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inet-tr’07 Açılış Konusması

Sayın Milletvekillerim, Sayın Rektorüm, Sayın Konuklar, sayın katılımcılar, Sayın basın mensupları, 
ve netdaşlarım hepinizi İnternet Konferansı aliliş torenine hoş geldiniz diyorum, saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum.

Bu konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, Konferans yürütme kurulu ve İnternet Tek-
nolojileri Derneği adına teşekkür etmek istiyorum. Başta ev sahibimiz, Bilkent Üniversitesine, sayın 
rektorumzun sahsında tesekkur ederiz. Sponsorlarımıza, Microsoft, Turkcell, Turksat ve Türk Teleko-
ma, bize destek çıkan Bilişim STK'larına, Bildiri veren, panele katılan, seminer veren, oturum yoneten 
aktif katılımcılara ve dinleycilere, izleyicilere çok teşekkür ederim. Yerel organizasyonu yapan Bilkent 
Bilgisayar Klubune ve ORklube teşekkür ederim.

Bu konferans 1995 kasımında Bilkent Universitesinde başlamıştı. Türkiye'ye internet 12 nisan 1993'te 
gelmişti. 9.6K Bitnet altyapısı ve 19.2'lik yeni internet altyapısı ve 64K'lik yurt dışı hattıyla sıkıntılı 
2 yıl geçirmiştik. Tr-Net ekibi ile TT anlaşamamış, daha doğrusu ODTÜ ile TUBITAK anlaşamamış, 
TT devletden yatırım izni koparamış, üniversiteler birbirine girmeye başladığı bir noktada, “gelin bir 
masa etrafında” toplanalim, sorunlarımıza çare arayalım fikri ortaya atıldı. Önce kimse farketmedi, 
bir panel sonrasında tekrar ortaya atılınca fikir sıcak karşılandı. Epey uğraştıktan sonra, Bilkente 
ilk konferansta anlaştık. Bu arada TT Turnet ihalelesine çıkmıştı. Bilkent ve Bogaziçi kendi yurt dışı 
hatlarını almaya çalışıyordu. TT o zaman anlı şanli bir tekeldi. Bu iki hattı, ihale sonuçlanana kadar 
bağlamadı. 

Bu geri planla biz ilk konferansı Bilkentte yaptık. ilk gün Bilkentin 800 kişilik Konser salonunda, ikinci 
günde Mithat Çoruh anfisi ve dersliklerde yaptık, ve 2 günde salonlara sığamadık. Ortalıkta heyacan, 
merak, beklenti vardı. Turnet ihalesi bir gün once bitmişti, konferansta açıklacaktı. Konferans, o gün 
İnternetle ilgili tüm kesimleri bir araya getirdi. Amacımız, Türkiye İnternetine ivme vermekti. Bilgi ve 
deneyim paylaşımı sağlamak, sorunlara çozüm aramaktı. Toplumun ve siyasetin dikkatini çekmekti. 
Bu konferans dizisi Ankara-istanbul arasında gitti geldi, askeri müzede kaldı Birkaç yıl, simdi tekrar 
Üniversitelere dondu. Bu konferans dizisinde siyasetin ve kamunun ağırlığı ile iş dünyası arasında 
dengelemeye çalıştık. Bu gün bu konferansın, hala, internetle ilgilenenlerin buluşma noktası, sorun-
ların tartışıldığı bir platform, ortak aklın arandığı bir ortam olmasını arzuluyoruz. Bu konferansın, 
internet konusunda, topluma Entelektüel liderlik etmesi arzumuzdan ve çabamızdan vazgeçmedik.

Bu konferans dizisi Türkiye'de bu yonde pek çok çabaya vesile oldu, katkı verdi.

Şu anda kapatılan İnternet Kurulu, Türkiye İnternetinin onüne açmak için oluşturulmuş, katılımcı bir 
ortak akıl platformu idi. Necdet Menzir'in Bakanlığında kurulmuştu. İnternet Kurulu, geniş kitelelere 
İnterneti anlatmaya, Anadoluda her ilde yapılan etkinliklerle, bir çeşit İnternet Bayramı yapmaya 
çalışan ve 2 hafta sürdüğümüz, Internet Haftasını başlattı. Internet Kurulunun kapanması üzerine, 
Bilişim STK'ları olarak İnternet haftasını sürdürüyoruz. 1998 yılında, bu salonda “Kamu Bilgisayar 
Ağları – kamunet” konferansını yaptık. Bunun arkasından Kamunet Üst Kurulu kuruldu. Bugünkü 
e-devlet calişmalarının nüvesini attı ve ivme vermeye çalıştı. Internet Konferansının en büyük türevi 
ise Akademik Bilşim Konferanslarıdır. 1999'da ODTÜ'de başlayan Akademik Bilişim Konferans dizisi, 
her yıl bir Anadolu şehrinde yapılmaktadır. ODTÜ'den sonra Isparta, Samsun, Konya, Adana, Trab-
zon, GaziAntep, Denizli ve Kütahya'da yapıldı.
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Biz İnterneti Nasıl Algılıyoruz

İnsanlık, sanayi otesi yeni bir toplum biçimine geçişin sancılarını çekiyor. Adına İnformation So-
ciety, Knowledge Society, Knowledge Based Economy, Knowledge Driven Economy gibi ifadelerle 
belirtmeye çalıştığımız bu değişimi İnternet sembolize ediyor. Sanayi devrimi insanın kol güçünü 
çokladı, onun etkin kullanımı mümkün kıldı. İnternetin temsil ettiği Bilişim devrimi ise insanın beyin 
gücünü çokluyor, onun ürünlerin paylaşılmasını, yeniden üretilmesini kolaylaştırıyor. Bilgi tekno-
lojileri bilimle bir sarmal içinde birbirini tetikleyerek gelişiyor. İnternet Bilgi Toplumun taşıyıcısı, 
on modeli, katalizoru konumunda. Bireyi ozgürleştiiryor, güçlendiriyor. Hiyarşiik yapıları kırmaya 
başlıyor. Bu değişimler koklü değişimlerdir. Nasıl sanayi devrimi sancılı olduysa, Bilgi Tolumun 
donüşüm uzun ve sancılı olacaktır. 1997'de TCP/IP'yi tasarlayan Cerf'u inet-tr için Türkiye'ye ça-
ğırmıştık. Gelemedi, ama gonderdigi mesajda kısaca diyordu ki, “Internetin ne yonde gelişecegi ko-
nusunda hic birimizin bir fikri yok”. O nedenle Google, Youtube'u, facebook'u tahmin edemiyoruz; 
youtube'u kuranlardan biri 2 sene sonra vazgeçiyor, ondan 1 yıl sonra milyar dolara satılıyor.

Internet ve Bilgi Toplumları çabaları tüm ülkeleri sardı, uluslarası kuruluşlarda işin içinde. sürekli 
programlar çıkıyor, raporlar yayınlanıyor, uluslarası yeni yapılar kurulmaya çalışıyor. tabii ki eşit 
olmayan bir gelişme soz konusu.

Dünya Nerede, Türkiye Nereye Gidiyor ?

Internetin boyutları konusunda Birkaç rakam verirsek: 1.25 milyar insan İnternet kullanıcısı. İnter-
nete kayıtlı bilgisayar sayısı 490M. 140M web. 100M uluslarası, 30M kadarda ulusal alan adları 
var. Blog sayısının 100M'a yaklastigini, Vido sayisin 100M'u astigini, webteki sayfa sayısınında 
çoktan 20 Milyarı aştığını soyleyebiliriz. Turkiyeye gelince 15-16 milyon civarinda kullanıcı oldu-
gunu düşünüyoruz. TUIK bir kere anket yaptı. TUBITAK nufusu 20 bin ustundekı yerlerde anket 
yapmisti durdu. Internete kayitli bilgisayar 2 milyon rapor edildi. .TR altinda 140 bin alan adi var. 
Yurt disinda da 650 bin civarinda var. Yurt içinde ve disinda blog ya da web sayfasi olanlarin 1 
milyona yaklastigini tahmin ediyoruz. Kabaca değerlendirirsek, dünya ortalaması yakalamış du-
rumdayız. Ama, avrupa ortalamasını yaklayamadık. Bulgaristan ve Romanyada da bazı alanlarda 
bizi gecmeye basladı. Son OECD raporuda pek parlak değil.

Uluslarası indekslere bakarsak, ortalarda bir yerlerde oyalanıyoruz. İlk indekslerde 55 ülke ara-
sında 44 sırada idik. 2007 economist e-readiness indeksinde 69 ulke arasinda 42'ye yükseldik. Bazı 
e-devlet gostergelerinde biraz daha iyiyiz. Ama, innovasyon indeksinde 80 ülke arasında 56 sırada-
yız. Insani gelisme indeksinde ise 192 ülke arasında 80-90 aralıgında duruyoruz.

Bardagın dolu tarafında okulları, tamamen degil ama, büyük olçüde internete bağladık. Finans 
sektorümüz internet işinde oldukça başarılı, Maliye, Saglik, Adalet sisteminde onemli projeler var. 
Büyük ozel sektor interneti oldukca iyi kullanıyor. Universitelerimiz, internetle yasamaya alisti; 
sureç işliyor.

Bir Bilgi Toplumu stratejimiz var, Bakanları kapsayan bir icra kurulumuz var, hatta bilim ve tekno-
lojiden sorumlu bir devlet bakanımız da var.

Türkiye Gemisi Rotasını Bilgi Toplumuna henüz dündürmedi!

Tüm bunlara rağmen, ülkemizde sistematik, kapsamlı bir Bilgi Topluma yoneliş olduğunu soylemek 
mümkün degil. Türkiye gemisinin rotasını bilgi toplumuna dondürecek boyutta yapılanma, program, 
ve çaba yok. En başta, siyasal sahiplenme olduğunu soylemek zor. Bilişime sahip çıkma iddiasında 
olan çok, ama bunu hayata geçirecek yapılanma, proje ve çabayla destekleyecek bakanlık yok. Vak-
tinin yüzde 10'unu buna ayıran bakan, müsteşar ve genel müdür düzeyinde kimse yok. Bilgi Toplumu 
çalışmalarını koordine edecek kapasitede bir yapılanma yok. Bilgi Toplumu dairesi yetişemiyor. 
Sivil toplumu, ozel sektorü, üniverisiteyi ve basını işin içine çekecek bir kadro yok. Mevcut, Bilgi 
Toplumu Stratejisi ve eylem plani aslında, e-devlet programıdır. Emek yogun bir ekonomiyi ve kır-
sal ağırlıklı bir toplumu, bilgi yoğun bir ekonomi ve toplumsal yapıya donüştürmeyi hedeflemiyor. 
Koordinasyonun DPT'de oluşu bunun bir yatırım koordinasyonu olarak algılanmasının sonucudur. 
Farklı disiplinlerden uzmanları barındıran, esnek, bağımsız, inisiyatif alabilen bir yapı gerekirdi.

Konferansta 3 gun, 4 paralel salonda yapılacak Konferansta 10 eğitim semineri, 9 Panel/çalışma 
grubu ve 18 bildiri oturumu var. Paneller, güncel sorunlara ve yer yer kanayan yaralara dikkati 
çekmek için yapılıyor.

4 Panele işaret ederek konuşmamı tamamlayacağım. Bugün son oturumda benim ısrarla “Sansür” 
dediğim 5651 nolu yasayı ve yansımalarını tartışacağız. Yaklaşık bir yıl once, cocuk pornosu ha-
berleri gundeme dusmeye basladı. Abartılarak, toplum adeta kosullandırıldı. Adalat Bakanlıgında 
var olan yasa çalışmaları, “temiz internet” soylemiyle, ulaştırma bakanlığınca, yeni bir biçime 
konarak hızlıca yasalaştırıldı. Yonetmelikleri bitmek üzere. İnternet, çozümü zor olan yeni sorunlar 
oluşturdu. Bunların birazının çozümünü kimse bilmiyor, bazıları için Uluslar arası mekanizmaların 
kurulması gerekiyor . Bu sorunlarla tüm dünya ugrasiyor. Türkiye bir kırılma noktasında. Bireyi ve 
ozgürlikleri mi esas alacak, yoksa yasakci bir bakış acısını temel alacak. Batı, bu sorunları bireyi 
esas alarak, isbirlikci co-regulasyon yapıları ile, egitimle çozmeye çalışıyor; Türkiye ise yasakçı 
bir bakış açısını seçerek, ceza kanunuyla sorunu çozmeye çalışıyor. Yasanın yapılış biçimi ve hızı 
İnternetin ortaya çıkardığı felsefeye aykırı. Devlet, bürokratik bir kadroya, kagıt üzerinde dar bir 
konuda, mahkeme kararı olmadan internete sansür koyma yetkisi veriyor. Bu Avrupa Birligi nor-
muna, ozgürlükçü bakış açısına uymuyor. Devletin, vatandaşlar adına, neyin mustehcen olduguna 
karar vermesi, demokaratik bir ülkede sansür olarak adlandırılır. Devletin okullarda buna karar 
vermesi doğal olabilir.

Bu konuda dikkati çeken bir gariplik, Bilgi Toplumu Dairesinin 5 kisiyle baslarken, TK içinde San-
sür dairesin 90 kisiyle baslaması. TK 'nın ana işi olan serbestleme ve düzenleme dışında, e-imza, 
telefon dinleme ve interneti sansürleme işlerini üzerine almasıdir.

İkinci onemli panelimiz, e-devlet kapısı ve e-devlet uygulamalarıdır. E-devlet kapısı, bakanlar kuru-
lu karairıyla, ozellesecek olan TT'ye verildi. TT ozellesince, uzun bir donem beklemeden sonra, bir 
uydu şirketi olan Türksat e-devlet kapısını kucağında buldu. Kapının 2006 içinde açılması gereki-
yordu. Henüz açılmadı. Panelde son durumu ogrenme sansımız olacak.

Cumartesi gunu 3G panelinde işin zorlukları, getirisi ve gotürüsünü tartışacağız. Daha sonraki 
serbestleşme Paneli ise internet ve Telekom sektorünün kanayan yarasını bir kere daha masaya 
yatıracaktır. Türkiye TT satışından gelecek paraya odaklandı, ve ana meselenin serbest ve adil 
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bir pazar oldugu gercegini atladı. TK cok gec kuruldu, ve maalesef ana gorevini henuz yapamadı. 
Serbestlesmenin basarısını olçen bir indeks, pazara yeni giren oyuncuların toplam pazar payıdır. 
Bu Türkiyede henüz %2 ulasmaya çalışıyor. Güçlü bir hakim operatorün oldugu almanyada %10 
civarında. Rekabet Kurumu, TT'nin ozellesmesine izin verirken, kablo altyapısının alternatif bir 
telekom altyapısı olduguna isaret etti. TK'nin kablo oparatorlerine lisans vermesin ardından, kablo, 
tabir caizse devletlestirildi, mahkemelik oldu. Kablo-ıinternet dünyada genişbantın onemli bir sağ-
layıcısı olmasına ragmen, Turkiye'de kablonun liberallesmesinin bir takvimi bile yok. Türk telekom 
kamu tarafından hala bir rekabet ustu bir kamu sirketi olarak algılanıyor. Rekabet Kurumu ile TK 
arasında yetki karmasasi var. 2004 basinda TT'nin tekeli kalktı ama fiili tekel, büyük olçüde devam 
ediyor.

Konferansın son paneli Bilgi Toplumu Bakanlıgı ve yazılım sektoru başlığını tasıyor. Turkiyeyi Bilgi 
Toplumuna tasiyacak yapılanmayı ve yazılım sektorunu bunun nasıl motoru yapacagımızı siyasetci-
ler ve STK arasında konuasacagız.

Bilgi Toplumu hedefine ulaşmada Bilişim olmazsa olmaz bir on koşul, ama hayatın tüm boyutların 
değişmesi soz konusu. Bilim, teknoloji, inovasyon, kültür, tarım, sanayi , kalkınma politikalarının 
birbiriyle uyumlu olması gerekir. Bu konularda ekonomistleri, sosyologları da aramıza çekebilme-
liyiz.

Biz, İnterneti çok onemsiyoruz. Bu konferanslarıda genelde interneti, ozelde Türkiye interneti tar-
tışacak, toplumun gündemine koyacak, ve ülkemizin gelişmesine katkı verecek bir platform, ortak 
akıl için bir ortam olarak tutmaya çalısıyoruz, çalışacagız. İnternet konfernası içinde, bir kamunet 
konferansı yapmak, ülkenin Bilgi Toplumu ve e-devlet çabalarının gozden geçirileceği, geri besleme 
yapılacagı bir dost ortamı yapmak istiyoruz.

Bunda bugune kadar istediğimiz başarıyı elde edemedik ama bu davet bizim!

Katkı veren herkese tekrar teşekkür eder, başarılar dilerim

Mustafa Akgül

GİRİŞ
Haber; her hangi bir bilginin toplanıp bireyle-
re aktarılmasının temelidir aslında. Günümüzde 
haberlerin okunma kaynağının ağırlığı hala gün-
lük evimize gelen gazeteler olsa da internetten 
okunma ve takip edilme oranları yadsınamaz 
düzeydedir. Birçok kişinin internet sebebi ile 
günlük gazete almayı durdurmasının nedeni de 
anlık ve güncel haberlere ulaşabilme kolaylığı-
dır. 

Haber, bir bireyin yaşamını ilgilendiren geliş-
melerin ve bu gelişmelere ilişkin bilgilerin du-
yurulması olarak düşünüldüğünde, bu haber ya-
pısı bazı olguları da içinde barındırır. Bu olgular 
haberlerin neden gerekli olduğunu da rahatlıkla 
ifade edebilir.

• Beklenen ve beklenmeyen gelişmelerin 
duyurulması
• Belirli alanlarda bilgilerin sunulması
• Belirli yer ve zaman içinde gerçekleşen 
çeşitli olayların, ve soru işaretlerinin ortadan 
kaldırılması
• Yeni durum ya da olayların gelişim ve 
etkilerinin yansıtılması
• Tüm sektörlerden tüm kişiler hakkında 
bilgiler iletilmesi
• Her türlü olayların, gelişmelerin tarafsız 
bir biçimde anlamlandırılması
• Her türlü raporların sunulması
• Bireylere yeni evreni, yaşamı tanıtan bir 
yüz sağlanması
• Yeni haberlerin anlatımıyla geleceğe ayna 
tutma

• Çevrenizde duyamadığınız her türlü 
gelişmelerin sunulması
• Yaşam dünyasının insanı ile haber sunan 
arasındaki bilgi köprüsü
• Henüz bulunmuş, ya da önceden bulunsa 
bile yeni ortaya çıkmış taze bilgilere ulaşma
• Haberlerin bir yaşam hikayesini sunma
• İnsanının ilgisini çekecek bütün olaylar
• Yeni bilgileri öğrenme gereksinimi

İNTERNET ORTAMINDA HABER
İnternet ortamında haber alma ve haberleri oku-
ma kavramı günümüzde çok yaygınlaşmış bir 
olgudur. Kullanıcılar haberi internetten almak 
hem memnun durumdalar hem de bu şekilde al-
maları için çok fazla nedenleri vardır. İnternetten 
haber alma öncelikle ücretsizdir. Bu internetten 
habere gösterilen ilginin en büyük sebeplerinden 
biridir. Diğer önemli sebep ise habere anında ve 
canlı olarak ulaşabilme olanağıdır. Bu sayede 
bir sonraki gün yer alacak haberin sahibi gazete-
yi almaktansa internet tercih edilmektedir. 

İnternet çok sayfalı bir ansiklopedik gazetedir. 
Parayla alacağınız bir gazetede bulabileceğiniz 
haberden kat kat fazla haberi bir anda bulabilir-
siniz. Üstelik istediğiniz haberi normal gazetede 
sayfa sayfa aramaktansa bir çırpıda bulabilirsi-
niz. Ya da Radyo/TV/Gazetelerde hiç çıkmamış 
bir haberi de internette bulabilme şansınız yük-
sektir. İnternette haberler çok sık şekilde güncel-
lenirken benzer konulardaki eski haberlere anın-
da ulaşabilme şansınız yüksektir. Ancak bunu 

Aytaç Mestçi
Beykent Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
aytacmestci@beykent.edu.tr

İnternet Pazarlama.net, aytac@internetpazarlama.net

TÜRKİYE HABER SİTELERİ
REKLAM - PERFORMANS DURUM RAPORU - 2007
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evinizdeki gazete ile yapmak istiyorsanız şimdi-
den bir arşiv odası hazırlamaya başlamalısınız. 
Yine internette hizmet veren bir gazete, normal 
hizmet verene oranla daha fazla editöre sahip 
olabilir, daha fazla kalemin yorumlarına ulaşı-
labilir. Okuyucuların haber ve yazar hakkında 
değerlendirmesi anlık yapılabilir. Yine çıkan 
haberlerden ilginizi çekenleri anlık bilgisayar 
çıktısı alınması ya da makasla kesip saklamak 
yerine bilgisayarda saklanması daha kolaydır. 

TÜRKİYE HABER SİTELERİ 
REKLAM - PERFORMANS 
DURUM RAPORU

Türkiye Haber Siteleri Reklam – Performans 
Durum Raporu bir yıllık bir çalışma sonunda 
tamamlanmıştır. Bu rapor için öncelikle güncel 
haber sunan, bu doğrultuda doğrudan internet si-
tesinden reklam yayınlayan ve Türkiye bazında 
en çok ziyaretçisi olan 50 haber sitesi izlemeye 
alındı. Ölçüme başladıktan iki ay sonra 25 Şubat 
2006 yılında bu 50 site 25’e indirildi. Bu sitele-
rin günlük farklı banner yayınlama ve ziyaretçi 
sayıları kontrol edildi. 

25 sitenin ikinci kontrolü 25 Temmuz 2006 yı-
lında yapıldı. Bu kontrolde yine alexa rankleri 
ve Türkiye’deki sıralamaları ölçüldü. Son de-
ğerlendirme 3 Mart 2007 yapılarak daha evvel 
alınmış olan veriler tekrar alınarak karşılık kar-
şılaştırma yapılarak. Bir yıllık akış içinde Türki-
ye haber sitelerinin reklam – performans durum 
değerlendirmeleri ortaya çıkartılmıştır. Bu süre 
zarfında yeni açılmış ve belirtilen performansa 
çıkmış siteler değerlendirmeye alınmamıştır.

Türkiye Haber Siteleri Reklam – Performans 
Durum Raporu’nda yer alan siteler alfabetik 
olarak şu şekilde sıralanmaktadır;

1. ajansspor.com 2. aksam.com.tr
3. aktifhaber.com 4. atv.com.tr
5. bugun.com.tr 6. cnnturk.com
7. haber3.com 8. haber7.com
9. haberturk.com 10. habervitrini.com
11. hurriyet.com.tr 12. iha.com.tr
13. internethaber.com 14. kanald.com.tr

15. medyatava.net 16. milliyet.com.tr
17. mynet.com 18. nethaber.com
19. ntvmsnbc.com 20. radikal.com.tr
21. sabah.com.tr 22. samanyoluhaber.com
23. showtvnet.com 24. yenisafak.com
25. zaman.com.tr

İNTERNET’TEKİ TÜM SİTELERE 
GÖRE TÜRK HABER SİTELERİ

Şu an dünyada yaklaşık 180 milyon web sitele-
rine ait host adresi bulunmaktadır. Bu sitelerin 
hepsi bir haber sitesi gibi her gün yüzlerce içe-
rik girmese de, her gün 10 bin sitenin eklendiği 
bu ağda gülcü yer edinmek etkili bir hizmetle 
gerçekleştirilebilir. Bu açıdan ilk 11 siteye bak-
tığımızda dünya çapında en yüksek ve en düşük 
sıralamalara baktığımızda 98 ile 2.616 görül-
mekte. 

Bu rakamlar bir site için gerçekten iyi pozisyon 
değerleridir. Bu açıdan baktığımız da mynet.
com 25 Şubat 2006’da 98’inci sırada yer alır-
ken 2006’nın Temmuz’unda 126’cılığa ve 3 
Mart 2007’de de 171’e kadar gerilemiştir. İlk 11 
sitede ağırlıkla da olsa pozisyonlarda gerileme 
görülürken hurriyet.com.tr’de ilk ölçüme göre 
4 puan ilerleme görülmekte. Yine internethaber.
com sitesi 25 Temmuz 2006’da 821’inci pozis-
yonda iken 3 Mart 2007’de 745’e ulaşmıştır. 
Dikkati çeken bir başka site olan zaman.com.
tr 25 Temmuz 2006’da 2.089’cu iken 3 Mart 
2007’de 1.900’e kadar yükselmiştir (Şekil 1).   

TÜRKİYE’DEKİ TÜM SİTELERE 
GÖRE TÜRK HABER SİTELERİ

Türkiye’de şu anda “.tr” uzantılı toplam 100 
bine yakın , ”.com - .net vb” uzantılı 150 bine 
yakın olmak üzere yaklaşık 250 bine yakın host 
adresi bulunmaktadır. Yine bu kadar host adresi 
bulunan ülkemizde yılda tahmini 10 bine yakın 
artış göstermekte. Bu kadar çok sitenin yer aldı-
ğı bir platformda yine haber sitelerinin ön plan-
da olması ve ilk 500 site içinde yaklaşık 60 tane 
haber sitesi olması gerçekten ülkemizde haber 
sitelerine gösterilen ilginin yadsınamaz olduğu-
nu göstermektedir. 

3 Mart 2007’de yapılmış olan son değerlendir-
meye göre ilk dokuz sırada yer alan haber site-
lerine Türk Haber Site Sıralaması değerlendir-
mesi1 olarak baktığımızda, 25 Temmuz 2006’ya 
nazaran çok fazla değişiklik görülmemektedir. 
Yine de haberturk.com sitesinin bir sıra yük-
selerek 4 sıraya ilerlediği görülmektedir. Ha-
ber7.com’da da iki sıralık yükselişle 5’inciliği 
almıştır. Dikkat çeken bir düşüş sabah.com.tr si-
tesindedir. Sabah’ın sitesi 25 Temmuz 2006’da 
4’üncü sırada iken 7’nciliğe gerilemiştir. Son 
olarak zaman.com.tr sitesinin 11’inci sıradan 
9’uncu sıraya yükselişi görülmektedir (Şekil 2).

Türkiye’de bulunan tüm sitelere göre haber 
sitelerinin sıralamasına baktığımızda geçtiği-
miz yıla oranla birçok sitenin üst pozisyonlara 
gelerek haber sitelerini zorlamaya başladığını 
görülmekte. 25 Temmuz 2006’da 50.000 Türk 
Sitesi arasında 1’inci sırada bulunan mynet.
com 4’üncülüğe, 2’nci sırada bulunan milliyet.
com.tr 8’inciliğe, 4’üncü sırada olan hurriyet.
com.tr 9’unculuğa, 15’inci sırada olan inter-
nethaber.com 16’ıncılığa, 11’inci sırada bu-
lunan sabah.com.tr 17’inciliğe, 22’nci sırada 
bulunan ntvmsnbc.com 34’üncülüğe, 32’nci 
sırada bulunan zaman.com.tr 38’inciliğe dü-
şerken, 14’üncü sırada bulunan haberturk.com 
11’inciliğe, 17’inci sırada bulunan haber7.com 
1 Türk Haber Site Sıralaması Değerlendirmesi; Türkiye’de 
hizmet veren ve değerlendirmeye alınmış olan 25 haber 
sitesinin sıralaması. 

14’üncülüğe yükselmiştir.

Bu açıdan bakıldığında haberturk.com ve ha-
ber7.com siteleri etkili yükseliş göstererek zi-
yaretçi sayılarında artış sağlamışlardır.

TÜRKİYE’DEKİ HABER
SİTELERİNİN ZİYARETÇİ
ORANLARI
Normal bir sitede olduğu gibi haber sitelerinin 
(portallerinin) çok yüksek sayıda ziyaretçi ka-
zanması aslında çok yüksek tirajlı bir gazete 
satışı gibidir. Türkiye’deki internet haberciliği-
nin geleceğinde yurtdışındaki ülkelerdeki gibi 
ücretli haber okuma olacağını düşündüğümüz-
de daha hızlı ve daha güncel haberlere karşı bir 
ücret alınması kavramında daha fazla ziyaretçi 
olan sitelerin daha fazla gelir elde edeceğini 
göstermekte. Türkiye’de 25 haber sitesinin ge-
nel sayfa ziyaretçi sayılarına bakıldığında aylık 
sayfa ziyaretçi sayısı ortalaması 1.971.003.798 
olarak görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında en 
çok ziyaret edilen 11 haber sitesi Sayfa Ziyaret 
Sayısı oranları şu şekilde görülmektedir (Şekil 
3).

Yine Türkiye’de 25 haber sitesinin gün başına 
genel sayfa Tekil Ziyaretçi2 sayılarına bakıldı-
ğında günlük sayfa ziyaretçi sayısı ortalaması 
59.240.863 olarak görülmektedir. Bu açıdan ba-
kıldığında en çok ziyaret edilen 11 haber sitesi 
Gün Başın Tekil Ziyaret Sayısı oranları şu şekil-
de görülmektedir (Şekil 4).

TÜRKİYE HABER SİTELERİ
REKLAM GELİRLERİ
Bir gazetenin en büyük gelirleri gazetesine al-
dığı reklamlardır. İnternet ortamında da durum 
farklı değildir. Haber hizmeti veren bir sitenin 
güncel haberlerini sunabilmesi için aktif bir ekip 
çalıştırmak zorundadır. Bu ekibin sürekliliğinin 
sağlanması yine internet ortamında aldığı rek-
lam bütçeleri ile gerçekleştirilebilir. Bu açıdan 
2 Tekil Ziyaretçi; Belli bir zaman aralığında bir siteye erişen 
kullanıcıların bir kez olarak sayılan ziyaretçi rakamıdır.
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bakıldığında 25 haber sitemizin aldığı reklam 
çeşitlerine göre kazanılan bütçelerinin değerlen-
dirmeleri yapılmıştır.

468x60 Banner tipine göre aylık kazanç oranları 
ortaya çıkarılmıştır (şekil 5). 25 haber sitesinden 
468x60 Banner tipine göre aylık kazanılan top-
lam bütçe 316.000 $ dır. 

468x60 Banner tipine göre en fazla bütçe kaza-
nan site haber7.com olurken ilk 11 site içinde 
en az kazanan % 3 ile zaman.com.tr sitesidir. 
Zaman.com.tr ile 468x60 Banner tipine göre 
aynı oranda kazanan diğer haber siteleri iha.
com.tr,  atv.com.tr,  bugun.com.tr haber site-
leri olarak görülmektedir.

468x60 Banner tipi haricinde flash tabanlı bir 
çok değişik tipte reklam çeşitleri sitelerde yer 
almaya başlamıştır. Hatta bu sayede 468x60 
Banner tipi reklamlar günden güne ölü noktalar 
haline gelmesiyle alternatif flash reklam çeşitle-
ri internet reklamcılığının gereksinimleri haline 
gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında farklı banner 
tiplerine göre 25 haber sitesinin aylık kazanılan 
toplam bütçe 440.000 $ dır. 

Diğer banner tiplerine göre kazanç oranlarına ba-
kıldığında en yüksek oran % 14 ile mynet.com 
olarak görülmektedir. Onu % 13 ile ntvmsnbc.
com ve % 12 ile haber7.com izlemektedir.  Di-
ğer banner tiplerine göre ilk 11 sitenin kazanç 
oranlarına en düşük oran %4 ile zaman.com.tr 
görülmektedir. Ancak ilk 25 site içinde değer-
lendirildiğinde en düşük oranlar radikal.com.
tr, nethaber.com, atv.com.tr, medyatava.net, 
bugun.com.tr siteleri olarak görülmektedir. 

Haber sitelerinin yıllık kazanç oranları diğer ül-
kelere nazaran çok yüksek olmasa da yıldan yıla 
hızlı bir yükseliş göstermektedir. 2007 yılında 
ölçülmekte olan 25 haber sitesinin yapılan öl-

çümlere göre yıllık aldığı kazan miktarı toplam 
9.072.000 $’dır.  

Banner yıllık kazanç oranlarına bakıldığında 
en fazla gelir elde eden haber sitesi %15 oran-
la haber7.com sitesi görülmekte. Bunu % 11’le 
ntvmsnbc.com ve milliyet.com.tr haber siteleri 
takip etmektedir. Yıllık internet reklam gelirleri-
ne göre ilk 11 sitenin kazanç oranlarına en dü-
şük oran % 4 ile zaman.com.tr görülmektedir. 
Ancak ilk 25 site içinde değerlendirildiğinde en 
düşük oranlar radikal.com.tr, cnnturk.com, 
atv.com.tr, bugun.com.tr siteleri olarak görül-
mektedir (Şekil 7). 
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Şekil 1: İnternet’teki Tüm Sitelere Göre Türk 
Haber Siteleri Karşılaştırması
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Şekil 2: Türkiye’deki Tüm Sitelere ve Türk Ha-
ber Sitelerine Göre Karşılaştırma
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Şekil 3: Türk Haber Sitelerinin Sayfa
Ziyaretçi Oranları

S itelerin G ün B aş ına T ekil Ziyaretçi Oranları

 hurriyet.com.tr
19%

 mynet.com
19%

 milliyet.com.tr
20% haberturk.com

11%

 haber7.com
6%

 internethaber.com
5%

 sabah.com.tr
7%

 ntvmsnbc.com
3%

 zaman.com.tr
3%

 showtvnet.com
4%

 aksam.com.tr
3%

 mynet.com
 milliyet.com.tr
 hurriyet.com.tr
 haberturk.com
 haber7.com
 internethaber.com
 sabah.com.tr
 ntvmsnbc.com
 zaman.com.tr
 showtvnet.com
 aksam.com.tr

Şekil 4: Türk Haber Sitelerinin Gün Başına 
Tekil Ziyaretçi Oranları

Aylık  468X 60 B anner K az anç ları
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Şekil 5: Aylık 468x60 Banner
Kazanç Oranları

Diğer T ip B anner K az anç  Yüz deleri

 haber7.com
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 mynet.com
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Şekil 6: Diğer Banner Tiplerine Göre
Kazanç Oranları

Yıllık  B anner K az anç  Yüz deleri
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 mynet.com
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 milliyet.com.tr
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 hurriyet.com.tr
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 haber7.com
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8%

 aks am.com.tr
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 internethaber.com
7%

 zaman.com.tr
4%

 mynet.com

 milliyet.com.tr
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 haberturk.com

 haber7.com

 internethaber.com

 s abah.com.tr

 ntvms nbc.com

 zaman.com.tr

 s howtvnet.com

 aks am.com.tr

Şekil 7: Tüm Banner Tiplerine Göre
Yıllık Kazanç Oranları
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ÖZET
Medyanın geleceği ya da geleceğin medyası… 
Hala birçoklarının televizyonu ve radyoyu en 
etkin mecra olarak görümesine rağmen belki de 
fark edilmesi gereken; ünlü iletişim kuramcısı 
Marshall Mc Luhan ‘nın dediği gibi mecranın 
aslında mesajın kendisi olduğudur. 

GİRİŞ

Peki, internet bir mesaj mıdır? Mesajsa, kimedir? 
Kaç kişi görmüştür? Kaç kişi mesajın sadece bir 
kısmını kaç kişi tamamını almıştır. Peki, mesajı 
alanların kaçı Kadıköy yaşayan, 25 yaşında ve 
2000 YTL’ nin üstünde geliri olan PC kullanıcısı 
erkek hedef kitledir? Ya da mesaj en sık hangi 
gün hangi saat aralığında iletilmiştir.  Bu kadar 
yeterli mi. Asla… Çünkü mesaj alındıktan son-
ra da ne yaptıklarını bilmemiz lazım. Mesaj ile 
ilgili siteye yönlenmişler mi, site de ne kadar 
süre geçirmişler, siteye ne kadar bilgi bırakmış 
ne kadar para harcamışlardır. Ve bunları mesajı 
aldıktan ne kadar gün sonra yapmışlardır…

BÖLÜM

Dijital mecralar artık reklamcılara insanlar ile 
daha önce hiçbir mecranın imkân vermediği ka-
dar çok etkileşim kurmasına izin vermekte.  Bu 
da yeni nesil reklâmcıların, ajansların, yarışma-
ların, reklâm verenlerin ve yayıncıların ortaya 
çıkmasına yol açmaktadır. Bu değişim gelişmiş 
pazarlarda zaten çok daha önceden başlamıştı, 
çok hızlı ve dinamik bir şekilde bütün pazarları 
etkiledi ve Türkiye’de şu anda bu etkinin so-
nuçlarını her geçen gün artan bir biçimde his-
setmekte. İnternet reklâm pazarı 2006 yılında 
20 milyon doları geçti ve bu büyüme katlanarak 

hızlanmakta. Toplam mecra harcamaları arasın-
da Türkiye’de % 2, Batı Avrupa pazarlarında   % 
5,6 pay alan internet reklamcılığı aslında sadece 
bannerlardan ibaret sığ bir göl değil, ne kadar 
derine ineceğimizi şu anda alsa bilemeyeceği-
miz bir okyanusa benzemektedir.  Bu okyanusta 
her parçanın (yayıncı, reklamcı, reklam veren) 
büyük rolü ve sorumluluğu vardır. Çünkü artık 
herkes bilinmeyen sularda keşfe çıkmış bir ge-
minin üstünde yolculuk etmekte ve, Büyürsek 
beraber, batarsak beraber inancı ile yol almak-
tadır.

Son zamanlarda özellikle Amerika pazarında 
birçok girişimcinin ağzını sulandıran satın alma-
ların gerçekleştiği internet yayıncılık piyasasın-
da birkaç tipte iş modeli ön plana çıkmaktadır. 
İnternet ilk kurulduğundan bu yana değişim ve 
gelişim göstererek adeta yaşayan bir ekosisteme 
dönüşmüştür. Her ekosistemde olduğu gibi bu 
ekosistemde de büyük ve küçük oyuncular var-
dır.   Küresel boyutlarda dev kitleleri etkileyen 
süper siteler, belli çapta bir topluluğu kendine 
bağlayan niş siteler ekosistemdeki en etkin ele-
manlardır. Bunun yanı sıra birçok hizmeti bir 
araya getiren kokteyl siteler, hiçbir zaman çok 
kişiye ulaşamamış ve yaratıcıları tarafından da 
artık çok ilgilenilmeyen kenar siteler, hiç kulla-
nılmayan çöp siteler, paylaşım platformu olan 
bloglar, özgün ansiklopedi siteleri vikiler gibi 
birçok oyuncu daha eklenince çok hareketli bir 
ekosistem ortaya çıkmaktatır.

Bu ekosistemimin içinde reklâmcılığın ve 
reklâmcıların nerede durmakta, nereye doğru 
gitmekte olduğu ise tamamen farklı bir bakış 
açısı gerektiriyor. İnternet reklâmcıları, diğer 
mecra reklâmcılarının aksine sadece yaratıcılı-

İNTERNET REKLAMCILIĞI: DÜN, BUGÜN VE YARIN

Cengiz Coşkun
Carat Medya
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Meltem Özçelebi
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ğa değil aynı zamanda daha fazla teknik bilgi 
ve stratejik planlamaya ihtiyaç duyuyorlar.  İn-
terneti bu kadar farklı ve güçlü kılan şey, bütün 
mecralardan daha fazla olasılığa imkân verme-
sidir. Bir internet reklamı direk satış için yapı-
labilir, veri toplamak, marka bilinirliği ya da bir 
kampanyayı duyurmak için de yapılabilir hatta 
sadece bir internet reklamı ile bütün bunlar aynı 
süreç içinde de yapılabilinir.  Artık nerdeyse her 
iletişim kampanyasında internetin de kullanıldı-
ğını görebilirsiniz. Bir lansman, bilinirlilik ya da 
indirim kampanyası için fark etmez, kesinlikle 
artık insanlar markaları internette görmek isti-
yorlar hem de eğlenceli bir şekilde.

