye başladı.

1998: ODTÜ- BİDB tarafından tüm Türkiye için
tutulmakta olan DNS (Domain Name System) kayıtlarına
başvuruları kolaylaştırmak adına, WWW üzerinden
etkileşimli olarak alınan başvuru sistemini geliştirmek
amacıyla 2 yeni alan adı sunumcusu devreye sokuldu.

2010: 1 Ocak 2010 tarihinde mil.tr uzantılı alan adları
tahsisi durduruldu.

16 Haziran 1998 tarihi itibariyle gen.tr (genel
kullanım alan adı); 1 Temmuz 1998 tarihi itibariyle nom.
tr (kişisel alan adı) başvuruları da kabul edilmeye
başladı.
1999: Alan adı tanımlamaların daha hızlı ve
organize yapılmasını sağlamak amacıyla yeni bir
veritabanı oluşturulması çalışması başlatıldı. 1999 sonu
itibarı ile, ODTÜ’ye kayıt ettirilmiş bulunan 14.477 adet
alan adı tanımı bulunuyordu.
2000: 2 Kasım 2000’de, kamuoyunun katkı ve
görüşlerini almak, çok sesli bir ortamda değerlendirme
yapmak, Türkiye’de İnternet Alan Adları’nın sağlıklı
gelişmesi için temel öneriler oluşturmak ve bu önerileri
Alan Adı Yönetimi (ODTÜ)’ne ileterek uygulanmalarını
sağlamak amacıyla DNS Çalışma Grubu (DÇG) kuruldu.
2003: 26 Mayıs 2003’te
nic.tr alan adları
sahipliğinin güvenliğini esas alan, kullanışlı, web-tabanlı
elektronik bir sisteme geçiş yapıldı. Yeni sisteme geçiş
öncesi toplam alan adı sayısı, 45.494 adet oldu.
İlk av.tr (mesleki kullanım alan adı) uzantılı alan
adı 29 Eylül 2003’te tahsis edildi.
2004: 8 Aralık 2004 tarihi itibariyle dr.tr (mesleki
kullanım alan adı) başvuruları kabul edilmeye başladı.
2005: 25-26 Haziran 2005 tarihlerinde,
toplumun ilgili kesimlerinden Uyumsuzlukları Çözüm
Mekanizması (UÇM) oluşturulmasına yönelik görüş
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Türkiye’deki 40 bine yakın “.tr” uzantılı internet sitesine yönelik siber saldırı ve sonrasında yaşanan “.tr” alan adıyla ilgili
yetki tartışmaları konusunda Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pekel değerlendirmelerde bulundu.
Alan adları sunucularının yönetiminin BTK’ya devredilmesi konusunun halen Nic.Tr, ODTÜ ile davalık durumda olduğuna işaret
eden Pekel, “Bu kapsamda, tahsis ve yürütme ile konuyla ilgili politika belirleme ve denetleme yetkisinin aynı organ üzerinde
toplanmaması en uygun yaklaşım olacaktır” dedi.

TBD Yönetim Kurulu Üyesi Pekel:

Siber saldırılarda, USOM ile
SOME’ler arasında daha etkin
koordinasyon sağlanmalı

Son dönemde yaşanan siber saldırıların ülke genelinde konuyla ilgili alınmış ve alınabilecek önlemleri bir kez daha gündeme
getirdiğine dikkat çeken Pekel, vakit kaybetmeksizin Siber Güvenlik Kurulu’nun çalışmalarına işlerlik kazandırılması gerektiğini
vurguladı.
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın sekiz ana ekseninden birisinin “Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Güveni”
olduğuna değinen Pekel, Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından 10 Kasım 2010’da imzalandığı, sözleşmenin
yasalaşması için “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı”nın ise
3 Eylül 2012’de TBMM Başkanlığı’na gönderildiğini ancak henüz yasalaşmadığını anımsattı.
Pekel, değerlendirmelerini şu saptamalarla tamamladı:
“DDOS saldırı önleme cihazlarının kapasiteleri ve yetenekleri son saldırıların boyutları ve çeşitliliği de dikkate alınarak İSS’lerce
yeniden değerlendirilmelidir.
DDOS hizmeti alan kurumların İSS’lerdeki DDOS saldırı önleme cihazlarındaki dağılımları gerekmesi durumunda yeniden
düzenlenmelidir.
Kritik kurumlar, birden fazla İSS’den İnternet hizmeti alınmasını, İnternet hat kapasitelerini muhtemel bir DDOS saldırısının
etkisinin azaltılması amacıyla makul seviyelere çıkarma konusunu değerlendirmelidirler.
Ülke genelini etkileyen bu tür siber saldırılarda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile kurumlardaki Siber
Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) arasında daha etkin koordinasyon sağlanmalıdır.”
Pekel’in “ülkemize yönelik yapılan siber saldırılar” hakkındaki değerlerlendirmesi şöyle:

14

ve 24 Aralık 2015 tarihlerinde ülkemize
yönelik olarak gerçekleştirilen siber
saldırıların arka planını daha iyi anlayabilmek
için öncelikle belli tarihlerde yaşanmış olan olayları tekrar
anımsatmakta yarar var.

Alan adları sunucularının
BTK’ya devredilmesinin davalık
olduğunu anımsatan Pekel, “tahsis ve
yürütme” ile “politika belirleme ve
denetleme” yetkisinin aynı organ üzerinde
toplanmamasının en uygun yaklaşım
olacağını bildirdi. Pekel, Siber Güvenlik
Kurulu’nun bir an önce çalışmalarına
işlerlik kazandırılmasını önerdi.
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Bilindiği üzere, 13 Kasım 2015 tarihinde Paris’te
gerçekleştirilen ve IŞİD tarafından üstlenilen bir seri terör
eylemi sonrasında Anonymous adıyla bilinen haktivist
grup (haktivist: politik bilgisayar eylemcisi, siber muhalif)
Türkiye’nin IŞİD’e destek verdiği iddiasıyla ülkemizde önemli
altyapılara yönelik olarak siber saldırılar düzenleyeceğini ilan
etti.
24 Kasım 2015 tarihinde Türkiye Suriye sınırı üzerinde
uçan SU-24 tipi Rus savaş uçağı, Türkiye sınırlarını ihlal ettiği
için düşürüldü. Yaşanan olay Rusya ve Türkiye arasında siyasi
gerginliğe neden oldu.
14 Aralık 2015 tarihinde tüm Türkiye’yi etkileyen ve
ülkemizde alan adı kayıtlarının yapıldığı Nic.Tr’yi hedef alan
saldırılar yapıldı.
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18 Aralık 2015 tarihinde Anonymous yayımladığı bir video
kaydıyla saldırıları üstlendi ve bu saldırıların devam edeceğini
duyurdu.
24 Aralık 2015 tarihinde ülkemizdeki büyük bankaları
hedef alan siber saldırılar yapıldı, bu saldırılar bankacılık
işlemlerinde gecikmelere yol açtı.
Gerek Nic.Tr’ye yapılan saldırılar gerekse bankaları hedef
alan saldırılar organize ve hedefli Dağıtık Hizmet Durdurma
(Distributed Denial of Service- DDOS) saldırıları olmaları
sebebiyle kısa bir süre öncesinde yaşanan siyasi gerginlik
nedeniyle saldırıların arkasında Rusya’nın da olduğu yönünde
değerlendirmeler yapıldı.
DDOS saldırıları birden fazla lokasyondan aynı anda tek
yöne başlatılabildiği için saldırının gerçek çıkış noktasını
tespit etme konusunda net bir bilgi elde edinilemedi.
Böyle bir saldırıda Türkiye içinde daha önce ele geçirilmiş
köle bilgisayarların da kullanılmış olması ihtimal dahilinde.
Saldırıların yoğunlaştığı sıralarda Türkiye, yurtdışı internet
trafiğini keserek saldırının etkisini azaltmaya çalıştı.

Türkiye’de alan adı tartışması
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Önceki saldırılara göre, bu saldırıların belirli hedefleri
gözetmesi ve organize yapısı dikkat çekti. Bu durum Rusya’nın
Estonya, Gürcistan ve Ukrayna ile yaşadığı siyasi krizlerde de
gözlemlenmişti.

alınan önlemlerin etkinliği ise nihayetinde İSS’in sahip olduğu
altyapı, kapasitesi, kullanılan teknolojinin güncelliği ve
hizmet verilen kuruluşların, İSS’in teknolojik platformundaki
konumlandırılma biçimiyle ve elbette bu hizmeti alan
kuruluşlardaki bilişim platformlarının yeterliliği ile doğru
orantılıdır.

Sonuçta saldırıları üstlenmiş olan Anonymous, küresel
haktivist bir grup özelliği taşımakta. Uçak krizinden sonra
Anonymous’un eylemlerine Rus desteğinin de eklenmiş
olması beklenebilecek bir durumdur.

Son dönemde yaşanan siber saldırılar ülke genelinde
konuyla ilgili alınmış ve alınabilecek önlemleri bir kez daha
gündeme getirmiştir.

Son yaşananlardan çıkarılacak en önemli ders öncelikle
yetkili makamların bu ve benzeri olaylarda gecikmeksizin
doğru bilgiyi kamuoyu ile paylaşmalarının en doğru yaklaşım
olduğu gerçeğidir. Bilgilendirmenin zamanında ve doğru
bir şekilde yapılması ülkemize yarar getirmeyecek gereksiz
tartışmaların önüne geçecektir.

Söz konusu önlemleri stratejik ve taktik önlemler olarak iki
başlıkta ele alabiliriz.
Bilindiği gibi Bakanlar Kurulunca alınan 11/6/2012 tarihli
ve 2012/3842 sayılı Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının
Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna ilişkin
20/10/2012 tarihli ve 28447 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan kararı gereğince Siber Güvenlik Kurulu
oluşturulmuştur.

Bilindiği üzere, siber saldırılara hedef olan “.tr” uzantılı
alan adı sunucularının yönetimi 1991 yılından bu yana Orta
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yapılmaktadır.
Türkiye, ilk kez bu tarihte İnternet’e bağlanmış ve “.tr” alan
adı dağıtımı başlamıştır.

Siber Güvenlik Kurulu, ilk toplantısını 21/12/2012 tarihinde
yapmış, “Siber Güvenlik Kurulu’nun Görevleri, Çalışma Usul
ve Esasları Yönergesi” ve “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve
2013-2014 Eylem Planı” kabul edilmiştir.

Nic.Tr, ODTÜ küresel alan adı yönetiminden sorumlu
İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu’nun (The Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers -ICANN) bir
üyesidir. ICANN kâr amacı gütmeyen, üyelerinin uymaları
gereken kural ve politikaların belirlendiği uluslararası bir
kuruluştur.

Siber Güvenlik Kurulu, ikinci toplantısını 20/06/2013
tarihinde yapmış, bu toplantıda Ulusal Siber Olaylara
Müdahale Merkezi’nin (USOM) kurulduğu ve 15 Mayıs 2013
tarihi itibarıyla USOM’un faaliyet göstermeye başladığı
bildirilmiştir.

Nic.Tr, ODTÜ bugüne kadar tahsis ve yürütme sorumluluğu
kapsamında çalışmalarını yürütmüştür. İnternet Kurulu, 2000
yılında konuyla ilgili politika ve kural belirlemek amacıyla
sektör temsilcilerinden oluşan (Alan İsimlendirme SistemiDomain Name System) DNS Çalışma Grubu’nu kurmuştur.
Diğer taraftan 5 Kasım 2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu ile “İnternet alan adlarının tahsisini
yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine
ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir”
hükmü uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
görevlendirilmek suretiyle 7 Kasım 2010 tarihinde 27752
sayılı Alan Adları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yönetmelikte BTK’ya verilen görevler arasında “.tr ağ
bilgi sistemi”ni (TRABİS) kurmak ve işletmek veya belirlediği
usul ve esaslar çerçevesinde TRABİS’in üçüncü bir tarafça
kurulması ve işletilmesini sağlamak” hükmü de yer almıştır.
Alan adları sunucularının yönetiminin BTK’ya devredilmesi
konusu halihazırda Nic.TR, ODTÜ ile davalık durumdadır.
Bu kapsamda, tahsis ve yürütme ile konuyla ilgili politika
belirleme ve denetleme yetkisinin aynı organ üzerinde
toplanmaması en uygun yaklaşım olacaktır.
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Siber Güvenlik Kurulu üçüncü toplantısını 19/12/2013
tarihinde yapmıştır.
Bilindiği gibi, DNS Yükseltme Saldırısı (DNS Amplification
Attack) olarak gerçekleşen son saldırılarda ODTÜ’nün,
yönetimindeki alan adı sunucularını BTK’ya devretmediği
için İnternet erişiminde uzun süreli aksaklık yaşandığı
iddia edilmişti. Siber saldırı sırasında 6 adet olan bu
sunuculardan ikisinin ODTÜ’de, geri kalanların ise RIPE
(Bulunduğumuz bölge için IP adres tahsisi ve alan adları
yönetimi yapan kuruluş), TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve
Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Vodafone A.Ş ve 3C1B Telekom’da
konumlandırılmış olduğu, yurtdışında (RIPE) konumlanmış
olan sunucunun da bu saldırılardan olumsuz etkilendiği
yapılan resmi açıklamalar sonrasında anlaşılmıştır.
Ayrıca, 40 Gbps düzeylerine ulaşan saldırılar nedeniyle
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKNET) erişiminde
problemler yaşanmıştır.
Saldırı esnasında, saldırıların etkisini azaltmak amacıyla
saldırıyı İnternet Servis Sağlayıcı (İSS) düzeyinde engelleme,
telekom operatörleri seviyesinde yurdışından yurtiçine gelen

İnternet trafiğini bloklama, DNS alan adı sunucu sayısını
artırma, farklı lokasyonlarda konumlandırma da dahil bir dizi
önlem alınmıştır.
Telekom operatörlerinde 200 Gbps seviyelerinin üzerine
çıkan bir trafiğin gözlemlendiği saldırılarla ilgili olarak Nic.
Tr, ODTÜ tarafından 21 Aralık 2015 tarihinde yapılan Basın
Duyurusunda üçü yurtdışında olmak üzere toplam 11
adet alan adı yönetim sunucusunun farklı yerleşkelerde
konumlandırılmış olduğu ifade edilmiştir.
DNS alan adı yönetim sunucularına yönelik saldırılara
karşı alınan önlemler sonrasında Anonymous, 24 Aralık
2015 tarihinde saldırılarını bu kez Türkiye’deki büyük
bankalara yöneltmiştir. Bu saldırılar bankacılık işlemlerinde
gecikmelere sebep olmuş, çevrim içi işlemler zamanında
yapılamamış, POS cihazlarının çalışmadığı gözlemlenmiştir.
Bu süreç içinde DDOS saldırılarının, doğası gereği tamamen
önlenmesi mümkün olmasa da etkisini azaltmak amacıyla
İSS düzeyinde alınan önlemler işletilmiştir. İSS düzeyinde
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2013-2014 yıllarını kapsayacak şekilde 20 Haziran 2013
tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile yayımlanan ilk Ulusal
Siber Güvenlik Strateji belgesinde yer alan hedeflerle ilgili
olarak geçen süreçte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı (UDHB) koordinasyonunda bir dizi toplantılarla
gelinen aşamalar ele alınmış, yapılan değerlendirmeler
sonrasında Haziran 2015’de, 2015-2017 Ulusal Siber Güvenlik
Stratejisi ve Eylem Planı ilgili paydaşların görüşleri de alınarak
hazır hale getirilmiştir. Söz konusu Eylem Planı taslak halinde
olup henüz onaylanmamış durumdadır.
Stratejik önlemler başlığı altında ele alınabilecek
yukarıdaki mevzuat ve düzenlemeler kapsamında hedeflenen
eylemlerin takibi büyük önem arz etmektedir. Yukarıdaki
bilgilerden anlaşılacağı üzere, siber güvenlik ile ilgili politika,
strateji ve eylem planlarını onaylamak ve ülke çapında etkin
şekilde uygulanmasına yönelik kararları almak Siber Güvenlik
Kurulu’nun görevleri arasındadır.
Gelinen aşama itibariyle vakit kaybetmeksizin Siber
Güvenlik Kurulu’nun çalışmalarına işlerlik kazandırılmalıdır.

Türkiye’de alan adı tartışması
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Diğer taraftan, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve
Eylem Planının sekiz ana ekseninden birisi “Bilgi Güvenliği ve
Kullanıcı Güveni”dir. Bu eksen dahilinde hedeflenen,
•

Ulusal Bilgi Güvenliği Kanununun Çıkarılması,

•

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatının Çıkarılması,

•
Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının
Oluşturulması,
•
Güvenli İnternet Kullanımında Farkındalığın
Artırılması,
•

Bilişim Suçları İhtisas Mahkemelerinin Kurulması

yönündeki çalışmalarla 2015-2017 Ulusal Siber Güvenlik
Stratejisi ve Eylem Planı taslağında hedeflenen çalışmaların
uyumlulaştırılması gerekmektedir.
İlaveten, siber güvenliğe ilişkin olarak yapılacak
çalışmaların uluslararası bilgi alışverişini ve işbirliğini
gerektirmesi sebebiyle ülkemizin uluslararası sözleşmeler
çerçevesinde uyum çalışmalarını yapmış, ilgili mevzuatlarını
tamamlamış olması önemlidir.
Bunlardan ilki Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi’dir. İlgili
sözleşme, Türkiye tarafından 10 Kasım 2010 tarihinde
imzalanmış, sözleşmenin yasalaşması için Sanal Ortamda
İşlenen Suçlar Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu, 3 Eylül 2012’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Başkanlığı’na gönderilmiş ancak henüz yasalaşmamıştır.
Türkiye’nin uluslararası sözleşmeler çerçevesinde uyum
çalışmalarını tamamlaması gereken bir diğer konu kişisel
verilerin korunmasına ilişkindir. Bakanlar Kurulu’nun
imzaladığı tasarı kanunlaşmak üzere TBMM’ne iletilmiştir.
Kanun tasarısının yasalaşması beklenmektedir.
2015-2017 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı
taslağında da yer verilen bilgi güvenliği konusunda uzman
yetiştirilmesi konusuyla bağlantılı olarak ise bu konuda
çalışacak personelin yetiştirilmesi için YÖK tarafından
üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği müfredatlarına bilgi
güvenliği yönetimi, güvenli yazılım geliştirme ve adli bilişime
ilişkin eğitimlerinin konulması, bunun master ve doktora
programlarıyla desteklenmesi önemlidir.

Konunun taktik boyutta alınabilecek önlemler açısından
değerlendirmesini ise şu şekilde yapabiliriz:
Kritik kurum ve kuruluşlar platformlarında ağ güvenlik
cihazları konumlandırmalı, şüpheli ağ paketlerini bloklamalı,
gereksiz İnternet servislerini kapatmalı, yaptıracakları DDOS
testleri ile hizmet aldıkları İSS’lerin yetkinliklerinden, güvenlik
cihazlarının kapasitelerinin muhtemel bir DDOS saldırısının
etkisini azaltmak için uygun seviyelerde olduğundan emin
olmalıdırlar.
Dünya genelinde gerçekleşen saldırılarda saldırı hacminin
en son olarak 300 Gbps’lardan Ocak 2016 itibariyle 500
Gbps sınırlarına dayandığı ölçümlenmiştir. Birinci öncelikli
konu İSS’lerin yapay olarak oluşturulabilmekte olan bu
yoğunluktaki trafiği karşılayabilecek altyapı yatırımlarını
yapmalarıdır. Diğer taraftan bu hacimdeki bir saldırıyı
karşılayabilmek için son dönemde dünyada trafiği üzerine
alabilen bulutta verilen hizmetler de kullanılmaya
başlanmıştır. Bu hizmetler dünyada farklı lokasyonlarda yer
alan veri merkezleri üzerinden verilmektedir.
DDOS saldırıların kritik kurumlara ulaşmadan İSS’ler
tarafından karşılanması ve filitre edilmesi saldırının etkisini
azaltmak için doğru ve önemli bir başlangıçtır. Bu nedenle
İSS’lerin bant genişliği bazında güçlendirilmesi yanında
İSS’ler düzeyinde konumlandırılan DDOS saldırı önleme
cihazlarının kapasiteleri ve yetenekleri son saldırıların
boyutları ve çeşitliliği de dikkate alınarak İSS’lerce yeniden
değerlendirilmelidir.
DDOS hizmeti alan kurumların İSS’lerdeki DDOS saldırı
önleme cihazlarındaki dağılımları gerekmesi durumunda
yeniden düzenlenmelidir.
Kritik kurumlar, birden fazla İSS’den İnternet hizmeti
alınmasını, İnternet hat kapasitelerini muhtemel bir DDOS
saldırısının etkisinin azaltılması amacıyla makul seviyelere
çıkarma konusunu değerlendirmelidirler.
Ülke genelini etkileyen bu tür siber saldırılarda Ulusal
Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile kurumlardaki
Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) arasında daha etkin
koordinasyon sağlanmalıdır.

Ülkemizde bilgi güvenliği farkındalığını vatandaş
düzeyinden başlatma zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun
için 2015-2017 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem
Planı taslağındaki vatandaşa yönelik bilgi güvenliği eğitim ve
farkındalık programların işler hale getirilmesi gerekmektedir.
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“Yurtdışı kaynaklı” ve “menşei tam olarak bilinemeyen”
DDOS saldırıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun
(BTK) bağlı olduğu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı ile “.tr” üst düzey alan adlarının tahsis (yürütme)
işlevini yerine getiren Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
arasında, “yetki” tartışmasını gündeme taşıdı. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, saldırıların
ODTÜ tarafından işletilen “.tr” uzantılı alan adı sunucularına
yönelik olduğuna değinerek “.tr” alan adları sisteminin
tahsis yetkisinin BTK’nin yeni kanununa göre bunun BTK’ya
devretmesi gerektiğini bildirmesi üzerine ilgili bilişim
uzmanı ve sivil toplum kuruluşlarından farklı tepkiler geldi.

“Siber saldırı”,

alan adı yönetimi
tartışmalarını tetikledi

Türkiye’nin uğradığı DDOS saldırısı
sonucu, “.tr” alan adıyla ilgili yetki
konusunda sıcak tartışmalar yaşandı.
Bakanlığın ODTÜ’nün yürüttüğü “TR”
üst düzey alan adı serverlerinin BTK’ya
devrini istemesine sektör STK’larından
farklı tepkiler geldi. Bazı uzman ve STK’lar,
Bakanlıkla aynı görüşü paylaşırken kimi
uzman ve STK’lar da, yetki devrini doğru
bulduklarını açıkladılar.
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Özeren: ODTÜ olmayan
bir kurulun adına bu
yetkiyi kullanıyor
İnternet Geliştirme
Kurulu Başkanı Serhat
Özeren, Anadolu Ajansı
(AA) muhabirine yaptığı
açıklamada, “.tr” alan
adı işlemleri için gerekli politika ve prosedürlerin 19911998 yıllarında ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca
düzenlendiği, 2000 yılında Ulaştırma Bakanlığı İnternet
Kurulu’na bağlı çalışan sektör temsilcilerinin yer
aldığı ve 11 kurumsal üyeden oluşan “DNS Çalışma
Grubu” oluşturulduğunu anımsattı. Özeren, İnternet
Geliştirme Kurulu’nun 2012’de atanan yeni kurul yapısıyla
eski yapının hükmünün bittiğine işaret edip açıklamasına
şöyle devam etti:
“ODTÜ, ‘.tr’ uzantılı alan adlarıyla ilgili hakları, İnternet
Kurulu adına kullandı. İnternet Kurulu, 2012’de feshedildi.
ODTÜ olmayan bir kurulun adına dayanarak, bu yetkiyi
kullanıyor. Yasal olarak ODTÜ’nün bu konuda hiçbir yetkisi
yok. İnternet Kurulu adına bu yetkiyi kullanan ODTÜ Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı’nca verilen alan adları üzerine
çıkan uyuşmazlıkların çözümüyle ilgili kanuni dayanağı
bulunmuyor. Çünkü bu yetki kanunen 5809 sayılı kanunla
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verilmiştir.”