İnternet farklı starteji ve taktikleri diğer bütün 
mecralar ile etkileşimli bir şekilde uygulayabi-
lir. Gazete ve T.V. lansman duyurusu yaparken, 
internet, satış ekibine ürüne uygun insanlardan 
oluşana bir veri tabanı oluşturmakta yardımcı 
olabilir. Ya da ürün hakkında kullanıcı anket so-
nuçları ve yorumlar ile araştırma ve geliştirme 
ekibinin geri dönüşler almasına da yarayabilir. 
Görülmektedir ki internet markalar  için çok 
güçlü bir silahtır ve online strateji reklamcılıkta 
çok büyük önem kazanmıştır. Online ve offline 
kampanyaların etkilerinin ölçümlenmesi müm-
kündür. Aynı zamanda online ve offline strate-
jilerin birbiri ile koordineli olması ve ölçüm-
lenmesi, en yüksek etkinin yakalanmasını ve 
gerçek etkilerinin ortaya çıkmasını sağlayacak-
tır. İnternet reklamcılığının sadece birkaç pik-
sel karelik alanlardan ibaret olmadığını çoktan 
fark etmiş olan markalar her geçen gün yeni bir 
online iletişim aracı yaratabilmekte çok başarı-
lılar.  Yine de üzerinden hızlıca geçersek inter-
net reklâmcılarının kullandığı belli başlı araçlar 
şunlarıdır:

- Bannerlar
- Mikro siteler
- Anket/ Quiz ve E-kartlar
- Viral içerikler
- Bloglar
- Dijital Söylentiler
- Oyunlar

Bannerlar zaten standart formatlardan biri ol-
duğu için daha ilgi çekici olanlara geçmek için 
onu atlayacağım. Mikro Siteler bunlardan biri. 
Markanın kendi kurumsal sitesinden ayrı olarak 
bir ürün, hizmet ya da kampanya için tasarlan-
mış küçük web siteleridir. Sadece bir oyundan 
oluşan tek sayfalık bir site de olabilir, başından 
sonuna kadar bir film izlermiş gibi kullanıcıla-
ra deneyim yaşatan site de. Anketler ve quizler 
ise daha çok veri ve geri dönüş toplamak için 
kullanılan araçlardır. Genelde 3 ay sürecek bir 
kampanyanın ilk ve son on gününde kampan-
ya ile ilgili yapılacak anketler optimizasyon ve 
etki ölçümü için önemlidir. Bir nevi dijital odak 
grupları oluşturmaya yarayan bu araçlar saye-
sinde artık her marka tüketicilerin ürün veya 
hizmetleri ile ilgili ne düşündüğünü ve hissetti-
ğini öğrenebilir.

Bloglar yani web günlükleri reklâmcılar için 
sinsi bir araç olarak göze çarpmaktadır. Blog ta-
kipçileri genel olarak blog yazarının düşüncele-
rine kendilerini yakın hissederler. Zamanla ara-
larında bir bağ oluşur bunun sonucunda kullanı-
cılar blog yazarının öneri ve tavsiyelerine takip 
etmeye çalışırlar. Blog sponsorlukları ve blog ile 
yapılacak uzun vadeli çalışmalar blog yazarının 
marka için bir elçi görevi görmesini sağlayabi-
lir. Dolayısı ile bu elçi görevi takipçilerinin de 
marka için olan duygu ve düşüncelerinin etki-
lenmesine yol açacaktır. Biraz daha ileri gidile-
cek olursa birçok pazarlama departmanı forum 
ve fikir paylaşım platformlarında markalarının 
reklâmını ve iletişimini yapmaları için düzenli 
olarak para alan ajanları olduğu da artık bilinen 
bir gerçektir. Çünkü internet özgür bir dünyadır 
ve herkes her şey hakkında istediğini yazabilir. 
Tabii ki markalar kendi imajlarını kontrol etmek 
isterler ve bu da fikir paylaşım köşelerinde ajan-
larının olmasını doğal bir hak olarak görmeleri-
ne neden olmaktadır.

Blogların internet reklâmcılığında olan bir baş-
ka kullanımı da outdoor, indoor ve gerilla uygu-
lamaların paylaşımıdır. Örneğin aslında birkaç 
saatliğine gerçekleştirilmiş olan zeki ve çarpıcı 
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bir outdoor uygulama daha hiç kimse görmeden 
fotoğrafı çekilir ve kaldırılır. Sonra o fotoğraf 
paylaşım platformlarına yüklenir ve böylece 
gerçekte bir elin parmağını bile geçmeyecek 
kadar az kişinin görebildiği outdoor uygulama 
internette milyonlara ulaşabilir.

Viral ya da dijital söylentiler ise uygulaması 
en zor ama başarılı yapılırsa yatırım getirisi 
en yüksek çalışmalardır. Çünkü yayınlamak 
için hiçbir medya harcaması gerektirmezler. 
Büyük kitlelere erişimi ise yine tüketiciler 
sayesinde olur.  Çok zekice görünen bu aracın 
mantığında insanların internette birbirlerine 
iletmek isteyeceği kadar ilginç ve eğlenceli 
bir içeriği marka ile özdeşleştirmek yatar. Bir-
çok farklı yolu ve tarzı vardır. Bazen amatör 
bir kamera kaydı ile yapılırken bazen de çok 
eğlenceli bir e-kart ile yapılabilir. Ne olduğu 
değil ne kadar eğlenceli olduğudur önemli olan. 
Tarz olarak oldukça cesurdur ve kendi içinde 
belli kuralları vardır. En ödüllü reklâmcılar için 
bile biraz fazla “asil” kalan kural ise, içeriğin 
tohumlanması olarak tabir edilen kampanyanın 
internette başlatılma yöntemidir. Hazırlanmış 
olan içeriğin internete ilk ayak basışı şu şekilde 
gerçekleşir. İçerik sadece ama sadece önceden 
belirlenmiş 10 ila 15 arası fikir önderi, eğilim 
takipçisi kişiye e-mail yolu ile ulaştırılır. 
İçeriğin altında mutlaka “Arkadaşıma gönder” 
butonu vardır. İçerik yeteri kadar ilginç ise bu 
kişiler başkaları ile paylaşmak isteyeceklerdir. 
Aslında buna “Ego Reklâmcılığı” da denilir ve 
sebebi insanların ilginç bir şeyi başka kişiler 
ile paylaşarak egolarını tatmin etme isteğidir. 
Bu sayede gönderen kişi de ilginç ve farklı 
olarak görülecektir. Bu hemen hemen hepimizin 
içinde vardır. Sonuç olarak eğer içerik yeterince 
başarılı ise birkaç saatte binlerce, birkaç haftada 
yüz binlerce kişiye ulaşmış dolayısı ile markanın 
da mesajını görmüş olacaktır, hem de hiç medya 
bütçesi harcamadan.   

İnternet reklâmcılarının oyuncaklarından bu 
kadar bahsetmişken en keyifli oyuncağı da 
atlamayalım; Reklâm sunucuları yani ölçüm-

leme araçları. Yazının başında da bahsettiğim 
gibi ölçümleme interneti diğer mecralardan 
ayıran en önemli özelliktir. Ve reklâm bütçeleri-
nin internete kaymasını da sağlayacak olan 
odur. Her pazarlama müdürü yaptığı reklâmın 
ne kadar yaratıcı veya etkileyici olduğuna değil 
nakit olarak ne kadar geri dönüş getirdiğine, 
yani reklâmın yatırım getirisine bakar. İnternete 
teşekkürler ki biz bunu kuruşu kuruşuna hesap-
layabiliriz.

Adserving süreci bannerların reklâm 
sunucularına yüklenmesi ile başlar. Daha sonra 
reklâm sunucu sistemi farklı web site kodlamaları 
için farklı HTML kodları yaratır. Bu HTML 
kodlar yayıncı siteye iletilir ve belirli kurallar 
çerçevesinde reklâmın yayınlanacağı sayfaya 
yerleştirilir. Bu sayede reklâmcılar bannerın 
kaç defa görüntülendiğini ve tıklandığını ölçe-
bilir. Reklâm sunucuları ile daha fazla neler 
yapılabileceğine geçmeden önce internette re-
klâm yayını fiyatlandırılmasının nasıl yapıldığını 
anlamakta fayda vardır.  

Basit internet bilgisi 1: Reklâmın yayınlandığı 
web sayfası her açıldığında veya refresh (yenile) 
gerçekleştiğinde reklâm bir kez gösterilmiş olarak 
sayılır. İngilizce impression anlamına gelen gös-
terim rakamı internet reklâmcılığında en yaygın 
fiyatlandırma seçeneğidir. Bu rakam genelde 
milyonlar ile satılıp alındığı için fiyatlandırma 
bin görünüm yani CPM olarak hesaplanır. 
Yurtdışında oldukça yüksek olan CPM fiyatları 
ülkemizde de yükselme eğilimindedir. Bu fiyat-
lar Avrupa’da ve Amerika’da CPM başına orta-
lama 20 dolarlar civarında iken ülkemizde bu 
rakam nerdeyse beşte biridir. 

Basit internet bilgisi 2: Bannerlar her 
tıklandığında ve kullanıcının arzu edilen web 
sayfasına yönlenmesi gerçekleştiğinde ban-
ner bir kez tıklanmış olarak kabul edilir. 
İngilizce click anlamına gelen tık kampanyanın 
raporlamasında ve etkisinin ölçümlenmesinde en 
yaygın parametredir. Kampanya sona erdikten 
sonra raporlama esnasında reklamcılar genelde 

“tıklanma oranına”  ve “tık maliyetine” dik-
kat ederler. Tıklanma oranı ( CTR ); kampanya 
süresinde reklamın yayındığı sayfada bannerın 
toplam tıklanma rakamının, toplam gerçekleşen 
gösterime bölünmesi ile bulunur. Yani kısaca 
bannerın toplam gösterimde kaç defa tıklandığı 
ile ilgilidir. Örnek olarak 1.000.000 gösterimi 
gerçekleşmiş bir banner 5000 defa tıklanmış ise 
5000 / 1.000.000 işlemi ile  % 0.5 tıklanma oranı 
bulunur. Bu oran bannerın görsel ve kreatif ka-
litesi, reklâmın yayınlandığı sayfa, ürün, marka 
ve kampanya içeriği ile doğrudan ilişkilidir. 
Dünya ortalamalarında tıklanma oranları %0.01 
(çok düşük ) ile  % 4 (çok yüksek ) aralığında 
seyretmektedir.

Tıklanma maliyeti (CPC) ise raporlarda pazar-
lama müdürlerinin en çok ilgisini çeken param-
etredir. Basitçe reklamın yayınlandığı say-
fada geçekleşen bir tık’ ın ne kadar maliyet ile 
gerçekleştiği hesabıdır. Banner yayını için har-
canan maliyetin toplam tık rakamına bölünmesi 
ile bulunur. Örneğin bir yayın için 1.000 USD 
harcanmış ve 4000 tık gerçekleşmiş ise. 1000 / 
4000 işlemi ile 0.25 USD tık maliyeti bulunur. 

Genel olarak internet reklam fiyatlandırılmasının 
nasıl yapıldığını açıkladıktan sonra re-

klam sunucusu sistemi ile daha fazla nelerin 
ölçümlenebileceğine ve bununla beraber gelişen 
farklı fiyatlandırma yöntemlerine geçelim. 

Yeni nesil reklâm sunuları ile reklâmı gören 
kişilerin reklâmı ne zaman, saat, dakika, gün, 
olarak, hangi şehirden, ( hatta bazen semte ve 
daha da ileri gidersek sokak ve apartman’a ka-
dar  detaylanabilir ) gördüğünü ölçebiliriz. Han-
gi işletim sistemi ve web browser  kullandığına 
bakabiliriz. Bannera tıkladıktan sonra ya da 
tıklanmanın olmadığı durumlarda belli bir süre 
içinde banner ile ilgili siteye gitmesi durumunda 
sitede ne kadar süre harcadığını, hangi sayfaları 
ne kadar süre ile gezdiğini, sitede ne kadar har-
cama yaptığını ne aldığını ve ne kadar aldığını, 
hangi bilgi formlarını doldurduğunu hangilerini 
doldurmadan çıktığını bilebiliriz.
Yeni nesil reklâm ölçümleme sistemleri sayes-
inde artık kullanıcı hareketleri tamamen ve 
net bir şekilde izlenebilmektedir. Bunların so-
nucunda reklâm yayın fiyatlandırmalarında sa-
dece CPM yani görünüm değil tıklanma, üyelik, 
form doldurma, reklâm sayesinde gerçekleşen 
satış hacmi üzerinden de fiyatlandırmalar 
yapılabilmektedir. Bu da reklâm verenlerin 
İnternet mecrasına olan güvenini ve mecraya 
ayırdıkları bütçeyi her geçen gün arttırmaktadır. 
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Buraya gelen konuşmacılarının muhtemelen 
hepsi sizlere kendi bilgi ve birikimlerini sun-
maya, kısaca sizlere bireyler vermeye  geldiler. 
Ancak ben tam tersi bir amaç için geldim.
Sizlere bir şeyler vermeye değil, sizlerden bir 
şeyler istemeye geldim..

“Neler  isteyeceğime ” girmeden önce, bunları “ 
Neden ”  istediğimi   anlatmaya çalışayım... 

Günümüzde Internet ve onu verimli olarak kul-
lanmanın bizlere sunduğu nimetlerin, alt alta 
sıralandığında çok uzun bir liste oluşturacağı 
kuşkusuz.

Internet üstündeki hizmet servislerinin günlük 
yaşantımıza yansıttığı, bilgi alma, iletişim,  bil-
ginin paylaşımı gibi uygulamalar, bir devrim 
şeklinde gelişti. 
Bu devrimi yaratan unsurlar, bilginin çeşitliliği, 
bilgiye ulaşma basitliği, bilgiye ulaşma süresi, 
bilginin yayılma /paylaşılma süresi ve bütün 
bunların eski yöntemlere (sistemlere) göre hay-
ranlık yaratacak kadar çok daha düşük maliyet-
ler içerisinde yapılabilmesi oldu.  

Ve de aranılan her bilgiye erişebilme  şansı doğ-
du....

Muhakkak ki bu bilgilerin toplandığı sistemler, 
ortaya yeni bir güç temsilcisi olarak çıkmaya 
başlayacaklar, hatta başladılar...
 
Artık  hepimiz eminiz , kısa bir  süre sonra ak-
lımıza gelen herhangi bir  soruyu, öğrenmek 
istediğimiz herhangi bir konuyu, satın almayı 
düşündüğümüz herhangi bir ürünü yada hizme-
ti,  İnternet üzerinden sunulan servislerden en 

çok beğendiğimize  sorup  cevabını  öğrenebi-
leceğiz, hatta sadece cevap almakla kalmayıp, 
ilgilendiğimiz “şey” ile ilgili alternatif  bilgiler 
de bize büyük güçlerin sahip olduğu nerdeyse 
sınırız bilgi havuzundan süzülerek!  düzenlenip, 
organize edilip sunulmak istenecek.  

Kısacası birileri bizim için bilgileri toplayacak, 
bu bilgiler üstünde çalışacak, düşünecek ve sor-
duğumuz sorunun cevabına, bizler hiçbir  zah-
mete girmeden güvenmemizi sağlayacak bilgi 
hizmetleri üretecekler.

Eminim hepiniz bu örneklere yüzlercesini daha  
ekleyebilirsiniz...

Kısacası bu İnternet çok iyi bir şey...

Gerçi zaman zaman aykırı sesler de çıkmıyor  
değil ama onlar da genellikle bir iki konu üze-
rinde yoğunlaşmış durumda. Başlığımızla ilgili 
olmadığı için o konulara girmek istemiyorum.

Ama  İnternet’ in fikir ayrılığı yarattığı da bir 
gerçek. Örneğin,  kimileri, “ Sosyal İlişkileri Bi-
tirdi ”  derken, kimileri de “ İlişkilerde Patlama 
Yaşandığından !  bahsediyor...

Muhakkak iki tarafın da geçerli nedenleri var-
dır. 

Ancak  benim bahsetmek istediğim konu bunla-
rın dışında...

Birileri bizim için çalışıyor, düşünüyor, karar 
veriyor  diyoruz...Peki, neden yapıyorlar ?

Cevabı çok basit. Ellerindeki bilgiyi kullanma, 

BAĞIMSIZ BİLGİ TOPLUMU DERKEN TAM BAĞIMLI BİR 
DÜNYA’ YA MI GİDECEĞİZ ?

Adnan Tokalıoğlu
adnan@arus.com

sunma gücünü, global ve daha somut bir güç 
olan kazanca  dönüştürmek

Bugüne kadarki uygulamalarından iyi para ka-
zandılar herhalde ki, hem kendileri hem de  Şir-
ketleri  “ Dünya Zenginleri ” listelerinde üst  
sıralarda...Üstelik Şirket geçmişleri pek te eski 
değil.

Peki bu büyük gelişimi sağlayan “ Gelir Model-
leri ” nedir ? 

Donanım üreticilerini bir tarafa bırakıp sadece “ 
yazılım ve hizmet ”  üreticilerine bakacak olur-
sak, hatta değerlendirmemizi daha da daraltıp, 
bilgi, içerik, ürün, hizmetleri ...vs. arayan, orga-
nize eden, sunan yapılar  olarak belirlersek, ne-
redeyse yaratılan tüm geliri Reklamverenlerden  
elde ettiklerini görüyoruz. İçlerinde, hayatların-
da hiç reklam vermeyen şirketlerin de bulunma-
sı galiba hayli ironik bir durum.

Bir de işin “ güç oluşturma ”  boyutuna baka-
lım.

Konuyu sadece İnternet üstünde aranılan bilgiye 
ulaşma, bilgiyi sunma hizmeti veren şirketler ile 
sınırlasak bile yine de karşımıza oldukça ilginç  
bir tablo çıkıyor.

Önceleri İnternet kullanımıyla ilgili,  hangi ül-
keden, hangi şehirden, hangi saatlerde , hangi 
sitelerde bir hareket olmuş vs gibi biraz daha 
masum sayılabilecek bilgiler toplanırken,  de-
vamında açtığımız her web sayfası ve içeriği 
referans bilgi olarak toplanabilir hale gelmeye 
başladı.  Derken içerik, ürün, hizmet sunmaya 
çalışanlar ile bu bilgilere ulaşmaya çalışanların 
gerek coğrafi gerekse kültürel özelliklerine iliş-
kin İnterneti kullanım şekilleri, nedenleri detaylı 
olarak kayıtlanmaya başlandı. Daha sonra kişi-
sel bilgilerimizi bile bu sistemlerin bilgi havu-
zuna gönüllü olarak kaydettirmeye başladık. 

Muhtemelen önümüzdeki dönemde  herkesin 
ilgi alanları, ihtiyaçları gibi konularda da yön-

lendirmeler yapılabilir hale gelecek...  

Bir çoğunuzun da tahmin edeceği üzere, bu tip 
bilgilere sahip olmak  çok önemli.. 
Hele bu bilgilerin sadece bir – iki  şirket  tarafın-
dan kayıtlanıyor olması , ülkemiz ekonomisi üs-
tünde çok büyük bir güç oluşturabilir ve bu güç 
çok değişik amaçlı olarak değerlendirilebilir. 

Bu durumda herhangi bir olumsuzlukla karşı-
laşmamak için benzer güçlerin kendi içimizde 
“ yerel ” olarak ta oluşturulması gerekiyor. Ve 
devamındaki amaç ta  yerel yapılarımızın ulus-
lararası arenaya açılması olmalı. 

 Hepinizin bildiği gibi, eğer işinize sadece tek 
bir seçenek yaratırsanız, kendinizi bu seçeneği 
sunan yapıya teslim etmiş olursunuz  ve yapmak 
istediğiniz her şey için, neredeyse ondan izin al-
mak zorunda kalırsınız. 

Ve şu haliyle de bizlere bu seçenekleri sunanlar 
sadece birkaç büyük oyuncu.  Ve büyük oyuncu-
lar hiçbirimizin, hatta kendileri dışında kimse-
nin bu sahada top koşturmasına izin vermez..

Bundan dolayı öncelikli olarak seçeneklerinizi 
arttırabileceğiniz yerel platformların teşvik edil-
mesi ve öncelikli olarak kullanılması gerekir

Peki, şartlar böyle ise bizim ne yapmamız
lazım ?

Bunun da cevabı basit...

Yöntemiyle, değerlendirmeleriyle ve hatta ya-
pabilirsek ilave düşünce ve teknoloji katkısıyla 
kendi “ Yerel ” uygulamalarımızı başlatmak.
Ama global yapıları da kullanmayı ihmal etme-
den.. Hatta onları,gerekli dersleri de çıkararak 
izlemeyi sürdürmek kaydıyla... 

Kendi hizmet sitelerimizi de kurmalı, kendi bilgi 
toplama, düzenleme, karar verme ve bu bilgileri 
sunma  sistemimizi  oluşturmalı, kısacası  ulus-
lararası yapıların kendi pazarımızda  bizi geç-
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mesine ve söz sahibi olmasına izin vermemeye 
çalışmalıyız..
 
Hepinizin bildiği gibi Avrupa yıllardır bu tarzda 
projeleri  gerçekleştirmek için çalışıyor zaten..

Bahsettiğim çözüm ne bir temenni, ne de bir 
fantezi...

Çünkü bizim bu tip yapılarımız zaten var..

İçerik ve bilgi aramada,  global uygulamalar ka-
dar başarılı yerel şirketimiz  var..

Sürekli olarak büyüyen ve genişleyen E-ticaret 
sektörüne katkı olarak; Ürün arama konusunda 
global şirketlerden çok daha başarılı yerel şir-
ketimiz var.

Sanal Bayi oluşturma ve Fiyat karşılaştırma ko-
nusunda da şimdilik rakipsiz çalışan yerel şir-
ketlerimiz var...

Kısacası, “ Neden ”  sorusunun cevabı bunlar..  

Şimdi de sizden “ Neler istediğimi ”  açıklaya-
yım...

Gelin tüm arama, bulma, buluşma, buluşturma-
yı,  öncelikle “ Yerel ” sitelerimizde  yapalım. 

Tatmin olmazsanız zaten diğer seçenekleri kul-
lanabilirsiniz..
Ama Yerel sitelerimizin kullanımı arttıkça  rek-
lamverenlerin de ilgisini çekecektir. Böylelikle 
yerel oyuncularımız  da kendi yapılarını geliştir-
me şansı bulabilirler.. 

Ve siz sayın Hocalarımız. Öğrencilerinizin üze-
rinde çalıştığı projelere güveniyor ve Ülkemiz 
için gerekse de dünya ölçeklerinde başarılı 
olacağını düşünüyorsanız, bu tip projelere eli-
nizden gelen tüm desteği verin. Hatta gerekirse 
onların adına gidip yatırımcıların kapısını çal-
maktan bile gocunmayın. Unutmayın ki bu gün 
imrenerek bahsettiğimiz  bir çok Dünya devi 
olan şirketler, Üniversite sıralarında yapılan ça-
lışmalarla başladı, ve  Üniversite imkanlarıyla 
desteklendi..

Ve siz, sayın reklamverenler.. Tanıtımınızı, satış 
ortaklığı gibi ilişkilerinizi 
“ Yerel ” sitelerimiz kanalıyla da yapın. 

Sizler, bizler, hepimiz onları desteklersek, onlar 
da kendilerini geliştirme şansı bulacaklardır. Ve 
unutmayın ki, ancak bu durumda  bizim de ken-
di Dünya devlerimizi yaratma şansımız olabilir 
ve yaratılan kazancın vergisi de bizim kendi 
Devletimizin kasasına girer...

ÖZET
Günlük konuşmalarda kullanılan bazı deyişlerin 
nasıl doğduğunu, nasıl tutulup geniş kitlelerce 
kullanıldığını ve nasıl öldükleri, popüler bir 
web sitesi olan Ekşi sözlük üzerinde incelendi. 
Çıkan sonuca göre; toplulukta daha popüler 
olan kullanıcılar daha fazla deyiş yaratıyor ve 
kullanıyorlar. Nedensellik ise bu araştırmanın 
kapsamına girmiyor.

Bu makalenin amacı, günlük konuşma kalıpla-
rının yaşamlarının izini sürmektir. Bir deyişin 
ortaya çıkışı,  yayılıp tutulma süreci, eğer tutul-
mazsa ölüşü gözlenecektir. Ayrıca, deyişin yara-
tıcıları üzerine de odaklanılacaktır. Bu projenin 
cevaplamaya yeltendiği soru: “Tutulan deyişleri 
kim yaratır ve bu deyişleri yaratan ve kullanan-
lar hep popüler kişiler midir?” Tüm bu soruları 
cevaplamak için, kolektif, çok kullanıcılı bir web 
sitesi olan ‘ekşi sözlük’ verisi kullanılacaktır. 
Özellikle bu sitenin seçilmiş olmasının sebebi, 
metin tabanlı büyük bir veritabanına sahip ol-
ması, çok kullanıcılı bir ağ oluşu, ve popülarite 
ölçümünün mümkün olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal dilbilim, 
İnternet, sosyal ağ analizi, memetik

1. GİRİŞ

İlk kim “Fol yok yumurta yok” demiş? Cevap 
yok? Peki, bu deyiş ne zaman yayıldı? Yine 
cevap yok? Belki soru yanlıştı; neden insanlar 
bu deyişi bu kadar uzun süredir kullandılar? İlk 
kullanan kişi neden böyle yeni bir terim yarat-

mıştı? İşte bu makale bu tip soruları yanıtlamaya 
çalışacak.

Fikirlerin, düşüncelerin veya deyişlerin yaşam-
larının izini sürmek zordur. İlk olarak,  ağızdan 
her çıkan kelimenin saklandığı bir veritabanı 
yoktur. İkincisi, insanlar arasındaki sosyal iliş-
kilerin tam olarak incelenmesi imkânsızdır. Son 
olarak da, bir deyişi anlamanın, hatırlamanın ve 
kullanmaya karar vermenin ardında yatan zihin-
sel süreçlerin tam olarak incelenmesi çok zor bir 
iştir.

Bu makalenin tezi, kişilerin popülerlikleri ile 
yeni icat edilen deyişleri kullanma eğilimleri 
arasında korelasyon olduğudur. Özellikle, sos-
yal bir grupta, bir kişinin yeni deyişler yaratma 
veya önceden yaratılmış deyişleri daha kapsamlı 
olarak kullanabilme gücü, o kişinin grup için-
deki popülaritesiyle ilişkilidir. Nedensellik, bu 
makalenin kapsamı dışındadır.

Belirsizliği gidermek için, terimleri netleştire-
lim. Popülariteyi nasıl ölçeriz? Bu, ileriki bö-
lümlerde çözeceğimiz zor bir hesaplama. Her 
ağızdan çıkan kelimeyi barındıran bir veritabanı 
var mı? Hayır. Peki ya sosyal ağlar? Doğal dil-
leri kullanan kişilerin bir topolojisi var mı? O 
da yok.

Artık 21. yüzyıldayız; dünya inanılmaz bir 
hızla değişti. Tüm dünya, tek bir ağda birleş-
ti: İnternet. İnternet bizlere, gerçek insanların 
oluşturdukları ağlar sunuyor, örneğin arkadaşın-
arkadaşı ağları veya çöpçatanlık siteleri, ayrı-
ca insanların düşüncelerinin büyük bir birikim 

İNTERNET’TE KELİME VE KALIPLARIN DOĞUŞU, 
YAŞAMI VE TÜKENİŞİ

Ahmet Engin Ural
Koç Üniversitesi

Bilgisayar Bölümü 
aural@ku.edu.tr

Deniz Utku
Boğaziçi Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 
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oluşturduğu, Wikipedia gibi veritabanları. Artık 
bir fikrin, düşüncenin, deyimin veya mimin izini 
sürmek kolaylaştı. Bir söz öbeğinin ortaya çıkış, 
yaşam ve ölümü, etkileşimli ve sosyal bir ortam-
da takip edilebiliyor.

Bu noktada Ekşi sözlük isimli bir web sitesi öne 
çıkıyor. Yarı-sanal bir insan ağı olan bu site, 
metin tabanlı bir veritabanı olmasının yanı sıra, 
yazıların kim tarafından ve ne zaman yazıldığını 
da kaydediyor.

Özetle, bu makalenin kapsamı, günlük kullanı-
ma giren bir deyişin ortaya çıkışını, yaşamını ve 
yok oluşunu tespit etmektir. Özel bir web sitesi 
olan Ekşi Sözlük, bu tespiti mümkün kılan bir 
araç. Sitenin veritabanında bir deyişin ilk ortaya 
çıkışı ve yaşamı, zaman eksenli olarak takip edi-
lebiliyor. Ek olarak, kullanıcıların popülariteleri 
ile yeni bir deyiş yaratma ve yayma veya mev-
cut deyişleri taklit etmeleri arasındaki ilişkiyi de 
inceleyeceğiz.

2. METODOLOJİ VE
ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
1. Ekşi sözlük
Ekşi sözlük yaklaşık 10.000 kullanıcı tarafından 
girilen 11 milyon girdiden oluşuyor. Bazı kul-
lanıcıların yazılarının belirli sebeplerle silinmiş 
olması yüzünden sitede 6,3 milyon girdi bulunu-
yor. Bir girdinin uzunluğu için bir sınırlama bu-
lunmadığı için, bir kelimelik girdiler olabildiği 
gibi, on sayfalık girdilere de olabilir.

2. Modelleme
Bir deyişin yayılmasını modellemek için çeşitli 
seçenekler mevcut. İlk seçenek, tüm metinleri 
tarayarak tüm deyişleri belirlemekti. Öte yan-
dan, bu yöntem iki açıdan verimsiz kalıyor. İlk 
olarak Türkçenin yapısı nedeniyle morfolojik 
araçlar kullanılması gerekiyor, ama böylesine 
büyük bir veri üzerinde morfolojik araçlar kul-
lanılması uzun zaman alacaktır ve büyük depo-
lama alanına ihtiyaç duyacaktı. Ayrıca, sonuçla-
rın ümit vaat etmeyeceği, devam edilen benzer 

araştırmalarda görülmektedir. Tüm metinleri 
taramanın verimsiz olmasının ikinci sebebi de 
değişken girdi uzunluğu. Değişken karakter sa-
yısı, n-gram1 analizinde olduğu gibi, dinamik 
uzunluğu zorunlu kılıyor, bu da süreci ve kapsa-
mı genişletiyor. Sonuç olarak, tüm metinleri
taramanın bu çalışma için uygun olmadığına ka-
rar verilmiştir.

Bu kısıtlamaları göz önünde tutarak, Ekşi 
sözlük’teki bağlantı yapısına bir göz atalım.

3.Ekşi Sözlük Bağlantıları: ‘bakınız’ 

Şekil 1: Tipik bir Ekşi Sözlük girdisi

Bir Ekşi Sözlük yazarı farklı şekillerde bağlan-
tı vermeyi seçebilir. Bu, cümlenin içinde seçi-
len kelimelere doğrudan bağlantı vererek veya 
“bkz: bağlantı” şeklinde yapabilir.2 Bkz’ler, bu 
araştırmada önemli bir rol oynayacaktır.

İlk olarak, yazının rengini değiştirerek onun bir 
bağlantı olduğunu belli eder ve okuyucuların il-
gisini çeker. Yeni deyişlerin yaratıcıları ve kul-
lanıcıları için bu önemli bir konudur. Pratikte, 
Ekşi Sözlük’teki yeni deyişler “bkz” olarak or-
taya çıkarlar. İkinci olarak, dilbilimsel bir işlem 
gerekmediği için bağlantıları çıkarmak çok daha 
kolaydır. Son olarak da, bağlantı verildiğine 
göre, bu isimde bir sayfanın varlığından emin 
olunabilir. Deyişin zaman içindeki gelişimi hak-
kında, bu sayfadan da faydalanılabilir.

Sonuç olarak, Ekşi Sözlük’te deyişleri tespit 
etmek için bağlantıları kullanmak en etkili yoldur.
1 http://en.wikipedia.org/wiki/N-gram
2 Bundan böyle tüm bağlantılardan kısaca ‘bkz’ olarak 
bahsedilecektir.

4. Veriyi işlemek
Tüm başlıklardaki tüm girişler taranarak bkz’ler 
çıkarıldı. Depolama alanı kısıtlamaları nede-
niyle 4 karakterden kısa veriler değerlendirme 
dışında tutuldu. İşlem sonucunda, tüm başlıklar 
altındaki 1 milyon bkz toplandı. Popülarite aran-
dığı için, 5 defadan az bkz verilen terimler elen-
di. Ardından, benzer bağlantılar gruplandı.

3. ÇALIŞMA

Tüm deyişler içinden 220 yeni deyiş ayıklandı. 
Bu liste hiçbir nesnel ölçüte göre filtrelenmedi 
ve nesnel bir ölçüt belirlenemedi. Hangi deyiş-
lerin Ekşi Sözlük’e özel olduğunu anlamak için 
öznel bir değerlendirme gerekiyor. 220 deyişin 
çoğunun gerçek hayatta kullanımının olmama-
sına rağmen, bazılarının vardır. Ne var ki, an-
lamlarındaki farkın nesnel bir değerlendirmey-
le açıklanması zordur. Bunun için Ekşi Sözlük 
topluluğuna aşina bir kişinin değerlendirmesine 
ihtiyaç vardır.

a. Deyişler 
Deyişleri analiz ettikten sonra, terimler arasında 
belli bir farklılaşmanın olduğu görüldü. Deyiş-
ler, 4 ana kategoriye ayrılıyordu. Diğer bir bahse 
değer gözlem de, argo içeriğin yoğunluğuydu. 
Bu veri, Ekşi Sözlük kültürünün günlük hayat-
tan daha liberal ve üretken olduğu tezini de des-
tekliyor.
 
Aşağıdaki tablolar, kategorilerden bazı örnek 
deyişler ve tekrarlanma sayılarını gösteriyor. 
Parantez içindeki sayılar da ilgili kategoride 
olduğu tespit edilen deyişlerin sayısıdır. Alan 
kısıtlaması nedeniyle sadece örnek deyişler gös-
terilmiştir.

i. Yeni tümceler (68)
adam olamadım bari marjinal olayım 57
yok boyle bisii 710
onerme seklinde baslik acip forum 
yapmak 47

kahveden adam summon etmek 48

ii. Yeni anlamlar kazanan
mevcut terimler (38)
ben bir tespit yapmak istiyorum sayin 
kirca 45

okudugumuzu anladik mi 48
hayrettin yapma 74
seni kınıyorum ve sana laflar 
hazırladım 98

iii. Yeni terimler (79)
emrah koş 155
ironiyi anlamayan nesle asina degilim 54
Pisssssmi 171
cok yalnizim be sozluk 114
O kadar strong bir presence var ki 155

iv. Sözlük kullanımı ile ilgili yeni deyişler
uktenin gerzek kullanimi 42
anket bu 102
başucu eserleri 49
Badi 450

b. Deyişlerin kullanımı
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Şekil 3: gibi geliyor bana yoksa şüphen mi var

Tablolarda kullanımı gösterilen deyişler, popüler 
olmuş tipik deyişlerdir. İlk başlarda kullanımla-
rı düzensiz olmasına rağmen, sonradan hızlı bir 
artış olmuş.
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Şekil 4: tostumu yedim seni bekliyorum

Bu örnek, yaşamının sonuna gelen, belki de tü-
kenen bir deyişin kullanım yoğunluğunu göste-
riyor. Ancak son anda yine yoğunlaşan bir kul-
lanımı olmuş.
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Şekil 5: düz adam 

“düz adam” hızlı tutan bir deyiş. Bu tip cevap 
niteliğindeki kısa terimlerin Ekşi Sözlük’te hızlı 
tuttuğunu varsayabiliriz.

c. Kullanıcılar
Ekşi sözlük’te 10 bini aşkın kullanıcı var. Kulla-
nıcıların Sözlük’te geçirdikleri zamanlar, “kar-
ma” adı verilen bir puanlama sistemi ile hesapla-
nan popülerlikleri, üretkenlikleri ve kalıplaşmış 
deyişleri kullanma şekilleri birbirlerinden fark-
lı. Aşağıdaki grafik, kullanıcıların Ekşi Sözlük 
deyişlerini kullanım sayılarına göre dağılımını 
gösteriyor.
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Şekil 6: Kullanıcıların deyişleri
kullanma sayıları

Yukarıdaki şekil, tezimizi desteliyor: bazı kul-
lanıcılar deyişleri kullanmada uzmanlaşmışlar 
ama çoğu kullanıcı bu deyişleri hiç kullanmıyor. 
Aynı “gerçek” hayatta olduğu gibi. Günlük ha-
yatta da herkes deyimleri kullanmazken, bazıla-
rı çok kullanır. 
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insani 111 16 50 36 213

386 dx 60 11 83 35 189

atlantis 18 14 28 36 96

spincrus 17 6 50 20 93

iett 99 806 79 0 1 12 92

spinapubica 30 3 20 30 83

barbie 24 1 35 17 77

kurukafa 25 8 12 26 71

nuitari 21 5 8 37 71

ssg 21 8 22 12 63

lecagot 18 4 24 17 63

Tablo 1: En çok deyiş yaratan 10 kullanıcı

Bu noktada soru “Kim bu insanlar?” oluyor. 
Deyimlerde usta olmak için gerekli olduğu dü-
şünülen, ilk akla gelen özellik; ileri dil bilgisi. 
Ancak bu tahmini böylesine bir ortamda doğru-
lamak çok zordur. İkinci akla gelen özellik ise, 
deyişleri kullanmadaki ustalığın popülerlik ve 
tanınmışlık ile bir ilişkisi olduğu. Demek ki bir 
popülerlik ölçütünün bulunması gerekiyor.

Popülerliği iki yolla ölçmek mümkün. İlk yol 
zaten ölçülmekte olan popülerlik puanlarına 
erişmek. Ne var ki sistem tarafından ölçülen 
popülerlik sadece dilin kullanımı ile ilgili de-
ğil. Politik ve dini altyapılar, mizah anlayışları 
ve insanlar arasındaki sosyal ilişkiler de önemli 
bir rol oynuyor popülerlik puanında. Diğer bir 
yol da, yazarın ne kadar tanınmış olduğu bilgi-
sini kullanmak. Bu bilgi daha temiz olduğu için, 
bunu korelasyon için kullanıyoruz.

Bir kullanıcının tüm ağa ne kadar iyi bağlı oldu-
ğu bilgisi gizlidir. Neyse ki, site sahibi ricamız 
üzerine bu veriyi bizimle paylaştı.

d. Korelâsyon 

Korelâsyon 
katsayısı Kalıpların türleri

0.390709691 Tüm deyişler
0.315177725 Yeni kalıplar
0.333659784 Mevcut terime yeni anlam eklenmesi
0.307259795 Ekşi sözlük kullanımı hakkında terimler
0.336408316 Yeni deyişler

Tablo 2: Türlerine göre deyişlerin 
korelâsyonları

5. SONUÇLAR

Bu çalışma, özellikle Türk dili için yeni bir yak-
laşımdır. İnsan ağları ve doğal dik analizi için 
İnternet kaynaklarının kullanılması da yeni bir 
yaklaşımdır ve verimli olduğu görülmüştür. 

Bu çalışmanın sonuçları, “bir kullanıcının po-
pülerliği ile deyişleri sık kullanması ilişkilidir” 
tezimizi doğrulamıştır. Ancak önceden de belir-
tildiği gibi, nedensellik konusunda bir çıkarım 
yapılmamıştır.
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ÖZET

Günümüz insanı teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak bilişim teknolojisi ile içiçe yaşamaktadır. 
Hemen her gün bilgisayar kullanılan yerlerde 
bulunup, yeri geldiğinde de bilgisayarı kullanan 
bireylerin sayısı az değildir. Ancak insan yaşa-
mına giren her şey gibi bilişim teknolojisinin de 
yararları yanında sakıncaları da vardır. Buna 
rağmen bilişimden vazgeçmek olası görünme-
mektedir.         Araştırmanın amacı; internetev-
lerinin sosyal yaşamdaki yerini tespit etmektir. 
Araştırmanın evrenini Uşak ilinde bulunan 81 
ve Elazığ ilindeki 56 internetevi oluşturmakta-
dır. Araştırma bulgularına göre, her iki ilde de 
internetevlerinin yarıdan fazlası okul - dershane 
gibi eğitim kurumlarına yakın yerlerde ve şe-
hir merkezinde bulunmaktadır. Hemen hemen 
hepsi ilköğretim ve lise okullarına devam eden 
öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. İnternet 
kafe kullanmayı tercih eden en kalabalık grup 
Uşak’ta bir saatliğine Elazığ’da iki saatliğine 
orada kalmaktadirlar. İnternetevlerinde genel-
likle günlük ziyaretçi sayısı yüz civarındadır. Ai-
leler en sık akşam saatlerinde internetevlerine 
gelmektedirler. İnternetevleri genellikle Uşak’ta 
50 Elazığ’da 70 metrekare civarında alana sa-
hiptirler. Tamamında zararlı olabilecek sitelere 
girişi engelleyen filtre kullanıldığı görülmüştür. 
Genellikle tek lavabo, erkek ve bayan tuvalet ay-
rıdır. Uşak’ta ve Elazığ’da internetevlerinde bil-
gisayar sayısı 10-20 arasındadır. Iki ilde de bu 
yerlerde sıcak ve soğuk yiyecekler verilmemek-

tedir. Sonuç olarak; internetevlerinin toplumsal 
yaşamın bir parçası olan iletişim ve etkileşimde 
önemli bir yeri olduğu görülmektedir. İnterne-
tevleri daha çok gençlerin biraraya geldikleri 
ve sanal ortamlarda sohbet ettikleri ya da oyun 
oynadıkları mekanlardır. Şiddet içeren oyunla-
rın engellenmesinde filtre kullanıldığı, 12 yaşın-
dan küçük çocukların alınmasının yasaklandığı 
görülmüştür.  İlköğretim okullarındaki teknoloji 
sınıflarının sayısı artırılarak okulun öğrencile-
rinin internet kullanabilme olanağı bulmaları 
halinde internetevlerine giden küçük yaştaki 
çocukların sayısı azaltılabilir. İnternetevlerinin 
denetiminin belediye, emniyet müdürlüğü, sağ-
lık müdürlüğü ve sivil toplum örgüt temsilcileri 
tarafından ekip olarak yapılması, hijyenik ortam 
sağlanması, çalışan elemanların işinin gerektiği 
yeterliklere sahip olması önerilmektedir.                                                              

Anahtar Sözcükler: internet, internetevi, 
sosyal yaşam.

ABSTRACT

Nowadays people live with together information 
tecnology due to development of tecnology. The 
individuals who use computer when it is needed, 
and   exist  in the places where computers can be 
used are not few.But like everything that comes 
to human life, education tecnology has got  ben-
efits and inconveniences. In spite of this, it is not  
possible to abandon data processing.

İNTERNET EVLERİ VE SOSYAL YAŞAMDAKİ YERİ
(UŞAK VE ELAZIĞ İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI)
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The purpose of this research is to determine the 
value of internet cafes in social life. The uni-
verse of this research is consisted of 81 internet 
cafes in Uşak and 56 in Elazığ.

According to the findings: in both of the coun-
tries the proportion of internet cafes which are 
near Education Institutions like schools and pri-
vate teaching institutions more than half. And 
generally internet cafes are in centrum. Nearly 
all of them are used by the students who are at-
tending on primary and high school. The most 
crowded group who prefers to use internet cafes 
stay in there for one hour in Uşak, and for two 
hours in Elazığ .  Generally The count of daily 
visitor is nearly 100(%83.83).Families come to 
internet cafes at night hours frequently. Gener-
ally internet cafes have got an area  about 50 
square meters in Elazığ and 70 square meters 
.İn Uşak.the count of computer is between 10 
and 20  in both of countries generally hot and 
cold eatings are not given in these places. . All of 
them use filter what blocks entry to harmful web 
sites. Generally they have got one basin. Men 
and women toilets are apart 

As a result ; it is seen that internet cafes are 
important on communication and interaction  
which are a part of social life.Internet cafes 
generally are the places where the youngs come 
together and chat or play games. It is seen that 
internet cafes use filter to discourage plays 
which include force. And it is forbidden  to take 
children younger than 12 years old. 

The count of small children who go to internet 
cafes can be reduced  by developing  tecnology 
classroom in primary schools.

It is suggested  that: internet cafes should be 
inspected  by municipality, police, organization 
of  health system  AND CİVİL nongovernmental 
organizations , and internet cafes should have 
hygienic  atmosphere and the workers should 
have the abilities that is needed. 

Key Words: İnternet, İnternet Cafes,
Social Life

GİRİŞ

Bireyin doğumundan önce yapılan testlerle baş-
layan bilişim tanışıklığı, yaşamı boyunca devam 
etmektedir. Günlük yaşamımızda; alışveriş ya-
parken, eğitim ve benzeri hizmetleri alırken, 
iletişim kurarken bilişim hizmetlerinden yarar-
lanmaktayız. Bu yararlı olanak aynı zamanda 
birçok sorunun kaynağını oluşturabilmektedir. 
Bu sorunların kamuoyunda sıkça tartışılmasına 
rağmen,  bilişim teknolojilerinden vazgeçmek 
imkansız gibi görünmektedir. Ülkemizde, bili-
şim konusunda uzmanlaşmış Sivil Toplum Ku-
ruluşları; son günlerde basında sıkça gündeme 
gelen bilişim suçları konulu haberler ve TBMM 
gündemindeki Bilişim Ağı Hizmetlerinin Dü-
zenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun 
Tasarısı konusunda ortak bir bildiri yayımladı-
lar. Ortak bildiride; basın ve kanun koyucular, 
bir amaç değil araç olan internete konusunda 
verilen demeçlerde daha itidalli olmaya ça-
ğırıldı. Kamuoyunda bir süredir tartışılmakta 
olan “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi 
ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı” 
ile aynı tarihlerde ülkemizde “çocuk pornogra-
fisi” suçu ile ilgili bir çok haberin basın yayın 
organlarında yer alması, internetin izlenmesi, 
perdelenmesi, sansüre uğratılması için nasıl bir 
mekanizmanın oluşturulacağı konusunu günde-
me taşıdığı ifade edilmiştir. Bu bildiride; inter-
netin, gelişmiş toplumlardaki, düşünce ve ifade 
özgürlüğünün en somut beliriş şekli olduğu ve 
bu nedenle İnternet’in kişisel hak ve özgürlükler 
kapsamında ele alınması gerektiği belirtilmiştir.                                       
http://bt-stk.org.tr/ 

Bir başka sorun ise özel hayatın gizliliği prensi-
binin çiğnenmesi sayılabilir. “Çocuk pornosunu 
önleme” bahanesiyle binlerce IP numarasının 
(bilgisayara ait kimlik numarası) takip altına 
alınması, çeşitli tartışmaları beraberinde getir-
mektedir. Devletlerin ilgili birimlerinin, çocuk 
pornosu gerekçesini öne sürerek hiç tepki çek-
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meden diledikleri bilgisayara girdiklerini ve bu 
yolla milyonlarca kişinin özel bilgilerini elde 
ettiklerini belirten uzmanlar, “Çocukların kul-
lanılması elbette kabul edilemez bir durumdur. 
Ancak, söz konusu uygulama, kişilerin hak ve 
özgürlüklerini kısıtlıyor” uyarısında bulunmak-
tadırlar.
http://www.evrensel.net/haber.php?haber_
id=2811

TBMM Çocuklar ve Gençlerde Artan Şiddet 
Eğilimleri ve Okullarda Yaşanan Şiddet Olay-
larını Araştırma Komisyonu, okullarda yaşanan 
şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılması ve 
çözüm yolları bulunması amacıyla çalışmaları-
nı sürdürmektedir. Komisyon ilk olarak, bir ay 
içinde Türkiye genelindeki tüm okulları mercek 
altına alarak, valilikler kanalıyla tüm illerdeki 
okullarda yaşanan olayları kayıt altına almaya 
başlamıştır. 

Okullarda görülen şiddetin kaynaklarından biri 
olarak görülen bilgisayar oyunları ile ilgili ted-
birler de alınmaktadır. Bu tedbirlerin bir örne-
ğini Valiliklerin genelgeleri ile şiddet içerikli 
19 oyunun Internet kafelerde oynatılmasının 
yasaklanması oluşturmaktadır. İllerde ‘Internet 
Kafeleri Denetleme Kurulları’ yaptıkları dene-
timlerde internet evlerine ceza kesmiştir. Coun-
ter Strike, GTA Vice City, Battlefield Vietnam, 
Half Life, GTA San Andreas, Delta Force, Swat, 
Call Of Duty, Knightonline, The Punisher, Lo-
uncher, Hitman, Counter, Hell Forces, Halo, 
Line Of Sight Vietnam, Pariah, Serious Sam, 
Return To Castle Wolfenstein adlı oyunları ya-
sakladı.   http://www.sonsayfa.com/news_detail.
php?id=30357

İngiltere’deki Social Issues Research Cent-
re (SIRC) isimli araştırma merkezin-
ce yapılan araştırmaya göre internet site-
lerinin insan sağlığı üzerinde doğrudan 
olumsuz etkileri olabildiği saptanmıştır. 
Yapılan araştırmada, katılımcılara internette her-
hangi bir araştırma yapılması görevi verilmiş, 
katılımcıların kalp atış hızlarının, beyin dalgala-

rının gözlemlendiği uygulamada, kötü tasarıma 
sahip ve yavaş yüklenen web siteleri doğrudan 
sinir ve strese neden olduğu anlaşılmıştır. Araş-
tırmaya göre insan üzerinde en olumsuz etki-
ye neden olan kusurlar ise şöyle sıralanmıştır. 
Sayfaların yavaş yüklenmesi, sitenin karmaşık 
menülere sahip olması, pop-up pencereleri, say-
fada aşırı reklam olması ve son olarak sitenin 
ulaşılamıyor olması. SIRC, kötü web sitelerinin 
insan üzerindeki olumsuz etkilerine bir de isim 
vermiş. Buna göre kötü web sitelerinden kayna-
klanan sinir ve strese “Mouse Rage Syndrome” 
adı verilmiştir.   
www.chip.com.tr/konu.asp?id=2658-39k

Ülkemizde okullardaki derslik sayısının yeter-
siz olması, ikili öğretimi zorunlu kılmaktadır. 
Öğrenciler okul dışında kaldıkları sürenin büyük 
bir bölümünü internet evlerinde geçirebilmek-
tedirler. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığının 
belirlediği standartlara göre hizmet verebilmek 
için onbinlerce yeni dersliğe ihtiyaç olduğu  bi-
linmektedir. Bu nedenle öğrencilerin internet 
evlerine gitmesi doğal karşılanabilir.
www.nethaber.com/NewsDetails.aspx?id=

Bu yönde ya derslik sayısının artırılması ve 
okullarda internet olanağı sağlanması ya da in-
ternet evlerinin öğrencilere uygun hale getiril-
mesi düşünülebilir.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Son zamanda ülke gündeminde  sık sık yer alan 
bilişim suçları kamuoyunu meşgul etmektedir. 
Polisiye tedbirler ile suç oluşturan eylemlerin 
önlenemeyeceği gerçeğinden hareketle, mev-
cut internet evlerinin sosyal yaşamdaki yerinin 
araştırılması yararlı görülmüştür. Uşak’ta Valilik 
onayı ile Emniyet Müdürlüğü Çocuk Polisi Mü-
dürlüğü elemanlarının da desteği ile araştırma 
yürütülmüştür. Elazığ’da ise Endüstri Meslek 
Lisesi Bilgisayar Bölümü öğrencileri anketleri 
öğretmenleri gözetiminde uygulamıştır. Araştır-
manın amacı; internet evlerinin sosyal yaşamda-
ki yerini tespit etmektir. 

YÖNTEM
Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmanın evrenini Uşak ilinde bulunan 81, 
Elazığ ilindeki 56 internet evi oluşturmaktadır. 
Geliştirilen araştırma aracı 22 kapalı ve bir açık 
uçlu sorudan oluşmaktadır. Bu sorulardan doku-
zu ziyaretçi bilgilerine, dört soru işletmeye, üç 
soru teknik donanım, üç soru konumu, üç soru 
da fiziki ortama ilişkin bir soru ise katılımcıla-
rın araştırmayla ilgili düşüncelerine ayrılmıştır. 
Araştırmanın sağlıklı yürütülebilmesi için, araş-
tırma   süresince araştırma ekibi kolluk kuv-
veti gibi davranmamaya özen göstermişlerdir. 
Olumlu ve ılımlı bir havanın oluşmasına dikkat 
edilmiştir. Alınan yanıtların sayısal tabloları 
oluşturularak frekans ve yüzdelik değerleri gös-
terilmektedir.

BULGULAR 

Araştırma süresince Uşak’ta on üniversite öğ-
rencisi, dört polis memuru, bir akademisyenle 
yürütülen çalışmada; anket uygulanmış, resim-
ler çekilmiş ve işletme sahipleri ile ziyaretçilere 
gerekli uyarılar yapılmıştır. Elazığ’da 56 inter-
netevi ziyaret edilmiştir. Bulgulara göre, internet 
evlerinin büyük çoğunluğu Tablo 1 de görüldü-
ğü gibi okul ve dershane gibi eğitim kurumları-
na ve birbirlerine yakın yerlerde bulunmaktadır. 
Şehir merkezinde belli bir getto oluşturmakta-
dırlar. Evreni oluşturan internet evlerinin üçte 
ikisi merkezdedir.

Okula 
Uzaklık

UŞAK ELAZIĞ
f % f %

100 m. den az 11 13,58 8 14,29
100-200 m. 24 29,63 24 42,86
300 m. 16 19,75 12 21,43
400 m. 15 18,52 6 10,71
500 m. ve 
daha fazla 15 18,52 6 10,71

Toplam 81 100.00 56 100.00

Tablo 1. İnternetevlerinin Okullara Uzaklığı

Bilgisayar sayısı 10-20 arasında olan internet 
evleri çoğunluktadır. İnternetevleri genellikle 

50-90 metrekarelik bir alana sahip işyerlerinde 
bulunmaktadırlar. Çoğu kaloriferle ısıtılmakta-
dır. İnternetevlerinin tamamında sıcak ve soğuk 
içecek verilmesine karşın, yiyecek  verilmemek-
tedir.  İnternetevlerinin dörtte üçünde ses ve gö-
rüntü düzeneği yoktur. Üçte ikisinde 1024 ADSL 
bulunmaktadır. Daha çok ödev-tez yazma ve 
çıktı alma hizmetleri verilmektedir. İşletmelerde 
genellikle tek lavabo, erkek ve bayan tuvalet ayrı 
bulunmaktadır. Genellikle bir YTL saat ücreti 
alınmaktadır. Personelin çoğu lise mezunu ya 
da üniversite öğrencisidir. Ziyaretçiler öğleden 
sonra ve haftasonu gelmektedirler. Aileler daha 
çok akşam saatlerinde internet evlerine gelmek-
tedirler. Her iki ilde de ziyaretçilerin tamamına 
yakını, ilköğretim ve ortaöğretime devam eden 
öğrencilerden oluşmaktadır. İnternetevinde iki 
saat süreyle kalan grup en kalabalık gruptur.  

Öğretmen adaylarının yarıya yakını imla ve nok-
talama işaretleri ile ilgili konuları bilgisayarlı 
eğitim ile öğretebileceklerini düşünmektedirler. 
Sözcük türleri (isim, sıfat, fiil, zarf, edat vb.) ile 
cümlenin öğeleri konusunu bilgisayarlı eğitim 
ile işleyeceğini düşünenlerin oranı ise birbirine 
yakındır.  Her ikisi de % 20 civarında olan bu 
konuların işlenebileceğini düşünenelerin azım-
sanmaması gerekir.  Kalan konuların ise yüzde 
on oranına ulaşmaması ise düşündürücüdür. Öğ-
retmen adayları aktivite isteyen ana konularda 
bilgisayarlı eğitimi tercih etmektedirler.

Ziyaretçi 
Grubu

UŞAK ELAZIĞ
f % f %

16 ya kadar 41 50.62 24 42,86

16-18 yaş 27 33.33 14 25.00

18-20 yaş 11 13.58 16 28,57

20-30 yaş 2 2.47 2 3,57

Toplam 81 100.00 56 100.00

Tablo  2. İnternetevleri Ziyaretçilerinin
Yaş Grubu

Ziyaretçiler daha çok chat ve oyun amaçlı gel-
mektedirler. İnternetevlerinin dörtte üçünde 
üyelik sistemi yoktur. Ancak kampanya dü-
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zenleyenler bulunmaktadır. Tamamında zararlı 
olabilecek sitelere girişi engelleyen filtre 
kullanıldığı görülmüştür. Eğitim kurumlarının 
yakınında bulunan internet evleri öğrencilerin 
ders dışı zamanlarını geçirmeyi tercih ettikle-
ri yerler olmaktadır. Derste ya da evde olması 
gereken öğrencilerin internet evlerinde uzun 
süre kalmaları bazı sakıncaları da beraberinde 
getirmektedir. Okula devamsızlık yapma ya da 
riskli eylemlere katılma gibi. İnternetevlerinin 
%95’inin saat ücretinin bir YTL olması nedeni-
yle öğrenciler harçlıklarının büyük bir bölümü-
nü buraya ayırmak durumunda kalabilmektedir. 
İnternetevlerinde genellikle günlük ziyaretçi sa-
yısı yüz civarındadır.

Ziyaretçi Sayısı
UŞAK ELAZIĞ

f % f %

100 den az 56 69,14 38 67,86

100-200 20 24,69 13 23,21

200-300 4 4,94 4 7,14

300-400 1 1,23 1 1,79

Toplam 81 56 100.00

Tablo 3. Günlük Ziyaretçi Sayısı

İnternetevlerine gelen ziyaretçilerin tamamına 
yakını 12-18 yaş arasındaki bireylerdir.  Birey-
sel gelenler çoğunluktadır. Çoğu öğrenci olan 
bu grup chat ve oyun ile zaman geçirmekte ders 
etkinlikleri için fazla zaman ayıramamaktadır. 
Hareketsiz kalan bu gençlerin spor için pek za-
man ayırdıkları da söylenemez. Yine internetevi 
sahiplerinin tutumuna gore ilköğretim çağındaki 
çocuklar belirli internet evlerine devamlı gide-
bilmektedir. Arkadaşlık ilişkilerinin kuvetlen-
mesi internetevine daha sık gitme alışkanlığı 
oluşturmaktadır.

Ziyaret Süresi 
UŞAK ELAZIĞ

f % f %

1 saat ve daha az 20 24,69 6 10,71

1-2 saat 55 67,90 45 80,36

3-4 saat 6 7,41 5 8,93

Toplam 81 100.00 56 100.00

Tablo 4. Ziyaretçilerin Kalış Süresi

Tabloda da görüldüğü gibi genellikle ziyaretçi-
ler internetevinde 1-2 saat kalmaktadırlar. (U.% 
67.90, E.% 80,36). İlköğretim öğrencileri ise 
çoğunlukla yarım saat süreyle internetevini 
ziyaret etmektedirler.   Öğrencilerin okullar-
daki teknoloji sınıflarında internet kullanma 
olanağı bulmaları halinde, eğitsel aktivitelerin 
daha da gelişerek yaygınlaşacağı gibi bir sonuç 
alınabileceği düşünülmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Sonuç olarak; internet evlerinin toplum-
sal yaşamın bir parçası olan iletişim ve 
etkileşimde önemli bir yeri olduğu görülmek-
tedir. İnternetevleri daha çok gençlerin biraraya 
geldikleri ve sanal ortamlarda sohbet ettikleri ya 
da oyun oynadıkları mekanlardır. Şiddet içeren 
oyunların engellenmesinde filtre kullanıldığı, 
12 yaşından küçük çocukların alınmasının 
yasaklandığı görülmüştür.  Ailelerin internet 
konusunda bilgilendirilmesi ve çocuklarının 
internet evlerine giderek okula devamsızlık 
yapmalarını önlemeleri, ilköğretim okullarındaki 
teknoloji sınıflarının sayısı artırılarak okulun 
öğrencilerinin internet kullanabilme olanağı 
bulmaları internet evlerine giden küçük yaştaki 
çocukların sayısını azaltabilir. İnternetevlerinin 
denetiminin belediye, emniyet müdürlüğü, 

sağlık müdürlüğü ve sivil toplum örgüt temsil-
cileri tarafından ekip olarak yapılması, hijyenik 
ortam sağlanması, çalışan elemanların işinin 
gerektiği yeterliliklere sahip olması önerilmek-
tedir. 
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ÖZET

Bilgi araçları ve İnternet’in kurumlarda etkili 
kullanımı genellikle bilgiye hızlı erişim, ope-
rasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve operasyon 
hızının arttırılması gibi birincil etkileriyle de-
ğerlendirilmektedir. Bu çalışmada kurumsal di-
namizm ve kurumsal evrimleşme açısından bil-
gi teknolojileri kullanımına niteliksel bir kritik 
sunulmaktadır. Kurumsal zekanın gelişebilmesi 
için kurum ve sistemlerin mekanik değil orga-
nik değerlendirildiği sistemci bir bilgi mimarisi 
tarzı önerilmekte, varolan yönetsel yapıların pe-
kiştirilmesi kadar aşılması gerektiği yönündeki 
güncel yönetim argümanlarını kurumsal bilgi 
mimarisi tartışmalarına taşımak amaçlanmak-
tadır.

1. GİRİŞ

Bilgi teknolojileri geleneksel olarak yüksek 
miktardaki bilgiyi depolamayı mümkün kılan, 
bilgi aramayı ve işlemeyi kolaylaştıran araçlar 
olarak görüldü. Web ve e-postanın yaygınlaş-
masıyla beraber bu imkanların coğrafi mesafe-
leri önemsiz kılması yönü de ön plana çıktı[8]. 
Birçok sosyal olguda görüldüğü gibi bu yeni 
teknolojilerin kullanımı da teknik olabilirlikler 
kadar -hatta onlardan da fazla- kullananların 
kollektif tahayyülü ile şekillendi[17]. Bugün 
bilgi araçlarının kurumlarda kullanımı ilk etapta 
varolan kurumsal operasyonların hızlandırılma-
sı ile ilişkilendirilmektedir. Örneğin stok ve sa-
tışların elektronik takibi büyük çaplı satış orga-
nizasyonlarının oluşturulmasına imkan vemiş, 
yöneticilerin karar vermek için güncel bilgilere 
hızlıca ulaşabilmesini sağlamıştır. Daha sonraki 

yıllarda kurumsal koordinasyonu arttıran kulla-
nımlar da yaygınlaşmıştır. ERP ve tedarik zinciri 
gibi uygulamalar kurumsal koordinasyonun de-
partmanlar ve iş ortaklarını da kapsayacak şekil-
de genişletilmesine olanak vermiş ve daha çevik 
iş süreçlerini mümkün kılmıştır[2]. Kamuda da 
mali denetleme, askeri koordinasyon, nüfus ve 
seçmen takibi gibi pek çok konuda başarılı uy-
gulamalar yapılmıştır. Bu bahsedilen uygulama 
tiplerinin hemen tamamında kurumsal teknolo-
jilere bilgi teknolojileri ve İnternet’in eklenmesi 
varolan organizasyonel yapıların pekiştirilmesi 
ile sonuçlanmaktadır. Bu yeni teknolojilerin 
sağladığı operasyonel hız artışı coşkuyla karşı-
lanmış ve farklı açılımların gündeme gelmesini 
ötelemiştir denilebilir[16].

Son dönemde işletme literatüründe öne çıkan 
bazı konuların bilişim teknolojilerinin daha etki-
li kullanımı konusunda da yeni açılımlar sağla-
yabileceğine inanıyoruz. Özellikle hiyerarşilerin 
sorgulanması, sistem kuramları, bilgi ve bilme 
kavramlarının ayrışması[14], evrimsel çözümle-
me yöntemleri gibi bazı merkezi tartışmalar ku-
rumsal problem çözme yetilerinin nasıl yükselti-
lebileceği ve daha adaptif hale getirilebileceğine 
dair önemli ipuçları vermektedir.

Bu çalışmada bilişimin kullanımında daha etkili 
kurumsal bilgi mimarilerinin tasarlanabilme-
si için olası yeni yaklaşımlar özetlenmektedir. 
Genel olarak kurumsal zekanın arttırılması için 
kurulu hiyerarşik yapıyı dengeli bir heterarşiye 
doğru yönlendiren modüler kurumsal bilgi mi-
marileri önerilmekte, ve kurumsal adaptasyonun 
arttırılması için de güvenliği ön planda tutan 
yaklaşımlar yerine yaratıcı bilgi akışını yeğleğen 

özgürlükçü yaklaşımlar önerilmektedir. Ayrıca 
özel ya da kamu kurumlarına mekanik sistemler 
değil organik sistemler olarak yaklaşan bir bilgi 
mimarisi paradigmasının gerekli olduğu savlan-
maktadır.

2. BİLME SÜREÇLERİ

Bilgisayar teknolojisi konuşulurken hem gün-
lük dilde hem de akademide kullanılan sözcük-
ler süregiden bir epistemolojik krizi yansıtıyor. 
’Veri’ sözcüğü bilgisayar mühendisliği ve hesap 
bilimlerinde belirsizliğe meydan vermeksizin 
kullanılagelirken ’bilgi’ karşılığı knowledge ve 
information sözcüklerinin kullanımı daha rast-
gele ve belirsiz gözükmektedir. Bunun nedenleri 
ve kökenleri burada tartışmaya sığmayacak den-
li geniş olmakla birlikte kayda değer bir tanesi 
insanlar için kullanılan kavramların kurumsal 
olgularda da kullanılmaya başlamasıdır. Bu kri-
zi aşmak için ortaya atılan makul yaklaşımlar-
dan biri durağan bir olguya çağrışım yapan ’bil-
gi’ yerine dinamik bir işleyişi çağrıştıran ’bilme’ 
sözcüğünün kullanımıdır[14].

Burada merkezi konu şudur: bir kurumda de-
polanmış ve erişilebilir ne kadar kaynak olursa 
olsun kurumun ’bilme’si bireylerin bu kaynak-
lardan anlam çıkarması, bu anlamları birbirine 
aktarması, ve bu şekilde kurumun karşı karşı-
ya olduğu problemlerde bireysel kapasitenin 
ötesinde bir problem çözme yetisinin ortaya 
çıkması ile gerçekleşir[17]. Bir başka deyiş-
le “Nasıl ki, sanayi toplumunda stok büyüklük 
olan altyapı donanımından, bir akım büyüklük 
olan altyapı hizmetleri ortaya çıkıyorsa; bilgi 
toplumunun bilişim altyapısından da bilgi akışı 
gerçekleşmektedir”[4].

Bu kavramsal açılım bilgi birikimi kadar bil-
ginin akışına da dikkat çektiği için değerli gö-
rülmektedir. Ancak hemen akla gelen bir konu 
fazla bilginin yaratacağı karışıklık ve kurum-
sal akıl yürütme üzerindeki ağırlaştırıcı etkisi 
olmaktadır[17]. Bunun çözümü ise bilginin sak-
lanmasından değil, süzülmesi için gerekli araç-

ların sağlanması ve bilginin bilgisayar ortamın-
daki temsilinin kurum çalışanlarının işleriyle 
ilgili kavramsallaştırmalarını yansıtacak şekilde 
tasarlanmasından geçmektedir.

Bu yaklaşımın bir uzantısı olarak bilgi dolaşı-
mının olabildiğince arttırılması önerilebilir[12]. 
Kurumun farklı birimlerinin ve kendini gös-
termeye çalışan hevesli bireylerin, standart 
prosedürlerin gözden kaçırdığı verimsizlikleri 
yakalaması ve yenilikçi önerilerin ortaya çık-
masında bu türden bir bilgi dolaşımının etkili 
olacağı düşünülmektedir[1]. Kamu sektöründe 
de kamu kurumları tarafından toplanan verilerin 
açıklanması ve sirkülasyonunun olumlu etkileri 
olmaktadır (bu konuda güzel bir özet Ian Hac-
king tarafından yapılmıştır [6]). Genel olarak 
bilgi akışında gizlilik yerine açıklığa yönelim, 
kimi kaygılara rağmen kurum dışı kaynakların 
harekete geçirilmesi gibi olumlu etkiler yapabil-
mektedir.

3. YAPISAL TASARIM VE
SİSTEMCİ YAKLAŞIMIN ÖNEMİ
Kurumsal yapıların tasarlanmasında egemen 
olan keskin hiyerarşiler uzun zamandır sorgulan-
makta ve eleştirilmektedir[10]. Özellikle bilgi 
yoğun alanlar olan elektronik, biyoteknoloji, ya-
zılım gibi sektörlerin dinamik doğasının ortaya 
çıkardığı farklı yapılanma ihtiyaçlarından doğan 
bu tartışma genel olarak sosyal bilimlerdeki ras-
yonelliğe sıkışmış çözümleme yöntemlerinden 
bir kaçışı yansıtır. Bu gelişmelerin sonucu ola-
rak ağ kuramları gitgide yaygın şekilde yapısal 
analizlerde ve işletme stratejisi tartışmalarında 
kullanılır olmuştur[5].

Ağ kuramlarının temel katkısı kurumun ya da 
birimin hedefe yönelik kontrol gereksinimlerine 
ilaveten çevresindeki diğer kurum ya da birim-
lerle bilgi ve kaynak akışını da çözümlemenin 
içine katmasında yatıyor. Bu sayede yirminci 
yüzyıl başına kadar geçerli olan fabrika tarzı, 
üretim bandının verimliliğine dayalı, işletme 
modeli yerine bulunduğu ekosistemdeki diğer 
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kurumlarla ya da kurum içindeki diğer depart-
manlarla stratejik işbirlikleri kurabilen ve bunun 
yanısıra bu ilişkilerden akan bilgilerle vizyonu-
nu yenileyebilen bir işletme modeli gelmektedir. 
Hiyerarşiler ve onların ilişkilendirildiği yönetsel 
kontrol gücü tamame çöpe atılmış değildir; an-
cak -yeni dönemde hızlı değişen- çevre şart-
larına uyum sağlama ihtiyacı kontrol ihtiyacı 
kadar temel bir unsur olarak kurumsal yapıyla 
ilişkilendirilmiş ve bu yaklaşım iş stratejilerinin 
önemli bir parçası haline gelmiştir.

Bu dönüşümün kurumlararası boyutu daha net-
tir. Stratejik işbirlikleri, farklı sektörlerde sayı-
ları artan koalisyonlar bunu gösteriyor. Bugün 
örneğin biyoteknoloji sektöründe birbiriyle 
rekabet içindeki firmaların dahi gitgide artan 
oranda araştırmageli ştirme işbirliğine gittikleri 
görülmektedir[13].

Kurum içi, yani departmanlararası boyut ise in-
celenmesi daha zor olduğundan daha az anlaşıl-
mıştır. Ancak genel olarak önerilen ’reçete’nin, 
kontrol amaçlı dikey hiyerarşik yapıların, bun-
ları dengeleyen ve kurum içi yaratıcılığı stimüle 
eden yatay köprülerle (heterarşiler) desteklen-
mesi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun gözle gö-
rünür etkisi yönetim amaçlı geleneksel
organizasyon şemasının üzerine farklı depart-
manları biraraya getiren proje grupları gibi yatay 
yapıların oluşturulması ve yönetim becerisinin 
’kurumsal yaratıcılık’ ile desteklenmesidir[12]. 
Bu sayede kurumsal fonksiyonların farklı yön-
leri gelecekteki ürünlerin ve operasyonların 
tasarlanmasına yansıtılabilmekte ve farklı pers-
pektiflerin biraraya gelmesiyle yaratıcı potansi-
yel arttırılabilmektedir. Bilgi yoğun sektörlerde 
bunun değeri ortadadır.

Bilişim teknolojisinin bu doğrultuda kullanılabi-
lecek imkanları çoktur. ̈  Ozellikle coğrafi olarak 
uzak birimleri olan kurumlarda birimlerarası ile-
tişimde bilişim teknolojileri yeri doldurulamaz
bir rol oynamaktadır. Yine de bilgi mimarisi ta-
sarımlarında rasyonalist mühendislik yaklaşım-
larının yanısıra olayın bu türden yönlerini yaka-

layabilecek Sistemci yaklaşımların gerekliliğine 
inanıyorum. [15, 9].

Sosyal sistemlere (aile, şirket, bakanlık, bütün 
bir sağlık sistemi, inşaat sektörü, vb.) organik 
bir yaklaşım getiren sistemci perspektif 1 ku-
rumların işleyişinde iletişim ve etkileşimi birin-
ci plana alan organik bir kuramlaştırma sayesin-
de geleneksel hiyerarşik ve mekanik perspektifi 
aşmakta ve sosyal sistemlerin mekanik sistemler 
gibi lineer edensellikle işlemediği zeminine da-
yalı yaygın eleştirilere iyi bir 1Sistemci kuramın 
önemli lderlerinden bir olan Niklas Luhmann 
kuramının ilham kaynaklarından biri olarak bi-
yolojideki autopoiess kuramlarını gösterir[11]. 
Howard Aldrich’in başını çektiği[1] evrimci 
sosyal bilim yaklaşımının da biyoloji kökenli 
olup aynı sistemci yaklaşım gibi işletme araştır-
malarında artan şekilde kullanılır olması dikkat 
çekicidir.
cevap oluşturur gözükmektedir.

Peki bu yaklaşım bilişim pratiği için ne anlam 
ilave eder. Sistem yaklaşımının temelini oluş-
turan sınır yerine ’diferansiyel farklılaşma’, ve 
otonom birimlerle düşünmenin intranet ve diğer 
bilişim sistemlerinin mimarisinde önemli iyileş-
tirmeler sağlayabileceğine inanıyorum. Mono-
litik sistemler yerine modüler mimarinin kulla-
nılması daha kullanışlı sistemler üretir. Ayrıca 
iş süreçlerinde departmanlar arası ilerleyen ve 
bu yüzden yavaşlayan iş akışlarının tesbitinde 
bilişim sistemleriyle yapılacak ölçümlerden ya-
rarlanılabilir veya yine bilişim sistemleri ile bu 
sorunlar aşılabilir. Sistem tasarımının ilk aşama-
larında yalnızca yöneticilerin perspektifini kul-
lanarak yapılan tasarımların bu türden sorunları 
daha da derinleştirmesi de çok olasıdır. Sistem 
kriterlerinin toplanmasında birimleri esas alan 
bir analiz yaklaşımı ve alanda çalışanları es geç-
memek sonradan düzeltilmesi imkansız tasarım 

1 Sistemci kuramın önemli liderlerinden bir olan Niklas Luh-
mann kuramının ilham kaynaklarından biri olarak biyolojideki 
autopoiess kuramlarını gösterir[11]. Howard Aldrich’in başını 
çektiği[1] evrimci sosyal bilim yaklaşımının da biyoloji kökenli 
olup aynı sistemci yaklaşım gibi işletme araştırmalarında 
artan şekilde kullanılır olması dikkat çekicidir.

hatalarının ve maliyet kaybının engellenmesin-
de önemlidir.

4. DİNAMİK VE EVRİMSEL
YAKLAŞIM
Biyolojideki evrim teorisinden yola çıkan yak-
laşımlar da bize monolitik mimarilerden kaçın-
mak için başka bir neden sunmaktadır[1]. Bu 
yaklaşımlar bize kurumun uzun vadede hayatta 
alabilirliği konusunda akıl yürütme imkanı ve-
rir. Sistem kuramları sosyal dinamizmi kavran-
sallaştırmamızı nasıl kolaylaştırıyorsa evrimsel 
yaklaşım da zaman boyutunu kavramsallaştır-
mamıza yardım eder. ˙İşletme araştırmalarında 
geçmişte yaşam döngüsü yönetimi[13] veya 
nüfus ekolojisi (Ing. Life-cycle management ve 
population ecology karşılığı)[7] olarak yüzeye 
çıkan bu perspektif son yıllarda daha açık şekil-
de evrimsel yaklaşımın kullanılmasıyla devam 
etmektedir.

Evrimsel kuramlarda doğal seleksiyon öngörü-
lebilir olmamakla beraber varyasyonun arttırıl-
masıyla kurumsal akıl’ın çevre (piyasa, sektör, 
vb.) koşullarına adaptasyon yeteneğinin art-
tırılması sağlanacağından yola çıkarak bunun 
yolları araştırılmaktadır. Ağ yaklaşımına dayalı 
işletme kuramlarındaki [3] bireysel girişimcilik 
potansiyelinin nicelleştirilmesine benzer şekilde 
yaratıcılığı teşvik eden uygulamalar[1] ve hete-
rarşik kurumsal tasarımlar[12] varyasyonu (ve 
dolayısıyla piyasadaki çevresel koşulların se-
leksiyonundan geçme olasılığını) arttırabilecek 
olası yöntemler olarak ön plana çıkmaktadır. 
Bugün pek çok şirket ve kamu kurumunda ça-
lışanları veya müşterileri arasında ödüllü öneri 
kampanyaları yürüterek bundan faydalanılan 
stratejiler yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bilgi sistemleri mimarisi tasarımı açısından ise 
bu perspektif tekrardan monolitik yapılar yerine
modüler yapıların tercih edilmesi gerekliliğinin 
altını çizer. ˙Iyi tanımlanmış Uygulama Prog-
ramlama Arayüzleri (˙Ing. Application Prog-
ramming Interface - API) ve sistemci prensiple-

re uygun olarak tasarlanan bilgi sistemleri kulla-
nılmalıdır. Aksi takdirde kurumda zaman içinde 
kurumun kendisindeki değişimlere uyum sağla-
mak zorlaşmakta, hatta bilişim sistemi bu deği-
şimlere engel olmakta, ve bu durumu düzeltmek 
son derece maliyetli ve uzun süre gerektiren bir 
iş olarak karşımıza gelmektedir.

Sistem tasarımının olabildiğince otonom mo-
düllere bölünmesi ve modüllerde uyarlamaya 
açık programlama arayüzleri kullanılması tasa-
rımın kurumsal zekanın önünü kesmek yerine 
onu desteklemesini sağlamak açısından önem 
taşımaktadır.

5. SONUÇ

Kurumsal bilgi mimarisi tasarımında mekanik 
ve statik bir yaklaşım yerine organik ve dinamik 
bir yaklaşım uygulanması kısıtlayıcı olmayan, 
evrilebilen sistemlerin geliştirilmesi açısından 
tercih edilmelidir. Bilişim sistemlerinde gü-
venlik yerine kolay ve selektif erişimi önplana 
çıkartarak arttırılan kurumsal problem çözme 
yetisi arttırılabilir. Uzun vadede gelişimin önü-
nü açmak için monolitik olmayan, modüler tasa-
rımlara yönelmelidir. Bilişim sisteminin bir son 
nokta olmadığı, aksine modellediği kurumsal 
yapının daha da hızlı dönüşmesini tetiklediği 
hesaba katılmalıdır. Bu dönüşüme ayak uydura-
bilmesi için bilişim mimarisinde lineer neden-
selliğe dayalı mekanik bir yaklaşım yerine, oto-
nom modüllere ve değişime açık programlama 
arayüzlerine dayalı evrilebilir tasarımlar tercih 
edilmelidir. Son olarak bilgisayar eğitiminde 
uygulama alanına dair bu türden perspektiflerin 
eksikliği dikkat çekicidir ve müfredat tasarımla-
rında nadiren dikkate alınmaktadır.
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ÖZET 

Mevcut toplumsal ilişkileri olumlu yönde dö-
nüştürebilecek benzersiz özelliklere sahip bir 
teknoloji olan internet, özellikle haber kalitesi 
ve çeşitliliğiyle ilgili pek çok sorunun yaşandığı 
Türkiye’nin geleneksel medya ortamının alterna-
tifini oluşturabilecek önemli imkânlar sunmak-
tadır. Bu çalışma, internetteki spor medyasının 
önemli bir bileşeni olan spor siteleri örneğinde, 
söz konusu imkânların hayata geçirilip geçirile-
mediğini araştırmaktadır. Bu amaçla, spor site-
lerinin, interneti geleneksel medyalardan ayıran 
etkileşim, hipermetin ve çokluortam gibi temel 
özellikleri ne derece etkin kullandıkları sorgu-
lanmakta ve bu sitelerde yer alan haberler ve 
köşe yazıları incelemeye tabi tutulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: internet, internet gaze-
teciliği, spor medyası, spor siteleri 

1. GİRİŞ

Türkiye’nin internetle tanışması, ülkenin siyasal 
ve ekonomik yapısıyla birlikte medya ortamın-
daki köklü değişimin de ivme kazandığı yıllara 
rastlamaktadır. Bu dönemde, medya dışı hol-
dinglerin büyük yatırımlarla medya sektörüne 
girmeleri, geleneksel medya sahipliği yapısında 
önemli bir değişime yol açmıştır. Türkiye’deki 
medya kuruluşlarının büyük bir bölümünün 
birkaç medya grubunun mülkiyeti ve kontrolü 
altına girmesiyle birlikte, medyada haber kali-
tesi ve çeşitliliği, çokseslilik, basın özgürlüğü, 
medya çalışanlarının sosyal hak ve özgürlükleri 
gibi bir dizi alanda önemli sorunlar yaşanmaya 
başlanmıştır. 

Türkiye’de haber kalitesi ve çeşitliliğiyle ilgili 
sorunların çokça, belki de en sık yaşandığı alan-
lardan birisi spor medyasıdır. Türkiye’nin spor 
medyasında, 1980’lerin ortalarından itibaren 
birbirine bağlı, iç içe geçmiş iki ana dinamiğin 
hüküm sürdüğü söylenebilir. Bunlardan birinci-
si, önceleri basında ve TRT’de, spor branşları 
arasında tutturulmaya çalışılan olimpik denge-
nin terk edilmesi ve futbolun, spor medyasını 
işgal ederek neredeyse tekeline almasıdır. İkin-
ci dinamik ise, haber ve yorumları üç büyük 
İstanbul takımının ve biraz da Trabzonspor’un 
penceresinden aktarmaya dönük bir yaklaşımın 
hâkim olması ve bu yönde bir uzmanlaşmaya 
gidilmesidir (Bora ve Uluğ 2003:215). Bu iki 
dinamik, medyanın sportif olayları bütünlüğü ve 
çeşitliliği içinde aktarma görevini açıkça ihmal 
etmesine yol açmış, ayrıca objektifliği geçerlibir 
ölçüt olmaktan çıkarmıştır. Öte yandan futbola 
ve futboldaki iç rekabete odaklanıldıkça, ülke 
dışından spor haberlerinin hacmi de giderek 
azalmıştır. 