Alkan: BTK’nın tahsis
yetkisini üstlenmek
istemesi “doğru” ve
“yerinde”
Gazi Üniversitesi Bilgi
Güvenliği Mühendisliği
Anabilim Dalı Başkanı ve BTK
eski Üyesi Prof. Dr. Mustafa
Alkan da, ODTÜ’nün “.tr” alan adları (Nic.tr) sisteminin tahsis
yetkisini BTK’ye devretmesinin doğru bir karar olacağını
belirtti. AA muhabirine yaptığı açıklamada Prof. Dr. Alkan,
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5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda, “İnternet
alan adları tahsisini yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile
alan adı yönetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından
belirlenir” hükmünün yer aldığına dikkat çekti.
Bakanlık tarafından alan adlarıyla ilgili düzenleme ve
denetleme yetkisinin BTK’ya verildiğini dile getiren Alkan,
“BTK, internet alan adlarıyla ilgili bir dizi düzenleme yaptı.
Bu çerçevede yetki, BTK’da ancak hizmeti ODTÜ veriyor”
ifadesini kullandı. Bu kapsamda BTK’nın TRABİS altyapısını
ULAKBİM’e kurdurduğunu ancak ODTÜ’nün bu yetkiyi
devretmek istemediği için bu altyapının kullanılamadığını
belirten Alkan, BTK’nın yetkili kuruluş olarak “.tr” uzantılı
internet sitelerinin tahsisi yetkisini de üstlenmek istemesinin
“doğru” ve “yerinde” olduğuna işaret etti.
Alkan, “Siber saldırı gibi konular gündeme geldiğinde
ODTÜ’yü bu konuda ne kadar sorumlu tutabilirsiniz ya da
ODTÜ bu hukuki sorumluluğu ne kadar üstlenebilir? Bu,
tartışma konusu. Yasal ve hukuki anlamda sorumluluğu
bulunan BTK’nın, altyapının işletilmesine ve tahsis yetkisine
de sahip olması gerekiyor” açıklamasını yaptı.
ODTÜ’nün tahsis yetkisini “ticari kaygı” nedeniyle BTK’ya
devretmediğini düşündüğünü dile getiren Alkan, şunları
kaydetti:
“ODTÜ, biraz da bu inisiyatifi bırakmak istemiyor. Prestij
için bırakmak istemiyor ama bu tarz bir siber saldırı
durumu da prestij kaybına yol açabiliyor. ODTÜ, aslında
ciddi bir risk ve sorumluluk da alıyor. Bundan sonra
alacağı riskler ve sorumluluklar daha da fazla olacaktır.
Çünkü yakın gelecekte bu saldırıların boyutu da büyüyecek,
vereceği zarar da büyüyecektir. Oysa hem bir an önce bu
sorumluluktan kurtulmak için hem de bir risk almama
adına bu yetkisini BTK’ya devretmesi en doğrusudur.”

Keleş: Asıl önlem
alması gereken
siber güvenlikle ilgili
kurumlar
Alternatif Bilişim Derneği
eski Başkanı Ali Rıza
Keleş, hükümetin siber
saldırıyı fırsat bilerek son
zamanlarda problem yaşadığı ODTÜ’nün elinden “tr” alan
adlarının yönetimini almak istediğini savundu. Bakanlığın
“ODTÜ yeterli önlemleri almadı” şeklindeki açıklamalarına
katılmadığını belirten Keleş şunları söyledi:
“Böyle saldırılarda asıl önlem alması gereken siber güvenlikle
ilgili kurumlar. Ancak bu kurumlar kurulduğu günden bu yana
doğru düzgün toplanmadı. Yani asıl önlem alması gereken
Bakanlık.
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Kritik altyapılarda, söz sahibi olan ODTÜ’den önce Bakanlıktır.
Bana kendi suçlarını kapatmaya çalışmak gibi geldi. ODTÜ ile
hükümet arasında son zamanlarda yaşanan genel problemler
var. Hazır böyle bir şey olmuşken de bu açıklama geldi.
Ülkemizde ‘tr’ uzantısını ODTÜ yönetiyor. Bu yönetimde
bir iki ülke dışında bütün dünyada özel ve sivil kuruluşlar
tarafından yönetiliyor. Türkiye’de böyle. Burada aslında bir
yetki mücadelesi yaşanıyor.”

Karslı: Dünyada alan adı
yazma hakkı sivil toplum
örgütlerinin elinde
Ankara Barosu Bilişim Kurulu
Başkanı Avukat Nihad Karslı ise
konuya ilişkin görüşlerini şöyle
ifade etti:
“Tüm dünyada alan adı yazma
hakkı sivil toplum örgütlerinin
elinde. Ülkemizde alan adı
yazma kullanma hakkı ODTÜ’nün elinde. İki yıldır bu
hak, BTK’ya devredilmeye çalışılıyor. Ulaştırma Bakanı ve
yardımcısının açıklamaları bilime ve internetin doğasına
aykırı. Gördüğüm kadarıyla bir menfaat çatışması var.
İnterneti zapturapt altına almış bir ülkede, her şeyi şu anda
bir düğmeye bastığınız zaman veya BTK herhangi bir şeye
kızdığında sizin sitenizi kapatabiliyor. Tamamen devletin eline
geçmiş oluyor.
İnternet tamamen kamu hizmeti haline gelebilir. Alan adlarını
zapturapt altına almak isteniyor olabilir. Bir kere domain
hostu sizde olabiliyor. İstediğiniz siteyi kapatabilirsiniz.
Bir de menfaat olabilir. Alan adları belli para karşılığı
kiralanıyor. ODTÜ bütçesini kısmak istiyorlar niyetleri nedir
bilemiyorum. Ayrıca 2011 yılında BTK’ya saldırıldı. BTK
o zaman ne yaptı? Tüm dış IP’leri kapattı. Bugün ODTÜ
eleştiriyorlar. ODTÜ bu dış IP’lerin kapatılmasını Türk Telekom
vasıtasıyla yaptı. Ve daha sonra bir süre sonra açmış. Çok ilkel
yöntem uygulamış kurum kendisinden çok daha gelişmiş bir
kurumu eleştirir bir duruma geldi.”

Ünaldı: Türkiye’de alan
adı yapılandırılması yanlış
Türkiye’de alan adı
yapılandırılmasının yanlış
olduğuna işaret eden Marmara
Üniversitesi İletişim Fakültesi
Öğretim Görevlisi Atıf Ünaldı
ise, “ODTÜ, ‘ilk gelen ilk alır’
mantığını benimsemediği ve
gelen herkesten evrak istediği
için .tr uzantılı alan adlarında

86

bir pazar oluşmasına engel oldu. Bu engelin sebebi olarak
da IP kaynaklarının bitmesi gösterildi. Aradan geçen yıllarda
bu kaynaklarla alan adları arasında bir korelasyon kurmanın
yanlışlığı ortaya çıktı” saptamasında bulundu.
Alan adı ile ilgili çalışmaların akademik değil, ticari olduğunu
vurgulayan Ünaldı, “Yılda yaklaşık 8 milyon 133 bin 805
liranın döndüğü bir pazar oluşmaktadır. ‘.tr’ uzantılı alan
adlarını alamadığı için yurt dışından alan adı alan firmaların
yarattığı pazar da bu rakamın onlarca katıdır. Türkiye’den alan
adı alan yabancılarla bu pazar, ciddi bir büyüme gösterecek”
diye konuştu.

ODTÜ’nün alan adlarının verilişi aşamasında ve elde edilen
paranın nereye harcandığı konusunda şeffaf olmadığına
dikkati çeken Ünaldı, 14 Aralık 2015 itibarıyla .tr uzantılı
internet sitelerine yapılan DDOS saldırılarında yeterli teknik
altyapının oluşturulamadığının ortaya çıktığını kaydetti.
Ünaldı, alan adıyla ilgili çalışmaların hesap verebilen, şeffaf
yapılar tarafından yönetilmesinin önemli olduğunu, stratejisi
oluşturulurken de keyfi yaptırımlar yerine vizyoner, rekabetçi
ve liberal bir yapının belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
“.tr” pazarı 8 milyon lirayı geçiyor

BİR KONU

AA’nın haberine göre, ODTÜ tarafından verilen “.tr” alan
adlarıyla ilgili pazarın büyüklüğü, yıllık 8,1 milyon lira olarak
hesaplanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın son yayınladığı
verilere göre 2014 yılı Haziran ayındaki toplam ticari işletme
sayısı 1 milyon 351 bin 212 olmasına rağmen Türkiye’de “.tr”
uzantılı 368 bin 165 internet sitesi hizmet veriyor. Bu alan
adları için yıllık 5 ile 25 lira arasında ödeme yapılıyor. En az
1, en çok 5 yıllık süreler için ödenebilen söz konusu alan adı
kaydı ücretleri 5 yıllıkta 100 TL’ye kadar çıkıyor. ODTÜ’nün
şirketlere tahsis ettiği ”.tr” alan adlarıyla ilgili pazarın
büyüklüğü yıllık 8,1 milyon lirayı buluyor.

Türkiye’de alan adı tartışması
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Türkiye’de bilişim uzmanı açığı

gün geçtikçe artıyor

Arzu Kılıç

arzu.kilic@tbd.org.tr

Değerli okurlar,
Bu ay sizler için bilişim sektöründe
insan kaynakları danışmanlığı yapan
NovaMental Danışmanlık Şirketi Genel
Müdürü Buğra Tanman ile görüştük. Ekip
olarak, yeni mezun seviyesinden üst düzey
yönetici pozisyonlarına kadar bilişimin
farklı seviyelerinde ve farklı alanlarında
müşterilerinin insan kaynağı taleplerine
yanıt veriyorlar. İŞKUR teşvikleriyle ilgili de
müşterilerine danışmanlık hizmeti veren
şirket, sektöre bilişim uzmanı yerleştirme
desteği sağlıyor.
NovaMental,
Almanya-Türkiye
arası
işbirliği ile gerçekleştirilen “Wissen
Akademie” ile teknik eğitimler veriyor.
İŞKUR’un
desteklediği
bu
eğitim
projesinin amacı nitelikli bilişim uzmanı
yetiştirmek.
Katılımcılardan
ücret
alınmıyor. Öğrencilerin her biri geldiği gün
başına İŞKUR’dan ücret alıyor. Başvurular
neticesinde uygun şartları taşıyan adaylar
her hafta gerçekleştirilen seminere davet
ediliyorlar. Sınavlar ve mülakatların
ardından teknik açıdan belirli bir düzeye
gelmiş kişiler sektörde nitelikli bir çalışan
olarak işe başlıyorlar.
NovaMental Genel Müdürü Tanman
ile “Wissen Akademie” yi ve bilişim
sektöründe
İnsan
Kaynakları
(İK)
politikalarını konuştuk.
Keyifli okumalar dilerim.
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N ovamental Danışmanlık Şir ket i G enel M üdü rü Ta n m a n :

Bilişim sektöründe en fazla istihdam
edilen meslek, “Sistem Uzmanlığı”
lkemizde bilişim alanında yetişmiş insan kaynağının kısıtlı olduğu ve üniversitelerin
verdikleri teorik eğitimlerin uzman kişilerin yetişmesine fazla katkı sağlayamaması
nedeniyle bilişim uzmanı açığının artığına dikkat çekten Tanman, sektöre nitelikli
bilişim uzmanlarının kazandırılması konusu üzerinde özellikle durduklarının altını çizdi.
Tanman, en fazla istihdam edilen mesleğin “Sistem Uzmanlığı” olmasının nedenini ise,
bilgisayarı olan her firmanın bir şekilde sistem desteğine ihtiyacı duyması olarak açıkladı.

1

-Novamental şirketi olarak Türkiye’de
bilişim sektörüne insan kaynakları
danışmanlığı yapmaktasınız. Kısaca
çalışmalarınızdan söz eder misiniz?

-Günümüzde bilişim, hayatımızın her alanına etki eden bir
konumda bulunuyor. Bu sebeple üst düzey üretim yapan bir
tesisten sadece stok takibinin yapıldığı bir depoya kadar her
türlü sektörün ve firmanın bilişim ile ilgili desteğe ihtiyacı
olmaktadır. Bu ihtiyaç yeri geldiğinde bir personel ihtiyacı,
yeri geldiğinde bir yazılım projesi danışmanlığı ya da ilgili
personelin eğitimi olabilir.
Novamental olarak yapımızı, müşterilerimizin bu
alandaki her türlüihtiyaçlarına çözüm sunabilmek üzere
oluşturduk. Yeni mezun seviyesinden üst düzey yönetici
pozisyonlarına kadar bilişimin farklı seviyelerinde ve farklı
alanlarında müşterilerimizin insan kaynağı taleplerine cevap
vermekteyiz.
Bunun yanında firmaların bilişim projesi geliştirme
aşamalarında da kendilerine destek olmaktayız. Bildiğiniz
üzere projelerin hayata geçirilmesi aşamasında yoğun
tempoda çalışacak ekstra iş gücü gerekmekte. Ancak
proje hayata geçtikten sonra da bu kişiler firmalarda atıl
kalabilmektedir. Bunun önüne geçmek için de projeleri
boyunca müşterilerimize geliştirme ve proje yönetimi
tarafında destek sağlıyoruz.
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Ayrıca firmalar tarafından pek bilinmeyen ve ya bilinse bile
devlet tarafından ceza yeme korkusuyla yararlanmaktan
çekindikleri İŞKUR teşvikleriyle ilgili de müşterilerimize
danışmanlık vermekteyiz. Özellikle son yıllarda istihdama
katkı sağlayacak teşviklerin sayısı artmakta ve firmaların daha
fazla yararlanabilmesi için de şartları kolaylaştırılmaktadır.
Geçtiğimiz yıl müşterilerimize verdiğimiz danışmanlık
neticesinde yaklaşık 500 bin TL tutarında bir maliyet avantajı
sağladılar.
Özellikle üzerinde durduğumuz konu ise sektöre nitelikli
bilişim uzmanlarının kazandırılması. Ne yazık ki ülkemizde
bu alanda yetişmiş insan kaynağı çok kısıtlı ve üniversitelerin
müfredatları gereği verdiği teorik eğitimler de uzman kişilerin
yetişmesine fazla katkı sağlayamıyor. Durum böyle olunca
da bilişim uzmanı açığı gün geçtikçe artıyor. Bu problemi
çözmek üzere Wissen Akademie ile ortaklaşa olarak,
katılımcılardan hiçbir ücretin alınmadığı ve istihdama yönelik
modülleri de içerisinde barındıran burslu bilişim eğitimleri
düzenlemekteyiz.

2

-Almanya-Türkiye arası işbirliğiniz olan
“Wissen Akademie” ile teknik eğitimler
veriyorsunuz. IŞKUR ile gerçekleştirdiğiniz
bu model hakkında bilgi verir misiniz?
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-WissenAkademie,
Almanya’dan GFN AG ile
Türkiye’den Bahçeşehir
Üniversitesi’nin ortaklığında
kurulmuş bir bilişim
eğitimleri firmasıdır.
GFN AG Almanya’da 17
farklı lokasyonda eğitim
vermekte olan ve bu
alanda 15 yıllık deneyime
sahip köklü bir firmadır.
Müşterileri arasında Audi,
BMW ve Alman ordusunun
da bulunduğu GFN AG
istihdama yönelik vermekte
olduğu bilişim eğitimleri
neticesinde öğrencilerinin
yüzde 80’inin işe girişine
yardımcı olmuştur.
Wissen Akdemie ile bir
benzerini Türkiye’de
gerçekleştirdiğimiz bu
eğitimler tamamen
İŞKUR tarafından finanse
edilmektedir. Katılımcılardan hiçbir ücret alınmamasına ek
olarak, öğrencilerin her biri geldiği gün başına da İŞKUR’dan
ücret almaktadır. Nitelikli bilişim uzmanı yetiştirme programı
kapsamında yılda 10 bine yakın başvuru alıyoruz. Bu
başvurular neticesinde uygun şartları taşıyan adayları her
hafta gerçekleştirdiğimiz seminerimize davet ediyoruz. Bu
seminer esnasında adaylara alacakları 5 aylık eğitim programı
ile ilgili bir bilgilendirme yapıyoruz.
Bilgilendirmenin ardından da Bahçeşehir Üniversitesi
bünyesinde geliştirilmiş olan ve kişilerin analitik düşünce
yapısını ölçmeye yönelik BGYT sınavını uyguluyoruz. Bu
sınavda başarılı olan kişileri eğitim öncesi bir mülakata da
çağırıyoruz. Bu görüşmede kişilerin eğitime devam etmek
ve eğitim sonunda işe girmek ile ilgili motivasyonlarını
değerlendiriyoruz. Bu eğitime başlamış bir kişi herhangi
bir sebeple eğitimden ayrıldığında yerine başka bir aday
başlatılamıyor. Ne yazık ki ayrılan kişi başka bir adayın eğitim
ve iş hakkını harcamış olacağı için bu konuya çok önem
veriyoruz. Mülakat sonrası hazırlanan listelere göre de yıllık
kontenjan dahilinde yaklaşık bin adayın eğitime başlangıçları
yapılıyor. Eğitimlerimiz adayların seçtiği teknik eğitime ek
olarak işe girişlerine destek olacak kariyer eğitimlerini de
barındırıyor. Bu sayede teknik açıdan belirli bir düzeye gelmiş
ancak iş görüşmesi sırasında yapılan hatalar nedeniyle
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Bu durum da kendilerine en uygun adayı bulmaları
açısından önemli bir dezavantaja sebep oluyor. Harcadıkları
kısıtlı kaynaklarını ve asli işleri dışında kaybettikleri
zamanı göz önünde bulundurduğumuzdabu boyuttaki
firmaların bu tip problemleri çözmek açısından danışmanlık
firmalarından destek almaları en düşük maliyetli ve hedefe
yönelik çözüm olarak gözüküyor.
Daha büyük ölçekteki firmaların yaşadığı problem ise
biraz daha farklı olmakta. Bu firmaların çoğunlukla
İKdepartmanlarında sadece bilişime özel uzman
bulundurmadıklarını görüyoruz. Bilişim açısından
firmanın aradığı uygun bir aday böyle bir durumda
insan kaynaklarının diğer kriterleri nedeniyle baştan
elenmiş olabiliyor. Ya da bilişim alanında uzman olmayan
bir İK çalışanı öğrendiği az bir bilgiyle adayı yanlış
değerlendirebiliyor. Bunun sonucu olarak da firmanın
arayışta olduğu pozisyona çok uygun adaylar bile gözden
kaçırılmış olabiliyor. Bu sorunun üstesinden gelebilmek
için de firmalar ya İKdepartmanlarına bilişimde uzman
bir çalışan istihdam ediyorlar ya da bu tip görüşmelerde
bilişim departmanından da bir uzmanı görüşmelerde
bulunduruyorlar.

Her firmanın insan kaynakları politikası birbirinden az çok
farklıdır. Gerek seçme ve değerlendirme aşamaları olsun
gerek ücretlendirme politikaları olsun bunlar tamamen
firmaların kendi özel konuları. Ancak konu bilişim uzmanı
seçimi ve değerlendirmesine geldiğinde konu biraz farklılık
göstermekte. Firmanın genel politikası ne olursa olsun bu
alanda işe alım söz konusu olduğunda diğer departmanlardan
ayrı olarak özel bir uygulama yapması olmazsa olmaz bir
durumdur. Alınacak pozisyona göre uygun bir değerlendirme
testi zaten firmaların uygulamakta oldukları bir yöntem.
Buna ek olarak da kendi IT departmanı olan firmalar eğer
İK’da bilişim alanında uzman bir çalışanları yoksa mutlaka IT
departmanından bir uzmanı görüşmelerde bulundurmalılar.
IT departmanı veya İK departmanı olmayan firmalar da
bilişim alanında uzman bir firmadan işe alım danışmanlığı
almalılar.
Bilişim sektöründe en fazla istihdam edilen mesleğin “Sistem
Uzmanlığı” olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Bunun da
başlıca sebebi bilişim sektöründen olsun olmasın bilgisayarı
olan her firmanın bir şekilde sistem desteğine ihtiyacı
olmasıdır.

elenmelerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu program
sonunda mezun olan adaylarımızın yüzde 75’ini 3 aylık
bir dönemde işe yerleştiriyoruz. Bu eğitimlerin adaylara
kazandırdıklarının yanında onları istihdam eden firmaların
da 42 aya kadar SGK işverenpayından muafiyet sağlayacak
bir teşvikten yararlanmalarını sağlamaktadır. Bu da ilgili
personelin maliyetinde yaklaşık yüzde 20’yi bulan ciddi bir
avantaj sağlamaktadır.

3

-Uygun niteliklere sahip çalışanların
araştırılmasında yaşanan en önemli zorluk,
bilişim gibi özel uzmanlık gerektiren ve
piyasada sınırlı sayıda yetişmiş insan
kaynağının bulunması. Kurumlar bu
zorluğu nasıl aşıyorlar ve kurumların bu
konudakiinsan kaynakları politikası nasıl
olmalıdır?

-Bu konuda yaşanan iki türlü sıkıntı bulunmakta. Bunlardan
ilki, herhangi bir İK departmanına sahip olmayan KOBİ’lerin
yaşadığı sıkıntılar. Bu firmaların yeterli derecede maddi
ve işgücü kaynağı bulunmadığı için aradıkları pozisyonu
kendilerine gelen sınırlı başvurulardan ya da ayırabildikleri
kısıtlı zamanda kariyer sitelerinden sağlamaktadırlar.
ÜÇ SORU ÜÇ CEVAP
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öyleşi sayfalarımız için iletişimde ve hayatımızda ciddi önemi olan bir konudan söz
etmek istiyoruz. Bildiğimiz ancak uygulamada zorluklar yaşadığımız, tam olarak
benimseyemediğimiz bir konu bu. Adab-i muaşeret yani görgü kurallarından söz
edeceğiz. Hayatımızı her alanda etkileyen adab-ı muaşeret kurallarını ve bu konu
hakkında merak edilenleri, uzmanlık alanı “Protokol ve Nezaket, İtibar Yönetimi
ve Zarafet, Adab-ı Muaşeret&Ata Kültürü” olan, “Bu benim işim değil; hizmetim,
tutkum” diyen Yasemin Tecimer’e sorduk. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi,
Zarafet Akademi Genel Sekreteri, yüzlerce kurum, kuruluş, üniversite ve stk larda
eğitim veren ve danışmanlık ve ABD York Üniversitesi akademik danışmanı, eğitmen, yazar, kariyer
ve protokol danışmanı olan Tecimer’in “Kamusal alanda Protokol Kuralları” ve “Adab-ı Muaşeret”
adlı kitapları bulunuyor.

Protokol ve İmaj Danışmanı Yasemin Tecimer:

A şkın beden dili ,

nezaketin beden dilidir
Adab-ı muaşeretin
yaşama sanatı olduğunu
söyleyen Tecimer,
protokol kurallarının
yüzde 85 oranında
evrensel olduğunu
vurguladı. Tecimer,
tanışmalara verdiğimiz
önemi vedalaşmalara
vermediğimizi, oysa
asıl akılda kalanın ilk
saniyelerdeki intiba ile son
saniyelerdeki, karelerdeki
vedalaşmalar olduğunu
belirtti.
Arzu Kılıç
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Osmanlı Devleti’nde
görgü kurallarının çok güzel
işlendiğine ve Enderun da
okutulduğuna değinen
Tecimer, içinde yaşadığımız
İnternet çağında da protokol
kurallarının çok önemli
olduğuna dikkat çekip Tecimer,
“Hatta önemi katlanarak,
çoğalarak gidiyor diyebiliriz.
Çünkü protokol kuralları yüzde
85 evrenseldir” dedi.
Toplum olarak adab-ı
muaşeret kurallarını bilmede
bir sıkıntı yaşamadığımızın
altını çizen Tecimer,
“Öğrenmeden ziyade
adab-ı muaşeret kurallarını
uygulama kısmında sıkıntılar
yaşıyoruz. Bildiğimiz en güzel
değerleri bile sanki bilmezmiş
gibi üzerinden atlayıp
geçiyoruz. Bu nedenle kendi
nezaketsizliğimizi ortaya
koyuyoruz” diye konuştu.
“Tevazu, insana yakışan en güzel elbisedir... Giyene, taşıyana, yakıştırana ne güzel de yakışır”
diyen Tecimer, hiçbir pozisyonun karşıdakine sesini yükseltme hakkını vermediğini vurguladı.
Yüksek egolarımızdan dolayı toplum olarak özür dileme konusunda özürlü olduğumuzu belirten
Tecimer, nezaket, güzellik, hoşgörü, iyilik ve yardım konusunda biraz cimri olduğumuzu ifade etti.
Tecimer, trafikte beden dilini olumsuz anlamda çok etkin kullandığımıza da işaret etti.

SÖYLEŞİ
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-Adab-ı Muaşeret’in kelime anlamı nedir?

Adabı-ı Muaşeret: Yaşama Sanatı
- Adab-ı muaşeret, görgü kurallarıdır. Edepten
gelir, edebin çoğulu adap kelimesidir. Adab-ı
muaşeret aslında yaşama sanatıdır. Kelime
anlamına da yakındır ama anlam bütünlüğüne
baktığınızda kesinlikle yaşama sanatıdır.

-Toplumumuzdaki adab-ı muaşeret
kurallarının tarihsel sürecinden kısaca söz eder
misiniz? İnternet çağında da protokol kuralları ilk
uygulamaya konulduğu dönemlerdeki anlamını
taşıyor mu?

İnternet çağında da protokol kuralları önemli
İçinde yaşadığımız İnternet çağında da protokol kuralları
kesinlikle çok önemli. Hatta önemi katlanarak, çoğalarak
gidiyor diyebiliriz. Çünkü protokol kuralları yüzde 85
evrenseldir. Gri alanlarla oynayabilirsiniz ancak siyah ve
beyaz alanlara dokunamazsınız. Diğer yüzde 15’lik kısım
ise diplomatik ilişkileri düzenlemek içindir. Yani uluslararası
toplantılarda çıkabilecek krizleri bertaraf etmek içindir. Hal
böyle olunca protokol kurallarının uygulanması gelişmiş olan
ülkelerde çok daha net ortaya çıkıyor.

Dolmabahçe Sarayı’na gitmişsinizdir.
Eğitimlerimde hep örnek veririm. Gitmeyenler
de mutlaka gitsinler. Osmanlı Devleti’nde
görgü kurallarının ne kadar güzel işlendiğini
görüyorsunuz. Örneğin o dönemlerde
yurtdışından elçiler gelirler ve saraylarda yıllarca
kalırlarmış. Öğrendikleri görgü kurallarını öğrenip
kendi yurtlarında nakşederlermiş.