İnternet, çeşitli vesilelerle söylenegeldiği üzere, 
toplumsal hayatın pek çok alanını olumlu yön-
de dönüştürebilecek benzersiz özelliklere sahip 
bir teknolojidir. Toplumsal iletişim ve medya 
için düşünüldüğünde ise, kaliteli, çoksesli, de-
mokratik ve okuyucu/kullanıcı katılımına açık 
bir gazetecilik ortamının yaratılmasına olanak 
tanımaktadır. Bu anlamda internet gazeteciliği, 
Türkiye’de geleneksel medyada, bu arada spor 
medyasında da gözlemlenen gazetecilik anlayı-
şını dönüştürebilecek, mevcut sorunların aşıl-
masını sağlayabilecek özgün ve alternatif bir 
araç olarak değerlendirilebilir. Ancak bunu bir 
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gerçeklikten ziyade, potansiyel bir imkân olarak 
yorumlamalı ve internete atfedilen olumlu rolün 
mevcut internet gazeteciliği uygulamaları üze-
rinden sağlaması yapılmalıdır.  

Bu çalışma, internetteki spor medyasının önem-
li bir bileşenini oluşturan spor sitelerini araştır-
makta; bu sitelerin, Türkiye’deki spor medyası-
nın sorunlarından ne kadar muaf olduklarını ve 
bu sorunların aşılmasına ne ölçüde katkı sağla-
dıklarını sorgulamaktadır. Araştırma konusu ola-
rak, yalnızca internet ortamında var olan ve ken-
di spor haberlerini üreten 12 bağımsız spor sitesi 
seçilmiştir. (365gunspor, Ajansspor, Gazetespor, 
İnternetspor, Mackolik, Metrospor, Spor3, Spor-
ha, Sporstudyo, Sporx, Taraftarhaber, Turkspor) 
Geleneksel medya kuruluşlarının spor siteleri 
(ya da web sitelerinin spor sayfaları) ise, birkaçı 
dışında tamamen geleneksel medya ortamların-
da yer alan spor haberlerinden oluşturulduğu ve 
fazladan bir içeriğe ya da internete özgü en basit 
teknik uygulamalara dahi yer verilmediği için, 
internet gazeteciliğine özgün bir açılım getirme-
dikleri düşünülerek araştırma kapsamının dışın-
da bırakılmıştır. 

Çalışmanın ilk bölümünde spor siteleri biçim 
açısından ele alınacak, bu sitelerin interneti ge-
leneksel medyalardan ayıran etkileşim, hiper-
metin, çokluortam gibi temel özellikleri ne dere-
ce etkin ve belirleyici olarak kullandıklarından 
yola çıkılarak, yapılan internet gazeteciliğinin 
kalitesi sorgulanacaktır. İkinci bölümde ise spor 
siteleri içerik açısından incelenerek, bu sitelerde 
yer alan haberler ve köşe yazılarındaki özgün 
içerik oranı ve tüm haberler içinde futbol, dört 
büyük takım ve yurt dışı haberlerinin kapladığı 
hacim araştırılacaktır. 

2. İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE 
SPOR SİTELERİ 
İnternet gazeteciliği, geleneksel gazetecilik 
formlarından (yazılı basın, radyo ve televizyon 
gazeteciliği) internetin karakteristik özellikle-
rini belirleyici bir şekilde kullanmasıyla ayrıl-

maktadır. Bir başka deyişle, internet gazeteciliği 
yapan medya kuruluşları veya gazeteciler, haber 
sitelerini ve haberlerini, internetin etkileşim, hi-
permetin, çoklumedya gibi özelliklerine uygun 
olarak tasarlamalı ve üretmelidir. Site kullanı-
cılarıyla iletişim kurma yolları, site içeriğinin 
biçimlendirilebilme ve kişiselleştirilebilme ola-
nakları, sitede yer alan haberlerle site dışındaki 
başka haber, kaynak ve arşivler arasında kuru-
lacak hiperbağlantılar, haberleri en iyi iletmek 
için kullanılacak medya formatları vs. öncelikli 
olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak 
bu internet gazeteciliği tanımı, iletişim fakülte-
lerinde ve gazetecilik okullarında öğretilmekte 
olan ‘ideal’ formdur ve mevcut spor siteleri et-
kileşim, hipermetin ve çoklumedya kavramları 
üzerinden incelendiğinde, gerçekliğe tam olarak 
karşılık gelmemektedir. 

Etkileşim: Etkileşim, internet gazeteciliğini di-
ğer gazetecilik formlarından ayırt ederken ilk 
akla gelen ve en sık başvurulan özelliktir. Gele-
neksel medya ortamlarında bireyler, çoğunlukla 
yalnızca mesaj alıcısı/tüketicisi konumundadır-
lar ve iletişim sürecine ancak sınırlı müdahale-
lerde bulunabilmektedirler. İnternet ise mümkün 
kıldığı çeşitli katılım biçimleriyle, geleneksel tek 
yönlü mesaj göndericisi – alıcısı modelini radi-
kal biçimde değiştirerek, pasif medya tüketici-
lerini aktif kullanıcılara dönüştürme potansiyeli 
taşımaktadır (Pryor 2002). Deuze, web siteleri 
için basitten gelişkine doğru üç farklı etkileşim 
düzeyi tanımlamaktadır (Deuze 2003:214). 

1. Navigasyonel etkileşim: Kullanıcı, site içeri-
ği içinde (‘ana sayfaya dön’, ‘önceki sayfa’ gibi 
butonlar ya da menü çubukları aracılığıyla) ön-
ceden tasarlanmış yolları kullanarak gezinti ya-
pabilme imkânına sahiptir. 

2. Fonksiyonel etkileşim: Kullanıcı (e-posta 
bağlantılarını kullanarak ya da forumlara, soh-
bet odalarına dahil olarak) diğer kullanıcılarla 
ya da sitenin/belli bir sayfanın içeriğini üreten-
lerle etkileşime girmekte ve sitenin üretim süre-
cine belli ölçüde dahil olmaktadır. 

3. Uyarlanabilir etkileşim: Kullanıcının her ey-
lemi, sitenin içeriği üzerinde belli sonuçlara yol 
açmaktadır. Bu, ya sitenin içeriğini kullanıcıla-
rının tercihlerine ve alışkanlıklarına uyarlaması 
yoluyla ya da kullanıcılara siteye kendi içerik-
lerini ekleme imkânı verilmesi, özellikle de ki-
şiselleştirme (kullanıcıların site içeriğini kendi 
ilgileri doğrultusunda özelleştirmesi anlamında) 
gibi uygulamalar sayesinde gerçekleşmektedir. 

Spor siteleri, etkileşim düzeyleri açısından ince-
lendiğinde bu sitelerde, kullanıcıya çok az kont-
rol imkânı veren, tipik bir tek yönlü iletişimin 
söz konusu olduğu söylenebilir. İçerik, tekten 
çoka olarak tanımlanabilecek bir işleyiş içeri-
sinde tek taraflı olarak üretilmekte; kullanıcıla-
rının iletişim sürecine katılma imkânları yorum 
ve anket gibi birkaç basit uygulamadan öteye 
geçmemektedir. Kullanıcılar, haberlere ve köşe 
yazılarına kendi yorumlarını ekleyebilme ve 
başkalarının yorumlarını okuyabilme imkânına 
spor sitelerinin % 75’inde sahip olabilmektedir-
ler. (Bkz. Tablo 1) Yine bu sitelerin % 50’sinde 
yer alan anketlere katılarak, güncel gelişmelerle 
ya da spor sitelerinin yayın politikalarıyla ilgili 
düşüncelerini beyan edebilmektedirler. Ancak 
biraz daha gelişkin etkileşimli uygulamalardan 
örneğin forum, spor sitelerinin yalnızca 4 ta-
nesinde yer almakta, sohbet ise Sporha dışında 
hiçbir spor sitesinde bulunmamaktadır. Benzer 
şekilde, Deuze’ün tanımladığı şekliyle uyarla-
nabilir etkileşimin en önemli uygulaması olan 
kişiselleştirme de hiçbir spor sitesinde mevcut 
değildir. Bu anlamda spor sitelerinin, Deuze’ün 
hiyerarşisinde navigasyonel ile fonksiyonel etki-
leşim arasında bir yerde konumlandığı düşünü-
lebilir. Bu sitelerde mesaj göndericisi ve alıcısı 
rolleri çok belirgin bir şekilde ayrıdır. Gerçi spor 
sitelerinin tamamında yer alan e-posta bağlan-
tıları sayesinde kullanıcı, internet gazetecileriy-
le iletişim kurabilme imkânına sahiptir. Ancak 
alıcı, göndericiyle iletişim kurabiliyor olsa da, 
göndericinin alıcıdan gelen geribildirime ya-
nıt verme garantisi bulunmamaktadır. Kaldı ki, 
e-posta bağlantıları dışında internet kullanıcıla-
rının spor sitelerine ve gazetecilere ulaşma yol-

larının açık olduğu söylenemez. Spor sitelerinin 
yalnızca 4 tanesi, sayfalarında ofis telefonları 
ya da adreslerine yer vermektedirler. Yine spor 
sitelerinin 4 tanesinde bir künye dahi bulunma-
dığından ve birkaçı dışında hiçbir sitede kurulu-
şun vizyonuna ve misyonuna dair bir bilgi yer 
almadığından, internet kullanıcısı, ziyaret ettiği 
siteyi kimin, hangi amaçlarla yapıyor olduğun-
dan bile haberdar olamayabilmektedir. 

Hipermetin: İnternet gazeteciliğinin bir başka 
ayırt edici özelliği, hipermetin sayesinde inter-
net ortamındaki enformasyonun geleneksel ile-
tişim ortamlarındaki gibi doğrusal olarak değil; 
çok boyutlu bir ağ içerisinde parçalı ve birbirine 
bağlı olarak örgütlenmesidir. Hipermetin basit 
olarak, enformasyonun başka parçalarının bu-
lunduğu ayrı metinlere ya da yerlere ulaşmayı 
sağlayan, gömülmüş bağlantılar içeren bir ana 
metin olarak tanımlanabilir. Hipermetinin içer-
diği bağlantılar, aynı sayfa ya da aynı site için-
de başka bir noktaya doğru (iç) olabildiği gibi, 
internette başka herhangi bir yerde bulunan bir 
sayfa veya siteye doğru (dış) da olabilmektedir. 
Yazılı metinin aksine, hipermetinin bir sonu 
yoktur ve doğrusal olmayan okumalar yapılma-
sına olanak vermektedir. Okuyucu/kullanıcı web 
üzerinde, özellikle dış bağlantıları kullanmak 
suretiyle bir sayfadan bir başkasına serbestçe 
uzanarak, istediği kadar farklı biçimde ve son-
suza kadar gezinti yapabilmektedir. Bu gezinti 
süreci içinde de, kullanıcının kendi hikâyesini 
kendisinin yarattığını düşünmek mümkündür 
(Pavlik 1998:136). Hipermetinin bu özelliği, 
yazarın okur üzerindeki hegemonyasını zayıf-
latmakta ve parçalı yapılarla oluşturulduğu için, 
anlatısı olan bir metin olmaktan çıkıp, bir enfor-
masyon arama aracına dönüşmektedir (Atabek 
2001:54). 

Hipermetinle ilgili spor sitelerinde dikkat çeken 
ilk husus, bu sitelerin gerek ana sayfalarında, 
gerekse haber detaylarında, başka sitelerdeki ha-
ber, kaynak, arşiv, istatistik vs.’lere uzanan dış 
bağlantılara hiçbir şekilde yer verilmemekte ol-
duğudur. Spor sitelerindeki dış bağlantılar, varsa 
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sitenin bulunduğu yayın grubundaki diğer site-
lerle sınırlı kalmaktadır. Bu durumu, haberlerin 
içine uygun dış bağlantılar gömmenin gazeteciye 
getireceği ek külfet ile, ama daha önemlisi, bu-
günün ticarileşmiş medya ortamında kullanıcıyı 
sitede tutma, başka siteye kaçırmama kaygısı ile 
açıklamak mümkündür (Riley 1998). 

Çoklumedya: Metin, ses, resim, animasyon, vi-
deo vb. gibi birçok farklı medya formatını bir 
arada bulunduran ve sunan yeni bir anlatı şek-
li olarak tanımlanabilecek çokluortam, internet 
ortamında geleneksel medyalardaki sınırlılığın 
aşılmasını sağlamaktadır. Bu özellik sayesinde 
internet gazetecisi, hikâyesini en iyi anlatabile-
ceği medya formatlarını özgürce seçebilmekte 
ve dilediği kadarını bir arada kullanabilmekte-
dir. 

Spor siteleri incelendiğinde, son dönemde ge-
nişbant uygulamalarının yaygınlaşmasına ve sı-
kıştırma algoritmalarındaki yeniliklere rağmen 
çokluortamın, bu sitelerin ancak 5 tanesinde 
hayata geçirildiği görülmektedir. (Bkz. Tab-
lo 1) Bu spor sitelerden 3 tanesi (365gunspor, 
Metrospor ve Sporstudyo), Youtube’dan alınan 
birkaç futbol maçı videosunu sunmakla yetinir-
lerken, diğer 2 spor sitesi (Ajansspor ve Sporx) 
maç videolarının yanı sıra çeşitli haber 
videolarına da yer vermektedirler. Bunlardan 
Ajansspor, üyesi olduğu haber ajanslarının geç-
tiği haber videolarını sayfalarına taşırken, Sporx, 
ideale daha yakın olarak kendi ürettiği ses ve vi-
deo dosyalarını kullanıcılarıyla paylaşmaktadır. 

3. SPOR SİTELERİNDE YER 
ALAN HABERLER VE
KÖŞE YAZILARI 
Spor sitelerinin, geleneksel spor medyasının so-
runlarının aşılmasına ve mevcut spor gazeteciliği 
anlayışının dönüştürülmesine katkıda bulunabil-
meleri için, interneti diğer medyalardan ayıran 
özellikleri etkin bir şekilde hayata geçirebiliyor 
olmaları kadar, geleneksel medyalardan farklı, 
özgün ve alternatif içerik üretebiliyor olmaları 

da büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde spor 
sitelerinde yer alan içerik, önce haber kaynakları 
açısından incelenmekte, daha sonra bu sitelere 
herhangi bir günde (10 Eylül 2007) girilen ha-
berlerden yola çıkılarak, toplam haberler içinde 
futbol, dört büyük takım ve yurt dışı haberleri-
nin kapladığı hacim araştırılmaktadır. 

Haber kaynakları ve özgün içerik: Spor si-
teleri (ve diğer tüm haber siteleri) geleneksel 
medya kuruluşlarının aksine, haberlerini belli 
bir zaman kısıtlamasına bağlı kalarak hazırla-
ma zorunluluğundan muaftırlar. Buna karşılık 
iyi bir spor sitesi, sayfalarını sürekli olarak ve 
sık aralıklarla güncellemek zorundadır. Gerçek-
ten de araştırmaya konu olan 12 spor sitesinin 
gün içinde sürekli güncellendiği ve bu sitelere 
günde ortalama 40 ilâ 150 yeni haber eklendi-
ği tespit edilmiştir. Bu haberler incelendiğinde 
ise, spor sitelerinin en önemli haber kaynakla-
rının ulusal haber ajansları ve geleneksel med-
ya kuruluşları olduğu göze çarpmaktadır. Spor 
sitelerinin yarısı, başta Anadolu Ajansı olmak 
üzere, İhlas Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı 
ve Cihan Haber Ajansı gibi ulusal haber ajans-
larının bir ya da daha fazlasının resmi abonesi 
konumundadırlar ve içeriklerinin çok önemli bir 
kısmını ajans haberleriyle oluşturmaktadırlar. 
(Bkz. Tablo 2) Diğer spor siteleri ise, haberlerini 
başta günlük gazeteler olmak üzere, geleneksel 
medya kuruluşlarından almaktadırlar. Bu site-
lerden Gazetespor, Metrospor ve Turkspor, tam 
bir ‘kopyala¬yapıştır’ gazeteciliği yapmakta, 
içeriklerini neredeyse tamamen günlük gaze-
telerin spor haberlerinden oluşturmakta, ancak 
haber kaynağı göstermemektedirler. 365guns-
por sitesi, haberlerini kaynak göstererek Lig 
TV’nin web sitesinden almakta, benzer şekilde 
Taraftarhaber sitesi de haberlerini yine kaynak 
göstererek çeşitli günlük gazetelerden ve diğer 
spor sitelerinden derlemektedir. Kendi özgün 
haberlerini yapan tek spor sitesinin ise Sporha 
olduğu görülmektedir.   

Spor sitelerinde yer alan köşe yazılarındaki öz-
gün içerik oranı ise, haberlerle kıyaslandığında 

biraz daha fazladır. Spor sitelerinin 2 tanesi say-
falarında köşe yazılarına yer vermemekte, geri 
kalan 10 sitenin 5 tanesi, günlük gazetelerde 
yazan çok tanınmış spor yazarlarının yazılarını 
kaynak göstermeden sitelerine koymaktadır-
lar. (Bkz. Tablo 2) Diğer 5 spor sitesinde ise 
(Sporx’te zaten geleneksel medyalarda da yazan 
yazarlar olmakla birlikte) yalnızca o site için 
hazırlanmış, özgün köşe yazıları yer almaktadır. 

Spor sitelerinde haberler ve köşe yazarları dı-
şında, spor kulüpleri ve sporcularla ilgili veri-
tabanlarına ya da spor karşılaşmalarıyla ilgili is-
tatistiklere yer vermek de, sitenin özgünlüğünü 
ve kalitesini arttıracak bir uygulama olarak de-
ğerlendirilmelidir. 12 spor sitesi incelendiğinde, 
bunlardan yalnızca 3 tanesinin bir veritabanına 
sahip olduğu ve yalnızca 2 tanesinin istatistikî 
verilere yer verdiği görülmektedir. (Bkz. Tablo 
2) Benzer şekilde, spor sitelerindeki eski haber 
ve köşe yazılarının ulaşılabilir olması da önem-
li bir husustur. Ancak bir arşive sahip olma ve 
bu arşive anahtar kelimelerle arama yaparak 
ulaşılabilme gibi basit sayılabilecek internet uy-
gulamaları dahi, spor sitelerinin tamamında yer 
almamaktadır. (Bkz. Tablo 2) 

Futbolun hacmi: Spor sitelerinin içeriğinde 
futbolun kapladığı hacim incelendiğinde ise, bu 
sitelere gün içinde girilen futbol haberlerinin 
tüm spor haberleri içindeki oranının, ortalama 

% 72,511 olduğu tespit edilmiştir. (Bkz. Tablo 
2) Spor sitelerinden 365gunspor ve Mackolik, 
sayfalarında futbol dışında hiçbir spor branşına 
asla yer vermezlerken, Turkspor, İnternetspor 
ve Spor3 siteleri futbol dışı branşları, genellikle 
basketbolla ilgili olmak üzere, birkaç haberlerle 
geçiştirmektedirler. Spor sitelerinin diğer ya-
rısında ise, spor branşları arasında olimpik bir 
dengenin tutturulmaya çalışıldığı söylenebilir. 
Bu siteler arasında Sporha, hem tamamen özgün 
ve farklı bir içeriğe sahip olması, hem de okçu-
1 Bu oranlama, spor sitelerine bir günde girilen haberler 
üzerinden değil de, hâli hazırda sitede bulunan ve sitenin 
ana sayfasından ulaşılabilen haberler üzerinden yapıldığında, 
oranın daha da düşeceği söylenebilir.

luk, eskrim, masa tenisi vs. gibi görece daha az 
popüler olan spor branşlarına verdiği önem ile 
özel bir ilgiyi hak etmektedir. 2004’te kurulan 
bu spor sitesi, başından beri spor medyasındaki 
futbol tekeline karşı, bu branşa bilinçli olarak 
mesafeli durmuş, şimdilerde ise içeriklerinin 
ancak % 5’ini oluşturacak şekilde futbol haber-
lerine de yer vermeye başlamıştır. 

Spor sitelerinde yer alan futbol haberleri için-
de, doğrudan 4 büyük futbol takımıyla ilgili 
olan haberlerin oranı ise, ortalama % 36,5 ola-
rak gerçekleşmiştir. (Bkz. Tablo 2) 365gunspor, 
Metrospor, Spor3 ve Turkspor siteleri, futbol 
haberlerinin yarısını veya daha fazlasını dört 
büyüklere ayırmış; Metrospor, Taraftarhaber 
ve Turkspor siteleri ise, spor gazetelerine ben-
zer şekilde bu dört takım için ayrı özel sayfalar 
oluşturmuştur. Futbol takımları arasında görece 
bir denge gözetmeye çalışan spor sitelerinin ise, 
haberlerini ağırlıklı olarak 
ulusal haber ajanslarından alan siteler olduğu 
göze çarpmaktadır. 

Dış spor haberleri: Son olarak, spor sitelerinde 
yurt dışı/dünya haberlerine ayrılan paya bakıl-
dığında ise, ortalama % 10,5 gibi bir oran ile 
karşılaşılmaktadır. (Bkz. Tablo 2) Her ne kadar 
365gunspor, Turkspor siteleri sayfalarında hiç-
bir dış habere yer vermese ve İnternetspor, 

Sporstudyo siteleri bir iki dış haberle yetinse de, 
bu haberlerin kimi spor sitelerinde % 25’lere va-
ran oranlara ulaşması, spor sitelerinin bu konuda 
geleneksel spor medyasının birkaç adım önünde 
olduğunu göstermektedir. 

4. SONUÇ 

Tüm bu veriler bize açıkça, Türkiye’deki spor 
sitelerinin mevcut halleriyle, nitelikli bir inter-
net gazeteciliği anlayışını hayata geçiremedikle-
rini ve anaakım spor medyasının bir alternatifini 
oluşturamadıklarını göstermektedir. Bu siteler 
her şeyden önce, internet gazeteciliğini diğer 
gazetecilik formlarından ayıran ve gazetecilik 
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pratiğinin daha kaliteli, çoksesli, demokratik ve 
kullanıcı katılımına açık olarak yapılabilmesini 
kolaylaştıran etkileşim, hipermetin ve çoklu-
medya gibi temel özellikleri lâyıkıyla ve etkin 
bir şekilde uygulayamamaktadırlar. Spor site-
lerindeki iletişim süreci, tıpkı geleneksel spor 
medyasında olduğu gibi, kullanıcıya çok sınırlı 
katılım ve kontrol imkânı tanıyan, tipik bir tek 
yönlü, tekten çoka doğru bir mantık içinde işle-
mektedir. Kullanıcının site içeriğinin üretimine 
katkısı birkaç basit uygulamanın ötesine geçe-
memekte ve kullanıcı, gazetecilerle olduğu gibi 
diğer kullanıcılarla da etkileşime girememekte-
dir. Benzer şekilde spor sitelerinde özellikle dış 
bağlantıların bulunmayışı da, kullanıcı kontro-
lünü sınırlayan bir başka unsur olarak işlev gör-
mektedir. 

Spor sitelerinin çok kaliteli bir internet gazete-
ciliği yapamadıkları görülse de, bu sitelerin ha-
ber ve köşe yazılarında spor branşları arasında 
kurulan denge, ama özellikle dört büyük futbol 
takımına ve dış haberlere ayrılan hacim konu-
larında geleneksel spor medyası kadar sorunlu 
olmadıkları söylenebilir. Ancak, spor sitelerinde 
yer alan içeriğin çok az bir kısmının farklı ve 
özgün olduğu ve bu sitelerin haber kaynakları 
anlamında geleneksel medyalarla çok belirgin 
bir bağımlılık ilişkisi içerisinde bulundukları 
önemle göz önünde tutulmalıdır. Oysa spor si-
telerinin alternatif ve nitelikli bir gazetecilik 
yapmaları, en çok da geleneksel medyanın daha 
çok ticari nedenlerle ilgisiz kaldığı konularda al-
ternatif haber üretmelerine bağlıdır. Spor siteleri 
geleneksel medyaya haber kaynağı anlamında 
bu denli bağımlı oldukça, spor medyasındaki so-
runlar internete de sirayet edecek ve bu ortamda 
yeniden üretilecektir. 

Ancak internetteki spor medyası önemli sorun-
larla karşı karşıya bulunsa ve mevcut spor gaze-
teciliği anlayışını dönüştürecek güçten yoksun 
olsa da internetin, Sporha gibi geleneksel olanı 
taklit etmeyen, özgün ve mümkünse ticari kay-
gıların dışında konumlanan alternatif sitelerin 
ortaya çıkmasına ve çoğalmasına her zaman el-

verişli bir ortam oluşturduğu da gözden kaçırıl-
mamalıdır. 
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Site Adı  

Kişisel-
leştirme  Yorum  Anket  Sohbet  Forum  Künye  

Adres ve 
Telefon  

Hiper-
metin  

Çoklu-
medya  

365gunspor  - -   -   - - -   
Ajansspor  -     -     - -   
Gazetespor  - -   - -     - - 
İnternetspor  -   - - -     - - 

Mackolik  - - - -   - - - - 
Metrospor  -   - - - - - -   

Spor3  -   - - -   - - - 
Sporha  -       -   - - - 

Sporstudyo  -     - -   - -   
Sporx  -     - -     -   

Taraftarhaber  -   - - -     - - 
Turkspor  -   - -   - - - - 
Toplam  0/12  9/12  6/12  1/12  4/12  8/12  4/12  0/12  5/12  

%  0  75  50  8,3  33,3  66,6  33,3  0  41,6  

  

Site Adı  Haber 
kaynakları  

Köşe 
yazıları  Arşiv  Arama 

Motoru  
Veri-

tabanı  İstatistik  Futbolun 
hacmi (%)  

Futbolda 4 
büyüklerin 
hacmi (%)  

Dış 
haberler 

(%)  

365gunspor  Lig TV 
web sitesi  - - -   - 100  80  0  

Ajansspor  AA, İHA, 
DHA  Özgün  - - - - 50  20  10  

Gazetespor  Gazeteler  Özgün  -   - - - - - 
İnternetspor  AA, CHA  Özgün  - - - - 90  40  5  

Mackolik  AA, İHA  -         100  20  20  

Metrospor  Gazeteler  Gazetelerden 
alıntı  -   - - 60  50  25  

Spor3  AA  Gazetelerden 
alıntı  -   - - 85  50  10  

Sporha  Özgün  Özgün    - - - 5  0  20  

Sporstudyo  AA  Gazetelerden 
alıntı      - - 70  20  5  

Sporx  AA, 
DHA,İHA  Özgün          70  25  10  

Taraftarhaber  
Gazeteler 
ve diğer spor 

siteleri  

Gazetelerden 
alıntı      - - - - - 

Turkspor  Gazeteler  Gazetelerden 
alıntı  -   - - 95  60  0  

Ortalama (%)    41,6  66,6  25  16,6  72,5  36,5  10,5  

EKLER

Tablo 2. Spor sitelerindeki haberler ve köşe yazıları

Tablo 1. Spor sitelerindeki etkileşimli uygulamalar, hipermetin ve çoklumedya
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ÖZET

Bilgi kaynağı olarak internetin kullanımı hızla 
yaygınlaşmaktadır. Sağlıkla ilgili web sitele-
rindeki bilgilerin doğruluğu bu sitelerden fay-
dalanmak isteyen kullanıcıların güvenliği için 
önemlidir. Bunun için İnternette Sağlık Vakfı 
(HoN Foundation) gibi kuruluşların belirlediği 
kriterler bulunmaktadır.  Türkiye’de ilaç firma-
larının web siteleri için İEİS (İlaç Endüstrisi İş-
verenler Sendikası) ve AİFD (Araştırmacı İlaç 
Firmaları Derneği)’nin kriterleri vardır. İlgili 
meslek örgütlerinin yapacağı düzenlemelerle 
internet kullanıcılarına verilen hizmetin kalite-
sinin arttırılması ve güvenilirliğin sağlanması 
mümkün olacaktır.

ABSTRACT

Internet search as a source of information is 
rapidly becoming common. Whereas the ac-
curacy of information on the websites  related 
to health is important for anyone who wants to 
benefit from those sites. Because it is a must for 
the users safety as well. For the safety of internet 
users there are some principles set like Health 
on the Net Foundation’s.  Also in Turkey IEIS 
(Drug Manufacturers Asscociation) and AIFD 
(Research Based Drug Firms Association) es-
tablished some criteria for the websites of drug 
firms. Such criteria and other principles set by 
Professional organiztions will make a contri-
bution to increase the quality and reliability of 
health related websites.

Anahtar Kelimeler: internet, web sitesi, 
eczacılık, kriterler, ilkeler

1. GİRİŞ

İnternet, dünya çapındaki bütün kullanıcıları 
için önemli bir bilgi kaynağıdır. Web sitelerin-
de yer alan bilgilerin doğruluğu, kullanıcıların 
beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi 
açısından önemlidir. Sağlık ile ilgili bilgilerin 
güvenilirliğinde bu önem daha da artmaktadır. 

İnternette bilgi almak için incelenen konuların 
başında sağlık ve finans yer almaktadır [1]. Ki-
şilerin sağlık ile ilgili siteleri ziyaret etmelerinin 
başlıca nedeni; hastalık ile ilgili belirtilere, teda-
vi yöntemlerine ve bunlar gibi pek çok bilgiye 
istedikleri her an kolayca ulaşabilmeleridir [2]. 
Bütün bunlar göz önüne alındığında sağlık ile 
ilgili web sitelerinin ne kadar önemli bir rol oy-
nadığı anlaşılmaktadır.

Çeşitli kuruluşların belirlediği kriterlerle sağlık 
ile ilgili web sitelerinin sunduğu hizmetin kali-
tesinin arttırılması mümkündür.

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE
İNTERNET
İnternetin 1991 yılında kullanıma açılmasından 
bu yana, kullanıcıların sayısında her geçen gün 
büyük bir artış gözlenmektedir. 1996 yılında 45 
milyon olarak belirlenen kullanıcı sayısının 2002 
yılında 500 milyon olduğu saptanmıştır [3].

TÜRKİYE’DEKİ ECZACILIKLA İLGİLİ WEB SİTELERİNİN 
BAZI İLKELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de inter-
net kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. İnternet 
kullanımı 2000-2007 seneleri arasında %700.0 
artmıştır [4]. İnterneti bilgi kaynağı olarak kul-
lananların oranı 2005’de %45 iken, 2006’da bu 
oran %60’a yükselmiştir [5].

İnternette ulaşılabilen 800 milyondan fazla web 
sitesinin %3’ünün sağlıkla ilgili siteler olduğu 
belirlenmiştir [6].

3. SAĞLIK İLE İLGİLİ
WEB SİTELERİ İÇİN 
BELİRLENEN KRİTERLER
Sağlıkla ilgili web sitelerinin düzenlenmesinde 
belirli kuralların olması, kullanıcıların güvenliği 
açısından önemlidir. Bunu sağlamak amacıyla 
dünyada ve Türkiye’de bazı kuruluşların belir-
lediği kriterler bulunmaktadır.
 
3.1. İnternette Sağlık Vakfı
(Health on the Net Foundation)
İnternette Sağlık Vakfı 1995’te kurulmuş olup, 
kar amacı gütmeyen, devletten bağımsız Birleş-
miş Milletler örgütünün Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi tarafından resmen tanınmış bir vakıftır. 
İnternette Sağlık Vakfı yararlı ve güvenilir çevri-
miçi tıp ve sağlık bilgisini ve bu bilgilerin uygun 
ve verimli kullanımını teşvik edip yol gösteren 
en önde gelen kuruluştur. 7-8 Eylül 1995 yılında 
Cenevre şehrinde “Sağlık Alanında İnternet ve 
World Wide Web Kullanımı” adlı Konferans so-
nunda İnternette Sağlık Vakfı’nın kurulmasına 
karar verilmiştir. HoN Web sitesi (www.hon.ch) 
20 Mart 1996’da, hem halktan hem de tıp profes-
yonellerinden internet kullanıcılarına siber dün-
yada güvenilir sağlık bilgisine ulaşmada rehber 
olmak amacıyla oluşturulan ilk URL olmuştur. 
Bu süreçte HON internette sağlık bilgisi konu-
sunda en çok saygı duyulan ve kar amacı güt-
meyen portal haline gelmiştir. Vakıf İsviçre’de 
bulunup yerel otoritelerin büyük desteğini almış 
durumdadır. HON’un istatistiklerine göre, Nisan 
2006’da dünyada HON code logosunu kullanan 
120 000 internet sitesi bulunmaktadır [7]. 

(EK:1- HoN code ilkeleri)

3.2. İEİS
(İlaç Endüstrisi İşverenlerSendikası) 
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası,
Sendikalar Yasası çerçevesinde 1964 yılında 
kurulmuştur. İEİS, üyelerine ekonomik, hukuk-
sal ve sosyal yönden daha verimli ve uyumlu 
çalışma koşullarını sağlamak için faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Yayınladığı “Tıbbi İlaç Tanı-
tım İlkeleri Kılavuzu” ile beşeri ilaç ürünlerinin 
pazarlanmasında endüstrinin yüksek etik stan-
dartlarına ulaşabilmesi ve bu düzeyi korumasını 
sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kılavuzda “İlaç 
Firmalarına Ait İnternet Ağ Siteleri Uygulama 
İlkeleri Kılavuzu” yer almaktadır [8]. 
(EK:2- İlaç Firmalarına Ait İnternet Ağ Siteleri 
Uygulama İlkeleri, İEİS)

Türkiye’deki 82 ilaç firmasının 53’ü (% 64.7) 
ulusal, 29’u (%35.3) ise uluslararasıdır. Ulusal 
firmalardan 11’inin (%20.8), uluslararası firma-
lardan 7’sinin (%24.1) web sitesi bulunmamak-
tadır. Bu sitelerin İEİS’nin belirlediği ilkelere 
uygunluğu incelendiğinde hiçbir sitenin ilkelere 
tam olarak uymadığı ortaya çıkmıştır [9].

3.3 AİFD (Araştırmacı İlaç Firmaları Derne-
ği) 
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin hazır-
ladığı “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sağlık Mesleği 
Mensuplarına Tanıtım İlkeleri”nde “Tanıtımda 
İnternet Kullanımı” maddesiyle internetten ve-
rilecek ilaç bilgileri ile ilgili kuralları belirlen-
miştir [10].

4. SONUÇ

İnternet, bütün kullanıcılarına sınırsız bir bilgi 
kaynağı olarak hizmet vermeyi sürdürmektedir. 
Ancak internetin yeterince düzenli ve güvenli 
olmayışından dolayı, web sitelerinin sunduğu 
bilgilerin doğru olup olmadığı da kullanıcılar 
tarafından anlaşılamamaktadır. Bu sorun inter-
nette yer alan sağlık siteleri için de geçerlidir.
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İnternette yer alan sağlık ile ilgili bilgilerin doğ-
ruluğu, bu sitelerden faydalanmak isteyen kişiler 
için büyük önem taşımaktadır. Sitenin güveni-
lirliğinin sağlanabilmesi için ilgili kuruluşların 
düzenleme yapması gerekmektedir.

HONcode gibi uluslararası uygulamaların yay-
gınlaşması, web sitesi hazırlamak isteyenlerin 
hizmetlerinin iyileşmesini ve kullanıcıların bi-
linçli şekilde bilgiye ulaşmasını sağlamak adına 
büyük önem taşımaktadır.

İEİS, AİFD gibi ilaçla ilgili kuruluşlar ile TEB 
gibi eczacılıkla ilgili meslek örgütlerinin yapa-
cağı düzenlemeler ve eğitimlerle internet we 
web hizmetlerin güvenilirliğinin sağlanması ve 
kalitesinin yükseltilmesi mümkün olacaktır.
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EK:1- HoN ilkeleri: (http://www.hon.ch/HON-
code/Turkish/)

1. Güvenilirlik: Web sitesindeki yazarların ni-
telikleri belirtilmelidir. Tıbbi (sağlık bilgisi) 
bilgi ya da tavsiye mutlaka tıp eğitimi almış ya 
da yetkin kişilerce verilmelidir. Durum böyle 
değilse bir uyarı olarak verilen bilgilerin tıp eği-
timi almamış bir uzman veya kuruluşça sağlan-
dığı belirtilmelidir.

2. Tamamlayıcılık: Web sitesindeki bilgilerin 
hekim-hasta ilişkisinin yerini tutamayacağı uya-
rısı bulunmalı ve web sitesi bu ilişkiyi tamamlar, 
destekler biçimde olmalıdır.

3. Gizlilik: Web sitesini ziyaret edenler tarafın-
dan siteye gönderilen kişisel bilgilerin gizliliği-
ne ve özel olmasına saygı duyulmalıdır. 

4. Atıfta Bulunma: Web sitesinde yer alan bil-
gilerin kaynaklarına atıfta bulunulmalı ve tıbbi 
sayfalar yer alıyorsa bunlar da belirtilmelidir. 

Gerektiğinde HTML bağlantıları/linkleri ve-
rilmelidir. Bilgilerin en son güncellenme tarihi 
belirtilmelidir.

5. Doğrulanabilirlik: Belirli bir tedavi, tica-
ri ürün veya hizmetin yararları ve performansı 
yukarıda dördüncü ilkede olduğu gibi uygun ve 
tarafsız kanıtlarla desteklenmelidir. 

6. Şeffaflık: Web sitesi yapımcıları siteyi ziyaret 
edenlerin ek bilgiye ya da yardıma ihtiyaç duy-
duklarında kendilerine rahatlıkla ulaşabilmeleri 
için, en açık biçimde e-posta adreslerini web si-
tesine yazmalıdır. 

7. Finansal bildirim: Gerek hizmet gerek mal-
zeme bakımından web sitesine katkıda bulunan 
ticari ve ticari olmayan kurumların kimlikleri 
açıkça belirtilmelidir. 
8. Reklam politikası: Reklam web sitesi için bir 
finans kaynağı ise, bu açıkça belirtilmelidir. Web 
sitesi sahiplerince benimsenmiş olan reklam po-
litikasının kısa bir açıklaması bulunmalıdır.

EK:2- İlaç Firmalarına Ait İnternet Ağ Si-
teleri Uygulama İlkeleri (http://www.
ieis.org.tr/yeni_site/asp_sayfalar/index.
asp?sayfa=125&menuk=11)

1.Amaç: İlaç endüstrisinin en önemli sorum-
luluğu kuşkusuz, topluma kaliteli ve güvenilir 
ilaçlar sunmak ve rasyonel kullanımlarını sağ-
lamak amacıyla bu ilaçlarla ilgili bilgileri, tıbbi 
ilaç tanıtım ilkelerine uygun şekilde doğru ve 
tarafsız olarak aktarmaktır.

Bu amaca hizmet etmek üzere ilaç firmaları (ilaç 
üreticileri, ithalatçıları ve dağıtıcıları) internette, 
firmaları ile ilgili bilgileri, ürünlerinin listeleri 
ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmış prospektüs-
lerini, hedeflenen kitleye yönelik ürün tanıtımı 
ile ilgili bilgileri, ürünleri ile ilgili sağlık so-
runları konusundaki bilgileri ve tıp alanındaki 
gelişmeleri kapsayan, gerektiğinde yenilenmek 
üzere, ağ (web) sayfaları hazırlayabilirler. 