Günümüzde hâlâ protokol kazaları yaşanıyor ve
duyuyoruz medyadan. Hatırlayın Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek’in Sarkozy’i uğurlama protokolü
sırasında sakız çiğnemesi, İsrail ile alçak koltuk krizi vb.. gibi
bir çok örnek var. İsrail krizinde alçak koltuk olay oldu ancak
orada koltuk kadar en önemli şey olan bayrak yoktu. Resmi
görüşmelerde çift bayrak yoksa eğer siz yüzde yüz haklı
olarak görüşmeyi iptal edersiniz. Yurtdışına giden görevliler
anlık yapacakları davranışlarla ülkeyi ya vezir ederler ya da
rezil. Bu da tamamen protokol ve adap çerçevesindedir.
Size İnönü döneminden de örnek vermek isterim. Lozan
Antlaşması’nda İnönü apar topar Dışişleri Bakanı yapılır
ve yurtdışına gönderilir. Aynı İsrail olayındaki gibi bütün
sandalyeler eş düzeydedir sadece Türkiye’nin sandalyesi
biraz daha alçaktadır. İnönü, “Ne ben bu masaya otururum
ne de bu anlaşmaya imza atarım” der. Bu nedenle yurtdışına
giden liderler Ahmet, Mehmet değiller Türkiye’yi temsilen
üst kimlik olarak orada bulunuyorlar. Bizi temsil eden kişilerin
protokol kurallarını iyi biliyor olmaları gerekmektedir. Aksi
takdirde ülkelerin imajı ciddi zedelenebiliyor.

Şimdi Türkiye’yi tanıtma, Halkla İlişkiler
(Public Relations-PR ) çalışmaları vs..diyoruz ya o
kadar geniş bir çatı ki aslında. Siz kendi ülkenizin
kültürünü derleyip, toparlayıp bir paket halinde
başka bir ülkeye nakşedebilirsiniz. İnanılmaz güçlü
bir paket bu.

-Günümüz Türkiye’sinde siyasetçiler, iş adamları,
akademisyenler, sanatçılar ve halkın adab-ı muaşeret
kurallarına ne kadar uyduklarına ve içselleştirdiklerine
ilişkin genel değerlendirmenizi alabilir miyiz?

- Tarihsel sürecinde adab-ı muaşeret
kurallarına baktığımızda, 1911’de orduya yönelik
hazırlanan “Usul ve Adab-ı Muaşeret” kitabıyla
başlamış. Daha sonra da Lütfü Simavi’nin 1913’te
yazdığı “Teşrifat ve Adab-ı Muaşeret” kitabıdır.
Çok daha eskilere gittiğimizde Fatih Sultan
Mehmet döneminde de adab-ı muaşeret kuralları
gözetilmiştir. Özellikle Kanuni döneminde elçi
karşılamalar olmak üzere layığıyla yapılmıştır.

Eskiden protokol kurallarının bakanlığı varmış.
Şimdilerde Dışişleri Bakanlığında genel müdürlük
olarak görev yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı bunu çok
güzel yapıyor. Eski Cumhurbaşkanımız döneminde
de şimdi de protokol çok iyi çalışıyor. Meclis’in de
protokolü var. Bizler de olabildiğince dışarıdan
tüm kurum ve kuruluşlara eğitimler veriyoruz. Bu
eğitimlerin içerisinde Cumhurbaşkanlığı, Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM), Genelkurmay
Başkanlığı gibi en tepedeki kurumlardan aşağılara
kadar diyebilirim ki yüzde seksen kurum bu işin
farkında. Bu işin eğitimini alıyorlar ve bu işe önem
veriyorlar.
Günümüzde eğitimlerimizi sadece kamu
kurum ve kuruluşlarına değil artık fabrikalara,
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şirketlere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına (STK) da
veriyoruz. Yelpaze o kadar genişledi ki bireyler de artık kendi
imajlarını yaratmak için danışmanlık alıyorlar.

bir eleman göndermek, köye de Anadolu’da büyüyen bir
eleman göndermek doğru bir yaklaşım değil. Aynı kimlikte,
aynı ben ve siz Arzu Hanım olarak iki tarafa da gidebilmeli.
Nitelik bağlamında eğitim anlamında biz bunu yapabiliriz.
Kahvehaneye girdiğinizde, “Ahmet Bey bana şurayı tarif
edebilir misiniz?” dersen “Abla sen ne diyorsun?” derler. Ya
da bir bankaya gittiğinizde banka görevlisine elini uzatıp “Abi
şunu bir versene” demiş olmanız doğru değil.
Vatandaş olarak belediye veya tapu dairesine gittiğimde
bir abla samimiyetini gösterirken bir bankaya gittiğimde
karşımdaki hanımefendinin/beyefendinin yakasındaki ismi
bile okumak istiyorum. Ona ismiyle hitap etmek istiyorum.
Aynı ben olarak niye bu ikisini yapmış oluyorum? Çünkü
siz eğer kendi saygınlığınızı ortaya koyuyorsanız kurumsal
bağlamda elemanlarınızı yetiştiriyorsanız ki ben bunda
iki tane dev medya kuruluşunun ve iki tane bankanın,
personelinin kıyafetinin rengine kadar karıştığını örnek
verebilirim. Siz saygı olarak vatandaşa bunu gösteriyorsanız o
zaman vatandaş da saygı olarak geribildirimi hemen yapıyor
size. Dolayısıyla burada her kurum, herkes kendi kalitesini
ortaya koyuyor.
-Toplum olarak adab-ı muaşeret kurallarını biliriz ancak
uygulamakta zorluklar yaşarız. Adab-ı muaşeret kurallarını
hayatımıza geçirmek ve iyice benimsemek için neler
yapmamız gerekiyor?

- Türkiye’deki birçok iş adamı ve siyasetçi ile kişisel
anlamda imaj çalışmalarımız var. Dolayısıyla ne yapmak
istediklerini ve ne yapmak istemediklerini, nasıl görünmek
istediklerini hepsini biliyoruz. Öğrenmek istiyorlar. Çünkü bu
işin öneminin farkındalar.
İçselleştirme konusuna gelince eğitimlerimizde şunu
söylüyorum; iki ilke vardır ki bunlardan asla ödün vermeyin.
Samimiyet ve yerindelik ilkesini uygulamazsanız ciddi
anlamda sıkıntı yaşarsınız.
Protokolde yerindelik ilkesi nedir?
İngiltere’ye gittiğinizde kraliçe gibi davranabilmektir.
Köye gittiğinizde de Ayşe teyzenin sofrasına oturduğunuzda
nerde benim portakallı pekin ördeğim, nerde benim bıçağım
dememektir. Kurumları temsilen İngiltere’ye çok entelektüel
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- Adab-ı muaşeret kurallarını bilmek konusunda bir sıkıntı
yaşamıyoruz. Az çok kuralların birçoğunu biliyoruz. Küçük
yerlerde eşraftandır. Büyük yerlerde İstanbul hanımefendisi
veya beyefendisidir. O asaletin temsili olarak söyleriz bunu.
Tohumlar evlerde atılıyor, okullarda da yeşeriyor. Öğrenmede
sıkıntımız yok. Öğrenmeden ziyade adab-ı muaşeret
kurallarını uygulama kısmında sıkıntılar yaşıyoruz. Bildiğimiz
en güzel değerleri bile sanki bilmezmiş gibi üzerinden
atlayıp geçiyoruz. Bu nedenle kendi nezaketsizliğimizi ortaya
koyuyoruz.

Hiçbir pozisyon karşımızdakine sesimizi
yükseltme hakkını vermiyor
Toplum olarak ne yapmalıyız? Kendimize yapılmasını
istemediğimiz şeyi başkalarına da yapmamalıyız. Toplum
olarak sadece ve sadece bu gözle hayata bakmış olmak
yeterli. Birisinin bize bağırmasını istemiyorsak biz de
başkasına bağırmayacağız. Hiçbir pozisyon karşımızdakine
sesimizi yükseltme hakkını vermiyor. İster genel müdür ol,
ister amir ol, ister kadın veya erkek hiç fark etmez.
Sosyal medyada nezaket kurallarıyla ilgili test yapıyoruz.
Takipçilerime soruyorum sabahtan akşama kadar kaç kere
nezaketin ilk üç kelimesi olan “Teşekkür Ederim”, “Lütfen” ve
“Affedersiniz” kelimelerini kullanıyorsunuz? 20’nin üzerinde
bu kelimeleri söyleyen var mı? Çok az. 10’un üzerinde birkaç
kişi oluyor. 5’in üzerinde ve 3’ün altında ise giderek artıyor.
Hal böyle olunca ben de onlara maalesef nezaketsizsiniz
diyorum.

Özür dileme konusunda özürlüyüz
Maalesef yüksek egolarımızdan dolayı toplum olarak özür
dileme konusunda özürlüyüz. Birazcık nezaket kelimeleri
konusunda cimri olduğumuzu düşünüyorum.
Güzellik, hoşgörü, iyilik, yardım, bunlarda da biraz
cimriyiz. Tersinden baktığınızda da olumsuzluklar, olumsuz
eleştiri, olumsuz söylem konularında da biraz bonkörüz. Biz
sanki tersinden işliyoruz gibi.

direksiyonuna oturmalarını isteriz.
Bu çok ilginç gelecek belki size.
Burada her şey sizin kumandanızda
ve yönetiminizdedir. Yöneten ve
kaptan sizsiniz. Genç yaşta araba
kullanmak isteyenler direksiyona
oturduklarında omuzları yükselir,
kendilerine güvenleri gelir. Haliyle
oraya oturmuş olmaları özgüveni
yükselten bir şey. İşte o özgüven
patladığı anda da yüksek ego
sorunu ortaya çıkıyor.

Times Dergisi’nin yapmış olduğu araştırmayı
örnek vermek istiyorum. Mutluluğun formülünü
Time Dergisi araştırmış...Gülse Birsel anlatmış..
Ayşe Arman kaleme almış...Eskiden mutluluk
deyince güzellik, para, başarı, sevgi, aşk, evlilik vs..
gibi şeylere bakılırdı. Şimdi ise bunların hepsini
paketleyip kaldırmış durumdayız. Artık bunların
yerine iyilik, inanç, yardımlaşma ve şükür etmek ve
son kare geldi.

Tanışmalara verdiğimiz önemi
vedalaşmalara vermeyiz
Son kare çok önemlidir. Tanışmalara verdiğimiz
önemi vedalaşmalara vermeyiz. Kaçar gibi gideriz…
Oysa asıl akılda kalan ilk saniyelerdeki intiba ile
son saniyelerdeki, karelerdeki vedalaşmalardır.
Başı ve sonu kurtarırsanız orta zaten kendiliğinden
gelir. Yatırımı ortaya yapıyoruz ama nereye vuruş
yapmamız gerektiğini bence bilmiyoruz. Asıl sıkıntı
bu…
Son bir örnek vermek istiyorum. Psikolog
Doğan Cüceloğlu’na mutluluğun formülü sorulduğunda
Doğan hoca, “Maslow’un ihtiyaçlar piramidinde önceden
yerleştirmeye çalışırdık şimdi artık bırakın Maslow’un
ihtiyaçlar piramidini ilk sıraya hayatta mutluluğu koyuyorum
diyor. Çünkü hayatta mutlu değilseniz sağlığınız olmaz. Ruhsal
sağlık fiziksel sağlığı çok etkileyen bir şey. Ruhsal olarak
mutlu değilsek fiziksel olarak da sağlığımız elden gider” diyor.
Dolayısıyla mutluluğu bulmuş olmak gerekiyor. Bu da inanca,
imana ve şükre dayanıyor.
-Öncelikle medyada, canlı yayınlarda sonra trafikte ve
en çok kullandığımız telefonda adab-ı muaşeret kurallarına
birkaç örnek verebilir misiniz?

Trafikte beden dilini olumsuz anlamda çok
etkin kullanıyoruz
- Yıllarca araç kullanan ve kent trafiğine çıkmış olan
bizler dalgınlıktan ve çeşitli nedenlerden dolayı hatalar
yapabiliyoruz. Elinizin tersi ve düzünü göstermek çok farklı
anlamlara geliyor. Elinizin tersi meydan okumak, düzü ise
affedersiniz demektir. Biz meydan okumayı çok yapıyoruz.
Trafikte bağırmalar, çağırmalar çok fazla… Trafikte beden
dilini olumsuz anlamda çok etkin kullanıyoruz. Trafikte
birbirimizin hakkına çok giriyoruz, nezaket kurallarını çok ihlal
ediyoruz. Sanki her birimiz canlı bomba gibiyiz. Hepimiz bir
yere yetişme telaşındayız.
Şimdi sürücü kurslarında nezaket kuralları dersleri
zorunlu oldu. Trafikte öncelikle herkes hakkını bilecek. Kimse
birbirinin hakkının önüne geçmeye çalışmayacak. Yerli yersiz
her yerde korna çalınıyor. Bu başlı başına nezaket kurallarına
aykırı… Araç kullanıcılarının yayalara göstermedikleri
nezaketten bahsetmek istiyorum. Daha yaya yolun
ortasındayken sarıda geçiyorlar. Trafikte yayanın üstünlüğü
vardır.
Avrupa trafiğini örnek vermek istiyorum. Selamı sabahı
atalarımızdan değil de Avrupa’da unuttuğumuz değerler gibi
Avrupa’dan mı almaya başlasak diye düşünmüyor değilim.
Londra’nın trafiği bile nazik. Herkes birbirini bekliyor.
Londra’da yaşayıp buraya geldiğinizde bakıyorsunuz ki kimse
size yol vermiyor. Karşıdan karşıya geçerken sizi bekleyen
bir araç yok. Çok içler acısı… Yayanın aracı beklediğine şahit
oluyoruz.
Trafikte nezaket kurallarına çok daha fazla uyulması
gerekiyor. Çünkü hepimiz öfkeli ve sinirli oluyoruz. Bu
nedenle de trafikte çok kavgalar oluyor.
Egonun en fazla yükseldiği yerlerden birisi de trafik.
Biz gençlerimize özgüven eğitimleri verirken arabanın
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Medya alanında da sorunlar
yaşanıyor. Çok konuklu programları
düşünün. Konukların bile birbirine
tahammülü yok. Bakıyorsunuz
spiker onu mu bunu mu idare
etsem diye arada kalmış. Birine
birazcık az söz verdiğinde diğer
konuk hemen dik dik bakıyor veya
hazır söz bana gelmişken diye sözle
şikâyetini dile getiriyor. Aslında
biraz nezaket göstermemiz lazım.

Yaşam şeklinizle mesleğinizin örtüşmüş olması
lazım
Bana diyorlar ki siz hiç mi öfkelenmez veya bağırmazsınız.
Hiç mi sokakta sakız çiğneyip patlatmazsınız. Ardından
da sizi sokakta sakız patlatırken düşünemiyoruz diye de
ekliyorlarJ Dört-beş yaşlarındayken (öğretmen bir baba ve
Çerkez annenin kızıyım ) rahmetlik babam bana sokakta
sakız çiğnemeyi yasakladığında o dönemlerde anlamamıştım
bunun nedenini. Şimdilerde bunu adap, nezaket diye
derslerde anlatıyorum. Yaşam şeklinizle mesleğinizin
örtüşmüş olması lazım. Nezaket anlatırken nezaketsizlik
yapamam. Yapmak istesem de yapamam.
Toplum olarak nezaket sözcüklerini, nazik davranışları her
birimizin sergilemiş olması gerekiyor.
Canlı yayınlarda ve oturumlarda kavgalar oluyor zaman
zaman. Bırakın tartışmayı birbirlerine giriyorlar. Programı
yönetenlere ciddi anlamda sıkıntı oluyor.
Bana “Nezaket mi zarafet mi?” dediklerinde “Zarafet
içten gelen güzel duyguların hal diliyle nezaket olarak hayata
nakşedilmesidir” diyorum.
Spikerlik eğitimi döneminde hocalarımız bize
ayna çalışmaları yaptırırlardı. Derlerdi ki kötü bir şey
düşündüğünüzde yüzünüzün ve mimiklerinizin nasıl şekil
aldığını görmek için aynaya bakın. İyilik, güzellik, hoşgörü
düşündüğünüzde aynaya bakın. Bir kişi bağırmaya başlıyorsa
o anda kalbinden bir kötülük geçtiğini hissediyorsunuz.
Dolayısıyla bunu bir ayna olarak düşününce demek ki
hep güzellik konuşmak gerekiyor ve hayata güzel bakmak
gerekiyor. Güzel düşünün ve güzel bakın.
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-Günümüzün en popüler iletişim alanlarından olan
sosyal medyada da adab-ı muaşeret kurallarına uyulmalı
mıdır? Bu alanda nelere dikkat edilmeli?

-Kibarlık, zarafet kişiden başlayıp topluma yayılıyor.
Çocuklarımızın hayat boyu kullanacağı ve onları kibar
kılacak en temel görgü kurallarına örnek verebilir misiniz?

-Kesinlikle uyulmalıdır. Hiç ihmal edilmemelidir. Her
meslekte, kitlede ve kişide yani bireyden topluma doğru
düşünün bu kurallara kesinlikle uyulmalıdır. Çünkü ben
nezaketin dilini iletişimde elimizdeki altın anahtar olarak
görüyorum. Herkesin anahtarı farklıdır. Her kapının
anahtarının farklı olduğu gibi… Nezaketin diliyle iletişimi
iyi kullanırsam altın anahtar benim elimde olur. Şunu
unutmayın, “Ne atarsanız geriye o gelir”. Yeter ki siz iyilik atın
iyilik gelsin. İyilik atarsanız iyilik, kötülük atarsanız da kötülük
bulursunuz. Rahmetlik anneannem derdi “Taş atana ekmek
atacaksın.” Ekmek atana herkes ekmek atar. Ancak taş atana
ekmek atabilmek çok zor bir iş. Bu çok zor ancak yapabiliriz.

- Bizim zarafet akademimiz var. Genç kızlarımıza zarafet
akademide nasıl bir lady olunur, nasıl prenses gibi davranılır,
nasıl hal dili ile naif ve saygılı olunur? Bir beyefendi bir
prens nasıl yetiştirilir? Bunların eğitimini veriyoruz. Aileler
soruyorlar; bizim yıllarca vermek isteyip de veremediğimizi
siz toplam 40 saatlik eğitimde nasıl vermeyi başarıyorsunuz?
Çocuklar anneyi babayı eğitici olarak görmek istemiyorlar.
Onları sadece anne- baba olarak görmek istiyorlar ve onlara
karşı bir duvar örüyorlar.

-Dijital çağda X,Y ve Z kuşakları olarak adlandırılan genç
kuşakların algıları, beğenileri ve davranışları çok farklı.
Büyüklerimizden hep duyarız “ Ah bu yeni nesil gençler çok
saygısız ve görgüsüzler” diye. Gençler mi çok saygısız yoksa
büyükler çok mu alıngan?
- Bu soruyu çok ama çok sevdim Bana gençleri çok
şikâyet ediyorlar. Ebeveynler diyorlar ki bizim kız/oğlan
şöyle böyle falan… Öyle bir gençlik geliyor ki bunların elinde
ıpad’ler, telefonlar, üzerlerinde eşofmanlar, bunlar ne misafir
karşılamayı ne büyüklere saygı göstermeyi, ne toplu taşımada
onlara yer vermeyi biliyorlar. Ben hiç ses çıkarmadan gençleri
şikâyet edenleri saygıyla dinliyorum. Sonra onların sözü
bitince alıyorum sazı elime diyorum ki, “Aynaya bakıyor
muyuz acaba? Aynaya bakıp bu çocuk bunu yapıyor ama
biz zamanında bu çocuğa bunu yapma, etme derken nasıl
söylediğimizi değil de nasıl yaşadığımızı hiç düşündük mü?”
Çocuklar/gençler söylenene değil yapılmış olana
bakarlar. Söz ve davranışların kesinlikle tutarlı olması lazım.
Bu anlamda gençlere de diyorum ki inanın sizi sizden daha
iyi savunuyorum. Öyle bir yere teslim olmuşsunuz ki size
kıyamıyorum. Çünkü ben köklerimize çok güveniyorum.
Kökler çok sağlam.

Bizde karnenin sadece sol tarafı önemseniyor
Aileler eğitim konusunda çok bilinçliler. Kendi öğretmiş
oldukları adap konusunda aynı hassasiyeti gösterdiklerine
inanmıyorum. Çocuklarımıza mavi/pembe çok güzel odalar
hazırlıyoruz. Ancak kaç çocuk adab-ı muaşeret kitabıyla ders
kitabından önce tanışıyor? Farkındalık böyle oluşuyor işte.
Bizde çocuk karneyi getirdiğinde karnenin sadece sol tarafı
önemseniyor.
Avrupa, işe alımlarda karnenin sağ tarafına bakıyor. Biz de
ise işe alımlar karnenin sol tarafıyla yapılıyor.
Yıllardır zihinsel zekâyı (intelligence quotient- IQ) tartıştık.
Ama şimdi IQ’yu. duygusal zekâyı (Emotional Quotient-EQ)
hatta SQ yu konuşuyoruz. Dolayısıyla duygusal zekâ, adap,
edep, hal dili, ahlak yani insan olmak önemli. Kimliklerden
değil insan olmaktan bahsediyorum. Bu anlamda ailelere çok
önemli görevler düşüyor.
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Gençler ve çocuklar en sevdiğim gruptur. Çünkü dinç
göstermez ve çabuk öğreniyorlar ve anında geri bildirim
alırsınız. Direnç yoktur. Ne veriyorsanız görüntüde de
görebiliyorsunuz. Eğitimden çıkar çıkmaz hemen teşekkür
etmeye ve nazik kelimeleri söylemeye başlıyorlar.
Anne, babaya ve büyüklere saygıyı, edebi ahlakla toplum
içinde saygın duruş ve oturma, kalkma çok önemli. Siz ilk
saniyelerde aslında karşı tarafa kendinizle ilgili ipuçları
veriyorsunuz.

Yüzde 68
oranında ilk izlenimi
değiştiremiyorsunuz
Amerika’da yapılan bir
araştırmaya göre yüzde
68 oranında ilk izlenimi
değiştiremiyorsunuz.
Bu inanılmaz bir güç.
Tanıştık şimdi sizinle.
Ne var ilk saniyelerde?
Gözden göze temas ettik.
Gözlerden yüreğe inen
mesaj, hal diliyle onun
masumiyeti veya tersinden
baktığımızda ukalalığı veya
egoyu görebiliyorsunuz.
Şu masada oturmuş
olma yerinizden bile
görgü kurallarını bilip
bilmediğiniz ortaya
çıkıyor. İçtiğiniz çaydan
verdiğiniz siparişlere
kadar her şeyde nezaketi
ölçümleyebilirsiniz. Çok
kaba bir insanken çok kibar birisi gibi görünemezsiniz. Ya da
nazik bir insanken kabalık yapamazsınız. Yani oynayamazsınız.
-Erkeklere ve kadınlara dayatılan rol modeller var.
Merdivenlerden çıkarken kadının önde olması, sosyal
alanda ilk eli kadının uzatması, telefonu önce bayanın
kapatması, evlilik teklifini veya çıkma teklifini erkeğin
yapması vb… gibi. Dünya değişiyorken ve nesiller arasında
ciddi farklar varken bu kurallar çok önemli mi?
- “Görgü kuralları güncellenir mi günümüze uyarlanır
mı?”diye soruyorlar. Görgü kuralları toplumlarla doğar ve
büyür ama kültürel anlamda değişiklik gösterebilir. Bırakın
ülkeden ülkeyi şehirden şehire bile gösterebilir. Örneğin
önceden yürüyen merdiven yoktu. Dolayısıyla yürüyen
merdivenin nezaket, adabı diye de bir şey yoktu. Yurtdışına
çıkmış olduğunuzda tepeden aşağıya kadar uzun yürüyen
merdivenlerde herkes tek sıra halinde dizilmiş olarak bekliyor
ve sol taraf hızlı inmek isteyenlere ayrılmışsa diyorsunuz
ki bunun adabı da bu. Teknoloji gelirken kendi kültürünü
getiriyorsa ve ülkenize uyuyorsa onu kullanırsınız. Ama sizin
kültürünüze uymuyorsa biraz değişiklik yapmak durumunda
kalabilirsiniz. Ata kültürü deyimini kullanıyoruz şimdilerde.
Ata kültürünüze uymuyorsa o zaman güncelleyebilirsiniz.