2. Genel Kurallar:
• İnternet ağ siteleri İEİS Tıbbi İlaç Tanıtım 
İlkeleri Kılavuzu hükümlerine tabidir. 
• İlaç firmaları, kendilerinin kurmuş olduğu 
sitelerden sorumludur.
• Siteyi ziyaret eden kişilerden, kişiye özel 
bilgiler alınmışsa, titizlikle saklanmalıdır.
3. Ana Sayfa: Ana sayfanın özellikleri şun-
lardır
• Ana sayfada tıbbi ilaç tanıtımı yapılamaz.
• Sitenin sahibi firmanın açık adresi ve irtibat 
kurulabilecek tel, faks ve 
e-posta adresi bulunmalıdır.
• Sayfanın son güncelleştirildiği tarih belir-
tilmelidir.
• Sitenin (veya bölümlerinin) kime yönelik 
olarak hazırlandığı belirtilmelidir. Topluma 
yönelik bilgilendirme ve link’ler ana sayfaya 
konulmalıdır. 
• Topluma yönelik bilgilendirmelerde Tıbbi 
İlaç Tanıtım İlkeleri Kılavuzu’nun 1.2.1 ve 
2.7 bölümlerindeki esaslara uyulur. Bilgilen-
dirme metninin altına metni hazırlamak için 
kullanılan referanslar yazılır. Metin içinde bu 
referanslara gönderme yapmak anlatılması 
durumunda referans gösterilmelidir. 
• Bilgilerin içeriği hedeflenen kitleye uygun 
olmalıdır.
• “Bu sitedeki bilgiler, hekim ve eczacıya 
danışmanın yerine geçemez” ibaresi bulun-
malıdır. 
• Hekime/eczacılara ve halka yönelik bilgi-
ler, iki bölüm halinde birbirinden ayrılmalı 
ve hekim/eczacılar için hazırlanan bölüm(ler)
ün başına, giriş için “Bu bölüm hekim/ecza-
cılar için hazırlanmıştır” uyarısı konmalıdır. 
Ayrıca bu bölümlerin başına doktor / eczacı 
olmayan kişilerin girişini engelleyen şifreler 
konulur. 
• İlaç prospektüsleri ve KÜB bilgileri, tanı-
tım amaçlı olmamak kaydıyla, internette hal-
kın ulaşımına açık olabilir.
• Ağ sitesi sahibi, siteden sorumlu bir eleman 
görevlendirir ve adı ana sayfada belirtilir. 
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4. Hekim ve Eczacılara Yönelik Sayfalar:
• Bu sayfalarda verilen bilgiler, yapılan faali-
yetler ve tanıtım etkinlikleri, İEİS tarafından 
hazırlanmış olan Tıbbi İlaç Tanıtım İlkeleri 
Kılavuzuna uymak zorundadır. 
• Sitedeki bilgiler o konuda uzman kişiler 
tarafından hazırlanmalı ve kimin tarafından 
hazırlandığı, kaynaklarıyla birlikte belirtil-
melidir. Aksi takdirde uygun şekilde duruma 
açıklık getirilmelidir.
• Ürün tanıtımında, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 
onayladığı prospektüs ve kısa ürün bilgisiyle 
çelişen bilgiler - başka ülkelerde onaylı oldu-
ğu savıyla - kullanılamaz.

• Ürünlerle ilgili bilgiler için başka sitelere 
“link” verilirken, link verilen sitedeki bilgi-
lerin, ilaç kuruluşunun sorumluluğunda ol-
madığı, faaliyetlerin T.C. yönetmeliklerine 
uymayabileceği ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 
onayladığı metinlerden farklı olabileceği ko-
nusunda bir uyarı olmalıdır.

Ürünlerle ilgili bilgilerin, Bakanlıkça yapılmış 
olan değişikliklere göre güncelleştirilmesi, site 
sahibi ilaç kuruluşunun sorumluluğundadır. 

DENİZDE İNTERNET

Ahmet Oral
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

oralahmet@ttnet.net.tr
ahmet.oral@ydk.gov.tr

ÖZET
Günümüzde bilgiye ulaşmanın en etkin araçla-
rından biri olan İnternetin, can  ve mal emniyeti 
için bilgiye en çok gereksinim duyan denizciler 
tarafından henüz istenilen oranda kullanılama-
ması önemli bir eksiklik olarak kendini göster-
mektedir. Deniz haberleşmesinin tarihsel gelişi-
mi ve uygulanan kuralların da kısaca özetlendiği 
bu bildiride, denizden İnternet erişiminin kolay-
laştırılması için yapılan çalışmalar ve bulunan 
çözümler açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Deniz haberleşmesi, 
İnternet.

ABSTRACT

Today, it is a fact that the sailors have not yet the 
sufficient capability to access the Internet at sea, 
although they require much more information 
than the others for safety of life. This paper sum-
marizes the works and appropriate solutions in 
order to overcome this deficiency, together with 
the historical progress of maritime communica-
tions and rules.
 
Key Words: Maritime communications,
Internet

1. GİRİŞ
İlk gemilerin yaklaşık altı ya da yedibin yıl önce 
ırmak haliçlerininin dışına çıkarak açık denizle-
re doğru yelken açmasıyla başlayan denizcilik, 
uzaklarla haberleşmeye en çok gereksinim du-
yulan uğraş alanlarından biri olmuştur. Bütün 
dalgaları birbirine benzeyen açık denizlerde ko-

numlarını ve rotalarını belirlemek için zamanla 
belli yöntemler geliştiren denizciler zora düş-
tüklerinde yardım istemek için de bazı araçlar-
dan faydalanmaya çalışmışlardır.
 
Bu araçlardan en bilineni ateştir. Tarihçi Heredot, 
Med Savaşları sırasında Magnesia açıklarında 
karakol görevinde olan Yunan gemilerinin Pers 
donanmasının geldiğini görünce Artemisium’da 
bekleyen Yunan donanmasına ateş yakarak ha-
ber verdiğini yazmakta, Tarihçi Thukydides 
de Atinalılar ile Ispartalılar arasında MÖ 427-
411 yıllarındaki deniz savaşlarında haberleşme 
amacıyla işaret ateşlerinin kullanıldığını bildir-
mektedir. Xenophon’un MÖ 405 yılında yazdı-
ğı Hellenica adlı kitapta ise Atinalıların güneş 
ışığını kalkan ile yansıtarak gemiler arasında 
haberleştiğinden söz edilmektedir [1]. 

Deniz haberleşmesinde kullanılan en eski yön-
temlerden biri de işaret flamaları ile yapılan ha-
berleşmedir. Günümüzde de halen kullanılmak-
ta olan bu yönteme ilişkin ilk kayıtların MÖ 4. 
yüzyıla kadar gerilere gittiği ve efsanelerde bile 
yer aldığı bilinmektedir [2].
 
Denizde haberleşme için kullanılan bu yöntem-
ler pek de fazla değişmeden MS 17. yüzyıla ka-
dar kullanılmaya devam etmiş, Hollandalı bir 
gözlükçü olan Hans Lippershey’in bir rastlantı 
sonucu 1608 yılında bulduğu dürbünün uzaklar-
la haberleşmede kullanılmasıyla birlikte deniz-
deki haberleşme mesafesi ufuk çizgisine kadar 
uzamıştır [3].  

İşaret flamalarının standart hale gelmesi, kara-
da kullanılan Semaforun deniz haberleşmesine 
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uyarlanması ve elektrikli telgraf için geliştirilen 
Mors kodları kullanılıp ışıkla uzaklarla haber-
leşmeye başlanmasıyla 19. yüzyılda deniz ha-
berleşmesinde oldukça önemli gelişmeler sağla-
mış olmasına karşılık, deniz haberleşmesindeki 
gerçek gelişme 20. yüzyılın başlarından itibaren 
elektromagnetik dalgaların haberleşmede kulla-
nılmaya başlamasıyla olmuştur [4].

Bilgiye ulaşmanın en etkin araçlardan biri olan 
ve yaşamı kolaylaştıran İnternetin denizde kul-
lanılması ise henüz istenilen oranda yaygınlaşa-
mamıştır. Bunun en önemli nedeni denizde bu 
hizmetin oldukça pahalı, erişim hızının da ye-
tersiz olmasıdır. Bununla birlikte, son yıllarda 
bazı önemli gelişmeler yaşanmakta, denizden 
İnternete erişmeyi kolaylaştıracak bazı çözüm-
ler üretilmektedir.  

2. DENİZDE RADYO
HABERLEŞMESİ
Birincil önceliğin can ve mal emniyeti oldu-
ğu deniz haberleşmesinde telsiz teknolojisi-
ni ilk uygulamaya koyan Marconi olmuştur. 
Bu hizmete ilişkin kuralların görüşüldüğü ilk 
uluslararası konferans 1903 yılında Berlin’de 
toplanmış, 1906 yılında aralarında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bulunduğu 29 ülkeden gelen 
temsilcilerinin katıldığı ikinci konferansta ise bu 
teknolojinin adının telsiz yerine radyo olmasının 
daha uygun olacağına karar verilerek, denizde 
radyo haberleşmesine ilişkin bir dizi uluslararası 
kural getirilmiştir [5].
 
Gemilerde kullanılacak radyo donanımının ve 
haberleşmede uygulanacak kuralların belirlen-
mesinden sonra bu teknolojinin kullanımının 
kısa sürede yaygınlaştığı ve 1912 yılına gelin-
diğinde aralarında İstanbul-Okmeydanı’ndaki 
İstasyonun da  bulunduğu 479 adet kıyı istasyo-
nunun kurulduğu, radyo donanımına sahip gemi 
sayısının ise 2752 adede ulaştığı görülmüştür 
[6,7]. 

Aynı yılda meydana gelen Titanic faciası deniz-

de can ve mal emniyetine yönelik uluslararası 
kuralların belirlenmesini gündeme getirmiş ve 
1914 yılında Londra’da toplanan konferansta 50 
kişiden daha fazla yolcu taşıyan gemilerin rad-
yo telgraf teçhizatı bulundurması zorunluluğu 
getirilmiştir. Temmuz 1915 tarihinde yürürlüğe 
giren bu ilk SOLAS (Safety of Life at Sea/De-
nizde Can Güvenliği) Konvansiyonu 1948 yılın-
da Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak oluşturu-
lan IMO (International Maritime Organization) 
bünyesinde yapılan çalışmalarla çeşitli defalar 
yenilenmiştir [8].

1980 yılında yürürlüğe giren SOLAS 74 Kon-
vansiyonunda 300 GRT ve daha büyük yük ge-
mileri ile tüm yolcu gemilerinde telsiz telefon, 
buna bağlı olarak 2182 kHz ve 156,8 MHz teh-
like ve genel çağrı frekanslarını dinleme, 1600 
GRT ve üzerindeki yük gemileriyle tüm yolcu 
gemilerinde Mors kodu ile haberleşme sağlayan 
telsiz telgraf ve 500 kHz tehlike frekansını din-
leme zorunluluğu getirilmiştir.

Gemilerin bulundurması zorunlu olan bu dona-
nım ortalama 100-150 deniz millik bir erimde 
tek kanallı ve oldukça kısıtlı bir iletişime olanak 
sağlabilecek nitelikte olmasının en başta gelen 
nedeni o dönemde deniz haberleşmesinde kulla-
nılabilecek başka bir teknolojinin bulunmama-
sıdır. 

Gemilerin birbirleri arasında ve kara ile haber-
leşmesinde HF bandındaki frekansların ve rad-
yo teleks gibi farklı yöntemlerin kullanılması 
önemli kolaylıklar sağlamış olmakla birlikte, 
1976 yılından itibaren denizlerde de kullanılma-
ya başlayan uydu teknolojisi, Marconi’nin telsi-
zinden sonra denizcilerin yaşamını kolaylaştıran 
ikinci önemli gelişme olmuştur.    

3. UYDU HABERLEŞMESİ VE 
GMDSS 
A.B.D. tarafından 1976 yılında uzaya gönderi-
len Marisat uyduları ile başlayan denizde uydu 
haberleşme hizmeti Uluslararası Denizcilik Ör-

gütü (IMO) tarafından başlatılan bir girişimle 
1979 yılında INMARSAT’ın kurulmasından 
sonra yaygınlaşmaya başlamıştır[9]. İlk aşama-
da Marisat uydularını kiralayan INMARSAT 
tarafından toplam 8 telefon kanalı üzerinden 
verilen bu hizmet daha sonra uzaya gönderilen 
uydularla daha da geliştirilmiştir.

Bilinen ilk yaygın sistem olan Inmarsat-A ana-
log teknoloji ürünü olup, otomatik telefonun 
yanında teleks hizmeti de sağlayan bir sistem 
olarak 1982 yılında hizmete verilmiştir. 2007 yı-
lının sonunda durdurulması planlanan bu hizmet 
oldukça pahalı olmasının yanında sadece büyük 
tonajllı gemiler tarafından kullanılabilecek bo-
yutta donanıma gereksinim duyduğundan 1991 
yılından itibaren sadece mesaj ve data haberleş-
mesinin yapılabildiği Inmarsat-C tipi sistem uy-
gulamaya konulmuştur. Anteni ve terminali ol-
dukça küçük boyutlu olan donanım kullanılarak 
sağlanan bu hizmet ücretinin de oldukça ucuz 
olması nedeniyle kısa sürede yaygınlaşmıştır. 

1993 yılında başlanılan sayısal teknoloji ürünü 
Inmarsat-B, Inmarsat-A gibi büyük tonajlı ge-
milerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, sesin 
yanında teleks ve data haberleşmesi de sağlan-
maya başlanmıştır.

Deniz haberleşmesinde uydu teknolojisi kullanı-
mının yaygınlaştığı bu dönemde IMO tarafından 
denizde can ve mal haberleşmesine yönelik yeni 
bir düzenlemenin uygulamaya konulduğu görül-
mektedir. GMDSS (Global Maritime Distress 
and Safety System) olarak tanımlanan bu dü-
zenlemede gelişen haberleşme teknolojisi ürün-
lerinin kullanılıp daha etkin şekilde denizde çan 
ve mal güvenliğinin sağlanabileceği göz önüne 
alınmıştır. Getirilen kurallar arasında en önemli 
olanları incelendiğinde, gemilerde bulundurula-
cak donanımın sefer bölgesine göre olması ve 
tehlikede halinde manuel olarak mesaj gönder-
mek yerine otomatik olarak bilgi gönderebile-
cek donanım kullanılması zorunluluğudur.
Diğer önemli bir değişiklik ise denizlerde A3 

bölgesi olarak tanımlanan karadan 120 mil daha 
açıkta seyredecek gemilerde Inmarsat veya HF 
bandında haberleşme yapabilecek donanımının 
bulundurulması zorunluluğudur. Bu nedenle, 
SOLAS kapsamındaki her gemi sefer yaptı-
ğı bölgeye göre teknik özellikleri tanımlanmış 
VHF, MF, HF ve/veya Inmarsat donanımı bu-
lundurmak durumundadır.

1992 yılında başlanılıp 7 yıllık bir geçiş süresi 
tanımlanan ve 1999 yılından itibaren tam olarak 
yürürlüğe giren bu uygulamada gemilerin İnter-
net erişimi için gerekli donanımı bulundurma 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, de-
nizlerden İnternete erişmek isteğe bırakılmıştır.

İnternet kullanımının yaygınlaştığı ve yaşamın 
ayrılmaz bir parçası haline geldiği bu dönemde 
yürürlüğe giren GMDSS düzenlemesinde gemi-
lerden İnternet erişimi zorunluluğu olamasının 
ana nedeni deniz haberleşmesinde önceliğin 
tehlike anında yapılacak haberleşmeye verilme-
si, diğer önemli bir nedeni de açık denizlerde bu 
amaçla kullanılabilecek bir teknolojinin henüz 
hazır olmamasıdır. Bununla birlikte, gemilerde 
bulunması zorunlu olan haberleşme donanımı 
esas alınarak İnternet erişimi için son yıllarda 
bazı çözümlerin üretildiği görülmektedir.

4. KISA ERİMLİ ÇÖZÜMLER
GMDSS düzenlemesinde en az bir VHF kıyı is-
tasyonun kapsadığı deniz alanı olarak tanımla-
nan ve kıyıdan yaklaşık 20-30 Deniz Millik bir 
erime karşılık gelen A1 bölgesinde seyredecek 
SOLAS kapsamındaki gemilerin VHF radyo 
telefon donanımı bulundurması zorunluluğu bu-
lunmaktadır. Söz konusu donanım 156-174 Mhz 
bandında çalışan, 55 seçmeli kanalı bulunan ol-
dukça küçük boyutlu ve kolay kullanımlı olup, 
SOLAS kapsamında olmayan küçük tonajlı ge-
miler, balıkçı tekneleri ve yatlarda da yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 

55 kanaldan sadece birinin (70. kanal) sayısal 
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seçici çağırı, diğerlerinin ise ses haberleşemesi-
ne tahsis edildiği bu donanım kullanılarak de-
nizden İnternete erişmek mevcut düzenlemeye 
göre mümkün olmasa da   bu bölgede seyreden 
gemiler, karada İnternete erişim için kullanılan 
radyo teknolojilerinden faydalanabilmektedir-
ler. Bunlardan en bilineni GSM teknolojisidir. 
Bunun yanında, liman ve marinalarda  kurulan 
“Hot spot”lar rıhtımda bekleyen gemilerde, de-
niz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kullanıl-
maya  başlanılan WiMAX teknolojisi ise kıyıya 
yakın seyreden gemilerde İnterneti denizcilerin 
yaşamına taşımaya başlamıştır.
   
GSM operatörleri arasında kıyasıya bir fiyat re-
kabetin yaşandığı ülkemizde kıyıların ve Mar-
mara Denizi’nin  unutulmamış olması denizciler 
için kayda değer bir gelişmedir. Buna karşılık, 
WiMAX teknolojisinin deneme aşamasını he-
nüz geçememiş olması, ülkenin limanlarında, 
marinalarında ve balıkçı barınaklarında  “Hot 
Spot”ların yeterli sayıda olmaması son yıllarda 
oldukça önemli gelişme gösteren denizciliğimiz 
açısından önemli bir eksiklik olarak kendini 
göstermektedir.     

5. UZUN ERİMLİ ÇÖZÜMLER
Denizin,zorluklarının karanın görülmediği yer-
den başladığı gibi, denizden İnternet erişiminin 
zorlukları da karasal sistemlerin ulaşamadığı 
uzaklıklarda başlamaktadır. Gerek kullanılabi-
lecek seçeneklerin, gerekse kullanıcı sayısının 
karaya göre oldukça az olması bu zorlukların 
başında gelmektedir. Açık denizde İnternet eri-
mine gereksinim duyabilecek 100 GRT üzerin-
deki gemi sayısının yaklaşık 100.000 adet, boyu 
12 metre ve üstü özel tekne sayısının ise yak-
laşık 200.000 adet olduğu dikkate alındığında 
potansiyel kullanıcı sayısının, karaya göre ne 
denli az olduğunu ortaya koymakta, kullanılabi-

lecek teknolojilerin sadece HF bandında çalışan 
geleneksel radyo teknolojisi ile uydu teknolojisi 
olması ise bu denli az sayıdaki potansiyel kulla-
nıcı için bulunabilecek çözümleri daha da kısıt-
lamaktadır.

HF bandında çalışan geleneksel radyo tekno-
lojisi kullanılarak denizden İnternete erişimi 
kısıtlayan en önemli etken bu frekans bandının 
(3-30 Mhz) deniz haberleşmesine ayrılan bölü-
münün ve tanımlanmış kanalların band genişli-
ğinin oldukça sınırlı, dolayısıyla veri iletim hı-
zının oldukça düşük olmasıdır. Sadece e-posta 
alış-verişine yetebilen bu teknolojiyi kullanarak 
çeşitli çözümler üreten bazı organizasyonlar 
bulunmaktadır (  www.sailmail.com, www.win-
link.org,  www.marinenet.net,  www.globewire-
less.com)

Açık denizlerde İnternet erişimi sağlayan çö-
zümler ancak uydu teknolojisi kullanılarak üreti-
lebilmektedir. Bunlardan en bilineni 2002/2003 
yıllarından itibaren Inmarsat tarafından uygula-
maya konulan “Fleet” hizmetidir.  Bu hizmet-
te denizde ilk olarak kullanılmaya başlanılan 
MPDS (Mobil Paket Data Hizmeti) sayesinde 
gemilerin sürekli olarak karasal şebekeye bağlı 
olarak kalmaları ve indirdikleri data kadar üc-
ret ödemeleri sağlanmıştır. Yapılan denemeler-
de bu hizmetteki data indirme hızının en fazla 
33 kbit/s’e ulaşabildiği, ortalama olarak da 10 
kbit/s olduğu  gözlemlenmiştir [10].

Karadaki İnternet erişim hızına göre oldukça 
düşük sayılabilecek bu hıza karşılık fiyatının 
megabyte başına yaklaşık 20 € olması bu hiz-
meti cazip olmaktan çıkartmakta ve denizciler 
tarafından çok zorunlu hallerde kullanılabilmek-
tedir.

Şekil 1. Hibrit çözüm

Denizcilere yüksek hızda İnternet erişimi su-
nabilmek için Avrupa Uzay Ajansı tarafından 
başlatılan ve deneysel çalışmları 2005 yılında 
tamamlanarak kullanıma sunulan hizmette hib-
rit bir teknoloji kullanılmaktadır. Alış kolunda 
(downlink) Ku band uydu kullanılırken, veriş 
kolunda (uplink) L bandı uydulardan veya diğer 
teknolojilerden faydalanılmaktadır. Alış kolun-
daki data hızı 518 kbit/s, veriş kolundaki data 
hızı ise kullanılan teknolojiye bağlı olarak 9,6 
kbit/s’den 64 kbit/s’e kadar değişebilmekte olan 
bu hizmette %70’e varan bir ucuzluk sağlanabil-
diği gibi, mevcut haberleşme donanımına sadece 
bu amaçla geliştirilen özel bir uydu geniş band 
sunucusu ilave edildiğinden ilk yatırım maliyeti 
de oldukça düşük olmaktadır[11]. Buna karşılık 
hizmet alanının henüz Akdeniz ve Kuzey Atlan-
tik bölgeleri ile sınırlı olması geliştirilen bu çö-
zümün en olumsuz yönü olarak görülmektedir.
  

   

Şekil 2. VSAT çözümü

Son dönemde daha geniş deniz alanlarında yük-
sek hızda İnternet erişimi sağlanabilmesi için 
VSAT teknolojisi kullanılarak alış ve veriş kol-
larının uydu üzerinden sağlandığı çözümler de 
üretilmiştir. Özellikle kruvaziyer gemi trafiği-
nin yoğun olduğu Karayipler olmak üzere Latin 
Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa ve Akdeniz’i 
kapsayan, yakın gelecekte de Uzak Doğu’yu da 
kapsayacak olan bu hizmetin daha çok yüksek 
tonajlı yük gemileri ile büyük tonajlı yatlar ve 
yolcu gemilerine yönelik olarak tasarlandığı 
görülmektedir[12]. Bu amaçla geliştirilen uydu 
terminalleri üzerinden GMDSS uygulamasının 
öngördüğü hizmetler sağlamadığından, geniş 
band İnternet hizmeti alacak gemilerin yapacağı 
ilave yatırım maliyeti de hibrit çözümlere göre 
daha yüksek olmaktadır.  

6. SONUÇLAR
Bilgiye ulaşmada en önemli araçlardan biri olan 
İnternetin denizcilerin yaşamında daha çok yer 
almasını sağlayacak teknolojilerin henüz isteni-
len oranda geliştirilememiş olması esas olarak 
kullanıcı sayısının ekonomik çözümler üret-
meye yetmemesinden kaynaklanmakla birlikte, 
çoğu teknolojinin denizin hemen kıyısında ge-
çersiz hale gelmesi bu durumun ortaya çıkma-
sında önemli bir etken olmaktadır. 
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Gelenesel belge yönetimi kurumsal çerçevede 
belgelerin yönetimine dönük uygulama prog-
ramlarından oluşmaktadır. Özellikle 90’lı yıl-
larla birlikte belge yönetimi, değişen koşulların 
da etkisiyle çok daha geniş çerçevede tanım-
lanmaya başlanmıştır. Toplumsal yaşamda, yö-
netim anlayışındaki değişim ve küreselleşme, 
belge işlemlerinin elektronik ortama taşınması 
ve elektronik belge yönetimi ile iletişim teknolo-
jileri, belge yönetimi çalışmalarını uluslararası 
boyuta taşımıştır. Bu çerçevede makalede, belge 
yönetimi alanında geliştirilen ulusal ve uluslara-
rası düzenlemelerin, standartların ve uygulama 
modellerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası belge yöne-
timi, standartlaşma, değişim

RECORDS MANAGEMENT STUDIES 
IN THE CHANGING CONDITIONS 
AND INTERNATIONAL PRACTICES

ABSTRACT
Traditionally records management was being 
consists of the practical programs that only 
comprised to records management studies in in-
stitutional surrounds. But especially after 90s, 
records management has been described broad-
er than ever, because of the effects of changing 
conditions. Developments and globalization in 
social life and management approaches, migra-
tion of the records processes to electronic media 
and electronic records management, and com-
munication technology are transferred to re-

cords management studies to the international 
platform. In that scope this study aims to evalu-
ate the international and national regulations, 
standards and practical models in the area of 
records management

Keywords: International records management, 
standardization, innovation 

1. GİRİŞ

Kurumsal amaçlara yönelik üretilen ve kulla-
nılan belgelerin, tasarımından ayıklanmasına 
kadar her aşamada etkin yönetimini sağlama, 
belge yönetiminin çalışma kapsamını ortaya 
koymaktadır. Belge yönetimi kurumsal ileti-
şimin etkinleşmesi,  yönetimin doğru kararlar 
verebilmesi, geriye dönük uygulamaların ortaya 
konulabilmesi ve kurumsal denetim sağlanabil-
mesi için belgelerin doğru zamanda, istenildiği 
kadar üretilmesi, düzenlenmesi, dağıtılması, 
saklanması, ayıklanması ve güncelliğini kay-
betmesiyle birlikte arşivlere göndermesi ya da 
kullanım değerini tamamen yitirmesiyle birlikte 
imhasını amaçlamaktadır. Bu amaçlar kurumsal 
yönetimin görev ve sorumlulukları arasında sa-
yılmaktadır. Kurumlar yürüttükleri iş ve işlem-
lere yönelik bilgi ve belge kaynaklarını, yasal 
düzenlemeler ve idari gereklilikler doğrultu-
sunda yönetmek durumundadırlar.  Öte yandan 
değişen koşullar, bilgi ve belge sistemlerini et-
kileyebilmekte, yeni koşullara uygun program 
ve uygulamaların gerçekleştirilmesini gerekli 
kılabilmektedir. 

Çalışmada bu çerçevede özellikle 70’li yıllarla 
birlikte belge yönetimi alanında gözlenen de-
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ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR
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ğişim, elektronik belgeler ve elektronik belge 
yönetimi, uluslararası çalışmalara yöneliş ve 
bu kapsamda geliştirilen belli başlı düzenle-
meler, standartlar ve uygulama örnekleri ince-
lenmektedir. Belge yönetimi alanında değişime 
yön veren iki temel etken olan küreselleşme ve 
elektronik belge yönetiminin, alanın gelişimine 
ivme kazandırdığı düşünülmektedir. Bu varsa-
yımı destekleyen gelişmelerin ele alındığı çalış-
mada, yaşanan sürecin ülkemize yansımalarına 
da değinilmektedir. Günümüzde standartlaşma 
kurumsal çevrenin ötesinde uluslararası ilişkile-
rin vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Kuru-
lan ticari, kültürel, bilimsel vb. çeşitli ilişkiler 
gün geçtikçe artmakta, elektronik ortamın da 
etkisiyle mesafe kavramı ortadan kalkmaktadır. 
Bu çerçevede uluslararası dernek, birlik, oluşum 
vb. teşkilatlar ortak bir anlayışı ve asgari kalite 
ölçütlerini belirlemeye ve gerektiğinde denet-
lemeye yönelmektedirler. Bu gelişmelere belge 
yönetimi alanı iyi bir örnek oluşturmaktadır.   
Çalışma içerisinde yer aldığı gibi elektronik ti-
caret ilkelerini belirlemeye yönelen Birleşmiş 
Milletler, aynı zamanda elektronik belgelerin 
geçerliliği ve elektronik imza konusunda çalış-
malar yapmak durumunda kalmış, ülkemizin 
de dâhil olduğu pek çok ülke belirlenen ölçüt-
lere uygun düzenlemeleri yasallaştırmıştır. Yine 
Uluslararası Standartlar Örgütü ISO (Internatio-
nal Standardization for Organization) kurumsal 
uygulamalara yönelik genel kalite standartları-
nı, ‘kalite sistem dokümantasyonu’ adı verilen, 
belge yönetimi ve dokümantasyon çalışmalarına 
dayanan bir dizi uygulama ölçütü geliştirmiş-
tir. Çalışma içerisinde değinilen bu ve benzeri 
uygulamaların geliştirilmesi, kısa sayılabilecek 
bir sürede ülkemizin de içinde olduğu geniş bir 
coğrafyada benimsenmesini tetikleyen temel iki 
etken, küreselleşme ve elektronik uygulamala-
rın yaygınlaşmasıdır. Çalışmada bu çerçevede, 
özellikle 90’lı yıllarla birlikte ivme kazanan bel-
ge yönetimi alanında gelişmeleri tetikleyen un-
surlara yönelik bir durum saptaması yapmak ve 
geliştirilen düzenleme ve standartlar ile uygula-
ma modellerini değerlendirmek amaçlanmıştır. 
Bu gelişmelerin yansımalarının küresel etkileri, 

ilgili alanlarda benzer düzenlemelerin ülkemizin 
de dâhil olduğu pek çok ülkede yasallaşması ya 
da yasallaşma aşamasında olmasıyla gözlemle-
nebilir. Bu kapsamda Avrupa Birliği içerisinde 
geliştirilen düzenlemeler başka bir çalışmanın 
konusu olduğundan burada değinilmemiştir.  

2. BELGE YÖNETİMİ
ALANINDA ORTAK 
ÇALIŞMALARA YÖNELİŞ

Yeni teknolojiler, dinamik örgütlenmeler, küre-
selleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri, ileti-
şim alanındaki baş döndürücü gelişmeler, belge 
ve arşiv çalışmalarının geleneksel yaklaşımların 
ötesinde tanımlanmasını gerektiren radikal ge-
lişmelere işaret etmektedir. Tüm bu unsurlar, or-
ganizasyonları sadece kurum içi yeniden yapı-
landırma çalışmalarına zorlamamakta, aynı za-
manda uluslararası uygulamalar ve standartlara 
yönelişi gerektirmektedir (Duff, W. ve McKem-
mish S. , 2000, s.4). Belge yönetimi alanında or-
tak çalışmalar beraberinde çeşitli avantajlar ve 
dezavantajlar da getirmektedir. Avantajlar;

- Paylaşım yoluyla olanakların daha etkili 
olarak kullanımı,
- Aynı işe yönelik gereksiz iş gücü ve kaynak 
kullanımının ortadan kaldırılması, 
- Deneyim ve gelişmelerin paylaşımı,
- Belge işlemlerinin daha merkezi ve profes-
yonel olarak gerçekleştirilmesi,
- Politik ve ekonomik destek ile kamuoyu ya-
ratma gücünün artışı gösterilebilir.
Dezavantajlar arasında ise:
- Ortak çalışmaların getirdiği bağımlılık,
- Farklı kurumların önceliklerine yönelik bir-
likte karar almanın güçlüğü,
- Fiziksel mesafenin yarattığı sorunlar,
- Yasa ve uygulamaların yarattığı sınırlama-
lar sıralanabilir (Mims, 2004:49).

Belge yönetimi alanında ortak çalışmaların ya-
rattığı olumlu etkiler yanında, birlikte çalışma 
kültürünün yarattığı olumsuz unsurların mutlaka 
göz önünde tutulması gerekmektedir. 

Öte yandan uluslararası kuruluşlar üzerine ger-
çekleştirilen bir araştırma, bu alanda faaliyet 
gösteren kurumların bir yılda ürettikleri belge 
miktarının %20 ile %60 oranında artış göster-
diğini ortaya koymuştur (Stephens, 2005, s.29). 
Bu araştırmada elde edilen bir diğer ilginç veri, 
kurumların veri yönetimi adı altında elektronik 
ve basılı belgeleri, yaşam döngüsü yaklaşımı 
çerçevesinde denetim altına almaya başlama-
sıdır. Ancak bu durum iki farklı konunun gün-
deme girmesine yol açmaktadır. İlki birbirinden 
yapı ve işleyiş olarak farklı örgütlenen kurumla-
rın, hukuki ya da ticari ilişkilerinde nasıl bir or-
tak yapılanmaya gidecekleri; diğeri çoğu zaman 
tek başına bir kurumun geliştirmesi mümkün 
olmayan uygulama ve standartların, kim tara-
fından ve nasıl oluşturulacağı konusudur. Belge 
yönetimi alanında yaşanan bu sorunlara çözüm 
üretme noktasında, meslek dernekleri ve ulusla-
rarası kuruluşların çalışmaları ön plana çıkması 
gerekmektedir. 

2.1. Küresel Uyum Sürecinde Belge ve Arşiv 
Alanında Yasal Düzenlemeler
Yönetim ve idari sistemlerdeki değişim, yeni 
uygulamalara dönük yasal düzenlemelerin ge-
liştirilmesini gerektirmektedir. Uzun yıllar belge 
yönetimi uygulamaları belirli bir kurum,   bölge 
ya da ulusal çerçevede düşünülmüştür. Ancak 
küreselleşen koşullarla bölgesel ya da ulusal sı-
nırları aşan düzenlemelere duyulan gereksinim, 
beraberinde uluslararası etkileri olan yasal dü-
zenlemelerin geliştirilmesine yol açmıştır. Böy-
lece belge yönetimi alanında bölgesel etkileri 
olan düzenlemeler, uluslararası boyuta taşınmış-
tır. 

Belge yönetimi alanında yasal düzenleme-
ler, sorunların sıklıkla yaşandığı alanlarda ön 
plana çıkmaktadır. “Dava Riskinde Kaçınma 
Girişimleri (Litigation Risk Avoidance Initiati-
ves) olarak tanımlanan bu çabaların, özellikle 
ABD’de yoğunlaştığından söz edilmektedir. 
ABD’de belge koruma ve belge saklama işlem-
leri ile ilgili yaptırımlar içeren yaklaşık 10.000 
ile 20.000 arasında yasal düzenlemenin olduğu 

ve işlemlerinin nasıl yürütüleceği konusunda 
oldukça sıkıntıların yaşandığı söylenmekte-
dir (Stephens, 2001, s.66). Öte yandan küresel 
anlamda ortaklıklar kurumları, bölgeleri ve ül-
keleri birlikte hareket etme noktasında benzer 
düzenlemeler yapmaya itmektedir. Birbirleriyle 
iletişim halinde olan farklı yapıdaki örgütler, 
kurumsal iletişim ve doğrulama eylemlerinin 
resmi yönünü oluşturan belgelerin yönetimi 
konusunda daha sade, anlaşılır ve ortak bir dile 
gereksinim duymaktadırlar. Örneğin Avrupa 
Birliği müktesebatı çerçevesinde çıkarılan ya-
sal düzenlemeler, eşgüdümlü uygulamaları ve 
ortak bir dili geliştirmeyi amaçlamaktadır. AB 
özellikle 90’lı yıllarla birlikte belge iletişimi ve 
belge işlemlerinde yeknesaklığı sağlamak üzere 
bir dizi talimat yayımlamıştır. Bu talimatlar bel-
ge iletişimi, koruma ve saklama çalışmalarında 
uyulması gererken ilkeleri ortaya koymuştur 
(Stephens, 2001, s.66). Belge işlemlerinde yasal 
sorun yaşanmaması için kurumsal iş ve işlemleri 
etkileyen tüm unsurların göz önüne alınması ve 
bu çerçevede saklama koşullarının yerine geti-
rilmesi gerekmektedir. McFarland (2005, s.69) 
ABD’de Enron Skandalı soruşturmasındaki en 
ağır cezalardan birinin nedeni olarak kayıtların 
yasal saklanma dönemlerinden önce imha edil-
mesini bu duruma örnek göstermektedir. 

Belge yönetimi alanını doğrudan etkileyen kü-
resel düzenlemelerin önemli bir bölümü Birleş-
miş Milletler tarafından çıkartılmaktadır.  Bu 
nedenle Birleşmiş Milletler çerçevesinde yürü-
tülen çalışmaların ayrıca ele alınmasında yarar 
görülmektedir. 

2.1.1. Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Geliş-
tirilen Yasal Düzenlemeler
Küresel e-ticaretin gelişimi karşısında Birleşmiş 
Milletler tarafından 1996 yılında Uluslararası Ti-
caret Komisyonu (United Nations Commission 
on International Trade Law) kurulmuştur. Ko-
misyon, sayısal ortamlarda yer alan belgelerin 
korunmasına yönelik ilk uluslararası düzenle-
meyi hazırlamış ve 1998 yılında yayımlamıştır. 
Birleşik Elektronik Delil Yasası (Uniform Elect-
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ronic Evidence Act) olarak bilinen düzenleme, 
ABD dâhil olmak üzere pek çok ülke tarafından 
uyarlanmıştır. Düzenlemenin temel hedefleri 
arasında, ülkelerin belge koruma konusunda 
ulusal çalışmalarında eşgüdümün sağlanması 
ve teknolojik gelişmelere paralel sayısal ortama 
taşınan ilişkilerin koşullarının tanımlanması yer 
almaktadır. E-ticaretin yaygınlaşmasına paralel 
elektronik ortamda belgelerin özgünlüğü, sayı-
sal imza, belgelerin saklama koşulları ve süresi 
gibi konular, geliştirilen düzenleme kapsamında 
ele alınmaktadır (Stephens, 2001, s.67; United 
Nations,1998). 

Düzenleme genel olarak belgelerin özgünlüğü, 
güvenilirliği ve kanıt niteliğini tanımlamaya yö-
nelmektedir. Metin içerisinde elektronik belge; 
“herhangi bir bilgisayar sistemi ya da benzer 
araç tarafından üretilen ya da bu ortamlarda yer 
alan kaydedilmiş ya da depolanmış veri” olarak 
tanımlanmıştır. Belgenin elektronik olması bu 
ortamlarda üretilmesi ya da depolanmasından 
kaynaklanmakta, manyetik ya da “smart” kartlar 
üzerindeki verileri kapsamaktadır. Ancak faks 
ya da teleks bilgileri ile dijital telefon konuşma-
ları ve sesli mesajlar (voice mail) eğer elektronik 
ortamda değilse kapsam dışı kalmaktadır. Aynı 
şekilde elektronik ortama veya herhangi bir 
Web sayfasına taşınmamışsa, video kayıtları dü-
zenleme kapsamında değerlendirilmemektedir 
(Spratt, 2004,s.8; United Nations, 1998).

Günümüzde çok uluslu kurumlar, kâğıda dayalı 
belge korumadan, sayısal ortamda belge koruma 
anlayışına doğru hızlı bir geçiş yapma zorunlu-
luğuyla karşı karşıyadır. Bu geçişin uzman belge 
yöneticilerinden yoksun olarak gerçekleştiril-
mesi mümkün değildir. Yukarıda dile getirilen 
yasal düzenlemenin, e-ticaret ve e-belge yöne-
timi gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte 
olduğu görülmektedir.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Komis-
yonu (UN Commission on International Trade) 
tarafından 1996 yılında geliştirilen bir diğer dü-
zenleme, Birleşmiş Milletler Elektronik Ticaret 

Model Yasasıdır (United Nations Model Law 
on Electronic Commerce). Bu yasa, e-ticaretin 
giderek yaygınlaşması üzerine, üye ülkelerin 
kendi aralarında ya da ulusal düzeyde gerçek-
leştirdikleri ticari iş ve işlemlerde uygulanacak 
yasal koşulları belirlemek amacıyla geliştirmiş-
tir. Genel olarak kâğıda dayalı ortamların yerini 
alan elektronik ortamdaki ticari ilişkileri tanım-
lamayan yasa, ülkelerin kendi e-ticaret yasala-
rını çıkarmalarına model olmayı amaçlamıştır 
(Spratt, 2004, s.8; United Nations,1996).

2.2. Elektronik Belge
Yönetimi Uygulamaları
Elektronik belge yönetimi giderek önemini ar-
tırmaktadır. Örneğin ABD’de yapılan bir araş-
tırmaya göre, kamu kesiminde üretilen belgele-
rin yarıdan fazlasının artık elektronik ortamda 
üretildiği ya da saklandığı saptanmıştır. Benzer 
örnekler AB için de verilmektedir. Belgelerin 
elektronik ortada saklanması ve erişimi, belge-
lerin sadece belge formlarının değil bilgi içerik-
lerinin korunması ve erişimi için de önemlidir. 
Basılı belgeler üzerine hizmet geliştiren arşivler, 
ilke olarak belgelerin içeriğinin değil, formları-
nın korunması ve erişimine yönelik politikalar 
oluşturmuşlardır. Ancak elektronik ortamda üre-
tilen ya da bu ortama aktarılan belgeler, kullanı-
cılarına içeriğe bağlı çok yönlü erişim olanağı 
sunmaktadır (MacKenzie, 1999, s.29; Sprehe, 
2005, s.24). Bu saptamalarla birlikte, henüz 
e-belge yönetimine dönük geliştirilen uygulama-
ların gereksinimleri karşılamaktan uzak olduğu 
dile getirilmektedir. Elektronik belge yönetimi 
çalışmalarının genelde ulusal arşivler tarafından 
yürütüldüğü ya da desteklendiği görülmektedir. 
Özellikle ABD, Avustralya, İngiltere ve Kanada 
ulusal arşivlerinin çalışmaları dikkat çekmek-
tedir. Buna karşın yukarıda değinilen ulusal 
arşivlerin ortak ya da benzer belge yönetim ge-
leneğinden geldiği ve e-belge yönetime dönük 
uygulamaların da büyük ölçüde birbirleri ile ör-
tüştüğü bilinmektedir (MacKenzie, 1999, s.29; 
Sprehe, 2005, s.24).