Kadının erkeğe evlilik teklifi yaptığı dönemler
var
Evlilik teklifi hep erkeklerden beklenir. Ancak çok ama
çok eskilere gittiğimizde kadının erkeğe evlilik teklifi yaptığı
dönemler var.
Merdivenlerden çıkarken kadının önde olmasında da
nezaket var. Çünkü topuklu ayakkabıları giyiniyoruz düşersek
beyefendiler bizi tutsunlar diye
Telefonu normalde ilk açan kapatır. Kural budur. Ama
karşınızdaki bir hanımefendi ise telefonu önce bayan kapatır.
SÖYLEŞİ

Ast üst ilişkilerinde de üst olan
önce kapatır. Ben hep yöneticilere
diyorum ki akılı bir yöneticiyseniz
ilk işe aldığını gün işe aldığınız kişiye
telefondan ölçümleyebilirsiniz.
Beklersiniz son sözcükten sonra
pat diye kapatıyor mu kapatmıyor
mu diye. Eleman hemen yüzünüze
telefonu kapatıyorsa acil eğitime
ihtiyacı var demektir.
Restoranlarda veya kafelerde
yüzde 80 bayanlar yanlış yerde
oturuyorlar. Daha kapıyı gören
taraflarda oturuyorlar bayanlar.
Çünkü yönetimin bizde olmasını
ve her şeye hâkim olmak isteriz.
Kadınlık içgüdümüzden kaynaklı
olarak. Ancak bu yanlış. Kadının
kalabalığa arkası dönük, erkeğin ise
yüzü dönük olmalı. Bu da güvenlik
nedenlerinden dolayıdır. Her hangi
bir tehlike durumunda beyefendi,
hanımefendiyi koruyabilsin diye.
Aslında çok ince ve nazik bir
davranış.
Çok eski dönemlerde Hakan, Hatununu sağ tarafına
almadan önemli anlaşmalara imza dahi atmazmış.
Eğitimlerimizde sosyal alanda hanımefendiyi sağ tarafınıza
alacaksınız deriz. Çünkü sosyal alanın bir numarası her
zaman için hanımefendidir. Kamusal alanda da üst olan sağ
tarafınızda olur. Dolayısıyla sağ taraf her zaman kıymetlidir.
-Bildiğiniz üzere 14 Şubat Sevgililer Günü. Aşkın beden
dili var mı? Kadınlarda ve erkeklerde aşkın beden biline
örnek verir misiniz?
- Aşkın beden dili nezaketin beden dilidir. Karşılıklı olarak
nazik, ince düşünceli ve saygılı olmak gerekiyor. Bir kadın
erkeğine ceketini tutmaktan ve bir erkek de eşine mantosunu
tutmaktan rahatsız olmamalı. Her iki tarafta birbirine ince
davranmalı.

Aşkın beden dili yüreğin beden dilidir
Eşinin ayakkabılarının bağcığını ilikleyen bir anne, eşinin
işten eve gelmesini bekleyen veya eşi eve geciktiğinde merak
eden bir kadın… Bunlar bana göre aşkın beden dilleri.
Çalışan kadın ayakları üzerinde durmalı, kimliği ile güçlü
olmalı. Ama eşinin yanında nerede durması gerektiğini de
bilmeli.
Aşkın beden dili yüreğin, sevgi ve saygının beden dilidir de
diyebiliriz.
Cümlelerimi Yunus Emre’nin şu güzel dizeleri ile
sonlandırmak istiyorum.
“İlim meclisine girdim ilim eyledim kıldım talep, ilim taa
gerilerde kaldı illa edep illa edep...” Yunus Emre
Zarafetle…
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ititçe, Hitit çiviyazısı ile yaş kil tabletler üstüne yazılıp tabletleri pişirilerek kalıcı hale getirilen en eski bir HintAvrupa dilidir. Tabletlerin şimdiye kadar az bir bölümü gün ışığına çıkarılabilmiş, bunların da çok azı okunup
değerlendirilebilmiştir.

Hititçe metinlerin anlamlandırılmasında kullanılabilecek bilgi ve bilgisayara dayalı güncel tekniklerden birisi uzman sistemler
(Expert systems veya Knowledge based systems) adıyla bilinmektedir. Herkesin ayrı ayrı kendi uzman sistemini geliştirmeye
çalışması yerine uzman sistem kabuğu (Expert system shell) denilen yazılım ürününü edinip onu kendi kurallarımız (rules) ile
doldurmanın çok daha etkin olduğu görülmüştür. Hititçe gramerinden faydalanarak oluşturulan uzman sistem kuralları, ağaç
yapısı kullanılarak çıkarılabilmektedir. Bunun için kural çerçevesinde değerlendireceğimiz kelimenin tek heceli ya da birden
çok hecenin birlikte bulunmasıyla oluşan Hititçe kelime olduğu düşünülerek, altı çizili, büyük veya küçük harfli olup olmadığı
dikkate alınarak, ağaç yapısının en temel düzeyi oluşturulur. Genel kural itibariyle altı çizili sözcükler Akadça, büyük harfle yazılan
sözcükler Sümerce ve küçük harfle yazılan sözcüklerin de Hititçe olduğu kabul edilmekle birlikte Hititçe bazı kelimeler altı çizili
ve/veya büyük harfle de yazılmış olabilir. Bu da Akadça ve Sümerce’den kullanım kolaylığı ve sözcüğün daha kısa olması gibi
nedenlerle bazı sözcüklerin Hititçe’ye aktarıldığını göstermektedir.
Kural çıkarımında Hititçe’nin bu ve benzer diğer dil bilgisi özellikleri göz önünde bulundurulmaktadır. Makalede bu alanda
yapmakta olduğumuz çalışmalar özetlenecektir.

Giriş
Bilgisayarların yaygınlaşması bilgisayar mühendisliği
ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler bilgiye dayalı yeni
bilim ve mühendislik disiplinleri doğurmuştur. Bunlardan
en önemlisi çeşitli kaynaklardan istenen bilgiyi toplayıp,
bu bilgileri kullanarak bilgi tabanını oluşturma işlemini
gerçekleştiren bilgi mühendisliğidir. Bilginin edinilebileceği
kaynaklar arasında uzmanlar, internet, kitap ve makaleler
gösterilebilmektedir. Bilgi mühendisliği, bilgi tabanlı sistemleri
üretmeye yönelik bir aktivite olarak tanımlanmaktadır[1].
Bilgi mühendisi ise çeşitli kaynaklardan edindiği bilgileri
bilgi tabanı sayesinde bilgisayar desteği ile problem çözme
ve karar verme gibi alanlarda kullanan kişidir. Aslında ‘bilgi
mühendisliği’ terimi, 1980’lerden beri, bilgi tabanlı sistemler
veya uzman sistemlerde kullanılan bir terim olarak vardır[2].
Gelişen teknoloji ile birlikte hızla gelişen uzman sistemlerin
(Knowledge-Based System) geçmişi çok eskiye dayanmamakta,
özellikle yapay zekâ (Artificial Intelligence) alanında yapılan
araştırmalar, uzman sistemlerin popülerliğini ve karmaşık
problemlerin çözülebilirliğini artırmıştır. Bu çalışmada;
Hititçe metinlerin anlamlandırılmasında bilgi ve bilgisayara
dayalı uzman sistemlerden yararlanılacaktır. Milattan önce
hüküm süren ve kullandıkları dilin zenginliği günümüze Hitit
çiviyazısı tabletleri ile ulaşan Hititçe dilini çözmek uzmanlık
gerektiren bir konudur. Özellikle devletlerarası antlaşmaları,
din, hukuk, yönetim, tıp ve astronomi bilgilerini, ilahileri,
duaları, destanları, mahkeme tutanakları, kral ve soyluların
başarılarını anlatan metinleri içeren bu tabletlerin şimdiye
kadar ancak bir bölümü gün ışığına çıkarılabilmiş ve okunup
değerlendirilebilmiştir. Hititçe’nin dil olarak oldukça detaylı
dilbilgisi kurallarına sahip olması sebebiyle bu karmaşıklığı
çözebilmek için uzman kişiler gerekmektedir. Ancak konuyu
yeterince bilen uzmanların azlığı, onları yeterince eğitmenin
uzun zaman alması gibi faktörlerin yanında tabletlerdeki
çiviyazılı metinlerin kopyası transkripsiyon (uyarlama) ve
çevirisi çok zaman ve emek gerektirdiğinden yurtiçinde ve
dışında yeni çözümleri zorlamaktadır. Hititçe’nin bir uzman

Bilişim 2015 etkinliğinde sunulan bildiri

sistem (Expert systems veya Knowledge based systems)
yaratılarak kullanımı bu alanda önemli yarar ve doğruluk
sağlayacaktır.

Uzman sistemler
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızla gelişen uzman
sistemlerin (Expert systems) geçmişi çok da eskiye dayalı
değildir. Uzman sistemler (Expert systems veya Knowledge
based systems), yapay zekâ (Artificial intelligence) ile
uğraşanlar tarafından 1950’li yıllardan itibaren geliştirilmeye
başlanmış olup; bu dönemde bilim insanları, birkaç kural
ve güçlü bilgisayarlar yardımı ile insan becerilerine yakın
performans gösterecek bir uzman sistem üretebileceklerine
inanıyorlardı[3]. Bu dönemde yapılan çalışmalar genel amaçlı
problem çözümüne yönelikti. 1960’ların ortalarından itibaren
genel amaçlı problem çözücülerin, verimli çalışan bir uzman
sistem yapısı kurmak için yeterli olmadığı ve uzman sistemlerin
yeni bilgiler geldikçe güncellenmesi gerektiği ve bunun
da kurala dayalı bir sistemin varlığıyla gerçekleşebileceği
düşünülmüştür. 1980’lerden bu yana ise uzman sistemler veya
bilgi tabanlı sistemler, bilgi mühendisliği altında kullanılan bir
terim olmuştur. Uzman sistemler; etki alanındaki bir soruna
çözüm bulması için kullanan bilgisayar destekli bir sistem
olarak tanımlanabilir[4]. Uzman sistemler üç temel yönüyle
geleneksel yazılımlardan ayrılmaktadır. Bunlar; a) son derece
özel alan bilgisinin kullanımı, b) algoritmik bir istihdam yerine
bilginin sezgisel doğanın kullanımı, c) ne gibi bir bilgiye
ihtiyaç varsa, onu anlayıp ona göre bilgiyi kullanmak olarak
özetlenebilir. Bilgi tabanlı sistemler veya uzman sistemler iki
bakış açısına göre değerlendirilebilir. Bunlardan ilki; Şekil 1 ile
gösterilen ve son kullanıcı açısından bakıldığında görülen üç
ana bileşenden oluşandır. Bu bileşenler kullanıcı arayüzü, akıllı
program ve problem veritabanıdır.
• Kullanıcı arayüzü; bilgi tabanlı sistemlerde kullanıcının
penceresi gibi düşünülebilir. Son kullanıcılar mevcut sorunları
çözmek için sistemi bu arayüz vasıtasıyla kontrol edebilirler.
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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Kullanıcı arayüzü kullanıcıların bilgilere erişebilmeleri için gerekli
fonksiyonları sağlarken, kullanıcıların bu bilgilere erişmelerine
izin
vermezler.
Kullanıcıların
gerçekleştirebilecekleri
fonksiyonlar şu şekilde örneklenebilir: Açıklama sağlama, akıllı
programı sorgulayabilme, sonuçları gösterme, grafiksel çıktı
sağlama, sonuçları kaydetme, sonuçları yazdırma.

• Bilgi tabanı; bilgi mühendisi tarafından çeşitli
kaynaklardan toplanan tüm ilgili, etki alanına özgü, problem
çözme bilgilerinden oluşur.
• Çıkarım mekanizması; bilgi tabanına kayıtlı bilginin
tercümesini yaparak bilgi tabanından sonuç çıkarır.

• Akıllı program; son kullanıcının sorununu çözen bir
kara kutudur. Kullanıcının bilemeyeceği birtakım mantıklarla
çalışarak kullanıcının istediği sonuçları üretir.
• Problem veritabanı; sistemin girdilerini okuyan ve
çıkışlarını yazan çalışma alanıdır. Mevcut sorun hakkında
verilen tüm bilgileri içerir.

Çıkarım mekanizması
Bir uzman sistemde bilgi tabanını kullanıp çözüm
almayı gerçekleştiren, bu sayede de uzman sistemin
karar vermesini sağlayan mekanizmadır. Bir çıkarım
mekanizmasının, bilgi tabanında bulunan bilgileri kullanarak
sonuca varabilmesi için iki adet yöntem geliştirilmiştir
Bunlardan ilki; problemin başından başlayarak (IF), sonuç
kısmına (THEN) ulaşması olan ileriye zincirleme (forward
chaining) metodudur. Bu yöntem tümevarım mantığı ile
bütün kurallarda şartın sağlanıp sağlanamadığı göz önünde
bulundurularak sonuca ulaşılmasını amaçlar. Diğer bir
yöntem ise hedef durumdan başlayıp başlangıç koşullarına
doğru geriye ilerleyen bir teknik olan geriye zincirleme
(backward chaining) yöntemidir. Problemi çözerken kuralın
en sonu olan sonuç (THEN) cümlesi ile başlanır ve şart (IF)
cümlelerine uygulanarak çözüm bulunur. Bu zincirleme
tümdengelim ilkesine dayanmaktadır [6].

Kullanıcı
Şekil 2. Sisteme bilgi mühendisi gözüyle bakıldığında bir uzman
sistem
Şekil 1. Sisteme kullanıcı olarak bakıldığında bir uzman sistem

İkinci bakış açısı ise Şekil 2. ile gösterilen uzman sistemlerin
bilgi mühendisinin gözünden nasıl görüldüğüdür. İki tane
ana bileşene sahiptir. Bunlar; uzman sistem kabuğu ve akıllı
programdır.

Kullanıcı ya da bilgi mühendisinin dışında genel bir
bakış açısıyla bakıldığında ise bir Uzman Sistem’in çalışma
prensibinin özetlenmesi Şekil 3 ile verilmiştir [5].

• Bilgi edinme aracı; bilgi tabanı editörü olarak hizmet
vermekte olup bilgi mühendisinin düzenleme yapmasına
olanak tanır.
• Geliştirici arayüzü; kullanıcı arayüzü ile benzer olmakla
birlikte bilgi mühendisine geliştirme sürecinde yardımcı olmak
için ek özellikler içerir. Bilgi mühendisinin, bilgi tabanı üzerinde
değişiklikler ve testler yapmasına elverişlidir.

Uzman sistem kabuğundan sonra, bir bilgi mühendisinin
uzman sistemleri yorumladığı ikinci bileşen akıllı programdır.
Buradaki akıllı program, kullanıcının gözünden gördüğü akıllı
programa benzer ama önemli bir fark vardır. Bilgi mühendisi,
son kullanıcının aksine kara kutudaki bilgileri görebilmektedir.
Akıllı program iki adet alt bileşene sahiptir. Bunlar bilgi tabanı
ve çıkarım mekanizmasıdır.
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Uzman sistem kabukları
Genel bir yapısı olan ve alan bilgileri bulunmayan
sistemler uzman sistemi kabuğu (shell) olarak adlandırılır.
Kabukların kullanılması uzman sistem geliştirme sürecini
kolaylaştırır. Kabuk bir kere oluşturulduktan sonra birçok
uygulama için kullanılabilir. Herkesin ayrı ayrı kendi uzman
sistemini geliştirmeye çalışması yerine uzman sistem
kabuğu (Expert system shell) yazılım ürününü edinip
onu kendi kurallarımız ile doldurmanın çok daha etkin
olduğu görülmüştür. Böylece uzman sistemler daha hızlı
oluşturulabilir ve ihtiyaç duyulan programlama tekniği
azalır. Kabuk kavramı özellikle kural tabanlı sistemlerde
kullanılır. EXSYS, NEXPERT, IMPACT, TIMM, JESS kural
tabanlı kabuklara örnek olarak gösterilebilir [7].

Uzman sistem kabuğu (Geliştirme kabuğu) geliştirme
ortamını oluşturmaktadır. Uzman sistem kabuğu akıllı program
dâhilinde bilginin oluşturulmasını kolaylaştıran araçlar
kümesidir. Uzmandan toplanan bilgilerin yapılandırılması,
hatalarının ayıklanması, geliştirmesi gibi işlevsellikleri
bulunmaktadır. Bir geliştirme kabuğu üç alt bileşenden oluşur.
Bu alt bileşenler bilgi edinme aracı, geliştirici arayüzü ve test
veritabanıdır.

• Test veritabanı; önceden uzman sistem üzerinde başarılı
bir şekilde gerçekleştirilmiş örnek problemleri içerir.

Genelde
problemi
bilen
birisidir.
Bilgi
mühendisi(Knowledge engineer) olması şart değildir.
Kullanıcı arayüzü ise kullanıcı ile program arasındaki
iletişimi sağlar.

Hitit çiviyazısı ve uzman sistemler
Antik Çağ’da Anadolu coğrafyasında kurulmuş olan önemli
uygarlıklardan biri olan Hititler, kullandıkları dil ile Hint-Avrupa
ailesine dâhil olmaktadır. Hitit çiviyazısının dili Friedrich Hrozny
tarafından 1915’te çözülmüştür. Hrozny’nin 1915’te yaptığı
incelemeler, Hititçe’nin bilinen en eski Hint-Avrupa dili olduğunu
gösterdi[8]. Hitit dilinin önemli özelliklerinden biri, Hitit
metinlerinin kapsadığı konuların çeşitliliğidir. Bu da Hititçe’nin
anlatım yönünün çeşitliliğinin ve zengin gramer kurallarını
barındırdığının göstergesidir. Makalenin bu kısmında Hitit
çiviyazısı ve Hitit grameri ile kural çıkarımına değinilecektir.

Hitit çiviyazısı
Hititçe, bugüne kadar bilinen ve okunabilen en eski HintAvrupa dilidir. Hititçe, Hint-Avrupa dillerinin Anadolu kolunu
oluşturmaktadır. Kapsadığı konuların çeşitliliği açısından önemli
bir yere sahiptir. Hititçe tabletler resmi, diplomatik, saray
yazışmaları, dini ve ticari metinlerin günümüze ulaşmasında rol
oynamıştır. Bütün bu yazışmaların çoğu, çiviyazısı adı verilen ve
yaş kil tabletler üzerine yazıldıktan sonra pişirilen ve böylece
kalıcı hale getirilen tabletler üzerine yazılmıştır.
Hitit çiviyazısında toplam 375 adet farklı işaret bulunmaktadır
[9]. Bu işaretler arasında 5 tanesi en temel olanlardır. Geriye
kalan işaretler ise bu 5 temel işaretin farklı biçimlerde
yerleştirilmesi ile oluşturulmuş olan işaretlerdir [8], [10] ve [11].
Şekil 4.’te Hitit çiviyazısına ait beş en temel işaret verilmiştir. En
temel işaretlerden biri olan yatay işaret, kil tablet üzerinde yazı
aleti eğik olarak kullanılması ile oluşturulan bir işarettir (Şekil
4 a). Diğer temel işaretler bu işaretin farklı açılarda (-45, -90,
+45) uygulanması ile oluşturulmuş olan işaretlerdir (Şekil 4 b,
d, e). İşaretlerin temel bileşenleri arasında farklı olan ve “köşe
çengeli” olarak adlandırılan işaret ise (Şekil 4 c) yazı aletinin
kil tablet üzerinde dikey olarak bastırılması ile oluşturulan bir
işarettir [12].

Kurallarla bilginin tasviri
Şekil 3. Uzman sistem yapısı

Bilgi tabanı
Bilgi tabanı, uzman sistemlerde çözülmesi düşünülen
problemlerin çözümü için yararlı olacak bilgileri içerir. Kural
tabanlı uzman sistemlerde bilgiler, kurallar ile ifade edilir.

Kural-tabanlı programlama dilleri uzman sistemleri
geliştirmede kullanılan tekniklerden biridir. Kurallar “IF”
ve “THEN” olmak üzere iki bölümden oluşur. Kuralın
“IF” kısmı kuralın uygulanabilir olmasını sağlayan olayın
tanımlandığı, kuralın “THEN” kısmı ise kural uygulanabilir
ise yürütülecek olan işlemlerin tanımlandığı kısımdır. Sonuç
çıkarım mekanizması önce bir kural seçer ve sonra seçilen
bu kuralın işlemleri yürütülür. Sonra başka bir kural seçilir
ve bu kuralın işlemleri yürütülür. Bu işlem uygulanabilir bir
kural kalmayıncaya kadar sürdürülür.
Bilişim 2015 etkinliğinde sunulan bildiri

Şekil 4. Hitit çiviyazısındaki en temel işaretler
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Hitit grameri ile kural çıkarımı
Geniş ve anlam zenginliği yönünden kuvvetli Hitit
grameri kullanılarak, Hititçe dil bilgisi uzman sistem kuralı
oluşturulabilir. Örnek olarak tanımlanan dil bilgisi kuralları
Tablo 1 ile belirtilmektedir.
Tablo 1. Hititçe kural örnekleri

No

Kural

Açıklama

1

IF MUSEN= kuş
THEN hara-MUSEN is kartal

Eğer MUSEN kuş ise o
zaman hara kelimesinin
sonuna gelen MUSEN
eki kelimeyi kartal
yapar.

2

3

4

IF = şehir
THEN URUHattusa is
Hattuşaş
URU

IF KUR= uygarlık
THEN KUR URUHatti is
Hatti Uygarlığı

IF gaena= ABU
AND
IF MUNUS= anna
THEN INIM is hassanna
Şekil 5. Bir örnek kural

Bu kuralın uzman sistemde uygulaması aşağıda Şekil 6
olarak verilmiştir.

Eğer URU şehir ise
o zaman Hattusa
kelimesinin önüne
gelen URU eki kelimeyi
Hattuşaş yapar.
Eğer KUR uygarlık
ise, o zaman URUHatti
kelimesinin önüne
eklenen KUR, kelimenin
anlamını Hatti Uygarlığı
yapar.

Kaynakça
Şekil 6. Gramer uygulama çıktısı

Şekil 7 ise uzman sistemin uygulama mantık blokunu
göstermek amacıyla verilmiştir. Bazı yazılar belirli değildir.

IF mn= etnik kimlik
Eğer –mn etnik
belirtici
kimlik
belirtici
bir ekse, o zaman
·
THEN
URU
Hattusumna
URU
Hattusumna is
Hattuşaş’lı,
Hattuşaş’lı
URU
Luiumna Luvi’li ve
URU
THEN
Palāumna
·
THEN
URU
pala’lıdır.
Luiumna is Luvi’li
THEN
Palāumna is
Pala’lı

·

URU

Bir uzman sistem örnek uygulaması
Hitit tabletlerini kullanarak gerçekleştirilecek kural çıkarımı
ilk önce mantıksal, sonrasında ise Exsys Corvid uygulaması
kullanılarak mantıksal kuralların bilgisayar ortamına aktarılıp
işleyişlerinin denenmesiyle devam edecektir. Tanımlanan
IF THEN kural kümeleri, Exsys CORVID adlı expert sistem
kabuğuna yüklenerek bir Hititçe dil bilgisi uzman sistemi
oluşturulacaktır. Örnek bir kural Şekil 5 ile verilmiştir.
Eğer gaena erkek, abu baba ise ve MUNUS kadın, anna
anne ise o zaman INIM birlikteliktir ve bu iki kuralın birlikte
olması hassana yani aileyi temsil eder.
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ifade edebilmektir. Hitit çiviyazısının göze çarpan en önemli
özelliği çok fazla kurallarının olmasıdır. Tüm bu kuralları bir
kişinin tümüyle bilip, gerektiğinde hemen hatırlayabilmesi
olağanüstü bilgi ve yetenek gerektirmektedir. Böyle kişiler
bulunsa da sayıları azdır ve alan bilgisine vakıf nitelikli kişiler
giderek azalmaktadır. Bu nedenle önerilen çalışmanın en
önemli boyutunu Hititçe gramer kurallarını analiz edebilen,
sınıflandırabilen, tanımlayabilen, tahmin yürütebilen ve
programlayabilen bir uzman sistem geliştirilmesi oluşturacaktır.
Bu çalışmanın gelecekteki kolu olarak daha gelişmiş bir
yapı üzerinde çalışılması düşünülmektedir. Gelecekteki
kabukların, sistem geliştirenlere sonuç mekanizmalarını farklı
tipteki programların içine yerleştirme olanağı sağlayacağı
düşünülmektedir. Böylelikle yerleştirilebilen bu mekanizmalar
beraberinde gelişmiş bir yapının oluşturulmasına olanak
sağlayacaktır. Örneğin kelime işlemciler yazılan paragrafın
ana fikrini anlayabilecek ve bizim yazdığımızı daha güzel ifade
edebileceklerdir.

Şekil 7. Uygulama mantık bloğu

Sonuç
Uzman sistemler en genel haliyle öneride bulunan,
problemi analiz edebilen, sınıflandırabilen, tahmin yürütebilen
ve programlayabilen yazılımlardır. Günümüzde herkesin ayrı
ayrı kendi uzman sistemini sıfırdan başlayarak geliştirmeye
çalışması yerine, uzman sistem kabuğu (Expert system shell)
denilen profesyonel bir yazılım ürününü edinip onu kendi
kuralları ile doldurmaya çalışmasının çok daha etkin olduğu
görülmüştür. İşin özü; bir alandaki kuralları IF THEN formatında

[1] Russel, J. S. Norvig, P. (1995), “Artificial Intelligence”, Prentice Hall,
USA.
[2] Medeni, İ.T. , Z. Aktaş ve M.R. Tolun(2009), “Bilgi Biliminin
Mühendislik Gereksinimi ve Bilgi Mühendisliği”, 4. EEBBM (Elektrik,
Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri) Eğitimi
Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
[3] Darlington, K.(2007), “A Brief Historical Review of Explanation
in Expert System Applications”, Conference: IASTED International
Conference on Artificial Intelligence and
Applications, part of the 25th Multi-Conference on
Applied Informatics, Innsbruck, Austria, February
12-14.
[4] Becerra-Fernandez, I. (2000), “The Role of Artificial
Intelligence Technologies in the Implementation of
People-Finder Knowledge Management Systems”,
Knowledge Based Systems, 13(5), 315-320.
[5] Çoşgun, E.(2005), “Teknik Personel Seçiminde
Bir Uzman Sistem Modeli”, Journal of Engineering
Sciences 11 (3) 417-423.
[6] Al-Ajlan, A. (2015), “The Comparison between
Forward and Backward Chaining,” International
Journal of Machine Learning and Computing vol. 5,
no. 2, pp. 106-113.
[7] Sönmez, C., “Uzman Sistemlerin Programlanması”
h t t p : / / w e b . i t u . e d u .t r / ~ s o n m e z / l i s a n s /e s /
UzmanSistemlerdeProgramlama.pdf, Last Accessed: September
2015.
[8] Karasu, C.(2013), “Hititçe ve Hitit Çiviyazısı”, Alparslan ve
Alparslan, ss.84 – 93.
[9] Rüster, C. und Neu, E.(1989), “Hethitisches Zeichenlexikon:
Inventar und Interpretation der Keilschriftzeichen aus den BogazkoyTexten”, O. Harrassowitz.
[10] Aktas, Z. ve Gürsel, H. (1988), “Çiviyazısı Metinlerin Uzman
Sistemler Yardımıyla Çözülmesi”, 5. Türkiye Bilgisayar Kongresi,
Ankara [11] Hout, V. (2012), “The Elements of Hittite” , Cambridge
University Press Introduction.
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Son iki-üç yılda Başkent Üniversitesi’nde Hitit çiviyazısı konusunda üç Y. Lisans tez
çalışmasını başarı ile tamamladık. Bu çalışmalarda Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya
Fakültesi’nden (DTCF) değerli dostlarım Prof. Dr. Cem Karasu ve Prof. Dr. Yasemin Arıkan’ın
ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ndeki değerli arkadaşlarımın katkıları ve destekleri de
oldu.
“Durup dururken nereden çıktı böyle bir konu?” diye kimi dostlarım merak eder oldular.
Ben de bu konunun hikâyesini sizlerle ve onlarla paylaşmak istedim.

Ş

imdi bana da bir masal gibi geliyor ama kırk
elli yıl öncelerine gideceğim. Amerika’da
1969 yılı yazında tamamladığım doktora
çalışmamın ardından kulakları çınlasın eski
hocam Prof. Dr. Şafak Z. Uzsoy’un daveti üzerine
Hesap Bilimleri Bölümü adıyla ODTÜ’de yeni açılan
bölüme katılmaya karar verdim. Meslek hayatıma
böyle bir yön vermeme neden olan sevgili hocalarım
Prof. Dr. Mehmet Kıcıman ve Prof. Dr. Şafak Z.
Uzsoy’a içten minnet ve teşekkürlerimi bu vesile ile
ifade etmek isterim. Bölüm belli bir fakülte içinde
yer almıyor; o nedenle kendi öğrencisi yok. Kuruluş
amacı ODTÜ’deki çeşitli fakülte öğrencilerine
programlama dersleri vermek ve üniversitenin bilgi
işlem merkezini yönetmek.
Bu bölüm 1977-78 ders yılında “Bilgisayar
Mühendisliği” adı ve yeni programı ile Mühendislik
Fakültesi’nde yer aldı ve ben de bu yeni Bölümün
oybirliği ile Başkanı seçildim. Böylece bölümün
kendi öğrencileri oldu ve Türkiye’de “Bilgisayar
Mühendisliği” adı ile ilk lisans programı böylece
ODTÜ’de başlamış oldu. İlk mezunlarımızı 1981
yılında verdik. Ben de 1981-82 yılları arasında
“Yedinci Yıl” iznimi kullanmak amacıyla ABD’nin
Purdue üniversitesine gittim. İzin süremi bir yıl daha
uzattım. Amerika’da bir yandan dersler veriyor,
diğer yandan da “Structured Analysis and Design
of Information Systems” başlığı ile Prentice-Hall
şirketi tarafından önerilen ve basılması kabul edilen
kitabım üzerine çalışmalar yapıyordum. Çok zaman
geçmemişti ama Türkiye’yi özlemiştim. Nitekim
kitabımı “To Anadolu” diyerek Anadolu’ya adadım.
Evet, Türkiye’de Bilgisayar Mühendisliği alanında
ilk Türk profesörü 1978 yılında ben olmuştum.
Türkiye’de açılan ilk “Bilgisayar Mühendisliği

Bölümü”nün ilk Başkanı ben idim. Bu alandaki bir
Türk profesörünün ilk kitabı olarak benim kitabımın
Prentice Hall gibi uluslararası bir yayınevi tarafından
ABD’de basılması kabul edilmişti. Hiç kuşkusuz
bunlar beni mutlu etmişti. 1983 yılında ailemle
birlikte Türkiye’ye dönmeye karar verdiğimizde,
“Türkiye için kendi alanımda, Bilgisayar Mühendisliği
alanında, Türkiye için, çok sevdiğim ülkem için ne
yapabilirim?” sorusunun cevabını Hitit çiviyazısını
bilgisayar desteği ile okutarak tarihe, Anadolu’ya
ve çok sevdiğim Ülkeme bir hizmet yapabileceğim
fikri aklıma geldi ve heyecan duydum. Türkiye ve
ODTÜ’ye dönünce Dekanımız Prof. Dr. Mustafa
Doruk tekrar Bölüm Başkanı olarak görev almamı
arzu etti. Bir taraftan bu görev, diğer taraftan
Ankara’da yeniden yerleşme gaileleri derken aradan
birkaç yıl geçti. ABD’de başladığım kitap yazma
çalışmalarımı bir taraftan tamamlamaya çalışırken,
yeni Lisans ve Lisansüstü dersler açmaya, Bölümün
gelişmesi için çalışmalar yapmaya çabalıyordum.
Nihayet bir süre sonra Hitit çiviyazısının bilgisayar
desteği ile çözülebilmesi amacı ile bir Y. Lisans
çalışması yapmayı Bölümümüz asistanlarından ve
sevdiğim bir öğrencim olan Haluk Gürsel’e teklif
ettim; o da cesaretle ve sevinerek kabul etti. O
yıllarda Prolog adlı bir programlama dili yapay
zekâ konularında da uygulanabiliyordu. Onu
kullanarak Hitit çiviyazısı işaretlerini bilgisayar
desteği ile çözebilmeyi amaçlayan bir Y. Lisans tez
çalışmasını Haluk ile başlattık. Bunun yapılabilirliği
hakkındaki verdiği moral destek ve teşvik nedeniyle
Ankara Üniversitesi DTCF profesörlerinden Hayri
Ertem hocamızı bir kez daha rahmetle ve şükranla
anmak isterim. Haluk ile yaptığımız çalışmada ne
kadar karmaşık görünse bile tüm Hitit çiviyazısı
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
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işaretlerinin temel beş işaretle ifade edildiğini ilk olarak biz
bulduk. Çalışma bazı uygulamalar yapılarak bitti [1978].
Aradan yıllar ve yıllar geçti… Çok çeşitli görevler üstlendim.
En son görevim olan Başkent Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü Başkanlığı görevimden yaş sınırı
nedeniyle birkaç yıl önce istifa ettim. Çeşitli düzeylerde
ve ortamlarda geçen idari görevlerimin ardından nihayet
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde bulduğum
huzur ortamında araştırmaya daha çok vakit ayırabildiğim bir
dönemde aklıma yine Hitit çiviyazısı çalışmasına bıraktığım
yerden devam etmek fikri geldi. Aradan geçen yıllarda
bilgisayar mühendisliği alanı çok hızla gelişmiş, çok çeşitli
yetenekler kazanmıştı. Bu teknikleri kullanarak Hitit çiviyazısı
üzerinde daha ileri düzeyde çalışmalar yapabileceğimizi
gördüm. Bu görüşümü paylaştığım yüksek lisans
öğrencilerimden birisi, E. Ceren Dik, bu cesareti gösterdi.
Gelişmiş olan yeni bir bilgisayar destekli imge okuma tekniğini
kullanarak Hitit çiviyazısını okuyabilmeyi Ceren başarı ile
becerdi[2014]. Bunun verdiği hız ve cesaretle bir sonraki Y.
Lisans öğrencim ve Araştırma Görevlimiz Tunç Aşuroğlu çok
çeşitli imge okuma tekniklerini ve algoritmalarını Hititçe
işaretleri okumada kullanarak onların hızını ve doğruluğunu
karşılaştıran başarılı bir çalışmayı tamamladı [2015]. Tunç
ile işaret okuma algoritmaları üzerinde çalışırken, bir diğer
öğrencim, M. Beste Yeşiltepe ile de bilgisayar desteği ile
okunan çiviyazısı işaretlerini Hititçeye ve Türkçeye çevirmek
amacıyla kural tabanlı bir sistem, bir uzman sistemi
kullanmayı denedik. Ankara ÜniversitesiDil Tarih Coğrafya
Fakültesi’nin değerli öğretim üyeleri Prof. Dr. Cem Karasu
ve Prof. Dr. Yasemin Arıkan’ın Hititçe üzerindeki bilgi ve
birikimlerinden yararlanarak ve cesaret alarak çalışmayı
bitirebildik [2015]. Şimdi geriye doğru bakıyorum da tarihin
karanlıklarına olsa olsa ancak birer mum yakabildik. Ama
her zaman güvendiğim gençlerimizin ve meslektaşlarımızın
bizim yaktığımız bu mumlara çok daha fazlası ile katkıda
bulunacaklarına inanıyor ve yürekten diliyorum.
Tüm dileğim ve umudum Anadolu’nun bağrında yatan Hitit
uygarlığını hem bizlere hem de tüm dünyaya tanıtabilmek.
Anadolu’ ya nereden geldikleri konusunda henüz kesin
bir bilgi olmayan Hititler, o dönemde Anadolu’ da yerleşik
halk olan Hattiler’ le kaynaşarak M.Ö. 1650 – 1200 yılları
arasında o dönem dünyasının en güçlü devletlerinden birini
kurup yaşatmışlardır. Dünya uygarlığında Yunan ve Roma
uygarlıklarından önce ve Mısır uygarlığı ile aynı dönemlerde
Anadolu’da o dönemin bir dünya devleti olarak yüzlerce yıl
hüküm süren bir kavmin ürettiği ve yaş kil tabletler üzerine
yazılıp sonra fırınlanan ve böylece toprak altında yüz yıllarca
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bozulmadan kalabilmiş verileri okumak ve değerlendirmek
mümkün. Onlardan o dönem ve daha sonraki dönemlere
ışık tutabilecek müzik, sanat, ticaret, din, askerlik, sağlık
ve devlet yönetimi gibi çok çeşitli alanlardaki bilgileri elde
edebiliriz. Böylece tüm dünya tarihine, Batı uygarlığına
Hititlerin Yunan uygarlığından çok daha önce katkıda
bulunduklarını kanıtlayabiliriz. İlginç olan şey Hititçe’nin
Hint-Avrupa dil ailesinin hâlâ okunabilen en eski bir
üyesi olmasıdır. Bu nedenle olsa gerek özellikle Alman,
İngiliz ve Amerikan kaynakları Hititler ve Hititçe üzerinde
- üzülerek söylüyorum- bizlerden çok daha fazla emek,
para ve çaba harcamaktadırlar. Onları onlara tanıtmak da
bize düşmüş görünüyor. . . Aslına bakarsanız bugün ben
Anadolu çocuğuyum diyen herkesin genlerinde Türklük
ve diğer genlerden çok daha önce Hitit genleri taşıdığına
inanıyorum.
Atatürk’ün dehasının bir örneği de yıllar önce Hitit’ler
üzerine bizlerin dikkatini çekmek istemesidir. Bu vesile ile
onu bir kere daha rahmet ve minnetle anmak isterim.
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U

luslararası Telekomünikasyon Birliği - UTB (International Telecommunication Union - ITU), ülkeler arasındaki
bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) farklılıklarını/benzerliklerini ölçmek amacı ile BİT Gelişme Endeksi’ni BGE (Information and Communication Development Index - IDI), geliştirmiştir. Endeks; BİT’e erişim, BİT’in
kullanımı ve BİT becerisi ile ilgili göstergelere bağlı olup, ağırlıklar yardımı ile her ülke için belirli bir endeks
değeri hesaplanmakta ve elde edilen endeks değerine göre ülkelerin bilişim alanındaki sıralaması ortaya çıkmaktadır. Bu
çalışmadaki temel amaçlar, veri madenciliği tekniklerinden biri olan k-Ortalamalar Algoritmasını kullanarak ülkeleri BİT
alanında kümelemek ve elde edilen kümeleri BGE sıralaması ile karşılaştırabilmektir. Analizlerde, UTB’nin 2014 yılında
yayınlanan bilgi toplumunu ölçme raporundaki 2013 yılına ait BGE göstergelerinden faydalanılmıştır. k-Ortalamalar
Algoritmasında en iyi küme sayısının bulunması için, küme sayısı 2 ile 15 arasında denenmiştir. Performans, en iyi küme
sayısı için yapılan her denemede örneklerin ortalama Silhouette İndekslerinin hesaplanması ile ölçülmüştür. Analizler R
programlama diliyle RStudio’da gerçekleştirilmiştir. Kümeleme analizleri, Shiny ve shinyapps.io kullanılarak interaktif bir
web uygulaması geliştirilmiştir.

GİRİŞ

Bir ülkenin bilgi toplumu içindeki yerinin belirlenmesinde
BİT büyük önem taşımaktadır. Gartner’ın 2015 yılı için
belirlediği ilk 10 teknoloji eğilimi arasında; zeki makineler,
web servisleri ve uygulamaları, 3 boyutlu baskı, bulut bilişim,
her şeyin interneti (Internet of Things) yer almaktadır
[1]. 2015’in ilk 10 BİT eğilimi ile ilgili yapılan bir başka
çalışmada [2] ise listenin başında verinin olduğu görülecektir.
Günümüz; kurum ve kuruluşların sahip olduğu veriden,
değerli bilgiyi çıkarabilmesini, bu bilgiden hareketle kararlar
alıp, uygulamaya geçmesini gerektirmektedir. Sanayi
devrimindeki petrol ile bilgi toplumundaki veri bir bakıma
benzer rol üstlenmiştir [2]. Petrolün nasıl faydalı, işe yarar
hale getirilmesi için işlenmesi gerekiyorsa, verinin de içinde
bulunan gizli örüntülerin benzer şekilde birtakım analizlerle
ortaya çıkarılması gerekmektedir. Veri madenciliği çalışmaları
bu konuda araştırmacılara yardımcı olmaktadır.
Büyük verinin varlığı, BİT’in desteği ile veriden işe yarar
bilginin ortaya çıkarılması ve bu bilginin kullanılarak ekonomik
değer yaratılmasıyla çağımız bilgi toplumu/bilgi ekonomisi
adını almıştır. Ancak; yapılan bu genel tanıma her ülkenin
katkısı eşit değildir. Bir başka ifade ile ülkeler arasında BİT’e
erişim, BİT’in kullanımı ve BİT becerileri açılarından farklılık
/ sayısal bölünme (digital divide) bulunmaktadır. Dolayısıyla,
bu farklılıkların sayısal ölçümler yardımı ile analiz edilerek
değerlendirilmesi ve izlenmesi sürdürülmektedir [3]. BİT
Gelişme Endeksi - BGE bu amaçla kullanılan yöntemlerden
birisidir.
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Bu çalışmadaki amaç ise, veri madenciliği tekniklerinden biri
olan k-Ortalamalar Algoritmasını kullanarak ülkeleri bilişim
alanında gruplandırmak ve elde edilen grupları, ülkelerin BGE
sıralaması ile karşılaştırabilmektir. Bu doğrultuda çalışmanın
bir sonraki bölümde BGE kısaca açıklanarak grafikler ile
dünyadaki durum ve Türkiye’nin dünyadaki yeri ortaya
konmaya çalışılmıştır.

Literatür Taraması

BİT Gelişme Endeksi
UTB ilkini 2009 yılında yayınladığı Bilgi Toplumunun Ölçülmesi
başlıklı raporlarında;
ülkelerdeki ve ülkelerin diğer ülkelere göre BİT
gelişme seviyesi ve zaman içindeki değişimlerini,
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki BİT gelişme
sürecini,
BİT açısından sayısal uçurumu ve
potansiyel BİT’in gelişimini ya da bir ülkenin
yetenekleri ve becerilerine dayalı olarak büyüme ve
kalkınmayı artırmak için BİT kullanımını
ölçmek amacı ile BGE’yi geliştirmiştir [4].
BGE; BİT erişimi, kullanımı ve becerisi olmak üzere üç
ana başlık altında toplam 11 göstergeden faydalanılarak
hesaplanmaktadır (Tablo 1) [4], [5]. Her bir gösterge değeri,
referans olarak belirlenmiş değerlerce normalize edildikten
sonra ağırlıklı toplamlar yardımı ile endeks değerine
ulaşılmaktadır.
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Tablo 1: BGE göstergeleri [4], [5].
Yüz kişi başına düşen cep telefonu aboneliği
İnternet kullanıcısı başına düşen uluslararası
internet bant genişliği
Bilgisayar sahibi olan hane halkı oranı

Şekil 2’de ise Türkiye’nin 2011, 2012 ve 2013 yıllarındaki BGE
değerinin (çizgi grafiği), bölgelere ait BGE ortalamaları (sütun
grafikleri) ile kıyaslamasına yer verilmiştir. Tüm yıllarda
en yüksek ortalama BGE Avrupa ülkelerine aittir. Türkiye;
Amerika, Asya & Pasifik, Arap Ülkeleri ve Afrika bölge
ortalamalarının üzerindedir. Ülkelerin gelişme düzeylerine ve
bölgelere göre yapılan sınıflandırma [9]’da verilmiştir.

İnternet erişimi olan hane halkı oranı
İnternet kullanan bireylerin oranı
Yüz kişi başına düşen sabit geniş bant
kullanımı
Yüz kişi başına düşen mobil geniş bant
kullanımı
Orta öğretime kayıt oranı
Yetişkin okuryazarlık oranı

BİT Gelişme Endeksi’ne Göre Türkiye

Şekil 1: 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait Türkiye BGE
değerlerinin, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve
dünya ülkelerine ait ortalama BGE değerleri ile kıyaslanması.

Şekil 2: 2011, 2012 ve 2013 yıllarındaki Türkiye’nin BGE
değerinin (çizgi grafiği), bölgelere ait BGE ortalamaları (sütun
grafikleri) ile kıyaslanması.

Aynı zamanda Şekil 1 ve 2, küresel çapta ülkelerin
bilişim alanında değerlendirmelerini sağlayan ölçütlerin
geliştirilmesinin önemini desteklemektedir.
k-ortalamalar algoritmasi ile ülkelerin BİT alaninda
kümelenmesi
Veri madenciliği, büyük veri içinde gizlenen değerli bilginin
ortaya çıkarılması çalışmalarını içermektedir. k-Ortalamalar
Algoritması, veri madenciliğinde kullanılan bir kümeleme
tekniğidir. Aynı zamanda, makine öğrenmesindeki
danışmansız (unsupervised) öğrenme algoritmaları arasında
yer almaktadır. Diğer bir ifade ile algoritma veri setinde
hedef niteliğin olmasını gerektirmez. Kümeler arasındaki
uzaklıkların maksimum, küme içi uzaklıkların minimum
olması hedeflenir. Örnekler arasındaki uzaklıklar niteliklerin
veri tipine bağlı olup, çalışmalarda genellikle Öklid Uzaklığı
tercih edilmektedir. k-Ortalamalar Algoritması adımları
aşağıda sıralanmıştır [10]–[12]:

Adım 1:

Küme sayısı k belirlenir,

Adım 2:

Başlangıç küme merkezleri belirlenir,

Adım 3:

Gözlemler ile küme merkezleri
arasındaki mesafe hesaplanır,

Adım 4:

Gözlemler, kendilerine en yakın küme
merkezine ait kümeye atanır,

Adım 5:
Adım 6:
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1.
Problemin tanımlanması,
2.
Veriyi anlama
3.
Veri hazırlama,
4.
Modelleme,
5.
Model değerlendirme ve
6.
Modelin uygulamaya geçirilmesi (bu çalışmadaki
analiz sonuçları bir web uygulamasıyla paylaşılmış
olduğundan bu adım ayrı bir başlık altında verilmemiştir)

Problemin Tanımlanması

Yükseköğretime kayıt oranı

Şekil 1’de 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait Türkiye BGE
değerlerinin, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve
dünya ülkelerine ait ortalama BGE değerleri ile kıyaslanmıştır
[4], [6], [7]. Şekil 1’e göre bir yandan Türkiye’nin kendi ülke
grubunda (gelişmekte olan ülkeler) ortalamanın üzerinde
seyrettiği gözlemlenebilir; ancak elde ettiği BGE değerleri
genellikle dünya ortalamasına yakındır. Diğer yandan Türkiye,
gelişmiş ülkelerin ortalamasının oldukça altındadır. Dahası,
Türkiye dünya ülkeleri arasındaki BGE sıralamasında 2010
yılında sahip olduğu 59.’luktan, 2011 ve 2012 yıllarında
69.’luğa ve 2013 yılında ise 68.’liğe gerilemiştir [4], [6]–[8].

k-Ortalamalar Algoritması ile çalışılırken, Veri Madenciliği
için Çapraz Endüstri Standard Süreç Modeli (Cross Industry
Standard Process for Data Mining) adımları uygulanmıştır
[13]:

Küme merkezleri yeniden hesaplanır,
Adım 3’ten Adım 5’e kadar olan
işlemler, küme merkezlerinde herhangi bir
değişiklik olmayıncaya kadar tekrar edilir.

Yapılan literatür çalışmaları ile görülmektedir ki, bilişim
alanında bir ülkenin yerini diğer ülkeler arasında görebilmesi
ve buna göre ileri dönük kararlar alabilmesi çok önemlidir.
Böylece, ülkeler arasındaki sayısal bölünme de takip
edilebilmektedir. Dolayısıyla, UTB tarafından geliştirilen BGE,
araştırmacılar tarafından tercih edilen bir değerlendirme
ölçüsü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmada ise, ülkelerin BİT alanındaki diğer ülkelerle
olan benzerliklerinin ya da farklılıklarının veri madenciliği
tekniklerinden biri olan k-Ortalamalar Algoritması ile ortaya
koymak hedeflenmiştir. Elde edilen bulguların BGE sıralaması
ile karşılaştırılması ve geliştirilen modelin web aracılığı ile
dinamik olarak kullanılmasının sağlanması yine bu çalışmanın
alt amaçları arasında yer almaktadır.

Veri setindeki tüm nitelikler nümeriktir. Niteliklere ait
minimum, maksimum, ortanca değer, ortalama değer, birinci
ve üçüncü kartil değerleri Şekil 3’teki gibi hesaplanmıştır.
Veri setindeki hiçbir nitelik kayıp değer (missing value)
içermemektedir; ancak niteliklerin değer aralıkları birbirinden
farklıdır. Örneğin; İnternet kullanıcısı başına düşen
uluslararası internet bant genişliği (bantGen) [158,4244992]
aralığında iken, 100 kişi başına düşen sabit telefon aboneliği
[0,121.70] aralığında seyretmektedir. Bu nedenle veri
hazırlama adımında normalizasyona başvurulmuştur.
Niteliklerin Pearson Korelasyon Katsayıları (r)
hesaplanmıştır. Katsayıları 0.9’un üzerinde olanların serpilme
diyagramlarının çizilmesiyle de (Şekil 4),
Bilgisayar sahibi olan hane halkı oranı (bilgSah) ve
İnternet erişimi olan hane halkı oranı (intEris) (r=0.98),
İnternet erişimi olan hane halkı oranı (intEris) ve
İnternet kullanan bireylerin oranı (intKullnm) (r=0.95),
Bilgisayar sahibi olan hane halkı oranı (bilgSah) ve
İnternet kullanan bireylerin oranı (intKullnm) (r=0.94)
arasındaki kuvvetli ilişkinin varlığı desteklenmiştir.
k-Ortalamalar Algoritmasında, Logistik Regresyon Analizinde
olduğu gibi nitelikler arasında kuvvetli ilişkinin olmaması
yönünde bir varsayım mevcut değildir. Bu nedenle, nitelikler
arasında elde edilen ilişkilerin bu çalışmada gerçekleştirilecek

Veriyi Anlama

Bu çalışmada, k-Ortalamalar Algoritmasının uygulanacağı veri
seti, UTB’nin 2014 yılında yayınlanan bilgi toplumunu ölçme
raporundaki 2013 yılına ait 166 ülkenin BGE göstergesi olarak
seçilmiştir [4]. Analizler R programlama diliyle RStudio’da
gerçekleştirilmiştir [14]–[20]. Şekil 3, veri setinde bulunan

olan analize olumsuz bir etkisi olmayacağı dikkate
alınmıştır.
Şekil 4: Aralarında pozitif yönde kuvvetli ilişkinin varlığı
tespit edilen niteliklerin serpilme diyagramları.