ABD’de elektronik belge yönetimi politikala-

rının belirlenmesine yönelik ilk çalışma, 1997 
yılında Federal Bölge Mahkemesinin aldığı 
bir karara dayandırılmaktadır. Kararda kullanı-
lan ‘Genel Belge Şeması 20’ (Generel Records 
Schudle GRS 20)’nın güncel gereksinimleri kar-
şılayamadığı ortaya konulmuştur. Bunun üze-
rine 1998 yılında özellikle ABD Ulusal Arşivi-
NARA ve Amerikan Savunma Bakanlığının 
ortak girişimleriyle, Elektronik Belge Yönetim 
Yazılım Uygulamalarının Tasarım Kriterleri 
5015.2 hazırlanmıştır (DoD 2002; MacKenzie, 
1999:29). 

Avustralya’da Ulusal Arşiv tarafından elektro-
nik belge korumaya yönelik birçok doküman 
yayımlamıştır. Bunların önemli bir kısmı Avust-
ralya Ulusal Belge Yönetim Standardı (AS 
4390) çerçevesinde hazırlanmıştır (MacKenzie, 
1999:30; National…2006).

İngiltere’de ise, İngiliz Ulusal Arşivince elektro-
nik veri içeren istatistik ya da ekonomi (örneğin 
araştırma veri tabanları) kaynaklarına yönelik 
Londra Üniversitesi ile birlikte Ofis Sistemle-
rinde Elektronik Belgeler adlı bir program ge-
liştirilmiştir. İngiliz Ulusal Arşivi 1999 yılında 
‘Elektronik Belge Yönetim Sistemleri İçin İş-
levsel Gereksinimleri (Functional Requirements 
for Electronic Records Management Systems) 
yayımlamıştır. 2002 yılında gözden geçirilen 
rehberde, özellikle; belge yönetim programları-
nın geliştirilmesinde izlenecek yöntemler, bel-
gelerin tanımlanmasında kullanılabilecek örnek 
üst veri unsurları, dosyalama uygulamaların ge-
liştirilmesine dönük yöntemler ve güncel olma-
yan belgelerin transferine ilişkin ayrıntılı bilgi-
ler yer almaktadır (National Archives of Unites 
Kingdom, 2002).

Kanada’da elektronik belgelere yönelik rehber-
ler, diğer ülkelerde olduğu gibi Kanada Ulusal 
Arşivi tarafından yayımlamaktadır. Özellikle 25 
kamu kurumunun katılımıyla Ulusal Arşiv tara-
fından oluşturulan Bilgi Yönetimi Formu (In-
formation Management Form), pek çok alanda 
olduğu gibi e-belge yönetimi konusunda çeşitli 

rehberler ve dokümanlar hazırlamıştır (Infor-
mation Use Management and Policy Institute, 
2006).

Elektronik belge yönetimi konusunda pek çok 
ortak çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu grup-
ların en önemlilerinden biri, Kanada’da British 
Colombia Üniversitesinden Profesör Luciana 
Duranti tarafından 1999 tarihinde başlatılan ve 
3 yıl sonra hayata geçen “INTERPARES” Giri-
şimi (Eşitler arasında anlamına geliyor. Açık adı 
‘Elektronik Sistemlerde Kalıcı Otantik Belgeler 
Üzerine Uluslararası Araştırma’ (International 
Research on Permanent Authentic Records in 
Electronic Systems)’dır. Girişimin amaçları; ar-
şiv alanında uygulamalar geliştirme, elektronik 
ortamda belgelerin uzun dönemler için korunma-
sı ve kullanımını sağlama, politikalar, stratejiler 
ve standartlar oluşturma olarak özetlenmektedir. 
Girişim, bilgi teknolojisi endüstrisinden uzman-
ların katılımı ile ABD, Avustralya, Kanada, İtal-
ya ve çeşitli Avrupa Birliği ülkeleri ile bölgesel 
girişimleri bünyesinde toplamıştır (INTERPA-
RES,  2006; MacKenzie, 1999, s.30).

3. BELGE VE ARŞİV
YÖNETİMİNDE
STANDARTLAŞMA
ÇALIŞMALARI 

Belge yönetimi alanında standartların geliştiril-
mesi ve genel geçerliliği olan bir belge yönetimi 
uygulama rehberinin benimsenmesi üzerinde, 
90’lı yıllara kadar uzlaşıya varılamadığına deği-
nilmektedir (Stephens, 2001, s.7). Bu dönemden 
sonra geliştirilen standartlar ile belge yönetimi-
ne dönük uluslararası standartların ve uygulama 
rehberlerinin ortaya çıkması, bir taraftan alanın 
gelişimini ve geniş kesimlerce tanınmasını be-
raberinde getirirken, uygulamada karşılaşılan 
sorunların aşılabilmesinde büyük bir boşluğu 
doldurmuştur. Standartlar, belge yönetimi ala-
nında düzenlemeler geliştirmede iki yönden 
etkili olmaktadırlar. Bunlardan ilki, kurumda 
belge yönetimi uzmanı olmayıp belge işlemle-
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rini yürüten ya da sorumlu olan kişilere yönelik 
çalışma akışı ve işleyiş biçimini ortaya koymak 
için standartlardan yararlanmak, diğeri uygula-
maların gerek kurum içi, gerek bölgesel ve ulu-
sal gerekse uluslararası olarak çok daha geniş 
alanlarda uyumlu ve eşgüdümlü yürütülebilme-
sini sağlamaktır (Gringrich, 2006, s.31). 

Arşivcilik alanında, özellikle son 50 yıllık geç-
mişte, kütüphanelikte kataloglamaya benzer 
bibliyografik tanımlama sistemleri geliştirilme-
ye çalışılmıştır. Örneğin Kanada Arşivistler Bü-
rosu (Brueau of Canadian Archivists) 1990 yı-
lında yayımladığı Arşivsel Tanımlama Kuralları 
(Rules for Archival Description, RAD), Anglo 
Amerikan Kataloglama Kuralları 2 (AACR2) te-
mel alınarak geliştirilmiştir. AACR2 ve MARC 
(Machine Readable Cataloguing)’ın arşiv kay-
naklarının tanımlanmasında yetersiz olduğunu 
gören Amerikalı arşivistler Staven Jense’nin 
öncülüğünde, 1989 yılında arşiv kaynakları için 
yeni alanların tanımlanması için çalışmaya baş-
lamışlardır. Sonuçta, Amerikan Arşivistler Der-
neği (Society of American Archivists) tarafından 
AACR2’ye arşiv materyallerinin uyarlanması 
ile Arşivler, Kişisel Belgeler ve El Yazmaları 
(Archives, Personel Papers and Manuscripts, 
APPM) adlı standart geliştirilmiştir (Shep-
herd, E. ve West, V., 2002, s.18). İngiltere’de 
arşiv malzemelerinin tanımlanmasına yönelik 
ilk standart ise, arşiv deneyimlerinin bir ürünü 
olarak hazırlanan ve 1986 yılında yayımlanan 
Arşivsel Tanımlama El Kitabı (Manual for the 
Archival Description, MAD) olmuştur (The So-
ciety of American Archivists, 1999)
Bahsedilen standartlaşma çalışmaları, belirli 
kurum ya da alanların dışında genel geçer uy-
gulamalara dönüşememiş ve bu durum 2000’li 
yıllara kadar etkisini devam ettirmiştir. Örneğin 
1997 yılında İngiltere’de 128 kurum üzerine ya-
pılan bir araştırmada, bunların %60’ının kendi 
gereksinimlerine göre geliştirdikleri tanımlama 
ölçütlerini uyguladığı, ancak %5,4’ünün ulusal 
ya da uluslararası nitelikte (ISAD(G) gibi) stan-
dartları benimsediği saptanmıştır (Shepherd, E. 
ve West, V., 2002, s.18). 

Günümüzde, kültürel mirasın parçası niteliğin-
deki arşivler, kütüphaneler ve müzelerde yer alan 
materyallere yönelik bütünleşik tanımlama, eri-
şim ve koruma standartlarının geliştirilmesi ça-
lışmalarına devam edilmektedir. Gerek arşivler, 
gerek kütüphane ve müzelerdeki eserlerin ortak 
bir bilgi havuzunda tanımlanmasına yönelik çe-
şitli projeler yürütülmektedir. Projelerin amaçla-
rı arasında, üç tür bilgi merkezinde yer alan kay-
nakların erişimine yönelik, standart tanımlama 
sistemlerinin geliştirilmesi de bulunmaktadır. 
Günümüzde arşiv belgelerinin tanımlanmasın-
da kullanılan en yaygın standart ISAD(G)’dir. 
Müze materyallerinin tanımlama standardı 
olarak da, İngiltere’de Müze Dokümantasyon 
Derneği (Museum Documentation Association) 
tarafından geliştirilen SPECTRUM örnek gös-
terilmektedir (Shepherd, E. ve West, V., 2002, 
s.17). Kütüphanecikte tanımlama standartlarının 
(AACR2 ve MARC gibi) geliştirilmesinin, kitap 
ve süreli yayın türü kaynakların doğası gereği, 
organik bir iş sürecinin uzantısı olarak ortaya çı-
kan arşiv materyallerine göre daha rahat olduğu 
kuşku götürmez bir gerçektir. Öte yandan, bilgi 
kaynağı olarak kütüphane ve arşiv materyalleri 
ile müze materyallerinin ortak erişimine dönük 
çalışmaların, son derece dikkatli ele alınması 
gerekmektedir.  Farklı türden materyalleri aynı 
sistem içerisinde tanımlamak yerine, kullanılan 
sistemlerin ortak erişimine dönük bütünleşik 
projelerin yürütülmesi daha akılcı bulunmakta-
dır. Belge yönetimi alanında 90’ların sonlarıy-
la birlikte, farklı materyalleri de içine alacak 
biçimde bütünleşik çalışmaların yürütülmesine 
dönük olanaklar artmıştır. Yazılım ve donanım 
olanaklarının gelişmesi, bilgi ve belge kaynak-
larının üretimi ve erişimini ve depolanması ko-
laylaştırmıştır. Böylece elektronik ortamda bel-
ge ve arşiv kaynaklarının tanımlamasına yönelik 
koşullar olgunlaşmıştır.  

3.1. ISO 9000: Kalite Belgeleri İçin Standart
Kalite güvence standartları içerisinde, belirli 
bir alana değil genele hitap eden ilk uluslara-
rası standart, ISO 9000 “Kalite Yönetimi Sis-
temleri Standardı” olmuştur. ISO (International 

Organization for Standardization; Uluslararası 
Standartlar Örgütü) Kalite Yönetimi Sistemleri 
Standardının kökeni, 1979 yılında oluşturulan 
176 sayılı Teknik Komite’ye dayandırılmak-
tadır (ISO/TC176). Komite başlangıç olarak, 
üretim sektöründe yer alan kuruluşların, kalite 
kontrol yöntemlerini uygulayabilmeleri için 
gerekli olan uluslararası asgari ölçüleri belirle-
meyi amaçlamıştır. Teknik Komite çalışmaları; 
1987 yılında 20 aktif ve 10 gözlemci ülkenin 
gözetiminde, “ISO 9000 Kalite Yönetim Siste-
mi Standartları”nın ortaya çıkışını sağlamıştır 
(Bozkurt 1999:13; ISO...2006). İlk olarak 1987 
yılında yayımlanan ve 1994 ve 2000 yıllarında 
gözden geçirilerek tekrar basılan ISO standart-
ları, 1988 tarihinde Avrupa Birliği tarafından 
kabul edilerek EN 29000 Standartları olarak 
yayımlanmıştır (Bozkurt, 1999, s.13; European 
Committee for Standardization, 2004:1). 

ISO 9000’in öngördüğü kalite modeli, kurumsal 
yapıyı sistem olgusu içerisinde ele almakta ve 
öncelikle bir kalite sisteminin oluşturulmasını 
gerektirmektedir. Bu yapıda yönetim işlevleri 
kişilerden çok sistemlere dayalı olarak yürütül-
mektedir. Kalite sistemi içerisinde kurumsal iş 
ve işlemlerin tanımlanması, geliştirilen teknik-
ler ve standartlar çerçevesinde analiz edilmesi, 
değerlendirilmesi ve yeniden yorumlanarak 
programların geliştirilmesi öngörülmektedir 
(Aytimur, 1997, ss.29-60; TS EN ISO 9001, 
2001). Kalite sistem dokümantasyonu olarak 
adlandırılan bu çalışmaların (Schlickman, 2003, 
s.11; TS EN ISO 9001, 2001, ss.4-5) gerçekleş-
tirilebilmesi için, kurumsal iş ve işlemlerin bir 
parçası konumundaki belgelere yönelik etkin 
bir sistemin varlığı önemlidir. Var olan koşul-
larda ilk elden, doğru bilgiyi sağlayan belgeler, 
kurumsal kararları etkileyebilmekte ya da belir-
leyebilmektedir. Bu çerçevede kaliteye dayalı 
sistemlerde belgeler, kaliteye giden yolda doğru 
bilgiye erişimi sağlayan araçlar, belge yönetimi 
ise araçların etkin yönetimi olarak tanımlan-
maktadır (Duff, W. ve McKemmish, S. , 2000, 
s.1, Külcü, 2005). Ayrıca ISO 9000 dışında ISO 
tarafından yayımlanan ve doğrudan belge iş-

lemlerini etkileyen aşağıdaki düzenlemelerin de 
dikkatle incelenmesinde yarar vardır.

ISO International Standards 11179-3, Infor-• 
mation Technology – Metadata Registers – 
Part 3: Registry Metamodel and Basic Att-
ributes, 2nd Edition, 2003: 02-15
ISO Technical Report 20943-1, Informati-• 
on Technology- Procedures for Achieving  
Metadata Registry (MDR) Content Consis-
tency – Part 1: Data Elements, 2003-08-01
ISO Technical Report 20943-3, Informati-• 
on Technology Procedures for Achieving 
Metadata Registry (MDR) Content Consis-
tency – Part 1: Value Domains, 2004-03-01
ISO Technical Specification 23081 (Zea-• 
man, D. ve Healey, R. 2005: 142). 
ISO/IEC 17799, Information Technology- • 
Security Techniques- Code of Practice 
(Fanning, 2005: 61).

3.2. Uluslar arası Etkileriyle Avustralya Ulu-
sal Belge Yönetim Standardı (AS 4390)
Avustralya Ulusal Arşivi tarafından geliştirilen 
AS 4390 kodlu belge yönetimi standardı, ulusla-
rarası belge yönetimi standardının geliştirilme-
sinde temel alındığından ayrı olarak incelenmesi 
gerekli görülmektedir. Belge yönetimi alanında 
ulusal boyutta kabul edilen ilk standart olan 
Avustralya Belge Yönetimi Standardı (Austra-
lian National Standard for Records Manage-
ment) ulusal sınırların ötesinde çok daha geniş 
bir alanda etkili olmuştur. Standart, çoğunluğu 
kamu kesiminden gelen arşiv ve belge profesyo-
nelleri ile özel sektör danışmanları, kurumları ve 
Avustralya Kurum Sekreteryaları Enstitüsü (Ins-
titute of Company Secretaries of Australia)’nün 
girişimleri sonucu 1996 yılında kabul edilmiştir. 
AS 4390 Standardının geliştirilmesine yönelik 
girişimler, geleneksel veya elektronik ortamda 
üretilen ve kullanılan belgelerin kodlama stan-
dartlarının oluşturulması amacıyla başlatılmış-
tır. Ancak standardın asıl önemi, kurumsal belge 
yönetimi uygulamalarını bir bütün olarak ele 
alarak, tasarımdan nihai ayıklamaya kadar ay-
rıntılarıyla tanımlaması ve belge yönetimi ala-
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nında dünyanın ilk genel standardı olarak kabul 
edilmesinde yatmaktadır (Stephens, 2001, s.70; 
National Archives of Australia, 2006). Standart 
genel olarak şu amaçlara yöneliktir:

a. Belge hizmetlerinin yürütüldüğü kurumsal 
çevrenin analizi,
b. Belge işlemlerinin de dâhil dolduğu iş sü-
recinin analizi,
c. Hangi belgelerin sağlanacağı, ne kadar süre 
alıkonulacağına karar vermeye yönelik ente-
lektüel çalışmalar (MacKenzie, 1999:26).

ISO’nun 1998 yılında Atina’da gerçekleştiren 
46 Nolu Teknik Komite toplantısına ABD, Al-
manya, Avustralya, Danimarka, Fransa, İngil-
tere, İrlanda, İsveç, Kanada ülke temsilcileri ile 
ARMA, ICA ve IRMC’nin heyetleri katılmıştır. 
Bu komite, ISO’nun belge yönetimi alanında 
oluşturduğu ve 2001 yılında yayımlanan ulus-
lararası nitelikteki ISO 15489 belge yönetimi 
standardını geliştirilirken AS 4390 standardını 
temel almıştır (MacKenzie, 1999, s.28).

3.3. ISO 15489 Uluslararası Belge Yönetim 
Standardı
ISO’nun Bilgi ve Dokümantasyon Teknik 
Komitesi’ne (Information and Documentation 
ISO/TC 46) bağlı Arşiv ve Belge Yönetimi Alt 
Komitesi (Archive and Records Management, 
SC 11), 2001 yılında ISO 15489-1 kodlu ‘Ulus-
lararası Belge Yönetim Standardını’ geliştirmiş 
ve ISO /TR 15489-2 kodlu Teknik Raporu ya-
yımlamıştır. 

ISO 15489, ISO ve çeşitli belge yönetimi ör-
gütlerinin ortak çalışmaları sonucu geliştirilen, 
belge yönetimine dönük küresel ilk standarttır. 
ISO 15489, ISO’nun belge yönetim standardı 
olarak tüm kurumlara yönelik genel içerikli ta-
nımlamalara yer vermektedir. Belge yönetimini 
kurumsal yönetimin vazgeçilmez bir uygulama 
alanı olarak tanımlaması, diğer yönetsel disip-
linlerle belge yönetimi arasındaki ilişkinin orta-
ya konulması ve kurumsal kalite ve verimlilik 
ile belge yönetimi arasında organik yakınlaşma-

nın kurulması, ISO 15489’un ön plana çıkan un-
surları arasındadır (Chain, 2002, s.16; Stephens, 
2001, s.70). 

ISO 15489 genel olarak, kurumsal belge sistem-
lerinin tasarımı ve uygulanması, belge yönetimi 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kontrolü, göz-
den geçirilmesi ve eğitimi üzerine programların, 
politikaların ve sorumlulukların tanımlandığı 
düzenlemelerden oluşmaktadır (Stepherd, 2003, 
s.9). Standart genel olarak iki bölümde değer-
lendirilmektedir:

•  ISO 15489-1: Bilgi ve Dokümantasyon 
- Belge Yönetimi - Bölüm 1: Genel içerikli 
standartta yer alan unsurlar tanımlanmakta-
dır.
•  ISO 15489-2: Bilgi ve Dokümantasyon - 
Belge Yönetimi - Bölüm 2: Rehber. Standart-
tan çok teknik rapor olmasına karşın, standar-
dın uygulama boyutunu ortaya koymaktadır 
(Connelly, 2001: 26; ISO 15489-1/2 2001).

2001 yılının ilk aylarında ISO standartlar seri-
si içerisinde yayımlanan ISO 15489  Bilgi ve 
Dokümantasyon- Belge Yönetimi Standardı, 
yaklaşık 80 ülkenin aktif ya da pasif katılımla-
rı ve destekleri ile yayımlanmıştır. Kurumların 
yapısı, boyutu ve çalışma alanlarına bakmaksı-
zın, uygulamaları gerekli görülen asgari belge 
yönetim unsurlarını tanımlayan standart, belge 
programlarının nasıl oluşturulacağı, nasıl ya-
pılanacağı ve kontrol sistemlerinin ne şekilde 
organize edileceğini ortaya koymaktadır. ISO 
15489, ISO’nun geliştirdiği genel standartlar 
olan ISO 9000 ve ISO 14000 ile uyumlu, üze-
rinden kurumsal, bölgesel ve ulusal belge yöne-
tim uygulamalarının oluşturulmasına elverişli 
bir yapıya sahiptir. Yaklaşık 50 yıllık süreçte 
ABD, Avustralya, İngiltere ve Kanada başta ol-
mak üzere belge yönetimi alanında standartlar 
geliştirmeye yönelen tüm ülkeler, ISO 15489 
çerçevesinde belge işlemlerinin tanımlanması 
noktasında uzlaşıya varmış görülmektedirler 
(Connelly, 2001, s.26). Standart geliştirilirken 
ülke ve kurum delegelerinin farklı önerilerde 

bulunduğuna, ortak bir metinde uzlaşabilmek 
için standart içerisinde genel ifadelere ağırlıklı 
olarak yer verildiğine değinilmektedir. Örneğin 
Standardın oluşumu aşamasında, Yeni Zelanda 
delegelerinin arşiv çalışmalarının tanımlanma-
sını istediği, Almanya delegelerinin ise belge 
saklama dönemlerinin ayrıntılarıyla belirtilmesi 
yönünde görüş bildirdikleri ifade edilmektedir. 
Ancak her ülkede belge ve arşiv çalışmalarını 
ve bunlara ait yasal düzenlemelerin farklılıklar 
göstermesi nedeniyle, bu tür ayrıntılara standart 
içerisinde yer verilmediği dile getirilmektedir 
(Connelly, 2001, s.27).

Standart “genel” başlığı altında belge yönetimini 
tanımlanmakta ve ilgili terimlere açıklama geti-
rilmekte, belge yönetiminin yararları, kurumsal 
yasa ve uygulamalarla ilişkisi vurgulamaktadır. 
“Politikalar ve Sorumluluklar” başlığı altında, 
kurumsal belge yönetimine ilişkin politikaların, 
düzenlemelerin ve uygulamaların tanımlanması, 
bunların yazılı hale getirilmesi ve belge yönetim 
sisteminin yazılanlar çerçevesinde yürütülmesi 
ve denetimi gerektiği dile getirilmektedir. Stan-
dardın 7. bölümü belge yönetim gereksinimle-
rine ayrılmıştır. Belge yönetimi gereksinimle-
ri içerisinde kurumsal, yasal ve idari analizin 
yapılması, belge yönetimi ve belge yönetim 
unsurlarına yönelik gerekli dokümantasyonun, 
elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleşme-
si öngörülmektedir (ISO 15489-1, 2001, s.6). 
Standardın 8.3.7. bölümü ise, belge saklama 
ve ayıklama üzerine açıklamaları içermektedir. 
Açıklamalara göre kurumsal belge sistemi, bel-
gelerin alıkonması ve ayıklanması için gerekli 
verileri sağlayacak, kolaylaştıracak özelliklere 
sahip olmalıdır. Bölümde, belgelerin alıkonması 
ve ayıklanması için doğru zamanlama ve etkin 
karar vermeye yönelik bir sistemin oluşturul-
ması ve bu sistemin sürekliliğinin sağlanması 
üzerinde durulmaktadır. Yine 8.4. bölümde dile 
getirilen etkin belge sisteminin tasarımına yöne-
lik ön araştırma, iş aktivitelerinin analizi, belge 
gereksinimlerinin tanımlanması ve mevcut sis-
temin değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmak-
tadır (ISO 15489-1, 2001, ss.9-10). Standardın 

9.2. bölümü, belgelerin ne kadar elde bulun-
durulacağının saptanması üzerine açıklamaları 
içermekte, elde bulundurulacak süreye karar 
vermek için yasal koşulların değerlendirilmesi, 
iş ve sorumluluklara yönelik gereksinimlerin 
saptanması ve risklerin öngörülmesi üzerinde 
durulmaktadır. Tüm bu çalışmalar sonucu ortaya 
çıkan bilgilerin, politikalara ya da standartlara 
dönüştürülmesi ve uygulamaların bu çerçeve-
de gerçekleşmesi istenmektedir (ISO 15489-1, 
2001, s.11). 

Geliştirilen uluslararası standart çerçevesinde 
hazırlanan Rehber ise, yukarıda dile getirilen 
unsurların, daha iyi anlaşılması için gerekli 
açıklamaları içermektedir (ISO 15489-2, 2001, 
ss.1-24). Bu bağlamda geliştirilen uluslarara-
sı standardın belge yönetimi uygulamalarının 
daha geniş kesimlerce benimsenmesine katkı 
sağlayacağı ve kurumsal yönetimin bir unsuru 
ve çalışma alanı olarak kabul edilmesi sürecini 
hızlandıracağı düşünülmektedir. Böylece, kalite 
sistemlerine geçmeye ve kalite belgesi almaya 
yönelen kurumlar, uygulamaya geçirmeleri ge-
reken belge yönetimi çalışmalarına yönelik te-
mel bilgileri ve gereklilikleri, Standart ve Stan-
dart çerçevesinde hazırlanmış olan rehberden 
sağlayabileceklerdir. Standartta özetle aşağıdaki 
unsurlar üzerinde durulmaktadır:

a.  Her bir iş süreci için belge gereksinimle-
rini belirleme. 
b.  Belge ve ilgili belge araçlarını tanımla-
ma.
c.  Gerekli üst veri unsurlarını oluşturma
d.  Belge erişim ve yayımına yönelik sistem-
ler geliştirme
e.  Risk yönetimi
f.  Belge korumaya yönelik unsurlar
g.  Belge güvenliği
h.  Belge saklamaya yönelik unsurlar (Con-
nelly, 2001, s.28).

3.4. DoD 5015.2 (The U.S. Department of 
Defense’s Design Criteria Standard for Electro-
nic Records Management Software Applicati-
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ons; ABD Savunma Bakanlığı Elektronik Belge 
Yönetimi Yazılım Uygulamaları İçin Standart) 

Amerikan Savunma Bakanlığı, 90’lı yılların 
başından itibaren elektronik belge yönetimi ile 
ilgili yazılımlar hazırlamaya yönelmiştir. Bu 
süreçte yazılım programları geliştirilirken ilgili 
alanda standartların eksikliği ön plana çıkmış ve 
yazılım uygulamaları için standart oluşturmaya 
çalışmaları başlatılmıştır. 

Standardın geliştirilmesi süreci, 1993 yılında 
ABD Ulusal Arşivi NARA (National Archi-
ves and Records Administration), ABD Or-
dusu ve Hava Kuvvetleri ile Ordu Araştırma 
Laboratuarları’nın bir araya gelerek DoD Belge 
Yönetimi Çalışma Grubunu (Records Manage-
ment Task Force) oluşturmasına dayanmaktadır. 
Standardın teorik altyapısının ve özellikle elekt-
ronik belgelerin güvenilirliği ve otantikliği üze-
rine yaklaşımlar, British Colombia Üniversitesi 
ile Pittsburgh Üniversitesinde geliştirilmiştir 
(Gable, 2002, s.33). Çalışma Grubu 1995 yılın-
da, Belge Yönetimi Uygulama Yazılımları İçin 
Veri Unsurları ve İşlevsel Temel Gereksinimler 
(Functional Baseline Requirements and Data 
Elements for Records Management Application 
Software) adlı bir rapor yayımlamıştır. Çeşitli 
federal kuruluşlar ile ilgili konuda yazılım üre-
ten kurumlara gönderilen rapor, gelen öneriler 
de dikkate alınarak 47 temel kriterden oluşan 
bugünkü konumunu almıştır (Gable, 2002, s.33) 
Dod 5015.2 Elektronik Belge Yönetim Yazılım 
Uygulamaları İçin Standart, Amerikan Ulusal 
Arşivi NARA’nın katkılarıyla geliştirilerek 1997 
yılında yayımlanmıştır (Chain, 2002, s.16; DoD 
5015.2, 2002). 

Dod 5015.2 ABD Savunma Bakanlığı ve NARA 
tarafından belirlenen asgari belge ve arşiv yöne-
timi gereksinimlerini ortaya koymaktadır. Ame-
rikan Savunma Bakanlığı Enformasyon Dairesi 

(U.S. Defense Information System Agency) ta-
rafından geliştirilmesine karşın, tüm kurumsal 
yapılara uyumlu bir içerikte hazırlandığı dile 
getirilmektedir. Standart  pek çok kamu ve özel 
kurum ile uluslararası kuruluş tarafından, belge 
yönetim yazılımlarını sağlama aşamasında etkin 
olarak kullanılmaktadır (Spratt, 2004, s.6).

Standardın yayımlanmasından kısa bir süre son-
ra geniş bir kullanım alanı bulmuş, ABD Ulusal 
Arşivi tarafından onaylanan ve dünyada kabul 
gören kendi alanındaki ilk standarttır. Özel 
sektör ya da kamu kesiminde belge yönetimi 
yazılımları sağlanırken, Standartta belirtilen un-
surların temel alındığına değinilmektedir. Yine 
İngiliz Ulusal Arşivi (British Public Records 
Office) ve Avrupa Birliği tarafından geliştirilen 
MoReq (Model Requirements for Electronic Re-
cords Management; Elektronik Belge Yönetimi 
Model Gereksinimi) içerisindeki ilkeler DoD 
5015.2 temel alınarak oluşturulmuştur (Gable, 
2002, s.32). Standart, özellikle elektronik belge 
yönetimi uygulamalarının tasarım aşamasında, 
uyulması gereken ölçütleri ortaya koyması bakı-
mından önemlidir (Archives and Records Asso-
caition of New Zelland, 2004, s.1). DoD 5015.2 
kodu ile 57 sayfa olarak yayımlanan Standart. 
ABD dışında İngiltere ve diğer bazı ülkelerce de 
kabul edilmiştir (Dod 5015.2, 2002; Stephens, 
2001, s.70). 

DoD 5015.2 standardı içerisinde yer alan tanım-
lar ve gereksinimler 2002 yılında gözden geçi-
rilmiş ve çeşitli eklemeler yapılmıştır. Standart 
içerisinde yer alan ve Standardın II. Bölümünü 
oluşturan, belge yönetimi uygulamaları için ge-
rekli unsurlar Tablo 1’de verilmektedir. Standar-
dın I. Bölümünde giriş ve tanımlama, III. Bölü-
münde zorunlu olmayan unsurlara, IV. Bölümde 
ise ‘Sınıflanmış Belge Yönetim’ altında uygula-
malar verilmiştir (Dod 5015.2,  2002).

DoD 
5015.2 Gereklilikler

Alt 
Böl. 
Say.

C.2.1 1 Depolama ortamına 
bakılmaksızın tüm belgelerin 
aynı sistem içerisinde 
tanımlanması

0

2 Dört basamaklı tarihlemeye göre 
yerlesim

0

3 Tanımlanmıs kullanıcı ve 
değisiklik alanları olusturma

0

4 Önceki uygulamalarla sisteme 
uyumunu sağlama

0

5 Đlgili yasal düzenlemelerle 
uygulamaların karsılastırılması

0

C.2.2 1 Dosya planlarının uygulanması-
Standart dosya planı ve 
gerekli belge dosya unsurlarını 
belirlenmesi

6

2 Belge semaları gelistirme 7

3 Bildirim (declaring) ve 
dosyalama belgeleri- standartlar 
ve gerekli üst veri unsurlarının 
belirlenmesi

26

4 Elektronik posta 3

5 Belge depolama 4

6.1 Belge gözden geçirme 
(screening) ‘Yasam döngüsü’

6

6.2 Belge dosyalarının kapanması 
(closing) ‘Yasam Döngüsü’

2

6.3 Belge dosyalarının isleminin 
sona ermesi (cutting off) ‘Yasam 
Döngüsü’

2

6.4 Belge dosyalarının 
dondurulması (freezing) ve 
tekrar açılması (unfreezing)

4

6.5 Belge transferi ‘Yasam Döngüsü’ 5

6.6 Belgelerin imhası ‘Yasam 
Döngüsü’

6

6.7 Hayatı belge döngüsü (Cycling 
Vital Records)

4

6.8 Belge arastırma ve belge erisim 9

7 Erisim kontrolü 5

8 Sistem denetimi 6

9 Sistem yönetimi 6

Tablo 1. Dod 5015.2 Olması Gerekli Unsurlar
(Dod 5015.2, 2002; Gable, 2002, 34)

DoD 
5015.2 Zorunlu Olmayan Unsurlar

C.3.1

Zorunlu
Olmayan
Unsurlar

Depolama olanakları

Dokümantasyon

Sistem performansı

Donanım özellikleri

Sistem olanakları

Ağ olanakları

Protokoller

Elektronik posta ara yüzleri

C.3.2

Diğer
Yararlı
Özellikler

Son kullanıcı oryantasyonu ve eğitimi

Küresel değisimler

Yığın (bulk) yükleme kapasitesi
‘Dosyalama ön çalısmaları, elektronik
belgeler ve üst veri unsurları için’

Diğer yazılım uygulamaları için ara
yüzler

Rapor yazma kapasitesi

Çevrimiçi yardım

Doküman görüntüleme araçları

Faks bütünlesme araçları

Bar kod sistemleri (elektronik
olmayan belgeler için)

Erisim asistanı (örneğin tam metin
taranması gibi)

Dosya planı unsurlarının
seçimi/tarama kapasitesi

Đs akısı ve veya doküman yönetim
özellikleri

Belge yönetim formları ve diğer
formlar

Yazılı etiketler (printed label)

Görüntüleyici (viewer)

Web kapasitesi

Kamu bilgi yerlesim sitemi
(government information locator
service)

Off-line belgeler için gelistirilmis
destek

Tablo 2. Dod 5015.2 İçerisindeki Zorunlu
Olmayan Unsurlar
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DoD 5015.2 elektronik belgelerin yönetimi 
için gerekli unsurları tanımlamakla birlikte, her 
kurumsal yapının kendi gereksinimleri doğrul-
tusunda bir belge akış ve buna bağlı belge sis-
temini oluşturması gerekmektedir. Kurumsal 
olarak üretilen ya da sağlanan dokümanların 
hangilerine ne aşamada belge statüsünün verile-
ceğinin belirlenmesi, doğrudan o kuruma yöne-
lik yapılacak analizlerin sonucunda belirlenebil-
mektedir. Yukarda sıralanan tüm unsurlar, belge 
statüsü kazanmış dokümanlara yönelik, önceden 
belirlenmiş zaman aralıklarında yapılması gere-
ken işlemleri ortaya koymaktadır.

3.5. ANSI/ARMA Standartları
Amerikan Standartlar Enstitüsü (American 
National Standards Institute-ANSI) ile ARMA 
1986 yılından itibaren belge ve arşivcilik ala-
nında standartlar geliştirilmesi konusunda ortak 
çalışmalar yürütmeye başlamışlardır. ARMA 
çeşitli ülkelere yayılan 10.000’in üzerinde üye-
siyle belge yönetimi alanında küresel bir orga-
nizasyon konumundadır. ISO 15489’un oluştu-
rulmasında aktif rol alan ARMA, 2000’li yılarla 
birlikte elektronik ortamdaki belge yönetimi ve 
belgelerin elektronik ortama aktarılmasına yö-
nelik düzenleme ve standartlaşma çalışmalarına 
yoğunlaştırmıştır (ARMA International, 2007). 
Bu çerçevede bir dizi standart oluşturulmuş,  
kişi ve kuruluşların kullanımına sunulmuştur. 
Standartlar, gerek bir kurum için olsun, gerek-
se uluslararası ortak beklentileri ortaya koysun, 
bir ürün ya da hizmetin, boyutu ve beklentileri 
çerçevesinde olması gerekli asgari özelliklerini 
tanımlama amacını taşımaktadırlar. Bu kapsam-
da ISO 15489’un ardından ANSI (American 
National Standards Institute) ve ARMA’nın or-
tak çalışmaları sonucu ortaya çıkan standartlar 
oldukça önemli görülmektedir. ANSI/ARMA 
ortaklığıyla geliştirilen standartlar aşağıda baş-
lıklar halinde tanımlanmaktadır:

-  Belge Merkezi Operasyonları- ANSI/
ARMA TR 02-2002
-  Hayati Belge Programları: Kritik İş Belge-
lerinin Tanımlanması, Yönetimi ve Yenilen-

mesi- ANSI/ARMA TR 5- 2003
-  Elektronik Mesajların Belge Olarak Kabul 
Gereklilikleri- ANSI/ARMA 9-2004
-  Bilgi ve Belgeler için Saklama Yönetimi 
ANSI/ARMA 8-2005
-  Alfabetik, Nümerik ve Konu Dosyala-
ma Sistemlerinin Oluşturulması- ANSI/
ARMA 12-2005 (ARMA International, 2007; 
Brumm, 2005, s.31).

Yukarıda yer alan standartlardan çalışma konu-
suyla ilişkili görülen ikisi aşağıda kısaca tanıtıl-
maktadır.

3.5.1. ANSI/ARMA 8-2005: Belge ve Bilgi İçin 
Saklama Yönetimi 
(Retention Management for Records and In-
formation)
ANSI/ARMA tarafından hazırlanan standart, ör-
nek bir belge saklama modeli de sunmaktadır. 
Standart üretilen ve kullanılan belgelere yöne-
lik, saklama programlarının geliştirilmesi için 
kullanılabilecek bilgiler içermektedir. Standart 
içerisinde belge yönetimi politikalarının oluştu-
rulması, belge yönetim ve belge saklama prog-
ramlarının içerikleri, sorumluluklar ve program 
sonucu elde edilebilecek sonuçlara ilişkin bilgi-
ler yer almaktadır. Bu kapsamda belge saklama 
şemaları, belge merkezlerine dosya transferi ve 
ayıklamaya ilişkin diğer unsurlar, Standart içeri-
sinde yer almaktadır. Standartta ‘Belge Saklama 
Şemaları Geliştirme İşlemi’ adım adım tanım-
lanmıştır (American National Standards Institu-
te,  2005; Brumm, 2005, s.34).

3.5.2. ANSI/ARMA 9- 2004: Elektronik
Mesajların Belge Olarak Gereklilikleri
(Requirements for Electronic Messages as Re-
cords)
Standart diğer ANSI/ARMA standartlarından ve 
ISO 15489’dan farklı olarak elektronik ortam-
da üretilen ve mesaj içeriğine sahip doküman-
ların yönetimi için ortak politikalar geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu çerçevede Standart:
-  Elektronik belgelerin işlevleri,
-  Güvenlik ve özgünlük ölçütleri,

-  Ek dosyaları da kapsayan içerik yönetimi 
(content management) 
-  Elektronik mesaj politikalarının oluşturulma-
sına yardımcı olacak örnek dokümanları kapsa-
maktadır (ARMA International, 2004; Brumm, 
2005, s.34).
Anlatılar çerçevesinde genel olarak ANSI/
ARMA ve ISO 15489 Standartları içerisinde 
belge yönetimi programları geliştirilmesinde 
aşağıdaki akışın izlenmesi öngörülmektedir. 

 Adım 1: 
Bağlantı: Ön 

Çalışma 

Adım 2: İş 
Aktivitelerinin 

Analizi 

Adım 5: 
Gereksinimleri 
Karşılayacak 
Stratejilerin 

Tanımlanması 

Adım 3: Belge 
Gereksinimlerinin 

Tanımlanması 

Adım 6:  
Belge 

Sisteminin 
Tasarımı 

Adım 4: Var Olan 
Sistemin 

Değerlendirilmesi 

Adım 7: İlk 
Uygulama 

Örneklerinin 
Değerlendirilmesi 

Adım 8: Belge 
Sisteminin 

Uygulanması  

Politika Tasarım 

Uygulama Standartlar 

Öncelikli 

Geribildirim                                                                                          
 

Şekil 1. Belge Yönetim Sistemlerinin Tasarımı 
ve Uygulanması (Brumm, 2005:32)

ANSI/ARMA Standartları belge yönetim prog-
ramları için anahtar unsurları tanımlamakta, 
programlar için daha ayrıntılı uygulamaların 
çerçevesini çizmektedirler (Brumm, 2005, s.32). 
Ancak gerek ANSI/ARMA standartları, gerek-
se ISO 15489 çerçevesinde bir belge yönetimi 
programı uygulamaya geçilmeden; kurumsal 
amaçların, bu çerçevede var olan belge ve ar-
şiv sisteminin tanımlanması ve standartların 
uygulanışıyla geliştirilmesi düşünülen alan-
ların ortaya konulması gerekli görülmektedir. 
Bu kapsamda aşağıdaki unsurlar çerçevesinde  
“Gap Analizinin” (mevcut durum ve hedeflenen 
durumun karşılaştırılmasına dayalı bir analiz 
yöntemi) öncelikle yapılması gerektiği üzerinde 
durulmaktadır.  

Unsurlar Analiz Yapılması 
Öngörülen Alanlar

Belge Teknolojileri Hangi teknolojiler 
kullanılacak?

Risk Yönetimi Belge yoksa hangi riskler 
ortaya çıkabilir?

Denetim Düzenli olarak 
yürütülüyor mu?

Enformasyon Kullanımı Kullanıcıların 
gereksinimleri nelerdir?