Veri Hazırlama

Veri seti min-max yöntemi [21] kullanılarak normalize
niteliklere ait veri özetini göstermektedir.
Şekil 3: Veri seti özeti.
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edilmiştir. Böylelikle, veri setindeki tüm değerler [0,1]
aralığına taşınmıştır.

Modelleme

Çalışmada, veri madenciliği tekniklerinden k-Ortalamalar
algoritması ile ülkelerin bilişim alanında kümelendiği bir
web uygulaması geliştirilmiştir (https://elifkartal.shinyapps.
io/calc_idi). Geliştirilen web uygulamasının özellikleri ve
varsayımları aşağıda listelenmiştir (Şekil 5):
1.
Kullanıcılar (veya site ziyaretçiler, istedikleri iki BGE
göstergesini seçebilmekte (X Ekseni, Y Ekseni), seçtikleri bu
göstergeler doğrultusunda ülkeleri karşılaştırabilmekte ve
k-Ortalamalar Algoritması ile yine istedikleri sayıda kümeye
(Küme sayısı) ayırabilmektedir. İkili karşılaştırmalarda veri
seti normalize edilemeden kullanılmıştır.
2.
Uygulama, kullanıcıların seçimleri ile ekranın sağında
kalan grafiğe değişiklikler eş zamanlı olarak yansıtmaktadır.
3.
Her küme grafik üzerinde farklı renkle temsil
edilmektedir.
4.
Küme merkezleri X ile işaretlenmektedir.
5.
Grafiğin yakınlaştırma özelliği mevcuttur.
Yakınlaştırılması istenilen alan ekranda seçildikten sonra,

seçilen alana çift tıklanır, böylece grafikte ilgili alan
yakınlaştırılmaktadır.
6.
Uygulamada grafiğin altında yer alan tabloda
Türkiye’nin BGE göstergeleri ve dünya ortalamaları,
yine kullanıcıların seçeceği bir ülke ile (Ülkeler)
karşılaştırılabilmektedir. Ülkelerin 2013 yılına ait BGE
değerine ve bu değere bağlı sıralama da bu tabloda
verilmiştir.
7.
Ziyaretçilerin küme sayısı seçimine bağlı olarak tüm
göstergelerle k-Ortalamalar Algoritmasının uygulanması
sonucunda elde edilen kümelerdeki ülkeler de ekranın sağ
altında yer alan tabloda listelenmiştir. Analizler normalize
edilen veri seti üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tabloda ülke
adlarının yanında, ülkelerin BGE’lerine göre sıralamaları
parantez içinde verilmiştir. Sıralamada 1 en yüksek, 166
ise en düşük BGE değerine sahip ülkeyi temsil etmektedir.
Kümelerdeki ülkeler, BGE değerlerine göre sıralanmıştır. Bu
bilgilerin verilmesindeki amaç, k-Ortalamalar Algoritması
hiç bir ağırlık kullanmadan elde edilen kümeleri,
BGE’nin hesaplanması ile elde edilen sıranın uygunluğu
kıyaslayabilmektir.

S(i) kümesinde bulunan bir xi örneği için a(i), xi ile küme içindeki diğer
örneklerin ortalama benzerliği, b(i) ise xi ile en yakın komşu kümesindeki
tüm örnekler arasındaki ortalama benzerlik olmak üzere xi’ye ait
Silhouette İndeksi (qi) şu şekilde hesaplanmaktadır [25]:
qi = ( b(i) – a(i) ) / max{ a(i), b(i) }, -1<= qi <= 1
Şekil 6, k küme sayısının 2›den 15›e kadar aldığı değerler için elde edilen
ortalama Silhouette İndeks değerlerini göstermektedir. En iyi ortalama
Silhouette İndeks değeri k=2 için elde edilmiştir. Dolayısıyla en iyi küme
sayısı k=2 olarak seçilmiştir.
Şekil 5: Geliştirilen web
uygulamasından bir ekran
görüntüsü.

Öncelikle, ülkeler BGE’lerine göre büyükten
küçüğe sıralanmıştır. Ülkeler, en yüksek BGE’ye
sahip ülkelerin dâhil olduğu grup bilişim alanında
“Gelişmiş” ülkeleri temsil edecek biçimde ikiye
ayrılmıştır. Sonrasında, k-Ortalamalar Algoritması
sonucunda elde edilen kümelerin, gerçekte
hangi ülke grubunu temsil ettiği belirlenmeye
çalışılmıştır. Burada da en yüksek BGE’ye
sahip olan ülkelerin kümesi bilişim alanında
“Gelişmiş”, en düşük olanlarınki ise “Gelişmemiş”
olarak adlandırılmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında,
kümeleme problemi bir sınıflandırma problemine
dönüştürülerek BGE hesaplaması ile k-Ortalamalar
Algoritması sonuçları kıyaslanmıştır (Tablo 2).
Tablo 2: Sonuçların karşılaştırılması.
Gelişmiş

Çalışmada geliştirilen web uygulamasının yanı sıra, tüm BGE
göstergelerinden oluşan veri seti ayrıca analiz edilmiştir.
k küme sayısı 1’den 15’e kadar denenerek en iyi k küme
sayısı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu analizin performans
değerlendirmesine bir sonraki bölümde yer verilmiştir.

Model Değerlendirme

En iyi küme sayısının belirlenebilmesi için her bir
kümeleme denemesinde örneklerin ortalama Silhouette
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İndeks (Silhouette Index) değeri hesaplanmıştır [22],
[23]. Veri setindeki her örnek için Silhouette İndeks
değeri hesaplanmakta olup, bu değer her örneğin kendi
kümesindeki örneklere ne kadar benzediği ile diğer kümedeki
örneklere ne kadar benzemediğini kıyaslamaktadır [24].
-1 ile +1 arasında değerler almaktadır ki, Silhouette İndeks
değerinin 1’e yakın olması örneğin doğru kümede olduğunu,
sıfıra yakın olması farklı bir kümeye de atanabileceğini,
-1’e yakın olması ise yanlış kümeye atanmış ya da kümeler
arasında bir yerde olduğunu göstermektedir [25].

BİT Gelişme Endeksi
78

4

5

79

Şekil 6: k küme sayısının 2’den 15’e kadar aldığı değerler için elde edilen
ortalama Silhouette İndeks değerleri.
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Sonuç
Bu çalışmada, ülkeleri bilişim alanında
gruplandırabilmek için k-Ortalamalar
Algoritmasından faydalanılmıştır.
Algoritmayla yapılan analizler, bir web
uygulaması aracılığı ile paylaşılmıştır.
Yapılan bu uygulamanın en önemli
özelliklerinden biri R kodlarının arka
planda dinamik olarak çalıştırılıyor
olmasıdır.
Uygulamada bir yandan BGE
göstergelerinin ikili analizleri elde
edilen kümeler grafikle görselleştirilmiş,
böylece ülkelerin ilgili göstergelere bağlı
olarak birbirine yakınlık/uzaklıklarının
kolayca görülebilmesi sağlanmıştır. Diğer
yandan tüm BGE göstergelerinin bir
arada değerlendirildiği analizlerde küme
sayısı k’nın 2 ile 15 arasında değerlerin
atanmasıyla, ortalama Silhouette
İndeks değerlerine göre k=2 en iyi küme
sayısı olarak belirlenmiştir. Çalışmadaki
kümeleme problemi, BGE değerleri
referans alınarak bir sınıflandırma
problemine dönüştürülmüş, örnekler
etiketlenmiştir. Böylece Tablo 2’den
de görülebileceği gibi k-Ortalamalar
Algoritması ile bilişimde Gelişmiş/
Gelişmemiş ülke şeklinde yapılan
tahminlerden %95 ( =[(78+79) / 166]*100
) doğruluk elde edilmiştir. Dolayısı ile
k-Ortalamalar algoritması ile elde edilen
kümeler, ülkelerin BGE sıralamasına bağlı
olarak elde edilen gruplara oldukça yakın
olduğu tespit edilmiştir.
Küme sayısının 3 seçilmesi durumunda
elde edilen kümeler ülkelerin gelişmişlik
derecesine göre incelendiğinde şaşırtıcı
sonuçlar elde edilmemiştir. Türkiye,
gelişmekte olan ülkeler ile aynı kümede
yer alırken, çoğunluğu Afrika ülkelerinden
oluşan ve az gelişmiş ülkeler olarak
adlandırılabilecek ikinci bir küme ve
son olarak Danimarka, Kore, Finlandiya,
Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş
ülkelerin yer aldığı üçüncü bir küme
elde edilmektedir. BGE sıralamasında
ilk 25’te yer alan (gelişmiş) ülkelerin,
k=9’a kadar aynı kümede yer alması,
bilişim konusundaki istikrarlarını ortaya
koymaktadır. İlerideki çalışmalar için,
faklı veri madenciliği algoritmalarının ve
farklı yıllara ait BGE gösterge verisinin
kullanılması ve Türkiye’nin Bilgi Toplumu
olarak dünyadaki yerinin izlenmesi
planlanmaktadır.

Kaynakça

[1]
M. Kassner, “Gartner’s top 10 technology trends for 2015: All about
the cloud”, TechRepublic, 2014. http://www.techrepublic.com/blog/10things/gartners-top-10-technology-trends-for-2015-all-about-the-cloud/.
[Erişim: 12-Eki-2015].
[2]
K. Bloch, “Top 10 ICT Trends in 2015: are you ready for
digital transformation?”, Cisco Asia Pacific, 2015. http://gblogs.cisco.
com/asiapacific/top-10-ict-trends-in-2015-are-you-ready-for-digitaltransformation/. [Erişim: 12-Eki-2015].
[3]
M. E. Balaban, Ç. Arıcıgil Çilan, ve G. Kaba, “Bilgi/Bilişim Toplumu
Ölçümü ve Türkiye Bilişim Toplumunun Karşılaştırmalı Analizleri”, içinde
Bildiriler Kitabı, İstanbul, Türkiye, 2009, ss. 41–47.
[4]
ITU, Measuring the Information Society Report 2014. Geneva
Switzerland: International Telecommunication Union, 2014.
[5]
S. Toso, Ş. M. Atlı, ve S. Mardikyan, “Türkiye’nin Bölgeleri Arasında
Sayısal Uçurum”, Bilgi Ekon. Ve Önetimi Derg., c. X, sayı I, ss. 41–49, 2015.
[6]
ITU, Measuring the Information Society Report 2012. Geneva
Switzerland: International Telecommunication Union, 2012.
[7]
ITU, Measuring the Information Society Report 2013. Geneva
Switzerland: International Telecommunication Union, 2013.
[8]
ITU, Measuring the Information Society Report 2011. Geneva
Switzerland: International Telecommunication Union, 2011.
[9]
ITU, “Country classifications”, ITU, 2015. http://www.itu.int/en/
ITU-D/Statistics/Pages/definitions/regions.aspx. [Erişim: 12-Eki-2015].
[10]
M. E. Balaban ve E. Kartal, Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi
Temel Algoritmaları ve R Dili ile Uygulamaları, Birinci Baskı. İstanbul: Çağlayan
Kitabevi, 2015.
[11]
W. L. Martinez ve A. R. Martinez, Exploratory data analysis with
MATLAB [...] [...]. Boca Raton, Fla. [u.a.: Chapman & Hall/CRC, 2005.
[12]
R. Kothari ve D. Pitts, “On finding the number of clusters”, Pattern
Recognit. Lett., c. 20, sayı 4, ss. 405–416, Nis. 1999.
[13]
C. Shearer, “The CRISP-DM model: the new blueprint for data
mining”, J. Data Warehous., c. 5, sayı 4, ss. 13–22, 2000.
[14]
The R Foundation, “R: The R Project for Statistical Computing”, 2015.
https://www.r-project.org/. [Erişim: 13-Eki-2015].
[15]
RStudio, “Home - RStudio”, 2015. http://www.rstudio.com/. [Erişim:
13-Eki-2015].
[16]
RStudio, “Shiny”, 2015. http://shiny.rstudio.com/. [Erişim: 31-May2015].
[17]
RStudio, “shinyapps.io”, 2015. https://www.shinyapps.io/. [Erişim:
02-Haz-2015].
[18]
J. Cheng, “Iris k-means clustering”, 2015. http://shiny.rstudio.com/
gallery/kmeans-example.html. [Erişim: 20-Eki-2015].
[19]
H. Frank E., C. Dupont, ve vd., Hmisc: Harrell Miscellaneous. 2015.
[20]
M. Walesiak ve A. Dudek, clusterSim: Searching for optimal clustering
procedure for a data set. 2014.
[21]
J. Han ve M. Kamber, Data mining concepts and techniques.
Amsterdam; Boston; San Francisco, CA: Elsevier ; Morgan Kaufmann, 2006.
[22]
L. An, “Cluster analysis – R code”, 2015. http://cals.arizona.
edu/~anling/MCB516/lecture20.pdf. [Erişim: 20-Eki-2015].
[23]
D. Aydın, “Bankaların 2012 Yılı Sermaye Yeterlilik Rasyolarına Göre
Kümeleme Analizi ve Çok Boyutlu Ölçekleme Sonucu Sınıflandırılma Yapıları”,
Bankacılık Ve Sigortacılık Araştırmaları Derg., c. 1, sayı 5–6, 2013.
[24]
M. P. S. Bhatia ve D. Khurana, “Experimental study of Data clustering
using k-Means and modified algorithms”, Int. J. Data Min. Knowl. Manag.
Process, c. 3, sayı 3, ss. 17–30, 2013.
[25]
B. Barisi Baridam, “More work on K-means clustering algorithm: the
dimensionality problem”, Int. J. Comput. Appl., c. 44, sayı 2, ss. 23–30, 2012.

Özgeçmişler
M. Erdal Balaban
1977 yılında Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi Yüksek Matematik Bölümünü,1980
yılında Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri’nde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
Özel Sektörde Bilgi İşlem Yöneticisi olarak bir süre çalıştıktan sonra İstanbul
Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Matematik Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır.1983
yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında
doktorasını tamamlamış, 1989 yılında Doçent, 1996 yılında Profesör olmuştur.
2001-2004 yıllarında Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevinde bulunmuştur. TBD İstanbul Şubesi’nin 2004 yılından bu yana Onur
Kurul üyesi olan Balaban evli ve bir çocuk babasıdır.

Elif Kartal

2008 yılında lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik
Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından aynı yıl İ.Ü. Enformatik
Bölümü’nde yüksek lisansa başlamış ve yine aynı bölüme Araştırma Görevlisi olarak
kabul edilmiştir. İ.Ü. Enformatik Bölümü’nde, 2011 yılında “Yapay Sinir Ağları ile Yazılım
Projesi Maliyet Tahmini” adlı teziyle yüksek lisansını, 2015 yılında, “Sınıflandırmaya
Dayalı Makine Öğrenmesi Teknikleri ve Kardiyolojik Risk Değerlendirmesine İlişkin Bir
Uygulama” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.
2013 yılı yaz döneminde ABD, Ball State University’de ziyaretçi araştırmacı olarak
bulunmuştur. Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği konularında
çalışan Elif Kartal, diğer araştırma alanları olarak Web Tasarımı, Programlama Dilleri,
e-Öğrenme konularında çalışmalarını sürdürmektedir.
(*) Bu bildirdi Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD), 3-5 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara
Ticaret Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda (Congresium) düzenlediği
32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda sunuldu.

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

119

BİLİŞİM :: 2016 :: ŞUBAT

E-Devlet Uygulamalarında

Kadın Perspektifini Geliştirmek
Prof. Dr. M. Kemal Öktem

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
kemalok@hacettepe.edu.tr

Dr. Kamil Demirhan

Kamu Yönetimi, Niğde Üniversitesi,
Niğde, Türkiye
demirhankamil@gmail.com

B

u çalışmada e-devlet uygulamalarında kadın perspektifinin nasıl geliştirilebileceği tartışmaktadır. Çalışmanın
amacı e-devlet uygulamalarında kadın perspektifini geliştirmek için izlenebilecek yolları, bu alana yaklaşım
biçimini ve yöntemini düşünmek; e-devlet uygulamalarının kadın perspektifinden yararlanılarak nasıl
geliştirilebileceğini belirlemektir.

İnternet toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda cinsiyet eşitliğinin gelişmesi bakımından sahip olduğu bilgi paylaşımı,
iletişim ve etkileşim olanakları ile kadınların toplumsal hayata erkeklerle eşit düzeyde katılabilmelerinde önemli bir
yere sahiptir. Ancak internet gibi bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim ve bunların kullanımı konusunda toplumun
tamamı aynı imkânlara sahip değildir. İnternet kullanımının kentlerde eğitimli, ekonomik durumu ve sosyal statüsü
güçlü erkekler tarafından daha fazla kullanıldığı görülmektedir (Hoffman & Novak, 1998). Bu durumun hem bu alanda
toplumun farklı kesimlerinin katılımının dengesiz olması nedeniyle kamu politikalarının etki gücünün zayıf kalması hem
de toplumsal potansiyelin doğru şekilde kullanılamamasına neden olması söz konusudur. İnternetin katılım bakımından
sağladığı olanakların kullanılması, bu esnada internetin gücünden yararlanılması önemlidir.
Bu bağlamda e-devlet uygulamalarında kadın perspektifinin geliştirilmesi kadınların toplumsal hayata katılımının
arttırılması için gereklidir. Ayrıca e-devlet platformunun tasarlanmasında kadın katılımının dikkate alınması bu alanda
kamu politikaları üretme ve uygulama, e-devlet anlayışının gelişmesi ve demokratik gelişme bakımından önemlidir.

Kadın katılım açığı ve internet
Türkiye’de toplumun yüzde 49,8’lik kısmını oluşturmasına rağmen eşit düzeyde
temsil edilemeyen kadınların siyasal alana katılımı, sorunları kendilerinin tartışarak
ortaya koyması toplumun siyasal ve ekonomik gelişimi bakımından elzemdir.
Türkiye’de 2007 seçimlerinde TBMM’ne 50 kadın milletvekili girmiştir; bu sayı
7 Haziran 2015 seçimlerinde 98 ile yüzde 17,8 oranında iken 1 Kasım 2015
seçimlerinden bu sayı sonra 83 milletvekiline düşmüştür. Kadınların katılımı
konusunda ihtiyaç duyulan politikaların gelişmesi kamusal aktörlerin faaliyetlerini
gerektirmektedir.
Sivil toplum örgütlerinin kadınların katılımını geliştirme faaliyetleri, kadınların
ihtiyaç ve sorunlarının belirlenerek kamusal alanda tartışılması ve bir kadın
medyasının oluşturulması atılması gereken önemli adımlardır. Yerel yönetimler
düzeyinde Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi 5. fıkrası: “.....
kadınlara..... yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek
ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak,
işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken... eğitim kurumları-kamu
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak” görevlerini belirtmektedir.
Bu görevlerin hayata geçirilmesi kadınların toplumsal yaşamdaki katılımını
güçlendirmek bakımından önemlidir.
Siyasi partilerde kadınların faaliyetlerinin dikkate değer bir şekilde geliştirilmesi,
partilerin yönetim sürecine katılımda kadın örgütlenmesinin güçlendirilmesi
siyasette kadın varlığını güçlendirmek açısından büyük önem taşımaktadır.
Ekonomik alanda ve kamu yönetimi alanında da kadınların yönetim süreçlerinde
en üst kademelerde rol alması kadınların toplumsal siyasal ve ekonomik hayata
eşit katılımları bakımından gereklidir. Bu katılımın gerçekleşmesinde internetin
önemli olanaklar sunduğu görülmektedir. Etkileşimli (interactive) web sayfası
sunan belediyelerde, e-posta duyuruları ile düzenlenen etkinliklere katılım
oranın arttığına ilişkin bulgular katılımcıların gelecekteki katılım eğiliminin
güçlenebileceğini göstermektedir. İnternet daha iyi kamu politikalarının
geliştirilmesinde kullanılabilir (Grierson, Dijk, Dozois ve Mascher 2006). Ayrıca
internet kadınların toplumsal alanda karşılaştıkları sorunları, talepleri dile
getirebilecekleri kamusal açıdan görünür bir tartışma ve söylem geliştirme
platformu sunmaktadır (Demirhan ve Çakır-Demirhan, 2015). İnternetin yalnızca
pozitif etkileri olmadığını, toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretiminde de patriarkal
etkinin belirgin olduğu bir alan olduğunu unutmamak gerekmektedir. Ayrıca kadın
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katılımına ilişkin eğilimin zaman zaman gerçekçilikten
uzaklaşarak bir söyleme de dönüşebileceği durumu
dikkatten kaçmamalıdır.

E-devlet uygulamaları ve kadın
E-devlet araştırmalarında kadınlara yönelik e-devlet
hizmetleri sunulması konusu oldukça yenidir (Heeks
2010). Bu konu üzerinde yeteri kadar durulmamış bir
konudur. Kalkınma mantığı içerisinde kadın-erkek farkının
giderilmesinin yeteri kadar önemsenmediği ya da görünmez
hale geldiği belirtilmektedir (Heeks 2010; Charlesworth
2005). Benzer bir görmezden gelme ya da beklentilerin
normalleşme sürecinde ortadan kalkması durumu bilgi
ve iletişim teknolojileri bakımından da benzer bir şekilde
gerçekleşmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
etkilerinin her yerde söz konusu olmakla birlikte aslında
hiçbir yerde uygulanmadığı vurgulanmaktadır. Ancak
bilişim teknolojilerinin giderek daha fazla ve gerçek bir
çabayla değerlendirilmesi gerektiğine dair ihtiyaç giderek
belirginleşmektedir. Bu bağlamda teknolojinin gerçek
anlamda toplumsal hayata katılımının gerekliliklerine
dikkat çekilmekte (Hunt 2013); her biri bir araştırma sorusu
olabilecek önermeler şöyle sıralanmaktadır:
• Teknoloji ile gelen toplumsal etkileşim, gerçek hayat
olmaktadır; amaçlarımıza erişmek ve deneyimimizi
geliştirmek üzere, teknik iletişim geleneksel yöntemle
bütünleşmelidir;
• Sanal âlemde geçen zaman israf değil; bireyin amacına
uygun, keyifli ve hayatını zenginleştiren bir etkinliktir;
• Teknoloji ile yaptıklarımızı değiştirmiyor, yeni araçlar
ediniyoruz, kâğıt üretmek yerine, daha çok ve güncel bilgiye
erişerek başarımızı geliştiriyoruz;
• Teknoloji verimlilik ve etkinliği artırabilir, geleneksel
yöntemin kısıtlarını aşıp sakin, anında ve samimi
deneyimlere olanak verir;
• Geleneksel yöntemleri kullanabilme yetimiz de
tamamen yitirmeyip gerektiğinde eski usulleri de esnek
ve uyarlanabilir biçimde devreye alabilmeli, teknolojinin
imkânlarına aşırı bağımlı olmamalıyız;
• Teknolojinin imkânlarını hepimiz kullanmalı, ancak her
şeye çare olmadığını bilerek risk ve tehditlerin farkında
olmalı, ilerlemeden kaçınmamalıyız;
• Kuşak farkı gözetmeksizin (teknolojide doğan yerlilersonradan geçen göçmenler vb.), fizyolojik yaşla ilgisi
olmaksızın, istenirse herkesin düşünce yapısını bu yönde
akıcı kullanabileceğini görmeliyiz;
• Sayısal teknoloji, her birey ve organizasyona eşit bir oyun
alanı sunmaktadır, girişteki en büyük engel kişilerin kendi
koyduğu sınırlardır;
• Yeni teknoloji geliştirme yetisi, ticari kuruluşların
doğrudan, kamu ve vatandaşın ise dolaylı olarak
yararınadır, hem kuruluşların, hem ticaret odalarının, hem
de kamunun önderliği bütüncü bakışla önemlidir.
Bu bağlamda teknolojiden yararlanılarak toplumsal
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alandaki eşitsiz konumlarının giderilmesi için kadınlara
• Kazanç ve üretkenlik farkları,
• Eğitim ve söz hakkı tanınması,
• Orta ve yüksek eğitim hakkı ve çalışma yaşamına katılma,
• Kadınların işgücüne katılmasının kolaylaştırılması için
çocuk bakım hizmetleri,
• Daha makul doğum izni politikalarının oluşumu,
• Emeklilik yaşında cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi,
•Kadınların yoksulluğu ve yoksunluğunun önlenebilmesi
için, toplumun eğitimi ve zihniyet değişimi ihtiyacının
ortaya konması,
• Evde televizyon programı tercihi veya bilgisayar
kullanımında söz hakkının ötesinde; özgürlüğün, “kişiye
özel, kendi hayatını seçmek sorumluluğu ve bu iradeyle
hayata yön verebilmek” olduğunun anımsatılması
gereklilikleri belirtilmektedir (İplikçi 2011).
Bu çerçevede bilgi ve iletişim teknolojilerinin özellikle
gelişmekte olan ülkelerde toplumsal, ekonomik ve siyasal
alandan yalıtılmış kadınlara katılım imkânı vermesi yararlı
olabilir. Kadınların hayatlarını ekonomik, siyasal ve
toplumsal olarak geliştirebilir. E-devlet kadınların el emeği
ürünlerinin ekonomik alana katılımında kullanılabilir.
Tarımsal alanda faaliyet gösteren kadınların, erişilebilir
bilgiyle tarımsal üretkenliği arttırılabilir. Kadınların finansal
olanaklara daha rahat erişim ortamı sağlanması yoksulluğu
gidermeye katkı sağlayabilir. Bunlar, kadınların ekonomik
gelişme sürecinde potansiyellerinin ortaya konulmasının
yanı sıra kadınların ekonomik hayata katılımı bakımından
önem taşımaktadır. E-devlet uygulamaları kadınların siyasal
yaşama katılımının güçlendirilmesi gibi süreçlerde etkili
olabilir. E-devlet üzerinden kadınlara kamu politikaları
üretme sürecine katılım olanakları sağlanması kadın
sorularına çözüm arayışlarını desteklemek bakımından
önemlidir.
Bilgi ve iletişim teknolojileri bütün sorunları bir anda
çözebilecek bir ilaç olmasa da, kadınların gelişmekte olan
ülkelerde yoksulluğu, dışlanmışlığı, söz hakkı verilmemesini
aşmada, sağlık, tarım, finans gibi e-devlet projeleriyle,
kadınlara toplumsal alandaki etkinlik ve görünürlüğü
geliştirmeleri için olanaklar sağlamaktadır (Pascual 2003:
17). Bu uygulamaları kadınlar-arası yerel, ulusal ve küresel
düzeyde kurumsal ya da fahri (enformel) örgütlerle iletişim
ağları kurmak, kamuoyunda sesini duyurmak, e-devlet
olanaklarını kullanarak ekonomik ve sosyal faaliyetler
gerçekleştirmek şeklinde genişletmek mümkündür.

Sonuç
E-devlet uygulamalarının kadınların sosyal, ekonomik ve
siyasal alanda daha fazla olanağa erişmesi bakımından
sahip olduğu işlevler cinsiyet bakımından eşitsizliklerin
azaltılmasında etkili olabilir. Ancak kadınların bu
eşitsizliklerle mücadele edebilmesi için e-devlet alanının
kadın hareketlerine ve kadın söylemine açık alanlar

sunması ve e-devlet platformunda temsil sorununun çözülmesi
önemlidir. Bu bakımdan e-devlet platformunun kadınlara
sorunlarını açıklayabilecekleri alanlar sunması gerekmektedir. Bu
alanlar kadın sorunlarıyla ilgilenen sivil toplum platformlarının da
yer alabileceği tasarımlarla desteklenebilir. Böylelikle, kadınlar
kendi ihtiyaçlarını cinsiyet eşitsizlikleriyle doğrudan karşılaşan
özneler olarak tartışma ve kamu politikalarını etkileme olanağı
bulabilirler. Bu girişimin kadın perspektifi aracılığıyla e-devlet
anlayışı ve uygulamalarına yapılacak önemli bir katkı niteliğinde
olacağı da öngörülmektedir.

Prof. Dr. M. Kemal
Öktem
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kamu Yönetimi Bölümü Lisans,
Hacettepe Üniversitesi’nde
Kamu Yönetimi alanında
Yüksek Lisans ve Doktora
derecesini aldı. TODAİE
Öğretim ve Araştırma Asistanı
olarak görev yaptı. Eğitim
amacıyla çeşitli ülkelerde
bulundu. İngiltere’de İnsan Kaynakları Planlaması, İtalya’da
Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği konularında burslu seminerlere
katıldı. Avustralya’da sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar
yaptı. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü’nde görev yapmaktadır. “İnsan Kaynakları” ve “Kamu
Yönetimi” konularında yayınlanmış çeşitli makaleleri, tebliğleri ve
araştırmaları bulunmaktadır. Örneğin; ortak yazarlı “ÜniversiteBelediye İşbirliğine Doğru”, (Çağdaş Yerel Yönetimler, 11, 1, Ocak
2002: 73-106) konulu makale yanısıra; Kamu Yönetimi: Gelişimi
ve Güncel Sorunları (Ankara: İmaj Yayın, 2004) adlı ortak editörlü
bir kitap yayınlamıştır. Karşılaştırmalı kamu yönetimi, kamu
yönetimi tarihi, kalite yönetimi, insan kaynaklarının geliştirilmesi,
örgütsel kültür konularını içeren dersler vermektedir.

Dr. Kamil Demirhan
Hacettepe Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü’nde lisans derecesini
aldı. Aynı bölümde araştırma
görevlisi olarak çalıştı. Doktora
araştırması sırasında misafir
araştırmacı olarak Aarhus
Üniversitesi’nde bulundu. 2015
yılında sosyal medya ve siyaset
alanında yazmış olduğu doktora tezi ile doktora derecesini aldı.
Aynı yıl Niğde Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalıştı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü’nde çalışmalarına devam etmektedir. İlgi alanları: siyasal
iletişim, sosyal medya ve siyaset, siyasi partiler ve sosyal medya,
sivil toplum, e-devlet.

Bilişim 2015 etkinliğinde sunulan bildiri
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Giriş
Osilatör, bilişimin en önemli öğesi
sayılan bilgisayarın, bileşenleri
(donanım / yazılım) arasında kalbi
olarak adlandırılabilecek konumda
işlev görmektedir. Osilatör bilgisayar
yazılımlarının da işlemesi için gerekli
periyodik iki değerli değişkeni (I - 0 /
H - L) kare dalga olarak üreten dijital
jeneratördür. Cezeri’nin bugünkü flip
- flop tarzı ilk multivibratörlere karşılık
gelen su temelli osilatörünü diğer
tasarımları bağlamında inceleyebilmek
için genel olarak kendisinden ve diğer
eserlerinden de konu temelli olarak
bahsetmek gerekecektir.
El Cezerî (d. 1136 - ö. 1206),
(Arapça: )يرزجلا,  tam adıyla Ebû’l İz
İbni İsmail İbni Rezzaz El Cezerî (وُبَأ
 يرزجلا زازِّرلا ُنْب ِليِعامْسإ( نْب ِزِعْلَا,
Abū al-’Iz Ibn Ismā’īl ibn al-Razāz alJazarī), İslam’ın altın çağında çalışmalar
yapan Müslüman bilim adamı ve
mühendis. Sibernetiğin ilk adımlarını
attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı
kabul edilen Ebû’l İz El Cezeri’nin
Leonardo da Vinci’ye de ilham kaynağı
olduğu düşünülür.[1]
Cezeri batıda karanlık çağ olarak
adlandırılan zaman diliminde XII.
yüzyılda yaşamıştı. Diyarbakır’da
bulunan Anadolu Selçuklularının
bir beyliği olan Artuklu sarayında
başmühendis olarak çalışmıştı. Cezeri
50 eserini Artuklu Sultanı Sukman
bin Artuk’un isteği üzerine EL-CÂMİ’
BEYNE’L- ‘İLM VE’L- ‘AMEL EN-NÂFİ’
Fî EŞ-ŞINAÂ ‘Tİ’L-HİYEL adlı eserinde
toplamıştır. 1206 tarihli bu el yazma
eserin kapağı Şekil 1’de görülmektedir.
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Bu bildiride XII. yüzyılda yaşamış ve Artuklu sultanlarının sarayında 25 yıl
mühendislik yapmış, çağının çok ilerisinde teknik ve teknolojik tasarımlarla
birçok otomatik makine ve düzenek imal etmiş Bedî ûz-Zamân Ebû’l-İzz
İsma’îl b. Er-Rezz’az el-Cezerî’nin suyla çalışan periyodik olarak konum
değiştiren otomatları ile günümüz dijital elektronik ve bilgisayar alanına
temel teşkil eden osilatörün karşılaştırılması ele alınmaktadır. Ayrıca
Cezeri’nin tasarımlarının, bu gün elektrik, elektronik, bilişim ve otomasyon
teknolojileri alanında eğitim-öğretimde işlenen konularda anlatılan
soyut olayları somut modelleme ile anlaşılır ve kolay kavranabilir tarzda
öğretmede yöntem olarak kullanılabilirliği tartışılacaktır.

Cezeri’nin eserinde enerjisini suyun
akışından alan ve otomatik işleyen çok
sayıda makine yer almaktadır.
Cezeri’nin en ünlü eseri “Filli
su saati”dir. En çok replika ve
rekonstrüksiyonu yapılan bu eserine ait
genel görünüm ve mekanizma detayı
Şekil 2’de görülmektedir. Diğer yaptığı
makineler arasında çeşitli saatler,
zamanlayıcılar, sıvı ve kan miktarı
ölçen cihazlar, eğlence ve hizmet
amaçlı insansı robotlar, şekil değiştiren
fıskiyeler, müzik çalan robotlar, suyu
yukarıya çıkaran araçlar, pompalar,
geometrik tasarımlı saray kapısı ve
şifreli kilit tasarımı yer almaktadır.
Şekil 2. Cezeri’nin ‘Kitab-ul
Hiyel’inde yer alan ünlü ‘Filli Su
Saati’ ve bu saatin içinden bir
mekanizma detayı.

Şekil 1. Cezeri’nin kısaca ‘Kitab-ul
Hiyel’ olarak adlandırılan 1206 tarihli
el yazma eserinin kapağı.
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Ayrıca açı çizimi yapan ve 3 noktadan
geçen yayı çizen ve bunun merkezini
bulan çok fonksiyonlu küre cetveli
tasarımı yer almaktadır.

Kitab-Ul Hiyel’in İçeriği
Eser “Kitap” olarak adlandırılan beş
bölümden meydana gelmektedir. Bu
bölümlerin içeriğinde;
Kitap I – Eşit saatlerin ve güneş
saatlerinin geçişlerinin belirtildiği
saatlerin yapımı üzerine, On bölümdür.
Bölüm 1; Saatlerin geçiş miktarını
gösteren güneş saati
Bölüm 2; Güneş saatlerinin geçişini
bildiren davulcu su saati
Bölüm 3; Kayık su saati
Bölüm 4; Eşit saatlerin geçişini bildiren
fil su saati
Bölüm 5; Eşit saatlerin geçişinin ve
onların bölümlerinin öğrenilebildiği
bardak su saati
Bölüm 6; Eşit saatlerin geçişinin
öğrenilebildiği tavus kuşlu su saati
Bölüm 7; Eşit saatlerin geçişinin
mumdan öğrenildiği kılıçlı adamın
mumlu saati
Bölüm 8; Eşit saatlerin geçişinin
bilinmesi ve bir mum aracılığı ile
saatlerin bölümlenmesi
Bölüm 9; Bir mum aracılığı ile geçen eşit
saatlerin öğrenilebildiği saat
Bölüm 10; Eşit saatlerin geçişinin bir
mumla öğrenilebildiği kapılı saat
Kitap II – İçki partileri için uygun kap
ve figürlerin yapımı üzerinedir. On
bölümden oluşur.
Bölüm 1; İçkili partilerde kime içki
verileceğine karar veren bir kadeh
Bölüm 2; Partilerde kime içki
verileceğine karar veren bir kadeh
Bölüm 3: İçki partilerinde hakem
otomat
Bölüm 4; Bir içki partisinde havuz
üzerinde yüzen kayık
Bölüm 5; İçine su ve farklı renkte şarap
doldurulan, içkili partilerde kullanılan
şarap ibriği
Bölüm 6; Hükümdarın artığını, yani
kadehin dibinde kalan şarabı içen bir
soytarı figürü
Bölüm 7; Bir balık ve hükümdara şarap
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sunacağı bir kadehi tutan, ayakta duran
bir saki
Bölüm 8: Bir kadeh ve şişe tutan bir
adam. Şişeden kadehe şarap doldurup
içen insansı otomat
Bölüm 9; Ellerinde birer kadeh ve birer
şişe tutan, birbirlerinin kadehine şarap
doldurup içen iki şeyhin bulunduğu bir
kürsü
Bölüm 10; Fasılalarla bir dolaptan çıkan
ve şarap dolu bir kadehi sunan cariye
Kitap III – İbriklerin, kan alma
teknelerinin ve abdest alma
leğenlerinin yapımı üzerinedir. On
bölümden oluşur.
Bölüm 1; Sıcak su, soğuk su ve ılık su
dökebilen bir ibrik termos
Bölüm 2; Hükümdarın abdest alması
için kendi kendine su dökebilen, ülüğü
ördek seklinde olan ibrik.
Bölüm 3; Abdest almak için su döken
otomat
Bölüm 4; Abdest almak için su döken
tavus kuşu
Bölüm 5; Akan kan miktarının
öğrenildiği keşişli tekne
Bölüm 6; Kan miktarının belirlenebildiği
iki kâtipli tekne
Bölüm 7; Kan miktarının belirlenebildiği
hesapçı teknesi
Bölüm 8; Kan miktarının belirlenebildiği
hisarlı tekne
Bölüm 9; El yıkamak için kullanılan
tavus kuşlu leğen
Bölüm 10; El yıkamak için düzenlenmiş
otomat
Kitap IV – Şekillerini değiştiren
fıskiyeler ve sürekli çalan flüt için
araç yapımı üzerinedir. On bölümden
oluşur.
Bölüm 1; İki kefeli fıskiye
Bölüm 2; İki kefesi ve dört adet çıkış
delikli borusu olan iki fıskiye
Bölüm 3; İki şamandıralı değişken
fıskiye
Bölüm 4; İki şamandıralı fıskiye
Bölüm 5; Belirli aralıklarla şekil
değiştiren tarcaharlı fıskiye
Bölüm 6; Belirli aralıklarla şekilleri
değişen iki kefeli fıskiye
Bölüm 7; İki küreli, sürekli çalan bir
flüt, biri durduğunda diğeri borusunu
üfleyen iki borazancı için araç
Bölüm 8; İki kefeli sürekli flüt için bir
araç

Bölüm 9; Terazili, sürekli çalan bir flüt
için araç
Bölüm 10; İki şamandıralı, sürekli çalan
bir flüt için araç
Kitap V – Derin olmayan göllerden
ve ırmaklardan suyu yukarı çıkaran
araçların yapımı üzerinedir. Beş
bölümden oluşur.
Bölüm 1; Bir hayvan yardımıyla bir
gölden suyu yukarı çıkarmak için araç
Bölüm 2; Bir gölden veya bir kuyudan
suyu çıkaran araç
Bölüm 3; Merkezinde delik sütun
bulunan bir kuyu
Bölüm 4; Bir gölden suyu yükseğe
çıkaran bir araç
Bölüm 5; Bir tekerlek aracılığı ile akan
bir sudan, suyu 20 zirâ (yak. 11 m.)
yukarı çıkaran bir araç
Kitap VI – Değişik ve farklı şeylerin
yapımı üzerinedir. Beş bölümden
oluşur.
Bölüm 1; Amid kentinde hükümdar
sarayı için dökme pirinçten ve oyma
ahşaptan yapılmış bir kapı.
Bölüm 2; Küre üzerinde bulunan,
konumları bilinmeyen üç noktanın
merkez noktası, hassas olarak bulan
ve kullanılan dar, geniş ve diğer açıları
çizen ve ölçen alet
Bölüm 3; Alfabedeki harflerin 16’sının
yardımıyla bir sandığı kilitlemek için bir
şifreli kilit
Bölüm 4; Kapının arkasındaki dört
sürgüden oluşan kilit mekanizması
Bölüm 5; Eşit bir saatlik süreyi uyaran
güzel bir kayık
adlı tasarımlar yer almaktadır. Cezeri’nin
“Kitab-ul Hiyel”inin bu gün bilinen
16 elyazması kopyası bulunmaktadır.
Bunların büyük çoğunluğu Türkiye’deki
el yazma kütüphanelerinde olmak üzere
dünyanın farklı ülkelerine dağılmıştır.
Eser XVI. yüzyılda Sultan III. Murat
döneminde Tercüme-i Hiyel adı ile
Osmanlıca’ya da çevrilmiştir.
Cezeri ve eseri ‘Kitab-ul Hiyel”den
Dünya, “Prof. Eilhard Wiedemann
ve yardımcı mühendis F. Hauser’in
birlikte geçen yüzyılın başlarında
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(1915) yazdıkları makaleler ile haberdar
olmuştur. Daha sonra 1974 yılında
Donald R. Hill Arapça aslından eseri
açıklamalı bir şekilde İngilizceye
çevirmiştir. Böylece bilim çevrelerinin
dikkatini çeken bu eser hakkında yayın
miktarında bir artış olmuştur. Ülkemizde
ise ilk defa “Tarih Hazinesi” dergisinde
(1951) ve Kara Amid dergisinde (1972)
yayınlanan İbrahim Hakkı Konyalı’nın
makaleleri ile haberdar olunmuştur.
Konu daha sonraları farklı tarih ve
teknik mecmualarda yeni yazılar ile
gündeme gelmiştir. 1990 yılında ise
Kültür Bakanlığı 1206 tarihli elyazmasını
bir takdim ekleyerek tıpkıbasım olarak
yayınlamıştır. 2001 yılında ise Türk
Tarih Kurumu; aynı tarihli nüshayı
bilim tarihi içinde ele alan açıklamalar
eklenmiş Sevim Tekeli, Melek Dorsay
ve Yavuz Unat’ın Türkçe çevirilerini
yayınlamıştır. 2015 yılında ise III.
Murat dönemi Osmanlıca nüsha ve
Mısır nüshası tıpkıbasım olarak tekrar
basılmıştır. Eser çok yakın bir zamanda
ise Arapça aslından Şükran Fazlıoğlu
ve İhsan Fazlıoğlu’nun çevirisi, Durmuş
Çalışkan’ın teknik açıklama, hesap
ve çizimleri ile iki cilt halinde Kasım
2015’te yayınlanmıştır. “Cezeri’nin
Olağanüstü Makineleri” adıyla
yayınlanan esere konu hakkında birçok
makalesi olan Prof. Dr. Atilla Bir ise
önsöz yazarak katkıda bulunmuştur.
Cezeri ve eseri Kitab-ul Hiyel hakkında,
-bir kısmı ticari kaygıyla olsa da yine de
samimi gayretler olarak bahsetmemiz
gereken- çocuklara ve yetişkinlere
yönelik küçük kitaplara da günümüzde
rastlanmaktadır. Ayrıca akademisyenler
tarafından da yazılmış yeterli
sayılamayacak birçoklukta makaleler de
vardır. Ancak konu ve eser, bilim tarihi,
teknik ve sanatsal açıdan yapılacak
birçok araştırma ve yayına halen
muhtaç haldedir.
Bildirinin esas konusunu oluşturan
dijital elektronik ve bilgisayarlar
da kullanılan Osilatörlerin ilk hali,
iki transistor, iki kondansatör ve
dört dirençten oluşan bir yapıdadır.
Cezeri’nin fıskiyelerinde kullandığı
tasarım ise osilatörlerin bir türü olan
kararsız (unstable) multivibratörlere
karşılık gelmektedir.
Kararsız multivibratörler, belirli
aralıklarla devamlı durum değiştiren
multivibratörlerdir. [2] Aynı

tasarım küçük bir değişiklik ile çift
kararlı multivibratöre (ikiliye) de
dönüşebilmektedir.
Çift kararlı ikililer şu özelliklere sahiptir:
1. Çift kararlı ikililer sadece iki kararlı
çıkış durumunu tanırlar: gerilim var
ya da yok (H ya da L potansiyeli), ikili
sayı sistemi üzerine kurulmuş olan
dijital teknikte buna 0 veya 1 (0=L,
1=H) denir. 2. Çift kararlı ikililer çıkış
durumlarını ancak bir giriş işareti
uygulandığı zaman değiştirirler.
Dolayısıyla bu devreler girişlerinde
meydana gelen kısa süreli darbeleri
ya da doğru gerilimleri, bunlar
sönümlendikten sonra bile tutarlar. Bu
şekilde saklanan bilgi, dıştan uygulanan
yeni bir giriş darbesiyle ‘silinene’ kadar
değişmez. Bu saklama türüne dijital
saklama denir. Çünkü bellek içeriği
(flip-flopun çıkış durumu) ikili biçimde
–işlenmek üzere- hazır bulunur. Bu
nedenle çift kararlı ikili bir “1 Bit’lik
bellek”tir. 3. Çift kararlı ikililer giriş
frekansını ikiye bölerler. Dolayısıyla flipflopun ilk çıkış durumuna dönmesi için
iki giriş darbesi gerekir. Böylece n flipflop griş frekansını 2^n’ye böler. Dijital
devrelerde flip-floplar şu gibi işlerde
kullanılabilir: anahtarlama, sayma,
saklama, frekans bölme ve frekans
çoğaltma. [3]

Songar sibernetiğin gerçek bir bilim
dalı olarak 1940’lı yıllarda Cannon’un
“Canlılardaki Biyolojik dengeyi”
araştırırken Harvard Tıp Okulu’ndaki
“ilimde metot” konusundaki yuvarlak
masa toplantıları sürecinde çıktığını
aktarır. “…birtakım biyolojik faaliyetlerin
makinelerle taklidi, robotların inşası
mümkün olurken bu kanunların cemiyet
için, sosyal olaylar için de varit olduğu,
atom içinde de, uzayda da geçerli
bulunduğu görülerek, evvelce felsefenin
işgal ettiği yere talip ‘ilimler arası
disiplin’, yani ‘sibernetik’ doğmuştur.
Sibernetik, canlılarda kendi kendini
düzenleyen makineler arasındaki
çalışma benzerliklerini araştırır. Bu
bakımdan organize varlıkların davranış
bilimidir” [6] der.
Sibernetik kavramında, geri besleme ve
üstün denge durumu öne çıkmaktaydı.
Otomatik kontrol ve otomatik işleyen

Cezeri’nin Eserlerindeki
Teknik Ve Teknoloji
Toygar Akman, Cezeri ve eserlerinden
de bahsettiği Sibernetik Yaratıcılık
adlı kitabında sibernetiği; “iletilen
akımların (ya da bilgilerin) kontrolü ile
kendiliğinden denge kurma ve yönetim
sistemi oluşuyorsa ortaya çıkan sistem
sibernetiktir” diye tanımlar. Sibernetik
kelimesini bu anlamda ilk kullanan
düşünür, eski Yunan Filozofu Eflatun’dur
(Platon). Yazılış olarak da Sibernetik
Eski Yunanca’da “Kübernetes”den
gelmektedir. “Kübernetes”: Eski
Yunanca’da, “Gemici” ya da “Kayığı
Yöneten” demekti” diye açıklar. [4]
Norbert Wiener ise “Sibernetik” isimli
kitabında, Andre Marie Ampere ve
Polonyalı bir bilim adamı tarafından
sibernetik sözcüğünün “politika bilimi
anlamında kullanıldığını ve her iki
kullanılışın da on dokuzuncu yüzyılın
başlarında olduğunu” belirtir. [5] Ayhan

Şekil 3. Mekanik yolla yapılan geri
besleme (Guvarnör) ile sistemin
denge durumunun otomatik olarak
kontrol edilmesi.

makine ve mekanizmalarda da bu
durum önem kazanmaktaydı. I.
sanayi devrimi ile ortaya çıkan buharlı
makinelerin üstün denge durumunda
kalabilmesi için geri beslemeden aldığı
veri ile durumunu ayarlayan kontrol
sistemleri gerekmişti. 1775 ve 1800
yılları arasında geliştirilen bu mekanik
kontrol sitemine James Watt’ın
adına izafeten “Watt Guvernörü”
(Şekil 3) adı veriliyor. Aslında bir geri
besleme ve kontrol sistemi olarak XVII.
Yüzyılda Santrifüj guvernörü olarak
yel değirmenleri ve değirmen taşları
arasında hız kontrol amaçlı olarak zaten
kullanılıyordu.
Elektronikte servo motorlar başta
olmak üzere kullanılan guvernör;
hidrolik ve santrifüj sistemlerinde
kullanılmaktadır. [7]
Bilişim alanında kullanımı için bir örnek
olarak ise, kullanıcı ve geliştiriciler
için hazırlanan Linux Kernel frekans
ve voltaj ölçümlemesi / ayarlanması
başlığı ile hazırlanan “işlemci çalışma
frekanslarının stabilizasyonu için
guvernör olarak adlandırılan sitemin
işleyişi ve set edilen modlara göre nasıl
davranışı” konusunda daha detaylı
bilgi için “Based on kernel version 4.3”
dokümanlarına bakılabilir. [8]
Cezeri’nin yaşadığı dönemlerde elektrik
gücü, manyetik güç ve elektromanyetik
güçler bilinmediği için, su gücü ve
basınç etkisinden yararlanarak bazı
sistemler oluşturulmuştur. Enerji olarak
yalnızca su gücünden yararlanmasına
karşılık, bu enerjiyi mekanik bir sistemle
birleştirerek hidromekanik sistemle
çalışan otomatik düzenekler yapmıştır.
El-Cezeri’nin hidromekanik sistemle
çalışan otomatik makinalarında,
istenilen mekanik hareketler sıvının
basıncından, kaldırma kuvvetinden,
akış hızından ve ağırlık merkezinin
kayması özelliğinden yararlanarak
gerçekleştirilmiştir. [9]
Cezeri’nin Kitab-ul Hiyel’indeki
makinalar incelendiğinde; Şamandıra,
Sıvı akış düzenleyici (Debi ve Basınç
Regülatörü), Sıvı dolma ve boşalması ile
yapılan zamanlayıcı kefeler, Tarcahar,
Çevirmeli pimli kapak, Rijit Kavrama,
Isı yalıtımlı sıvı termosu, Krank mili,
Çift silindirli tulumba (motor), Mekanik
Şifreli Kilit vardır. Bu buluşları ortaya
çıkaran tasarımların bir kısmını

geliştirdiği ve bir kısmının da mucidi
olduğu görülmektedir. [10] Ayrıca
bu cihaz ve makinelerin yapımında
kullandığı teknik ve yöntemlerde,
çağının çok ilerisinde idi. Bu imalata
yönelik teknikleri kitabında detaylı
olarak anlatmıştır. Cezeri’nin bu
bildiride öne çıkardığım teknolojiye
öncülük eden tasarımı ise bilişimin en
önemli öğesi olan bilgisayarın ortaya
çıkmasını sağlayan I ve O’ları üreten
osilatöre atalık eden fıskiye ve flüt
otomatının dizaynıdır. Cezeri ve bu
tasarımları ilk defa bu açıdan gündeme
gelmektedir.