Güncel Olmayan 
Belgeler

Maliyeti düsük alanlarda 
mı depolanıyor? Hizmet 
düzeyi gelistirilebilir mi?

Saklama Seması Belgeler gereksinimler 
doğrultusunda elde 
bulundurulup sonrasında 
inha ediliyor
mu?

E-Belgeler Belge yönetim programı 
elektronik belgeler için 
de uygulanabiliyor mu?

Erisebilirlik Belgeler nasıl organize 
ediliyor? Belgelerin 
sağlanması, kullanımı ve 
iletiminde
gereksinimler nelerdir?

Üretilen Belgeler Belgelerde hangi bilgiler 
yer alıyor?

Eğitim Yeni alınan çalısanlar 
belge yönetim programı 
konusunda eğitime 
alınıyor mu?

Önemli Belgeler Belgeler güvenli ve uygun 
alanlarda korunuyor 
mu?

Yasal Düzenlemeler Belge saklama seması 
kurumsal gereksinimler 
ve yasal kosullarla 
uyumlu mu? (Brumm, 
2005, s.32)

Tablo 3. ANSI/ARMA ve ISO 15489
Standartları Çerçevesinde Gap Analizi 
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Gap analizinin gerçekleştirilmesinin ardından; 
genel anlamda belge yönetimi politikaların 
geliştirilmesi, bu kapsamda gerekli işlemlerin 
(prosedürlerin) tanımlanması, sistemin işleyişi 
uygulama biçimlerinin ortaya konulması siste-
min sürekliliğin ve işleyişinin denetlenmesi ge-
rekli görülmektedir (Brumm, 2005, s.32).

3.6. Kalıcı Belgelerin Korunmasına Yönelik 
Standartlar
Kalıcı değere sahip belgeleri korumaya yönelik 
pek çok ulusal standart bulunmaktadır. Ancak 
bu standartlar içerisinde özellikle NFPA, ulusla-
rarası kullanım değerine sahip olmuştur. NFPA 
standartları aşağıdaki üç başlıktan oluşmakta-
dır.

•  NFPA 75: Elektronik Bilgisayar/Veri İşle-
me Ekipmanları Koruma Standardı, 1999 
•  NFPA 232: Belge Koruma İçin Standart, 
2000 
•  NFPA 909: Kültürel Kaynakların Korun-
ması İçin Kanun, 2001 

ISO 15489 kurumsal belgelerin yaşam döngü-
sünün tüm evrelerinde etkin yönetimi için ge-
liştirilmiş bir standartken, NFPA 75 elektronik 
ortamda bilgisayar ve veri işlem ekipmanlarına 
ait bilgi kaynakları ile bilgisayar alanlarının 
hemen dışında bulunan belge depolama alanla-
rında kaynakların korunmasına yönelik ilkeleri 
ortaya koymaktadır (Jones, 2003:70). NFPA 232 
ise tüm formatlarda bilgi ve belge kaynaklarının 
özellikle yangına karşı korunmasını sağlamaya 
yönelik ilkeleri belirlemektedir. Bu ilkeler bel-
ge koruma için gerekli araç gereçleri de tanım-
lamaktadır. Üçüncü standardı oluşturan NFPA 
909 kültürel kaynakları ve bu kaynakları içeren 
müze, arşiv ve kütüphaneler gibi kurumlara yö-
nelik yapısal koşulları ortaya koymaktadır (Jo-
nes, 2003:71).

ABD’de özellikle kamu kesiminde yangın elekt-
rik ve yaşam güvenliği konularında çözümler 
üretmek amacıyla 1896 yılında Ulusal Yan-
gın Önleme Derneği (National Fire Protection 

Association-NFPA) kurulmuştur. Günümüzde 
uluslararası bir niteliğe sahip olan kuruluş, ya-
şam kalitesini artırma, yangın ve diğer felaket-
lere karşı önemler geliştirme üzerine çalışan kâr 
gözetmeyen bir oluşumdur. NFPA, dünya üze-
rine ticari ya da profesyonel organizasyonların 
yer aldığı 80 ayrı ülkede 75.000 üyeye sahiptir. 
NFPA içerisinde yer alan ülke ya da kuruluşlar, 
belgesel değere sahip materyallerin korunması-
na yönelik standartlar, yönetmelikler geliştirme-
ye, ilgili konuda araştırmalar yapmaya ve bu ko-
nularda eğitim ve öğretim çalışmalarını yürüt-
meye çalışmaktadırlar (National Fire Protection 
Association, 2006).

3.6.1. Bilgi Teknolojisi Ekipmanları Koruma 
Standardı
(Standard for Information Technology Equip-
ment Protection) 
NFPA 75 risk yönetimi, yapısal gereksinimler, 
bilgisayar araç gereç gereksinimleri, yangın ön-
leme ve tespit araçları, acil durum ve iyileştirme 
işlemlerinin ortaya koymaktadır. Ayrıca bilgisa-
yar ortamlarında bulunan belge ve arşiv kaynak-
larının korunmasına yönelik araçlar ve koruma 
yöntemlerini belirlemektedir. Standardın 4. bö-
lümü bilgisayar ortamlarında bulunmasına izin 
verilen materyaller ve araç gereçlere, 7. bölü-
mü bilgisayar odalarında korunan ve depolanan 
belgelere, 7.1. bölümü bilgisayarların yer aldığı 
ortamlarda belgelerin korunması için öngörülen 
önlemlere, 7.2. bölümü bu ortamlarında dışın-
da depolanan belgelere ayrılmıştır (Jones, 2003: 
73; NFPA  75, 2006)

3.6.2. NFPA 232: Belge Koruma İçin Standart 
(Standard for the Protection of Records)
NFPA 232 Yangın tehlikesine karşı belgeleri ko-
rumak için bulundurulması gerekli koruma araç 
gereçleri ve olanakları ile bu ortamlarda belge-
lere yönelik gerçekleştirilmesi öngörülen işlem-
lere yönelik bilgiler içermektedir. Standart genel 
olarak belgelere yönelik dört ayrı kategoride bir 
koruma planı ortaya koymaktadır.

1.  Önemli Belge Depoları (records vaults): 

En yüksek koruma gerektiren alanları oluş-
turmaktadır
2.  Dosya Odaları: Güncel ve yarı güncel bel-
gelere yönelik orta düzey koruma alanların-
dan oluşmaktadır.
3.  Arşiv Depoları: Kalıcı değere sahip belge-
lere yönelik yüksek düzey koruma alanlarını 
oluşturmaktadır.
4.  Belge Merkezleri: Geçici değere sahip 
belgelere yönelik orta düzey koruma alanla-
rını oluşturmaktadır (Jones, 2003: 74; NFPA 
232,  2006).

3.6.3. NFPA 909: Kültürel Kaynakların Ko-
runması İçin Düzenleme
(Code for the Protection of Cultural Resources 
Properties)
NFPA 909 kültür varlığı kapsamına giren her tür-
lü malzeme ile bina ve aracı içine alan geniş bir 
alanda tanımlanmaktadır. NFPA 909’un 1.5.12. 
maddesi, koleksiyonlar başlığı altında arşiv kay-
naklarını, kütüphane araçlarını ve kültürel mal-
zemelerini içermektedir. Bu kaynakların korun-
ması, araştırmaya açılması, ilgili kaynaklara yö-
nelik sergiler açılması, yayınlar yapılması gibi, 
kamusal amaçlarla malzeme ya da ortamların 
kullanımına yönelik çalışmalar, ilgili düzenleme 
içerisinde yer almaktadır. Kültür mirasına giren 
arşiv ve müze kaynaklarının korunması Kanu-
nun 8.9. maddesi içerisinde ele alınmaktadır 
(Jones, 2003: 75; NFPA 909,  2006).

4. KÜRESEL GELİŞMELERİN 
TÜRKİYE’YE YANSIMALARI 
Çalışma içerisinde ayrıntılarına değinildiği gibi 
özellikle 90’lı yıllarla birlikte ivme kazanan 
‘küreselleşme’ olgusu etkilerini ülkemizde son 
yıllarda artarak hissettirmektedir. Cumhuriyetin 
ilk yıllarından günümüze ülkemizde devlet po-
litikaları bir yandan ulusal kimliğin yaşatılma-
sı, diğer yandan uluslararası ilişkilerden doğan 
sorumlulukların kararlılıkla yerine getirmesi 
üzerine odaklanmıştır (T.C. Başbakanlık Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 2007). Birleş-
miş Milletlerin kurucu üyesi olan (Charter of the 

United Nations, 1945) Türkiye, İktisadi İşbirliği 
ve Gelişme Teşkilatı ( Organization for Econo-
mic Co-opretation and Development (OECD), 
2007)’nın da tam üyesidir. Avrupa kıtası içerisin-
de kurumsal ve bölgesel düzeyde pek çok olanda 
ortak çalışmalar yürüten, Dünya Bankası (Kaya, 
2002) ve Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Or-
ganization; T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müste-
şarlığı, 2007) gibi kurumlarda çeşitli düzeylerde 
temsil edilen Türkiye, dünya üzerinde belli başlı 
küresel güçlerden birini oluşturmaktadır. AB, 
Birleşmiş Milletler, UNESCO vb. küresel olu-
şumların içerisinde daha aktif olarak yer almaya 
yönelik çabalar ile uluslararası ölçüt, standart ya 
da uygulamaların yaygınlaştırılmasına dönük ça-
balar, bu sürecin hızlanmasını tetikleyen unsurlar 
arasındadır. Günümüzde geliştirilen uluslararası 
ölçütlerin uygulamaya yansıması son derece hız-
lı gerçekleşebilmektedir. Uluslararası Standart-
lar Örgütü ISO (International Organization for 
Standardization)’nun kabul ettiği bir standardın, 
aynı içerikle belirli bir süre sonra Türk Standart-
lar Örgütü (TSE) tarafından da kabul edildiğini 
ve bu sürecin aşağı yukarı tüm ülkelerde aynı ol-
duğunu görüyoruz. Örneğin ISO tarafından tüm 
kurumlarda belirli kalite ölçütlerinin belirlenme-
sine yönelik hazırlanan bir standart Avrupa Bir-
liği EN ISO, Almanya DIN ISO, İngiltere BSI 
EN ISO Türkiye TS EN ISO kodlarıyla (Bozkurt 
1999: 13; European Committee for Standardi-
zation , 2004; TS EN ISO 9000 2001) yayım-
layabilmektedir. Bu örnekleri pek çok alanda 
çoğaltmak mümkündür. Uluslararası ilişkilerin 
tetiklediği bu sürecin önemli bir etkisinin de bel-
ge yönetimi ve arşivcilik çalışmalarına olduğu 
bilinmektedir. Ülkemizde 2004’de kabul edilen 
Elektronik İmza Kanunu’nun. (Elektronik İmza 
Kanunu, 2004), çalışma içerisinde değinilen Bir-
leşmiş Milletler tarafından çıkarılan aynı içerikli 
kanundan bağımsız olarak ele alınması mümkün 
görünmemektedir. Benzer biçimde Bilgi Edinme 
Hakkı Kanununu (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 
2003) bilgiye serbest erişimi hedefleyen ulusla-
rarası düzenlemelerden ‘Freedom of Information 
Act’ (Waldron, 2004, s.31) ayrı değerlendirilme-
mesi gerekmektedir. 
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4.1. Gelişen Koşulların Türkiye’de Belge ve 
Arşiv Uygulamalarına Yansımaları
Ülkemizde belge ve arşiv uygulamalarında göz-
lenen değişime değinmeden önce bir durum 
saptaması yapmak yararlı görülmektedir. 1984 
tarihinde yürürlüğe giren “Başbakanlık Teşki-
latı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun kabul 
edilmesiyle (Başbakanlık Teşkilatı Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile-
rek Kabulü Hakkında Kanunun, 1984) ülke-
mizde belge ve arşiv çalışmalarına yönelik tüm 
düzenlemeler, Başbakanlık çatısı altına alınmış 
ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (DAGM) 
kurulmuştur. Başbakanlık Teşkilat Kanununda 
yapılan değişikliğin ve Devlet arşiv hizmetleri-
nin esaslarının belirlenmesinin ardından, kamu 
kuruluşlarının elinde bulunan belge ve arşiv 
kaynaklarına yönelik bir düzenlemenin yapıl-
ması gereksinimi duyulmuş ve 28 Eylül 1988 
tarihinde “3473 sayılı kanun“ yürürlüğe girmiş-
tir. Bu konuda daha önce gerçekleştirilen düzen-
lemelerin geliştirilmesiyle ortaya çıkan Kanun 
ile arşiv malzemesi, arşivlik malzeme, ayıklama 
ve imha çalışmaları tanımlanmış, kanun kapsa-
mında yer alan kurum ve kuruluşlara getirilen 
yaptırımlar sıralanmış; ayıklama ve imha iş-
lemlerinin, kurum ve kuruluşlarca kurulacak 
komisyonlar yoluyla gerçekleştirilmesi hükme 
bağlanmıştır (Muhafazasına Lüzum Kalmayan 
Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında 
Kanun, 1988). 3473 sayılı Kanunun 6. maddesi 
gereğince, kamu kurumları ile şahısların elinde 
bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malze-
mesi olacak arşivlik malzemenin tespit edilme-
sine, korunmasına, ilgili kişilerin kullanımına 
sunulmasına, muhafazasına lüzum görülmeyen 
malzemenin ayıklama ve imhası ile kurumlar 
içerisinde ayıklama ve imha işlemlerini yürü-
tecek komisyonların çalışmaları ve kuruluşların 
yüklenecekleri sorumluluklara yönelik, “Devlet 
Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” Başba-
kanlıkça hazırlanarak 16 Mayıs 1988 tarihinde 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir (Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yö-
netmelik, 1988). Yönetmelik, kamu kurumların-

da belge işlemlerini belirleyen genel kapsamlı 
tek ve en önemli düzenleme olma özelliğini 
korumaktadır.

Ancak değişen koşullarda çağın gereksinimleri-
ne uygun olarak, ülkemizde belge ve arşiv çalış-
malarını doğrudan etkileyen çeşitli düzenleme-
ler gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler aşağıda 
başlıklar halinde verilmektedir.

1. Ayıklama ve İmha İşlemlerinde DAGM’nün 
Uygun Görüşünün Alınması, Yıllık Arşiv Faa-
liyet Raporunun Aksatılmadan Gönderilmesi, 
Yönetim Kurulu ve Benzeri Kararlar İle Eski 
Harfli Türkçe Arşiv Malzemesinin Bekletil-
meden Devlet Arşivlerine Devri”. Başbakan-
lık Genelgesi, Sayı: 18975, 20 Ekim 1998

2.  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönet-
melikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik. (2001). Resmî Gazete, Sayı: 24487, 08 
Ağustos 2001

3.  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. (2003). 
Resmî Gazete, Sayı: 25269, 24 Ekim 2003

4.  Elektronik İmza Kanunu. (2004). Resmî 
Gazete, Sayı: 25355, 23 Ocak 2004

5.  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulan-
masına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yö-
netmelik. (2004). Resmî Gazete, Sayı: 25445,  
27 Nisan 2004

6.  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete, 
Sayı: 25658, 02 Aralık 2004

7.  “Standart Dosya Planı İle İlgili Başbakan-
lık Genelgesi”. T.C. Başbakanlık Personel 
ve Prensipler Genel Müdürlüğü”, Sayı: 320-
3802, 24 Mart 2005: 1-55

Bu düzenlemelerle birlikte DAGM’nin Kuruluş 
ve Görevleri ile ‘Milli Hakkında Kanun Tasarı-
sı’ (Milli Arşiv Kanun Tasarısı, 2007, ss.1-11) ve 

‘Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilatı ve Görevleri 
Hakkındaki Kanun Tasarısı’ hazırlanmış (Elekt-
ronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans 
Modeli, 2005, s.88) ve 4 Mayıs 2006 tarihinde 
TBMM’de Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçe-
rek yasallaşma süreci hız kazanmıştır. 

Ülkemizde belge ve arşiv uygulamalarının 
uluslararası koşullar çerçevesinde yeniden dü-
zenlenmesine örnek bir çalışma olarak, Türk 
Standartlar Enstitüsü’ne bağlı Bilgi Teknolo-
jileri ve İletişim İhtisas Grubu tarafından ISO 
15489 Uluslararası Belge Yönetimi Standardı 
ve teknik raporu Türkçeye çevrilmiş ve Temmuz 
2007’de standart olarak kabul edilmiştir. Stan-
dardın amacı, özel sektör ve kamu sektöründeki 
iç ve dış kullanıcılar tarafından üretilen belgele-
rin yönetilmesine rehberlik edecek bilgileri sağ-
lamak olarak özetlenmektedir (Türk Standartları 
Enstitüsü, 2007a). Belge ve arşiv programlarını 
geliştirme açısından problem yaşayan kurumla-
ra yol gösterici nitelikteki standardın, yeni istih-
dam olanaklarının da yaratılabileceği düşünül-
mektedir. 

Ülkemizde özellikle 2000’li yıllarla birlikte, 
belge ve arşiv uygulamalarının geliştirilmesi ve 
ilgili alanda uluslararası standartları ele alan bir 
dizi kuramsal çalışma yapılmıştır. Bu çalışma-
ların alanın kuramsal altyapına sağladığı katkı 
yanında, gelecekte uygulama modeli, standart 
ve yasal düzenlemelerin geliştirilmesine zemin 
oluşturacağı ve hatta oluşturmakta olduğu düşü-
nülmektedir. Bu çerçevede 2000 tarihinde Arşiv 
Araştırmaları Dergisi’nde ISO 9000 kalite stan-
dardı ile belge yönetimi arasındaki ilişkiyi ele 
alan bir çalışma yayımlanmıştır (Çiçek, 2000, 
ss.7-34). 2003 tarihinde Türk Kütüphaneciliği 
Dergisi’nde yayımlanan bir başka çalışmada 
(Özdemirci, 2004, ss.225-246) ise, uluslararası 
belge yönetimi standardı ISO 15489 çok yönlü 
olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda belge 
yönetimi alanında ilk uluslararası standart olan 
ISO 15489’un “hazırlık çalışmaları, içeriği ve 
belge yönetimine kazandırdığı yeni boyutlar” ir-
delenmiş, ISO 15489’un belge ve arşiv yönetimi 

ile ilişkisi açıklanmıştır. Standardın ülkemizde 
belge ve arşiv yönetimi uygulamalarına sağ-
layacağı katkılar üzerinde durulan çalışmada, 
ülkemizde ilgili konuda yapılması gerekenler 
ve Türk Standartları Enstitüsünün rolü üzerine 
yaklaşımlar önemli görülmektedir. Nitekim ça-
lışmanın yayımlanmasından birkaç yıl sonrasın-
da Türk Standartlar Enstitüsünün ilgili konuda 
standart hazırlama faaliyetlerine başladığına ta-
nık oluyoruz. Belge yönetiminde standartlaşma 
ve uluslararası uygulamaları ele alan bir diğer 
çalışmada, Avrupa Birliği çerçevesinde gerçek-
leştirilen proje, standart ve uygulamalar değer-
lendirilmiştir (Külcü, 2006, ss. 202-229). 

Çalışma içerisinde değinilen, belge işlemlerini 
etkileyen ya da bu işlemleri belirleyen uluslara-
rası düzenleme, standart, uygulama örneklerine 
benzer düzenlemelerin ülkemizde yakın geçmiş-
te yasallaştığı ya da yayımlandığı memnuniyetle 
görülmektedir.  Bu çalışmalara örnekler aşağıda 
verilmektedir.  

4.1.1. Standart Dosya Planı
Dosyalama sistemlerinde standartlaşma, belge 
yönetimi alanında üzerinde önemle durulan ko-
nular arasındadır. Gerek basılı gerekse elektro-
nik ortamda üretilen belgeleri tanımlamasında, 
bu belgelerden oluşan seri ve fonların yerleşimi 
ve erişiminde, ortak kodlama sistemlerinin kul-
lanılması kurumsal iletişim kadar, ortak kültürel 
mirasın korunması ve erişilebilirliği açısından 
da önem taşımaktadır. Bu çerçevede “kurum 
ve kuruluşlarca müşterek kullanılacak standart 
dosya planı hazırlamada uyulacak esaslara” 
yönelik Başbakanlık ve Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü’nce ‘Standart Dosya Planı’ gelişti-
rilmiştir. 

Kurum ve Kuruluşlarca Müşterek Kullanılacak 
Standart Dosya Planı Hazırlamada Uyulacak 
Esaslar adlı Genelge, kamu kurumlarında belge-
lerin düzenlenmesinde tekdüzeliği, kapsamlılığı 
ve eşgüdümü sağlama amacını gütmektedir. Ça-
lışmalar, Başbakanlıkça başlatılan “e-Türkiye” 
projesi kapsamında oluşturulan “Arşiv ve Di-
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jital Depolama Çalışma Grubu” tarafından yü-
rütülmüştür. Genelgede, elektronik ortamlarda 
belgelerin üretilmesi ve dosyalanmasında gere-
ken altyapı oluşturularak, gerek fiziki, gerekse 
elektronik ortamlarda belgelerin aynı esaslar 
dâhilinde dosyalanmasına imkân sağlamak 
amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının tama-
mında, “Standart Dosya Planları” uygulanması 
esas alındığından söz edilmektedir. Böylece her 
kurumda belge serilerinin başlıklarının belirlen-
mesinde ve kodlamalarda standartlaşma sağla-
mak, ilgili belgelerin hızlı ve kolay bir şekilde 
düzenlenmesi, depolanması ve saklanması için 
elektronik ortamların gelişmesine olanak yarat-
mak amaçlanmıştır. Ayrıca kurum ve kuruluşlar 
arasında etkili, düzenli, hızlı ve verimli bir ha-
berleşme ve bilgi sisteminin kurulmasına ze-
min oluşturmak hedefler arasında sıralanmıştır 
(Standart Dosya Planı, 2002, s. 1-2).

4.1.2. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Çalışma içerisinde değinilen bilgiye serbest eri-
şimi hedefleyen düzenlemelere benzer bir uy-
gulama ülkemizde Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
olarak 2003 yılında yasallaşmıştır. Bilgi Edinme 
Hakkı Kanununun amacı; “demokratik ve şeffaf 
yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açık-
lık ilkeleri çerçevesinde, bilgi edinme hakkına 
ilişkin esas ve usulleri düzenlemek” olarak be-
lirlenmiştir. Kanunda 10.11.1984 tarih ve 18571 
sayı ile Resmî Gazete de yayımlanan Dilekçe 
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri 
saklı tutulmuştur (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 
2003).

Kanunun 3. maddesinin d fıkrasında; “kurum 
ve kuruluşların sahip oldukları yazılı, basılı 
veya çoğaltılmış dosya, evrak, dergi, broşür, 
etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, 
fotoğraf, teyp ve videokaset, harita, elektronik 
kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyı-
cısı” belge olarak tanımlanmaktadır (Bilgi Edin-
me Hakkı Kanunu, 2003, s.1).  Aynı madenin 
e. fıkrasında belgelere erişim ilkeleri belirlen-
miştir (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 2003, s.1). 

Kanunun 3. bölümü bilgi edinme başvurusuna 
yönelik izlenecek yolu tanımlamaktadır.  11. 
maddede bilgi ve belgeye erişim süresi başvuru 
tarihinden itibaren en geç 15 gün olarak belir-
lenmiştir. Bilgi ve belgenin sağlanması için baş-
ka bir kurumun görüşünün alınması gerektiği ya 
da başvurunun birden çok kurumu ilgilendirme-
si durumunda, bu süre 30 güne kadar uzatılabil-
mektedir (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 2003, 
s. 2). Kanunun 14. maddesi “Bilgi Edinme De-
ğerlendirme Kurulunun” kimlerden oluştuğunu 
tanımlamaktadır. (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 
2003, s.4). Kanunun 4. bölümü, başvurulan bilgi 
ve belgenin sağlanmasına yönelik kısıtlamaları 
ve erişim koşullarını tanımlamaktadır. Genel 
olarak ilgili bölüm; yargı denetimi dışında ka-
lan işlemlerle; devlet sırrına, ülkenin ekonomik 
çıkarlarına, istihbarata, idari soruşturmaya, adli 
soruşturma ve kovuşturmaya, özel hayatın giz-
liliğine, haberleşme gizliliğine, ticari sırlara, 
fikir ve sanat eserlerine, kurum içi düzenleme-
lere, kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyelere, 
tavsiye ve mütalaayla, gizliliği kaldırılan bilgi 
ve belgelere yönelik erişim sınırlamaları ve ko-
şullarına ilişkin hükümler içermektedir (Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu, 2003, s.5).  Kanunu 5. 
bölümünde, ceza hükümleri yanı sıra, kurumla-
rın yıllık olarak bir önceki yıla ait, bilgi edinme 
hakkının kullanımına ilişkin rapor yayımlaması 
zorunlu tutulmuştur (Bilgi Edinme Hakkı Kanu-
nu, 2003, s.8). Bilgi Edinme Hakkı Kanunu içe-
riği itibariyle kurumda belge işlemlerini yürüten 
birimleri doğrudan ilgilendirmektedir. Kanunda 
belirlenen hükümlerin doğru uygulanması ve 
gerekli zaman dilimlerine riayet edilebilmesi 
için, belge yönetimi ve alıkoyma programları 
kapsamında gerekli çalışma birimleri oluştu-
rulmalıdır. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu içeriği 
itibariyle kurumda belge işlemlerini yürüten 
birimleri doğrudan ilgilendirmektedir. Kanun-
da belirlenen hükümlerin doğru uygulanması 
ve gerekli zaman dilimlerine riayet edilebilme-
si için, belge yönetimi ve saklama programları 
kapsamında gerekli çalışma birimleri oluşturul-
ma gerekmektedir (Külcü, 2005, s142) .

4.1.3. Elektronik İmza Kanunu
Elektronik belgelerin giderek basılı belgelerin 
yerini alması karşısında, elektronik ortamda 
belgelerin özgünlüğünü ve güvenilirliğini orta-
ya koymaya dönük düzenlemeler çalışma içe-
risinde değerlendirilmiştir. Bu çerçevede yakın 
tarihte ülkemizde de benzer içerikte bir düzen-
leme yürürlüğe girmiştir. 2004 yılında yürür-
lüğe giren Elektronik İmza Kanununun amacı, 
“elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile 
kullanımına ilişkin esasları düzenlemek” olarak 
belirlenmiştir. Kanun elektronik imzanın hukuki 
yapısını, elektronik sertifika sağlayıcılarının fa-
aliyetlerini ve farklı ortamlarda elektronik imza-
nın kullanımına ilişkin işlemleri kapsamaktadır. 
Elektronik İmza Kanunu, elektronik belgelere 
yasal içerik kazandırma amacını gütmektedir 
(Elektronik İmza Kanunu, 2004). Kanunun içe-
riği ve kapsamı itibariyle sadece kurumsal yö-
netim ve elektronik uygulamalar alanındakiler 
tarafından değil, belge yönetiminden sorumlu 
birimlerce de titizlikle incelenmesi ve kurumsal 
uygulamalarla ilgili gerekli koşulların sağlan-
ması gerekmektedir. Belge işlemlerini yürüten 
birimler sertifika sağlayıcı kuruluşlar ile elekt-
ronik belgeleri sağlayan ya da üreten birimler 
arasında köprü görevi üstlenebilecekleri düşü-
nülmektedir. 

4.1.4. Elektronik Belge Yönetimi Sistem
Kriterleri Referans Modeli (EBYSKRF)
Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri 
Referans Modeli (EBYSKRF), Marmara Üni-
versitesi ve DAGM’nün birlikte yürüttüğü bir 
proje kapsamında Hamza Kandur tarafından 
2005 yılında hazırlanmış ve gözden geçirilmiş 
ikinci baskısı 2006 tarihinde basılmıştır (Elekt-
ronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans 
Modeli, 2006). 

EBYSKRM’nin amacı, “kamu kurumlarında 
üretilen ve/veya üretilmesi muhtemel elektronik 
belgelerin arşiv belgesi niteliğinin korunabilme-
si için gerekli standartların belirlenmesi” olarak 
saptanmıştır. Elektronik belge yönetimi sistem-
lerinin tasarlanması, çevresel unsurlarla birlikte 

tanımlanması, bu sistemlerle uyumlu yazılım ve 
donanım olanaklarının belirlenmesi, elektronik 
bilgi ve belge sistemleri için ölçütlerin saptan-
ması, belge yönetimi çalışmalarına yönelik po-
litika ve izleklerin oluşturulmasında hazırlanan 
modelin önemli etkiler yaratabileceği düşünül-
mektedir. Model içerisinde sistem ölçütleri yedi 
bölümde ele alınmaktadır. Bu kapsamda belge 
özellikleri, belge yönetimi, elektronik olmayan 
sistemlerle uyumluluk ve sayısal görüntüleme 
sistemleri başlıkları altında gerekli ölçütler ve 
bilgiler sunulmaktadır. EBYSKRM, içerisinde 
ayrıca üst veri elemanlarına yönelik ölçütler 
tanımlanmaktadır.  Türk Standartları Enstitüsü 
EBYSKRM’ni 19 Haziran 2007 tarihinde TSE 
13298 koduyla “Bilgi ve dokümantasyon – 
Elektronik belge yönetimi” adlı  standart olarak 
kabul etmiştir. 

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Özellikle 90’lı yıllarla birlikte hızlanan değişim 
süreci kurumları giderek küreselleşen koşullar-
da bütünleşik programlara yönelmemiş ve çok 
uluslu ortak çalışma alanlarının yaygınlaşmıştır. 
Yine teknolojik gelişmelere paralel yoğun ve 
karmaşık bilgi iletişimi, standartlaşma gereksi-
nimi artırmıştır. Belge yönetimi alanında geliş-
tirilen pek çok düzenleme, standart ve uygula-
ma örneği, uluslararası güç birliğinin yarattığı 
sinerjinin sonucu gerçekleşmiştir. Bu durum bir 
yandan hizmet kalitesinin artışını ve standartlaş-
mayı sağlarken, hizmet politikalarının oluştu-
rulmasında güçlük çeken kurumlar için de yol 
gösterici olmuştur. Belge yönetiminde uluslara-
rası uygulamaların ve geliştirilen standartların 
sağladığı önemli bir katkı da alanın tanınması ve 
kurumlar için temel idari yönetim unsurlarından 
biri olarak benimsenmesidir. Böylece ISO kalite 
belgesi almak isteyen kurumlar, belge yönetimi 
alanında ISO tarafından belirlenen gereklilikleri 
de yerine getirmek durumunda kalmaktadırlar. 
Yine ISO tarafından başlı başına kurumlarda 
belge yönetimi uygulamalarına dönük geliş-
tirilen ISO 15489 standardı ile belge yönetimi 
çalışmalarının çok daha geniş bir alanda uygu-
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lanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ISO 9000 ve 
daha sonra ISO 9001’in TSE standardı olarak 
yayımlanmasıyla, kalite belgesi almak isteyen 
kurumlar belge yönetimi uygulamalarını ger-
çekleştirmek durumunda kalmışlardır. 2007 yılı 
içerisinde uluslararası belge yönetimi standardı 
ISO 15489 bir Türk standardı olarak kabul edil-
mesinin ise, ülkemizde belge yönetimi alanında 
profesyonel çalışmalara ivme kazandıracağı dü-
şünülmektedir. 

Çalışmalarını uluslararası arenada yürüten mes-
leki dernekler de alanın gelişiminde etkin rol 
almışlardır. Çalışma içerisinde değinilen mes-
leki dernekler ya kuruluş aşamasında çokulus-
lu niteliğe sahip olmuş ya da çalışma alanlarını 
zamanla uluslararası boyuta taşımış ve bu çer-
çevede pek çok gelişmeye öncülük etmişlerdir. 
Ülkemizde başta ulusal arşivimiz olmak üzere 
ilgili kişi ve kurumların uluslararası dernekler 
ve oluşumlarla daha yakın ilişkiler geliştirmesi 
beklenmektedir.  

Kurumlarda belge işlemleri kurumun yasalarla 
belirlenmiş iş akışı doğrultusunda gerçekleşti-
rilmektedir. Yasal koşullardaki değişim doğal 
olarak belge işlemlerini de etkilemekte ve bu 
alanda programların yeniden tanımlanmasını 
gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede çalışma içe-
risinde de ele alındığı gibi, uygulamaları ortaya 
koyan yasal koşulların ulusal sınırların ötesinde 
uluslararası boyutta tanımlanmaya başlanması, 
ilgili alanlarda belge işlemlerini de etkilemek-
tedir. Uluslararası ilişkilerde yaşanan gelişmeler 
ve İnternet ortamında ticaretin yaygınlaşmasının 
da etkisiyle Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, 
ya da çeşitli alanlarda faaliyetlerini yürüten olu-
şumlar, belge işlemlerini de doğrudan etkileyen 
çeşitli düzenlemeler geliştirmiştir. Çalışma içe-
risinde değinilen yasal düzenlemelerin belge 
yönetimi alanındaki değişimlere önemli etkileri 
olmuştur. Ülkemizde özellikle 2000’li yıllarla 
birlikte uluslararası koşulların da etkisiyle ida-
ri ve yasal düzenlemelerde köklü değişiklikler 
yapılmıştır. Bu düzenlemeler, idari koşulları ve 
kurumsal işleyişi pek çok yönüyle yeniden ta-

nımlamış, uzantısı olarak belge işlemlerinin de 
etkilemiştir. Örneğin Bilgi Edinme Hakkı Ka-
nunu bu sürecin dışında değerlendirmek olası 
görünmemektedir. 

Diğer yandan elektronik belge yönetimi, uygu-
lamada yaşanan değişimlerin ötesinde içsel bir 
değişimi ortaya koymuş, belgelerin özgünlüğü, 
güvenilirliği ve kanıt niteliğine yönelik yeni tar-
tışmaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ancak 
sağladığı hız ve etkinlik, depolama kolaylığı, 
kâğıt tüketimini ortadan kaldırması, kolay ve 
çoklu erişim vb. olanaklar, yaşanan sorunlara 
çözümler geliştirme sürecini hızlandırmıştır. 
Pek çok AB ülkesinde hâlihazırda üretilen bel-
gelerin yarısına yakını elektronik ortama taşın-
mıştır. Elektronik belgelerin güvenilirliğine dö-
nük Elektronik İmza Kanunu pek çok ülke gibi 
ülkemizde de kabul edilmiştir. Yakın gelecekte 
ülkemizde belge işlemlerinin elektronik ortam-
da yürütülmesi uygulamalarının hızla yaygınlaş-
ması beklenmektedir. 

Belge yönetimi alanında asgari uyguma ölçütle-
rini belirlemeye dönük standartlaşma çalışmala-
rında 90’lı yıllarla birlikte yoğunlaşmıştır.  Bu 
alanda iki uluslararası dernek ön plana çıkmıştır. 
Yeni adıyla Bilgi Yönetimi Derneği (The Asso-
ciation for Information Management, ARMA) 
ve Uluslararası Arşiv Konseyi (International 
Council on Archives, ICA) uluslararası kullanım 
değeri taşıyan pek çok düzenlemenin geliştiril-
mesine öncülük etmişlerdir. Örneğin ARMA/
ANSI standartları ile ICA tarafından geliştirilen 
ISAD(G) ve ISAAR standartları alana yön çi-
zebilmişlerdir. Öte yandan özellikle elektronik 
belge yönetimi alanında uygulamaların gelişti-
rilmesine yönelik Avrupa Birliği’nce geliştirilen 
MoReq ile ABD/Kanada ortak çalışması sonucu 
ortaya çıkan Dod 5015.2 standartları önemli gö-
rülmektedir. Bu gelişmelerin uzantısı olarak ül-
kemizde yayımlanan Elektronik Belge Yönetimi 
Sistem Kriterleri Referans Modeli (EBYSKRF) 
uluslararası gelişmeler ve ulusal gereksinimleri 
örtüştüren güzel bir örnektir. Çalışma içerisin-
de değinilen uluslararası uygulamalarla uyumlu 

olarak hazırlanan Modelin, özellikle elektronik 
ortamda belge yönetimi çalışmalarına sağlam 
bir zemin oluşturacağı açıktır.

Baş döndürücü bir hızla yaşanan değişim 
rüzgârının hız keseceğini düşünmek mümkün 
görünmemektedir. Değişen koşullar belge yöne-
timi alanın belirli aralıklarla yeniden tanımlan-
masını gerektirecek ve bu süreç süreğen olacak-
tır. Bu çerçevede değişime hazırlıklı olunması 
ve yeni koşulların yarattığı gerekliliklerinin 
erken kavranması önemli görülmektedir. Deği-
şimi yakalamaktan da önemli olanın değişimin 
bir parçası olabilmek olduğu düşünülmektedir. 
Ülkemizde kamu kurumlarında belge yönetimi 
alanında çalışmalar genellikle ‘genel evrak ve 
arşiv müdürlüklerince’ yürütülmüş, ancak belge 
yönetimi/arşiv ayrımı yapılmadığında meslek 
mensupları ile arşiv depoları özdeşleştirilmiştir. 
Oysa ‘genel evrak’ olarak adlandırılan çalışma-
ların bir uzmanlık alanını gerektirdiği görmez-
likten gelinmiştir. Çalışma içerisinde değinilen 
ve yakın tarihlerde gerçekleştirilen düzenleme, 
standartlaşma ve uygulama modellerine yöne-
lik gelişmelerin bu önyargıları kıracak nitelikte 
olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda alanda 
uluslararası koşullarda yaşanan gelişmelerin 
takip edilmesinde önemli bir aşama geçilmiş 
görülmektedir. Ancak değişime yön verebilmek 
için uluslararası alanda dernek, oluşum ve bir-
liklerde daha fazla söz sahibi olmanın yolları 
aranmalıdır. Bu koşullarda belge yönetimi ala-
nında yaşan gelişmelerin bir parçası olunması 
ve ulusal kimliğimizin bir ölçüde ilgili gelişme-
lere yansımasının yolu açılabilir.
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ARAMA MOTORLARI VE HUKUKİ DURUMLARI

Göktürk Özdoğan
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

3. Sınıf Öğrencisi

1- ARAMA MOTORU NEDİR?
A) Arama Motorunun Tanımı
İnternet kullanımının yaygınlaşması ve herkesin 
para dahi ödemeden site sahibi olabilmesi, in-
ternetin bir bilgi çöplüğüne dönmesine ve aynı 
bilgilerin binlerce farklı sitede yayınlanmasına 
yol açmıştır.

Birkaç site bu işin başından beri bir numara 
olma unvanını ellerinde bulunduruyorlar. Ama 
ayrıntılı konuları işleyip, mesela akademik ve 
teknik bilgiler, genel olarak kabul görebilmiş bir 
site mevcut değil. İhtiyacı olanlar onlara ulaşı-
yor ve devamlı olarak bu bilgilere gereksinim 
duymayanlar bu sitelerin var olduklarından bile 
haberdar değiller.

Bu nedenle internette yayınlanan sitelerin içe-
rikleri ne kadar geniş ve farklı olsa da, o dokü-
manları arayan kişilerin onları bulması ancak 
arama motorları sayesinde gerçekleştirilir.

Arama motorları bir ya da birkaç kelime veya 
sözcük tümcesinin, site sahibinin sitesini moto-
ra kaydederken girdiği anahtar kelimelere veya 
sayfalarda bulunan veriler içinden bulunarak 
arayan kişiye gösterilmesi prensibine sahiptir.

Arama motorları internet kullanıcılarının iste-
dikleri bilgiye saatler harcayarak ulaşabilmele-
rinin yanında, onlara birkaç saniye içinde ara-
dıkları her bilgiyi ve diğer verileri bulma lüksü 
sunuyor.

Sizce de çok yararlı değil mi?

B) Arama Motorlarının Gelişimi
1993 yılında, henüz herkes kulaktan dolma bir-

kaç siteyi kaynak edinirken ve yeni açılan siteler 
ziyaretçi edinemezken, bazı yazılımcılar çözüm 
olan bir sistem arayışını noktalamışlardı: arama 
motorları.

“Belki var ama nerede?” ve benzeri soruların in-
ternet için geçerli olmayacağı bir dönem açıldı. 
Bunun ilk örneklerini incelersek:

google.com :

Özgür kayıt ve önbilgi stratejişiyle bugün için 
dünyanın en çok kullanılan sitesi.

altavista.com :

İlk arama motorlarından biri. Bütün dünya ül-
kelerine hizmet vermekten çekinmiş olması ve 
google.com’un uygulamalarına yetişememesi 
nedeniyle bugün kullanıcısının büyük bir bölü-

münü google’a kaptırmış olan motor.

Arama motoru furyasının başlamasına öncü olan 
sitelerden biri. Şimdi çalışmıyor ve tescil yazısı 
bile 2002’ye ait. Ama motorların ortaya çıkma-
sında düşünce babalığı yapmış olan bu sitenin 
yazılımcıları, bu ileri görüşlülükle, geçmişte, 
reklam ücretleri olarak çok para kazandılar.