Bir diğeri ise kitabının dördüncü
bölümünde, dokuzuncu sırada yer alan,
iki terazi kefeli ve iki adet çıkıştan hava
basıncı ile sürekli flüt çalan düzenektir.
Her iki düzenekte de aynı prensip
kullanılarak, suyun sürekli akışı, düzgün
şeklide periyodik ikiliğe çevrilerek, farklı
iki durum ile devinim ortaya konmuştur.
Şekil 4’te görülen dört çıkışlı fıskiye,
çizimden anlaşılacağı üzere gelen
suyolu üzerinde huni olan, altında dört
çıkışı bulunan bir terazi kolu şeklindeki
boru düzeneğinin alt orta noktasından
hareket edecek şekilde tutturulması ile
oluşturulmuştur.

Cezeri’nin Su ve Hava
Basıncı ile Çalışan
Tasarımları

Borunun iki karşı uç ucu, suyun daha
fazla akması için geniş bırakılmıştır.
Ortadaki karşı iki uç ise zamanlamanın
bir değişkenini oluşturmak üzere daha
ince uçlu hazırlanmıştır. İnce uçlu
borular zamanlama kefelerindeki suyu
doldurur. Dolan kefe, ağırlık merkezi
değişmesinden dolayı devrilir.

Cezeri’nin Kitab-ul Hiyel’inin Kitap IV
olarak adlandırılan 4. bölümünde,
şekillerini değiştiren fıskiyeler ve sürekli
çalan flüt için yaptığı araçların yapımı
anlatılmaktadır. Dördü
flüt çalan fıskiye, altısı
ise şekil değiştiren
fıskiye olmak üzere on
tasarım bu bölümde
yer almaktadır.
Fıskiyeler sabit akan
bir suyolu üzerinde
kurulmuş olan
mekanizmaların,
otomatik olarak
konum değiştirmesi
ile yollarını değiştiren
suların ürettiği hava
ve su basıncı ile ses
çıkarmakta ve şekil
değiştirmektedir.
Burada bu dört flüt
otomasyonundan
bir ve altı fıskiye
otomasyonundan
bir olmak üzere iki
mekanik sistemin
günümüz osilatörleri
ile karşılaştırması
yapılacaktır.
Bunlardan ilki kitabının
dördüncü bölümünde
ikinci sırada yer alan,
iki kefesi ve dört adet
çıkış deliği olan ikili
fıskiyedir.

Şekil 4. İki kefesi ve dört adet çıkış
delikli olan ikili fıskiye.
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Devrilen kafenin arka tarafı terazi kolunu yukarı
iterek dengesinin değişmesini sağlar. Sonraki
süreçte aynı işlem diğer kısımda devam eder. Ve
bu hareketler yukarıdaki giriş borusundan su akışı
devam ettiği müddetçe periyodik olarak tekrarlanır.
Birbirinin simetrisi şeklinde hazırlanan fıskiyelerden
su bir dik, bir şemsiye şeklinde olmak üzere
fışkırarak görsellik oluşturur.
Günümüzde dijital elektroniğin ve bilgisayarın
devinimsel kaynağı olan osilatörlerden multivibratör
olarak tanımladığımız flip – flop’un şekli Şekil 5’te
verilmiştir.
Şekil 5’teki osilatörün şeklen de Şekil 4 ve Şekil 6’ya
olan benzerliği dikkat çekmektedir. Ama bundan
daha fazlası vardır. Zira XX. yüzyılın yarısından
sonra kullanmaya başladığımız osilatörün XII. yüzyıl
sonunda çizilmiş bir su modeli gibidir adeta. Akıma
karşı zorluk gösteren dirençlerin değerleri ile suyun
akış miktarını belirleyen boru kalınlıkları bile yerleri
itibarıyla da oranları itibarıyla da yerli yerindedir.
Yine elektriği depo eden elemanlar olarak günümüz
osilatöründe, zamanlamanın bir öğesi olarak
kullanılan kondansatörün şarj / deşarjı, kefelerinin
dolması ve boşalması aynı görevi yapacak şekilde
çizimde yer almaktadır. Ve biri diğerini iletime
ve kesime sokan tasarımı ile de aktif eleman
transistor işlevi de tasarımda yer almaktadır.
Fıskiyelerin oluşturduğu görsellik, günümüzde ışık
veren LED’ler ile sağlanırken, 800 yıl önce bu iş
fıskiyelerin değişimi ile ortaya çıkan su figürleri ile
oluşturulmuştur.
Yine Şekil 5’te suyun dolarken ve boşalırken
oluşturduğu basınç ve vakum etkisi ile flüt çalan
otomat, günümüzde Şekil 7’de görülen osilatör ile
yapılan ses üretecinin su ile modellenmiş halidir
adeta.
Şekil 7’de 800 yıl önceki sistemin (Şekil 6) günümüz
dijital elektronik versiyonu görülmektedir. Bu
osilatörde üretilen kare dalga, çıkışına bağlanan
hoparlör ile sese dönüşmüştür.
Burada bizim açımızdan önemli olan sabit bir
enerjiden kesintili bir periyodik değişken elde
edilmesidir. Bu; bugün dijital elektroniğin de,
bilgisayarın da temeli olan osilatörün, sabit bir
enerjiden (doğru akım) değişken bir kare dalga ile I
ve O üreten şeklinin su ile modellenmiş halidir.
Bu noktada, elektrik temelli mesleklerde aktif ve
pasif elektronik devre elemanlarının ve bunlar
ile kurulmuş devrelerin, eğitimde öğretilmesi ve
kavratılması sürecinde, bu yöntemin kullanılması
önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Özellikle katı haldeki
yarıiletkenlerin, elektrik akımıyla girdikleri ilişki
sonucunda ortaya çıkan davranışları anlatılırken,
Cezeri’nin su modellerinden hareketle hazırlanacak
eğitim materyalleri ve benzer şekilde günümüz
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Şekil 7. Multivibratör (flip-flop) olarak tanımladığımız, osilatör ile yapılan bir ses üreteç devresi.

Şekil 5. Mutivibratör (flip-flop) olarak tanımladığımız osilatör.

Seksenli yıllarda Elektor dergisinin
Praxis-Kurs başlığı ile Almanca
yayınlanan ekinde Transistor için
tasarlanmış su modellemeli bir çalışma
(Şekil 9) yer almıştır. Transistorun
bu su modeli, Cezeri’nin su tasarımlı
osilatör modelleri ile birleştirilerek
multivibratörün su modeli ‘elektronik
eğitiminde somut modelleme’ için bir
örnek olarak düşünülebilir.
Bu bir başlangıç olarak diğer
yapılabilecekler için de yeni sinerjik
fikirler oluşturabilir.

Sonuç
Cezeri, osilatörün atası sayılan sistemlerde, bir sistemin, bir diğer sistemi
kontrol etmesi noktasında, ortaya koyduğu geri besleme ve kontrol –dengetasarım sitemi ile guvernör tasarımının da atası sayılmayı hak etmektedir.
Cezeri bugün artık sibernetik, robotik ve otomasyon sistemlerinin öncüsü
/ babası kabul edilmektedir. Bu bildiri ile ikili sayı sistemi ile çalışan
bilgisayarlara, bu devinim için kare dalga üreten osilatörü ve 1 bit’lik bilgiyi
depolayan hafıza hücresi olan çift kararlı multivibratörün, atasını tasarlamış
olması sebebi ile de bilgisayar ve bilişimin de babası sayılmayı hak etmektedir.
Bu gün teknik adamlarımız yeni gelişen sistemlerin ve yeni yöntemlerin
etkisinde yönlendirilmiş bir düşünme kalıbıyla fikir üretme ile karşı karşıya

Şekil 6. iki terazi kefeli ve iki adet çıkıştan hava basıncı ile sürekli
flüt çalan düzenek.
teknolojik imkânları kullanılarak yapılacak simülasyonlu eğitim
içerikleri, teknik eğitimin ilgili alanlarına büyük destek sağlayacağı
görülmektedir.
Günümüzde ilköğretimin ikinci kademesinde ve ortaöğretimde fizik
derslerinde, basit elektrik devresinin su ile modellenmesinden (Şekil 8)
eğitimde faydalanılmaktadır.
Osilatörün su ile modellenmesinde suyun geçeceği boruların
daraltılması elektrik devresindeki dirence, suyun dolacağı kefeler
ise kondansatöre karşılık gelmektedir. Aktif eleman transistor ise
Cezeri’nin mekanizması içerisinde kompleks bir yapıdadır.

Şekil 8. Basit elektrik devresinin
suyolları ve elemanları ile
modellemesi.

Şekil 9. Transistorun su akışına göre
modellenmesi.
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kalmaktadır. Bu sebeple osilatörün su modelini çizin
dediğimizde bu gün bu kolay başarılabilecek bir iş olmaktan
çıkmış durumdadır. Ancak; Çezeri’nin bu tasarımları, bize
mesleki ve teknik eğitimde ve teknoloji eğitiminde yol gösterici
olduğu görülmektedir.
Cezeri’nin eserlerinin günümüze yorumlanmasından
anlaşılacağı üzere, elektrik ve elektronik devrelerin su ile
modellenmesi, dijital teknolojinin temellerinin daha erken
yaşlarda öğretilmesine imkân tanıyacak fırsatlar sunmaktadır.
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ÖZGEÇMİŞ
Tunay Alkan

1969’da Elazığ’da doğdu. Evli ve biri Y biri Z kuşağından iki kız çocuğu babasıdır.
Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümü,
Elektronik Öğretmenliği mezunudur. Yönetim Organizasyon alanında master
yapmıştır. teknik öğretmenlik, teknik okullarında idarecilik, İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcılığı, Bakanlık Müfettişliği, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde Genel
Müdür Yardımcılığı ve Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nde Grup Başkanığı
yapmıştır. Bilişim, teknoloji ve mesleki eğitim alanında yayınlanmış makaleleri ve
sunulmuş bildirileri vardır. Eğitimde FATİH Projesi’nin geliştirilmesi ve yürütülmesi
başta olmak üzere çok sayıda proje yönetmiştir. Üçü yeni nesil etkileşimli tahta ile
ilgili olmak üzere sekiz patentli ürün tasarlamıştır.

(*) Bu bildirdi Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD), 3-5 Aralık 2015 tarihlerinde
Ankara Ticaret Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda (Congresium)
düzenlediği 32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda sunuldu.
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Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi
Te m e l A l g o r i t m a l a r ı v e R D i l i İ l e U y g u l a m a l a r ı
M. Erdal Balaban ve Elif Kartal

G

ünümüzde büyüyen veri kaynakları ile ihtiyaç duyulan
veri analizlerinde en önemli algoritmalar, “Veri
Madenciliği ve Makine Öğrenmesi” şemsiyesi altında
toplandı. Bu konuda dış kaynaklı birçok yayın olmasına
karşın yeterince Türkçe kaynak özellikle uygulamalı kitap
bulunmuyor. Prof. Dr. M. Erdal Balaban ve Dr. Elif Kartal’ın
ele aldığı bu kitapta algoritmaların anlaşılması için Excel
uygulamaları ile küçük örnekler ele alınıyor, farklı sektördeki
daha büyük ölçekli örneklerin R programlama dili ile
uygulamaları yapılıyor ve R programlama dilindeki kodları
veriliyor. Bu konuda çalışmak isteyenlere önemli bir kaynak
olarak gösterilebilir nitelikte olup kitabın özeti aşağıda
sunuyoruz.
Araştırmacılar; neredeyse devrim sayılacak bilgisayarların
icadından sonra bir adım daha atarak, onların insan gibi
çıkarım yapmasını ve karar vermesini hedefleyen yapay
zekâ çalışmalarına yönelmiştir. “Makine Öğrenmesi ve
Veri Madenciliği”, günümüzde birbirinden farklı pek çok
problemin çözümünde kullanılan bu çalışmalara birer
örnektir. Her iki alan da veride gizli kalmış örüntünün ortaya
çıkarılmasını, gizli bilginin keşfedilmesini; bir nevi veriden
öğrenmeyi sağlayan algoritmaları kullanmaktadır.
Tıp, Mühendislik, İşletmecilik gibi belirsizlik taşıyan alanlarda
geleceği öngörebilmek ve proaktif kararlar verebilmek için
“Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği” tekniklerinden
yararlanmak oldukça önemli hale gelmiştir. Günümüzde
kurum ve kuruluşların elektronik ortamda depoladığı veri
miktarındaki artış da bu düşünceyi destekler niteliktedir.
Geliştirilen yeni yönetim anlayışı ile insan gücü, para,
hammadde ve makineleri yönetmek yerine, bilginin
üretilmesi ve yönetilmesine odaklanılmıştır. Rekabet
üstünlüğü sağlamak isteyen bireyler, kurumlar ve ülkeler de
bıkmadan usanmadan bilginin peşinden koşmaktadırlar.
Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi’nin ortak paydası
olan veriden gizli kalmış bilgiyi çıkarma amacı taşıyan
bu kitap; makine öğrenmesi ve veri madenciliğindeki
temel algoritmaları ele almıştır. Veriden öğrenme yoluyla
sınıflandırma ve kümeleme algoritmaları kullanılarak basit
Excel örnekleri ile model kurmanın anlaşılmasına öncelik
verilmiştir. Uygulama aracı olarak R programlama dili seçilmiş
ve kitapta R programlama diline giriş amacı niteliğinde bir
bölüme yer verilmiştir. Kitabın devamı R programlama dili
ile yapılan farklı disiplinlerden uygulamaları ve performans
ölçümlerini kapsamaktadır. İşletme, Eğitim, Tıp ve Spor
alanlarında daha büyük veri setleri üzerinde R kodları ile
uygulamalar yapılmıştır.
Kitabın birinci bölümünde yapay zekâ, veri madenciliği ve
makine öğrenmesine ilişkin temel kavramlar ele alınmıştır.
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Danışmanlı Öğrenme, Danışmansız Öğrenme ve Pekiştirmeli
Öğrenme kavramları açıklanmış, makine öğrenmesi sürecine
örnek olarak Veri Madenciliği için Çapraz Endüstri Standard
Süreç Modeli (CRISP Modeli) ele alınmıştır. Oluşturulan
modellerin karşılaştırmalarının yapabilmesi için Performans
Değerlendirme Yöntemleri ve Ölçütlerine yer verilmiştir.
İkinci bölüm Uzaklık Ölçüleri ile başlamaktadır. Sonrasında
temel algoritmalardan k-En Yakın Komşu, Basit Bayes
Sınıflandırıcı, Logistik Regresyon Analizi, Karar Ağaçları ve
k-Ortalamalar algoritmaları teorik çerçevede ele alınmıştır.
Basit örneklerle, algoritmaların anlaşılabilirliği pekiştirilmiştir.
ID3 ve C4.5 karar ağacı algoritmalarına ek olarak ağaç
dallanma niteliğinin seçimi için “Farklılık Kazancı-1” ve
“Farklılık Kazancı-2” adında iki yeni öneri getirilmiştir.
Algoritma uygulamalarına temel teşkil etmesi için üçüncü
bölümde R programlama diline kısa bir giriş yapılmıştır.
Sonraki bölümde algoritmaların R programlama dili ile
uygulamalarına yer verilmiştir. Eğitim uygulaması olarak
Öğretim Performansının Değerlendirmesi, işletme
uygulaması olarak Kredi Risk Tahmini, Potansiyel Banka
Müşterilerinin Öngörülmesi, spor uygulaması olarak Tenis
Maçı Sonucunun Tahmini ile başarı yol haritası, bölümün son
örneği olarak da Satışların Kümelenmesi verilmiştir.
Beşinci bölümde Kardiyolojik Risk Değerlendirmesi uygulama
süreci; problemin tanımlanması, veriyi anlama, veriyi
hazırlama, model kurma ve performans değerlendirme,
genel değerlendirme ve model seçimi adımlarıyla işlenmiştir.
Kitapta ele alınan tüm algoritmalarla ayrı ayrı modeller
oluşturulmuş ve bu modellerin performansı ölçülerek model
seçimi gerçekleştirilmiştir.
Makine öğrenmesi ve veri madenciliğinin bir arada açıklandığı
bu kitabın yazılmasındaki amaçlar aşağıda sıralanmıştır.
§
Ele alınan algoritmaların anlatım dilini
sadeleştirmek, böylece sadece matematik ya da mühendislik
alanında değil, her alandan araştırmacı için başucu kitabı
olabilmesi,
§
Gerçek hayattan verilen örnekler yardımı ile
algoritmaların ve konunun daha iyi anlaşılmasının sağlanması,
§
Algoritmaların farklı disiplinlerden ve alanlardan
alınan veri setleri ile uygulama alanlarının genişletilmesi,
§
Makine öğrenmesi ve veri madenciliği alanında
Türkçe literatürün zenginleştirilmesidir.
Bu kitap; akademik hayatta ve iş hayatında veri’den bilgi
çıkarımında bulunmak, öngörüye dayalı bu bilgiyi kararlarında
kullanmak ve uygulamak isteyenlere tavsiye edilmektedir.
Kitap Çağlayan Kitabevi’nden (www.caglayan.com)
edinilebilir.
KİTAP TANITIMI
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Teknoloji,
aşk ve ilişkileri etkiliyor

5

milyondan fazla üyesiyle Türkiye’nin önde gelen “ciddi
hesaplarımdan onu engellemek derken yüzde 18’i ilişki
ilişki ve evlilik” sitelerinden biri olan eÇift,
durumunu değiştirmek, yüzde 14’ü fotoğraflarını
“Dijital çağda aşk” konulu bir araştırma
silmek dedi. Yaşadığımız dijital çağda aşk ve
eÇift’in,
gerçekleştirdi. eÇift’in, Türkiye genelinde
ilişkiler de eş zamanlı dijital dünyada da
“Dijital çağda
gerçekleştirdiği ankete yaklaşık bin kişi
yaşanıyor ve güncelleniyor!
Aşk” üzerine yaptığı
katıldı. eCift.com, sanal platformda bilimsel
araştırmaya göre,
araştırmalara dayanan kişilik analiz testi
“Sizce sosyal medya ve teknoloji
ve yenilikçi eşleştirme sistemi (İdeal Çift
günümüz ilişkilerini pozitif mi negatif
Facebook’taki profiliniz yeni
Metodu) ile, uzun vadeli, mutlu ve ciddi
mi?” etkiliyor diye sorulduğunda
tanıştığınız biri için hala en
bir ilişki arayan bekar üyeleri bir araya
ankete katılanların yüzde 64’ü
önemli referans. Yaşadığımız
getiriyor.
ilişkilerinin negatif etkilediğini
dijital çağda aşk ve ilişkiler de
söylerken, yüzde 36’sı sosyal medya ve
eş zamanlı dijital dünyada da
teknolojinin pozitif bir etkisi olduğunu
“Yeni tanıştığınız birini İnternet üzerinden
yaşanıp güncelleniyor.
söyledi.
araştırır mısınız yoksa hiç bakmam kendim
tanırım mı dersiniz?” sorusuna, araştırmaya
“Sevgilinizin sosyal medya hesaplarına gizlice
katılanların yüzde 62’si “İnternet üzerinden
girer miydiniz?” diye sorulduğunda ise yüzde 65’i
araştırırım” derken yüzde 38’i “Araştırmam, kendim
hayır derken, yüzde 35’i evet tedbiri elden bırakmamak
tanımaya çalışırım” dedi. “Biriyle tanıştığınızda ilk hangi
sosyal medya hesabına bakarsınız?” sorusuna ankete
lazım ya da sadece şüphe duyunca sosyal medya hesaplarına
katılanların yüzde 85’i Facebook derken yüzde 9’u Instagram,
bakarım dedi. Teknoloji ve sosyal medya aracılığıyla
yüzde 4’ü Linkedin, yüzde 2’si ise Twitter dedi. Çıkan sonuca
sevgilinizle 7/24 sürekli iletişimde olmaktan mutlu musunuz
göre, Facebook profilinizdeki fotoğraflardan, paylaşımlarınıza, sorusuna ise ankete katılanların yüzde 40’ı bundan rahatsız
ortak arkadaşlarınızdan ilgili alanlarınıza kadar tüm bilgiler
olduğunu belirtti.
potansiyel sevgiliniz tarafından inceleniyor!
eÇift Pazarlama Direktörü Seda Dağaşan, araştırmaya ilişkin
şu değerlendirmede bulundu:
Günümüzde kavgalar analog, ayrılıklar dijital!
“Sevgilinizle kavga ettiğinize kendinizi nasıl ifade etmeye
çalışırsınız?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 77’si yüz
yüze dedi. Aklıma geleni telefonumdan sms atarım diyenler
yüzde 11 ile ikinci sırada yer alırken, telefonda konuşarak
derdimi anlatırım diyenler yüzde 9, uzun bir e-posta atarım
diyenler ise katılımcıların sadece yüzde
3’üydü. “Kavga ya da ayrılıkta ilk
sosyal medya hareketiniz ne
olur?” diye sorulduğunda
eÇift üyelerinin yüzde 46’sı
“onu hemen arkadaşlıktan
çıkarmak” dedi.
Katılımcıların yüzde
22’si sosyal medya

136

“Yeni bir ilişkiye dijital ortamda başlayıp, dijital küsen ve
barışan sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Bu nedenle
‘Aşk ve ilişkiler’ gibi kavramalarda da bir evrimleşme süreci
gözlemiyoruz. Geçmişte analog aşklar yaşanırdı, şimdi ise
aşklar arkadaşlık sitelerinde farklı şehir hatta ülkelerden
kişilerin iki ekran karşısında on-line iletişime
geçmesi olarak evrimleşti. İkili ilişki
iletişiminde şüphesiz bir bilinç
değişimi yaşanıyor. En önemli
dönüm noktası sosyal medya
kanalları ve arkadaşlık
sitelerinin büyük bir ivme
ile artması.”

Facebook’a rakip

“yerli” platform
Gazi Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği “yerli ve milli” sosyal
medya platformu Ayneen.com, Ocak 2016’da yayına girdi.
“Sosyal Medya Uzmanlığı” dersi alan
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden
bir grup öğrenci, bir sosyal ağ tasarlayıp
yayına açtı. “Yerli ve milli” sosyal paylaşım
platformu olan Ayneen.com, “Henüz
fenomen olmadınız mı? Burası sizin için
yeni bir şans” sloganıyla 1 Ocak 2016’dan
beri yayına. “Facebook ile Twitter’ın
birleşimi” şeklinde tasarlanan Ayneen.
com’un üye sayısı hızla artarken 59
ülkeden sosyal ağa giriş yapılıyor.
Sitenin kurucu ekibinde ise Barış Yıldırım,
Yasemin Akyıl, Hakan Şirin, Başak
Değirmenci, Gökhan Yıldırım, Tuğçe
Çoban, Mustafa Cevat Ağırman, Mehtap
Dragusha, Yusuf Çiftçi, Eda Öztürk, Soner
Hamarat, Gözde Bayram, Onur Yıldırım,
Selvi Çakal, Emrah Göger, Gökçe Sevinç,
Burak Ülgü, Tuba Akgün, Tuğşad Samsun,
Ahmet Mert Koçtürk, Orhan Yörübulut,
Batuhan Karabağlı, Hasan Akça ve Ümit
Şener yer alıyor.
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Reklam ve oyun istekleri yok, müzik ve video var
“Üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş, paylaşım ve
eğlence amaçlı bir sosyal ağ”’ mottosuna sahip platformda
ünlüler, haber siteleri gibi kişi ve markalar da hızlı bir şekilde
doğrulanmış hesap entegrasyonu sağlayabiliyor. Durum
güncellemesi de yapılabilen Ayneen.com, ayrıca hashtag
ve etiketler paylaşarak gündemi belirleme olanağına sahip.
Paylaşım yapıldığında takipçilerin hepsine ulaşırken oyun
isteği gibi bunaltıcı bildirimler gönderilmiyor. Güvenlik ve
hızın ön planda olduğu ağ ücretsiz olarak kullanılabiliyor.
Kullanıcıyı yönlendirmek istemeyen Ayneen.com, reklam
almıyor.
Doğrulanmış hesap politikasını da daha esnek bir şekilde
belirleyen platform yerel müzisyenler, haber siteleri gibi
kişi ve markalarda hızlı bir şekilde doğrulanmış hesap
entegrasyonunu yapabiliyor. Ayrıca platformda müzik ya da
video paylaşımları yapmak için entegre arama motorları da
mevcut (videolar için YouTube arama motoru, müzikler için
ise Soundcloud bulunuyor). Paylaşım kutusu altında çalışan
bir arama motoruyla müzik ve videolar hızlıca bulunarak
paylaşılabiliniyor.
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