C) Kullanım Alanı
İnternet ne için kullanılıyor? Bunun cevabını sa-
dece düşünerek tam olarak veremeyiz. Bunu ka-
nıtlamam gerekirse, bir kelime düşünün; mesela 
koltuk kelimesi…

google.com’da bu kelime arandığında ne kadar 
sonuç çıktığını görüyorsunuz. Burada bulunan 
sitelerin pek çoğu aslında bizim aradığımız kol-
tukla alakalı değil, ama küçük bir kısmı, mesela 
100.000 kadarı gerçekten aradığımız kelimeyle 
alakalı…

Bugün internet aklımıza gelebilecek her konuda 
bilgi içeriyor. Bizi aydınlatıyor, yanlış bilgilen-
diriyor, doğruları söylüyor, zamanımızı çalıyor; 
ama bugün internet dünyadaki her şeyi içeriyor.

Arama motorları bunların bir bütün olarak tu-
tulması görevini üstleniyor. Peki bu bilgilerin 
saklanması ve ziyaretçilere sunulması nasıl sağ-
lanıyor?

2 – TEKNİK ALTYAPI

A) Yazılım Süreci
Arama motorlarının yazılım aşaması, örnekleri-
nin az olması dolayısıyla, önceleri biraz üzerinde 
durulması gereken bir konu olarak görülüyordu. 
Bir arama motoru kurmak belki de tanıtım ve 
içerikten önce yazılım demekti.

Ama bugün yazılım uzmanlarının çoğalması ve 
internette ücretsiz yazılım destekçileri sayesin-

de bir arama motoru kurmak çok kolay ama onu 
yaşatmak ve duyurmak gerçekten zor. Kavram-
lar birkaç sene içinde rol değiştirmiş gibi görü-
nüyor.

B) Yayınlama Süreci
Arama motoru kurmak bir izne ya da herhangi 
bir izlek içermeye zorunlu değil. Ne zaman ki 
birimizin bu amaçla kurduğu arama motoru tav-
siye edilen ve sık ziyaret edilen bir hale geliyor, 
kısıtlamalar ve zorunlu uygulamalar o zaman 
diretiliyor.

Bunun yanında bir arama motoru uzun ve yo-
rucu bir reklâm süreci gerektiriyor. Bunun için 
büyük sitelerin tekelini kırmak oldukça güç.

3 – HUKUKİ SORUNLAR

Arama motorlarının yaygın kullanımı ve dene-
tim zorluğu, buna kaynaklık eden sitelerce bili-
nerek ya da bilinmeyerek pek çok hukuki ihlalin 
yapılmasına neden olmuştur. Bu saldırıların ne 
şekillerde gerçekleşebileceğini listeledim:

A) Yanlış Bilgilendirme: Arama motorları si-
teler hakkında ve ürünler hakkında bilgi içerir. 
Yanlış bilgilendirme yapılması pek çok soruna 
yol açar. Bu nedenle arama motorlarına bilgi gi-
rişlerinin denetlenmesi ve yöneticiler tarafından 
hazırlanmasının, site sahiplerince yapılan kayıt-
lardan çok daha mantıklı olduğunu düşünüyo-
rum. Zaten birçok sitenin arama motorlarında 
görünen içeriği de
olduğundan fazladır ya da gerçek içerik dışında 
reklâm yapmaya yöneliktir. (güncel hadiseler ve 
ünlü simalarının isimlerini içerir.)

Buraya kadar, yani site sahiplerinin kendi sitele-
rinde olmayan özelliklerini motorlar için aranan 
anahtar kelime yerine yazmasında bir sakınca 
yok. Çünkü arama motorları sitenin neyi içer-
diğine değil yapılan kayıt sayısının çokluğuna 
bakar.

Peki eğer bu arama motorlarına sizin sitenizle ya 



XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

84

XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

85

da şahsınızla ilgili yanlış ve ahlak dışı bilgiler 
konursa ne olacak? 

B) Reklâm Prensipleri: Arama motorları olu-
şum amaçlarının çok dışına taştı son dönemde. 
Çünkü en çok ziyaret edilen siteler popüler ara-
ma motorları. Herhangi bir sitenin tam adresi 
aklımızda değilse, bu sitenin aklımızda olan kıs-
mını arama motoruna yazıyoruz, aklımıza gel-
meyen diğer tarafını bize sunuyor.

Herhangi diğer sitelerden çok daha fazla ziya-
retçiye sahip olan bu sistemler, farklı reklâm 
stratejileri geliştirerek kazançlarını artırmayı 
deniyorlar.

google.com’un başlattığı ve ardından pek çok 
arama motorunun da uygulamaya koyduğu refe-
rans bağlantı projesi kısa zamanda büyük para-
ların döndüğü kendine has bir piyasa oldu.

Peki, pek çok farklı ülkede hizmet veren bu si-
teler, acaba yapılan reklâmın içerdiği ifadelerin 
doğruluğunu ve diğer kişilerin menfaatleriyle 
çatışabilme ihtimalleri görebiliyorlar mı?

C) Kişilik Haklarına Müdahale: Arama mo-
torlarına yazılan kelimeler arama çokluğuna 
göre, site sahiplerine ziyaretçi sağlıyor. En çok 
aranacak kelimeleri önceden tahmin edebilen 
site sahipleri, sitelerini bu kelimelerle kayde-
derek bütün sonuçlarda kendilerini göstermek 
istiyorlar.

Genelde bu kelimeler içinde ise, konusuna göre, 
ünlü olan kişilerin isimleri yazılıyor. Bazen bu 
ibareler, gerçek dışı ve soyut kurmacalar üstüne 
olsa bile kişilik haklarını zedeleyecek boyutta 
olabiliyor.

Peki, anahtar kelime olarak yazılan bu kelime ve 
cümlelerden kişilik haklarımızın zarara uğradı-
ğını düşünüyorsak?

D) Haksız Rekabet: Kar oranlarını artırmak 
isteyen site sahipleri, kayıtlar bir süre sonra 
milyonlara ulaşmaya başlayınca iyi bir formül 
tutturdular; “para öde-ön sıralara ilerle.”

Ama herkes ön sıralara ilerlemeyi sitenin ziya-
retçi çokluğuna bağlıyordu. Burada bir kargaşa 
doğmaya başladı; kalitesi olamayan bir site nasıl 
en ön sırada oluyordu?

Daha sonra kısa bir dönem için bile olsa, ger-
çekten iyi hizmet veren sitelerin ziyaretçi sayı-
larında azalmalar meydana geliyordu. Çünkü iyi 
hizmet veren siteler arama motorlarında hizmet-
leri dolayısıyla ön sıralara tırmanmışlardı. Ama 
şimdi belli bir ücret ödeyen tüm hizmet sahipleri 
en üst sıralarda görünebiliyordu.

İnternet gelirleri ilk reklam alanlarını kiralayan 
site sahiplerinden çok iyi olan ilk liderler de 
para ile ön sıraya geçme yoluna başvurdular ve 
bu sefer kimin birinci sırada ne zaman görüne-
ceği karmaşası doğmaya başladı. Evet, formül 
çökmüştü.

Peki, eğer birileri haksız şekilde, arama motor-
ları kuralları çerçevesinde olmadan bizim sıra-
mızın önünde görünürse?

E) Kötü Niyetli Kullanım: Makalemin başın-
da, yazılım sürecinin bu sektör için çok önemli 
olduğunu fakat daha sonra bu işi yapan kişi sayı-
sının artması dolayısıyla bir arama motoru oluş-
turmanın hem zaman açısından hem de maliyet 
açısından çok uygun olduğunu söylemiştim.

Günümüzde küçük bir bilgisayar ve web bilgi-
si olan herkes kendine küçük de olsa bir arama 
motoru kurabilir.

Peki bu arama motoru bizim şirketimizin ya da 
şahsımızın aleyhine görüş oluşturmayı ve yaz-
mayı hedeflemişse?

4- SALDIRININ ÖNLENMESİ
VE ALINMASI GEREKEN
TEDBİRLER

A) Saldırının Ortadan Kaldırılması İçin Baş-
vurulması Gereken Yerler

i. Saldırının yapıldığı arama motorunun bu-
lunduğu siteye

Yukarıda açıklanmış hak ihlallerinin gerçek-
leşmesi halinde başvurulabilecek en
kolay yol, arama motorunun bulunduğu site-
den size ait yanlış veya bulunmasını
iştemediğiniz bilgilerin sonuçlar arasından 
çıkartılmasını istemektir.

Geçmişte buna benzer bir olay yaşadım. go-
ogle.com’da bilgiler 6 aylık periyotlar içinde 
yenilenir ve o altı süreç içinde motorda hep 
aynı sayfa bilgileri görüntülenir.

Ben kendi adımı google’da aradığımda tele-
fon bilgilerim de bir siteden bağlantılı
olarak sonuçlara yansıyordu.

Öncelikle orijinal siteden bu bilgilerin kaldı-
rılmasını istedim. Bilgiler siteden
çıkartıldıktan sonra google.com genel mer-
kezine bir rica postası yolladım.
Aranan kelime hakkında güncelleme yapıl-
ması için. Cevaben herhangi bir posta
alamadım ama 3 gün içerisinde sonuçlar gün-
cellenmişti, yani gerekli işlemi
yapmışlardı.

Siz de, özellikle yerel motorların, yöneticileri 
ile irtibata geçerek ve hakkınızı ispat ederek 
istemediğiniz bilgilerin çıkartılmasını sağla-
yabilirsiniz.

ii. Sitenin bilgilerini barındıran
sağlayıcıya (host)

Siz her ne kadar da site yöneticisinden rica 
ettiyseniz de irtibata geçmeye çalıştıysanız 
da sonuç: ya kaldırmak istemiyor ya da artık 
o siteyle ilgilenmiyorsa...

Bu durumda siteye alan sağlayan firmaya 
başvurabilirsiniz. Sağlayıcı firma, motorun 
bulunduğu sitenin bütün bilgilerini içinde 
barındıran sunuculara sahiptir. Siz onlardan 
ihlalin bulunduğu sayfayı ve sonuçları gös-
termek ve kendi bilgilerinizi ispat ederek 
size ait yanlış ve kaldırılması gereken diğer 
verilerin siteden kaldırılmasını talep edebilir-
siniz.

iii. Cumhuriyet Başsavcılığı’na
Bundan önceki aşamalar yargı sistemimizi 
meşgul etmemek ve ulaşmak istediğimiz so-
nucun zaman kaybetmeden gerçekleşmesini 
sağlamak için kullanılabilir.

Ancak bu yolların her hangi bir fayda sağ-
lamayacağına kanaat getirdiyseniz, Cumhu-
riyet Başsavcılığı’na hakkınızın tespiti ve 
istenmeyen verinin kaldırılması için karar 
verilmesi talebinde bulunabilirsiniz.

B) Saldırının Önlenmesi ve Tedbirler

i. Haksız kullanımın ve ibarelerin silinmesi, 
ayrıca bunun duyurulmasını talep etme

Bizim menfaatlerimize, kişilik haklarımıza, 
ticari itibarımıza vb. müdahale eden ibarele-
rin kaldırılmasını talep edebiliriz. Bunun ya-
nında oluşan zararın ortadan kaldırılması için 
bu kararın sitede belirlenecek bir süre içinde 
yayınlanmasını talep edebiliriz.

ii. Sitenin belli bölgesine erişimin
engellenmesini talep etme

Mart 2007’de youtube.com görüntü paylaşım 
sitesi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
Türkiye’den erişime kapatıldı. Bunun nedeni 
sitede Türklük’e ve Atatürk’e hakaret içeren 
bir görüntülerin de paylaşıma sunulması idi.

Siteden kesin mahkeme kararı ile istenen 
silinme istekleri kendiliğinden gerçekle-
şiyordu ama mahkeme kararı verilmeden 
önce silinmesi mümkün değildi. Bunun için 
C.Başsavcılığı gecikmesinde sakınca görü-
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len bu duruma el koydu ve 3-4 günlüğüne 
sitenin anasayfası dahil bütün sayfalarına 
Türkiye’den erişime engel koydu.

Aynı bu şekilde, kaldırılmasının gecikmesin-
de sakınca gördüğümüz ihlal verilerinin bu 
yolla kısmen engellenmesini talep edebiliriz. 
Ancak mahkeme kararı sonucunda eğer ve-
riler hukuka aykırılık teşkil etmiyorsa ve za-
rar ispat edilemezse, erişimi engellenen site 
sahiplerinin de zararları dâhilinde sizden bir 
tazminat talep etmeleri olası. (ancak ispatla-
nabilecek zarar kaydı çok olmayacağından 
endişe edilmesi gereken miktarlar olmaya-
caktır.)

iii. Sitenin kapatılmasını talep etme
Bu ihtimal de elimizde, ancak yukarıdaki ih-
lal şekillerinden kötü niyetli kullanım halin-
de mevcut olabilir.

Burada sitenin bir kişi, tüzel kişi, ürün vb. 
şeyleri kötülemeyi, yanlış bilgilendirmeyi, 
haksız rekabete neden olmayı hedeflediğinin 
ispat edilmesi halinde sitenin kapatılması ta-
lep edilebilir.

Bu kararın verilebilmesi için hazırlık aşama-
şında davacı pek çok ispat külfeti altına gir-
mektedir; çünkü böyle bir iddia zamanında 
müdahalelerle çok kolay ispatlanacağı gibi, 
geciken denemelerle delil bulma konusunda 
çok zor olabilir.

5- SONUÇ

Arama motorları internet kullanıcılarının en çok 
ziyaret ettiği sayfaların basında geliyor. Bu say-
falarda oluşabilecek hukuki sorunları önceden 
görmek ve bu sitelerin açılmasını ve içeriğini 
küçük de olsa bir denetim altında yürütmek, 
gelecekte büyük sorunların şimdiden önlenmesi 
için büyük bir adım olacaktır.

Yine, sanal konularda mevzuat eksikliğinden 
kaynaklanan kuralsızlık, başıboş bir sahanın tüm 
müdahalelere açık olarak barınmasına neden 
oluyor. En kısa zamanda bu ve benzeri konu-
larda, en azından bir yönetmelik ile çerçevenin 
ve işleyişin belirlenmesi,sanal işleyiş ve alanlar 
için çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum.

ABSTRACT

Standardization efforts have become an increas-
ingly central issue as business interoperability 
demands mount. However research on the de-
velopment process of standards is limited. This 
study investigates the organizational features 
of Internet standards developed and published 
under coordination of the Internet Engineering 
Task Force. In addition to longitudinal changes 
in standards development process, patterns of 
links between standards and authors, and ex-
tend of deliberation and collaboration were in-
vestigated.

1. INTRODUCTION
Development of computer communication 
standards dates back to late 1960s, motivated 
by data portability and digital communication 
needs. With formation of The Internet Engi-
neering Task Force(IETF) in 1986, it became 
the steering body for development of Internet 
related interoperability standards. With early 
inclusion of non-governmental contributors, 
IETF managed to stand to its intended posi-
tion in provision of Internet standards. Today 
the corpus of standards produced by IETF con-
tains over four thousand ‘request for comment’ 
documents(RFCs), and it remains as one of the 
central bodies alongside with Institute of Elec-
trical and Electronics Engineers(IEEE), Interna-
tional Standards Organization(ISO), and others, 
for development of standards aimed at provi-
sion of interoperability in the larger information 

technology domain.

The structure, procedures and objectives of 
standardization efforts are explicit and well 
established[1]. While respecting openness and 
aiming wide collaboration, standards must be 
coherent, well tested, but they also must arrive 
timely to facilitate institutional convergence. 
These requirements pose high demands in effi-
ciency of collaboration in producing standards.

General requirements for standardization ef-
forts has been considered in research[6], as well 
as more general aspects of IT business such as 
increased influence of collaborative knowledge 
creation [10], alliances[9, 4], and consequences 
of externalities[5]. However, empirical research
and case studies specifically targeting standards 
development and network effects on the devel-
opment process received attention only recently 
[7, 3, 13, 11, 8]. On the other hand social net-
works and alliances has been studied extensive-
ly in social sciences [12, 9, 2], and methods
were developed to qualify structural features of 
network relations. Drawing on these approach-
es, this study first attempts an extensive quanti-
tative analysis of the corpus of IETF standards 
to illuminate commonalities and their longitudi-
nal change, and then focuses on understanding 
emergent patterns in relations between standards 
and their authors to their network positions, in 
relation to possible consequences for standards 
development planning. While traditional statis-
tical tools are sufficient for the first part, meth-
ods from social network analysis(SNA) are em-
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ployed for the second part of investigation.

The next section presents a description of IETF 
standards and data used in the study, followed 
by a presentation of research methodology in-
cluding SNA methods deployed in the analysis. 
Results of statistical analysis and network analy-
sis are presented in the subsequent sections, fol-
lowed by a summary of conclusions and discus-
sion of consequences for standards development 
planning.

2. IETF STANDARDS AND
RFC CORPUS
Since its foundation in 1986, IETF has been 
the primary initiative for many Internet related 
standards, including those for the Internet pro-
tocol and other TCP/IP stack protocols, e-mail 
exchange formats, and many more. Some his-
toric protocols were also formalized and made 
available1. IETF standards proceeds through 
publication of ‘request for comment’(RFC) doc-
uments for wide circulation. Through inclusion 
of comments and implementation results from 
relevant parties, the process is iterated through 
publication of updates until necessary level of 
adoption is signaled by the community(see [1] 
for a detailed description of 1All RFCs are ac-
cessible via IETF website at http://www.ietf.org 
IETF procedures).

This iterative process is reflected in the clas-
sification of RFCs. Some RFCs are tagged as 
Experimental or Informational. Another group, 
Best Current Practice RFCs “standardize the 
results of community deliberations about state-
ments of principle or conclusions about what is 
the best way to perform some operations”[1]. 
The final group, standard RFCs, are the speci-
fications adopted as Internet standards. Number 
of RFCs in different classes and sub-classes are 
shown in Table 1; the order suggests an increas-
ing level of class importance.

Class                            Number of RFCs
UNKNOWN                                       909
HISTORIC                                          200
EXPERIMENTAL                              264
INFORMATIONAL                          1430
PROPOSED STANDARD                1454
BEST CURRENT PRACTICE           131
DRAFT STANDARD                         122
STANDARD                                         87

Table 1. Number RFCs in different classes

Many RFCs cross reference others. These rela-
tions must be considered as they indicate influ-
ence of RFCs referred to, as in citations in the 
scientific literature. In addition many authors are 
involved in development of more than one RFC. 
These co-authoring ties capture the structure be-
tween the authors. Nevertheless these relations 
provide a good basis to investigate structures 
within the IETF standards development.

3. RESEARCH METHOD AND 
SOCIAL NETWORK ANALYSIS
Development of Internet standards is a process 
informed by wider developments in information 
technology, and indepth understanding of this 
process requires intensive case studies. How-
ever, in this study we attempt a rather extensive 
and descriptive investigation of standards devel-
opment.

For this purpose output volume of standards de-
velopment efforts, team sizes of development 
efforts, and their change over time must be con-
sidered to understand interaction of socialization 
level and development efficiency.

In addition links between RFCs(citation links) 
and authors(co-authoring links), and their lon-
gitudinal change can provide information on 
effects of socialization. For this purpose an es-
sential SNA indicator, in-degree prestige, can be 

employed. In-degree prestige is simply the num-
ber of links to a node and higher values indicate 
higher influence of a node in our network. In-
degree prestige of a node, i, in a network with N 
nodes, can be formulated as follows[12]:

           N  
Pi  =  ∑  l(k, i)
         k=0

where l(k, i) is defined for RFC citation net-
work as follows:

                             
                               1 if RFCk refers
                               to RFCi
l(k, i)   = 
               {      0 otherwise

and similarly for co-authoring network:

                          1 if k has authored                                                                                                                                         
                               any RFCs with i

l(k, i)   =     
            {    
                              0 otherwise

One other measure regarding relations used in 
our study is the graph density, defined as the 
ratio of possible lines to which are actually 
present[12]. Since citation relations between 
RFCs are directed relations, while co-authoring 
relations between authors are not directed, we 
will use different formulations for each. For di-
rected RFC reference relations, the graph den-
sity is computed as follows:

                 L
Δ  =  ———————
              N ( N - 1 )

where L is the number of relations present, and 
N is the number of RFCs. Similarly the density 
of undirected graph showing co-authoring rela-
tions is computed as follows:

                     L
Δ  =  ————————
             N ( N - 1 ) / 2

In addition to metrics and statistics mentioned 
above, graph visualization tools are helpful for 
contextual understanding of networks. One such 
tool, Pajek2, is used for visualization purposes 
in our study.

4. RESEARCH RESULTS

Variety of analysis presented below can be laid 
out in two categorizations. First is that some 
findings are related to RFCs themselves and 
their citation relations, whereas others to the au-
thors and co-authoring relations. Second, where 
some measures consider to-date snapshots of the 
standards corpus, others relate to changes in the 
corpus through time. Findings are presented be-
low to provide a comparative view of standards 
and authors.

4.1. Output volume and collaborative nature 
of standardization efforts
Figure 1(a) shows number all RFCs appeared 
every year. A steady increase trend following 
establishment of IETF in 1986 is apparent in 
the total number of RFCs published every year. 
However we do not see such a trend in the case 
of standard class RFCs. Thus we can say that 
required level of deliberation is increasing in the 
standardization process. In other words, more 
and more informational, best current practice, 
etc., class RFCs are needed for reaching consen-
sus on a standard class RFC.
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Figure 1(b) shows the number of authors of 
RFCs changing through years. Here, too, we see 
an upwards trend. Therefore we can say that not 
only the level of deliberation, but also the level 
of collaboration is increased.

Figure 1. Number of standards and authors.

Figure 2. Number of authors for RFC types.

4.2. Effects of team size and author relations
Figure 2 shows number of authors for different 
classes of RFC. Standard class RFCs appear to 

have lower number of authors compared to oth-
ers. This is possibly due to the fact that level 
of consistency required for this class renders 
higher number of authors un-workable. Figure 
2. Number of authors for RFC types. Effects of 
socialization can be hinted upon by looking at 
the number of ties between authors and their in-
fluence in the standardization process. Figures 
for number of co-authors worked together(in-
degree) and number of RFCs authored for au-
thors of standard and best current practice class 
RFCs are analysed. In the case of standards, 
we observe a considerable relation between the 
two. The correlation of two variables is 0.726 
for this class. On the other hand best current 
practice class has a lower correlation level of 
0.554. Although these results are not sufficient 
alone for deeper conclusions, we may note that 
higher levels of social ties to other authors goes 
hand-in-hand with the level of influence in stan-
dards development, and this is more apparent 
in the case of standards, whereas other class 
RFCs appear to be more heterogeneous in this 
respect. Therefore involvement in RFC publica-
tions appears to be more related to social ties 
in the case of higher(standard) class, compared 
to other(lower) classes. Although no causal re-
lation is suggested by these results, possibility 
of a dual positive feedback needs to be further 
explored.

4.3. Network structure of author relations
Figure 3(a) and (b) shows a visualization of co-
authoring relations for authors of standard and 
best current practice class RFCs. The graph 
densities are 0.087 and 0.037, respectively. The 
difference in densities is not surprising due to 
different number of nodes in two graphs. In both 
cases, one observes certain ‘islands’ of activ-
ity, and certain authors who facilitate relations 
between them. Therefore there is no reason to 
think that collaboration patterns are different for 
two cases.

4.4. Citation relations between RFCs
Figure 4(a) and (b) shows a visualization of re-

ferral links between RFCs for standard and best 
current practice class RFCs. The graph densities 
are 0,022052927 and 0,014445097, respectively. 
Once again the difference is possibly due to dif-
ference of the graph size. However the structure 
of relation graphs for standard and best current 
practice classes appear to have differences. In 
the case of standard class, apart from one re-
gion where relations are concentrated3, one sees 
many work domains that are occasionally tied to 
each other. However in the case of best current 
practice class, few RFCs have a high number of 
ties.

(a)standard

(b) best current practice

Figure 3. Co-authoring relations between
authors of RFCs.

Distribution of in-degrees for these cases con-
firm this finding. One possible reason for this 
concentration in the case of best current practice 
class is the fact that this group spans a smaller 
time interval, and hence number of conjectural 
foci of study are smaller. However a more com-
prehensive explanation begs for further study of 
these cases.

5. CONCLUSION

Our investigation of Internet related RFC pub-
lications of the IETF illuminates several facts 
about the standards development process. First 
is that the proportion of non-standard class pub-
lication activity is increasing. While there is no 
upwards trend in number of standard class RFCs, 
the overall number of RFCs published every 
year has steadily increased. This is an indicatior 
that level of deliberation required for reaching a 
consensus on standards is increasing.

Second, the extend of community collaboration 
is increased. This is pointed by the increase in 
the number of authors involved in publication 
of RFCs. However it is worth noting that extend 
of collaboration is lower for standard class. One 
possible interpretation is the fact that consisten-
cy required for this class is too high to accomo-
date large number of influencing authors.

(a) Citation network: standard class
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(b) Citation network: Best current practice class

Figure 4. Referral relations between RFCs.

Third, a juxtaposition of the authors co-author-
ing relations and number of RFCs they are in-
volved, we have found a considerably high level 
of correlation between the two, and more so in 
the case of standard class. However we make 
no claims about causal relationship between the 
two. This aspect of the process requires in-depth, 
qualitative case studies. We have also compared 
the patterns of the coauthoring relations for dif-
ferent classes, but have found no significant dif-
ferences between them.

Finally, we have looked at the patterns of cita-
tion relations between RFCs. Here we have 
found significant differences between standard 
and best current practice classes. Very few RFCs 
are found to have outstandingly central position 
in the latter. The interpretation we offer is the 
lower number of attention foci due to lower time 
interval coverage of data in this case.

We believe further studies concerning develop-
mental patterns in similar corpuses would be 
valuable for planning and monitoring purposes. 
Standards development requires a fine balance 
between demands of timely delivery, wider col-
laboration, and excellent technical consistency. 
The trends highlighted in this study point to 
hardening of certain conditions. A careful con-
sideration of relevant findings for planning and 

policy making in standardization efforts will 
be useful for achieving timely delivery of stan-
dards.
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ÖZET
Bu çalışmada, birçok farklı sektördeki üretim 
tabanlı işletmeler için, üretimin müşteri iste-
ğinden üretim siparişi planlamasına kadar olan 
adımlarının web ortamında hızlı ve hatasız ola-
rak gerçekleştirilebilmesini sağlayacak bir sis-
tem incelenmiştir.

Web tabanlı yazılımların, dünyanın her yerin-
deki istemcilerle, düşük maliyetle hızlı etkileşim 
sağlaması, görsel üstünlükleri, kullanım kolay-
lıkları ve yazılım çalışma ortamlarından bağım-
sız olması gibi kazanımları kullanılarak, ürün 
ile ilgili verilerin, teknik bilgi sahibi olmayan 
müşteriler tarafından doğru, tutarlı ve hızlı bir 
şekilde işletmenin sistemine elektronik ortamda 
aktarılabilmesi amaçlanmaktadır. 

Veri girişinin denetimi ve tutarlılığının deneti-
mi gibi işlemlerin yazılım üzerinde değişikliğe 
gerek kalmadan, sadece sistemde tanımlı iliş-
kisel kurallar üzerinde değişiklikler yapılarak 
gerçekleştirilebilmesi hedeflenmektedir. Böy-
lece, hem yazılım bakımı maliyetlerde, hem de 
yapılan hataların düzeltilmesi için harcanan 
maliyetlerde büyük oranda kazanım sağlanması 
düşünülmektedir.

Web tabanlı esnek ürün geliştirme sistemi ile iş-
letmelere, insanlara daha az gereksinim duyan, 
elektronik ortamda kolaylıkla izlenebilen ve yö-
netilebilen, tüm dünyaya düşük bir maliyetle su-
nulabilen, kaynak kullanımını en aza indirirken, 
zamandan en yüksek kazancı sağlayan, doğru, 
eksiksiz ve tutarlı veri girişi ile ürün tasarımının 
yapılabileceği bir sistem sağlanması hedeflen-
mektedir.

ABSTRACT
In this study, a system that is used by production 
based enterprises serving for different areas is 
being investigated. The system provides the pro-
duction steps -beginning from customer request 
to production planning-  to be performed quickly 
and faultlessly in web environment.

The advantages offered by web based applica-
tions such as providing inexpensive and speedy 
interaction with clients all over the world, visual 
advantages, usage facilities and platform inde-
pendency are used to provide product data to be 
transferred to enterprise system by nontechnical 
customers correctly, consistently and speedily in 
electronic environment.

It is aimed to control operations such as data 
entry and data consistency by making changes 
on relational rules defined on system, without 
the necessity for changing the application. In 
this way, an important proportion of costs al-
located both for application maintenance and 
correcting the faults will be saved.

The target of this study is to provide a system 
that will allow enterprises to make product de-
sign that requires less human effort, that can 
trace and manage easily, that can be offered to 
whole world with a low cost, that decreases the 
resource usage to minimum, that provides maxi-
mum time advantage and that provides complete 
and consistent data entry using web based fle-
xible product development system.

Anahtar Kelimeler: Web tabanlı yazılım, 
esnek ürün geliştirme, esnek kural sistemi, 
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ayrıntılı yönerge, ürün karakteristiği. 

1. GENEL KAVRAMLAR

1.1. Bilişim Sistemleri

1.1.1. Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim bilişim sistemleri, bilişim ve işletme 
konularının bir araya geldiği bir alandır. Bilişim 
alanındaki gelişmeler, işletme alanını bire bir et-
kileyerek daha etkin ve daha verimli karar ver-
me süreçleri oluşturulmasına yardımcı olur [2].

Yönetim bilişim sistemi, kullanıldığı kurum 
içerisindeki karar verici kişilere karar verilecek 
alanla ilgili çeşitli bilgiler sunar. Bilinçli bir şe-
kilde karar verebilmek için bilginin ilgili kişiye 
hızlı ve doğru bir şekilde ulaşması gerekmekte-
dir. Yönetim bilişim sistemi kararların daha ge-
niş bir bakış açısıyla daha hızlı ve doğru veril-
mesini sağlar [6]. 

Çağımızda bilişim ve yönetimin hemen hemen 
her yerde ve her alanda var olduğunu göz önüne 
alırsak yönetim bilişim sistemlerinin kullanım 
alanlarının  her geçen gün arttığını ve buna pa-
ralel olarak da yönetim bilişim sistemlerinin sü-
rekli geliştiğini söyleyebiliriz.

1.1.2. Karar Destek Sistemleri
Karar destek sistemi, karar vericilerin yarı-
yapılanmış ve yapılanmamış veri ve modeller-
den yararlanmalarına yardım ederek, onları gö-
revlerinde destekleyen bilgisayar tabanlı ve etki-
leşimli bir sistemdir [6][2][8]. Bu sistemler ka-
rar verici kişiye yardımcı olmak amacıyla çeşitli 
modeller ve algoritmalar kullanan yazılımlardır. 
Bu sistemler kullanıcıları, verileri, modelleri bir 
yazılım arayüzü yardımıyla birleştirir.

Karar destek sistemlerinin hedefi bir bütün için 
en uygun çözümü önermektir. Bütünün bazı par-
çaları için uygun ve etkili çözümler olmasa bile 
bütünün tamamına bakıldığında en etkili çözü-
me ulaşılmaya çalışılır. Karar destek sistemleri 
karar vermenin yeterliliğini geliştirmekten çok, 

etkinliğini geliştirmeyi hedeflerler [2][8]. 

Karar destek sistemleri yapısal olmayan   prob-
lemlerin çözümünde kullanılabilir. Yapılanmış 
kararlar, belirli kurallar çerçevesinde kolaylıkla 
yürütülebilen kararlardır. Yapılanmamış kararlar 
ise belirli bir yol ve yöntem kullanılamayan bil-
ginin net olmadığı kararlardır. Temel özellikleri 
sezgizel kuralların ve deneyimin kullanılmasına 
dayanır [2][8].

1.2. Ürün ve Üretim Sistemleri

Ürün, hammaddenin belli işlemlerden geçiril-
dikten sonra elde edilmiş, kullanıcısına belli 
bir yarar  sağlayan soyut veya somut şeydir. Bir 
yazılım tarafından işlenen veri sonrasında elde 
edilen bilgi, çeşitli kimyasalların işlenmesi ile 
oluşturulan plastik bir üründür.

Ara ürün, bir kimse tarafından son kullanıcıya 
ulaştırılmış bir şey iken bir başkası için ham 
madde olan varlıklardır. Örneğin, bir sabit sürü-
cü, bir sabit sürücü üreticisi için bir ürün niteliği 
taşırken bir dizüstü bilgisayar üreticisi için ham 
madde sayılır. Son ürün ise, üreticiden çıkıp 
müşteriye teslim edilen gerçek üründür.

Ürün son kullanıcısına bir yarar getirir ve kulla-
nıcı bu yarar karşılığında belirli bir ücret öder. 
Endüstrinin çarkını döndüren ürün ve dolayısıy-
la üretimdir.

Şirketler kendi içlerinde, müşterilerinden veya 
piyasa içinden gelen bilgileri değerlendirmek 
için bazı formlar geliştirmiştir. Bu tip formlara 
Ürün Tanımlama Formu (ÜTF) denir. Bu form-
larda gereksinimler, yani üretimin ilk adımı olan 
bilgi elde edilir.

ÜTF’ler ya da  diğer bir adıyla Teklif Talebi 
Formları genel olarak şirketin müşteri ile etki-
leşimde bulunan birimi tarafından kullanılır. Te-
mel amaç müşterinin isteklerinin üretim birim-
lerine iletilmesi ve ortaya çıkan ürün ile müşteri 
isteğinin en üst düzeyde karşılanmasıdır.
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Genel olarak sipariş ile üretim yapan 
şirketlerde’de görüldüğü gibi bir sipariş yaşam 
döngüsü bulunmaktadır.

Şekil 1. Genel işleyişteki bir şirketin
sipariş yaşam döngüsü

Her üretimin ilk adımı müşteri gereksiniminin 
belirlenmesidir. Bu görevi yerine getirmek için 
birçok şirkette müşteriyle bire bir etkileşimde 
bulunan müşteri temsilcileri bulunur. Müşte-
ri temsilcisi, müşteri ile iletişime geçerek ürün 
tanımlama formlarını müşterinin gereksinimleri 
doğrultusunda hazırlar.

Teknik bilgiye sahip olmayan bir müşteri, tek-
nik bir konuda isteğini müşteri temsilcisine doğ-
ru bir şekilde aktaramayabilir. Tutarlı ve doğru 
ürün bilgisi elde edilene kadar müşteri ve tem-
silci arasında üretim sürecini uzatan bir iletişim 
yaşanır. Bu adımda yapılacak yanlışlıklar maddi 
açıdan ve zaman açısından şirketlere büyük ka-
yıplar verebilir.

1.3. Ayrıntılı Yönerge (Detailed Instruction)

Bir ürün veya ara ürünün sahip olduğu tüm bi-
leşenleri için isim, kullanım yeri, miktar ve ölçü 
biriminin belirlenmiş bir yapıda tutulduğu lis-
teye ürün ağacı diyoruz. Üretime geçilebilmek 
için ürünün ürün ağacının hazırlanması gerekli-
dir. Ürün ağacının bileşenlerini belirleyebilmek 

için üretim planlama birimlerinin ürünün istenen 
özelliklerine sahip olması gerekir. Böylece han-
gi bileşenlerin kullanılacağına karar verebilirler. 
Bu özellikleri içeren yapıya ayrıntılı yönerge 
(Detailed Instruction) denir.

Ayrıntılı yönergelerin yapısı, ürüne ait karakte-
ristiklerin aldığı değerlerden oluşur. Bir televiz-
yonun kanal sayısı o ürünün bir karakteristiğidir. 
Bu karakteristik “50”, “100”, “150” gibi değer-
ler alarak ürünün belli bir özelliği hakkında bilgi 
verir.

Her farklı tipteki ürün için belirlenmiş karak-
teristikler vardır. Ürünün özelliğine göre bu 
karakteristiklerin hepsi birer değer almalıdır ya 
da bir kısmının belli değerler alması yeterlidir. 
Hatta bazı karakteristikler birden fazla değer 
alabilirler.

Ayrıntılı yönergeler, genellikle teknik ayrıntı-
lar içerdiğinden uzman teknik takım tarafından 
müşteri isteğine göre hazırlanır. Web tabanlı es-
nek ürün geliştirme sistemi, teknik bilgisi olma-
yan müşterilerin de ayrıntılı yönergeleri hatasız 
ve hızlı bir şekilde oluşturabilmesini amaçla-
maktadır.

1.4. İnternet ve Web 
Tabanlı Yazılım Sistemleri

İletişimin altından daha değerli olduğu çağı-
mızda İnternet ve İnternet’e yapılan yatırımlar 
büyük bir hızla arttı. Evlere giren bilgisayar sa-
yısındaki artışla birlikte İnternet sadece ticari 
şirketler ve hükümet kurumları tarafından değil, 
ev kullanıcıları tarafından da kullanılmaya baş-
landı.
 “Web” var olan bilginin yeryüzündeki herkese 
ulaşmasını amaçlayan bir yapıdır. “Web” yara-
tıcıları bir takım çalışma prensipleri etrafında 
anlaşmaya varmışlardır. Merkezi denetim ol-
mayacaktır. Bu Web etiğine göre herkes yayım 
yapabilir ve herkes sunulmuş bilgiyi okuyabilir. 
Bütün Web sunucuları aynı protokolleri/düze-
nekleri kullanacaklardır. Web üzerinde iletişim 
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için HTTP (Hypertext Transfer Protocol) iletim 
düzeneği kullanılacaktır [11].

İnternet’in sağladığı bu evrensel iletişim olanağı 
sayesinde hızlı, etkili ve verimli yazılımların ge-
liştirilmesi de olası hale gelmiştir.

Web üzerinde kullanılmak üzere geliştirilen ve 
bu altyapıyı kullanan istemci sunucu mimarisi-
ni baz alan yazılımlara Web Tabanlı Yazılımlar 
denir. Bu yazılımlar bir web sunucusu üzerinde 
çalışırlar ve web tarayıcıları yardımıyla kullanı-
labilirler. Böylece  hem İnternet bağlantısı olan 
her yere ulaşabilen hem de yerel bilgisayar yatı-
rımın en düşük düzeyde tutabileceğimiz çözüm-
ler oluşturmamızı sağlarlar.

2. YAZILIM ALTYAPISI

Bir yazılımın temel karakteristiğini teknik alt-
yapısı belirler. Bir yazılım gerçekleştirilmeden 
önce amaçlanan hedef göz önünde tutularak 
verilmesi gereken bazı teknik kararlar vardır. 
Bunlar yazılımın hangi programlama dili ile 
geliştirileceği, hangi yazılım çerçvesi üzerinde 
çalışacağı, hangi mimarilerin kullanılacağı gibi 
kalite, esneklik ve istenen amaca ulaşmayı he-
defleyen bazı tasarım kararlarıdır.

2.1. Yazılım Geliştirme Araçları

“Web Tabanlı Esnek Ürün Geliştirme Sistemi”, 
Microsoft’un .Net Framework 2.0 çatısı üzerin-
de geliştirilecektir. Yazılımın geliştirilmesinde 
Microsoft Visual Studio 2005 geliştirme aracı 
kullanılacaktır. Ajax (Asynchronous JavaScript 
and XML) nesneleri ile ASP .NET platformu 
üzerinde geliştirilecektir.

2.2. Veritabanı Yönetim Sistemi

Veritabanı yönetim sistemi (Database Manage-
ment System, kısaca DBMS), veritabanlarını 
yönetmek için tasarlanmış sistem ve yazılımlar-
dır [16]. Bunlar bir veritabanı üzerindeki verinin 
saklanmasını ve düzenlenmesini sağlayan yazı-

lım kümeleridir.

2.2.1. SAP (System Applications and Products 
In Data Processing)
SAP değişik ölçekteki şirketlere endüstriyel çö-
zümler sağlayan bütünleştirilmiş bir sistemdir. 
Mali işler, üretim, insan kaynakları, satış dağıtım 
gibi çeşitli parçaların (modül) bir araya getirilip 
bütünleştirilmesini sağlayarak tedarik zinciri 
içerisinde şirketlerin ilişkilerini güçlendirmesini 
ve daha etkin karar destek bilgilerinin elde edil-
mesini hedefleyen bütünleşik bir sistemdir [6].

SAP bir ERP yazılım paketidir. ERP (Enterprise 
Resource Planning- İşletme Kaynakları Planla-
ması), 1990’lı yılların yarattığı kavramlardan 
biridir.

Modern Bilgi Teknolojilerinin sunduğu olanak-
ları kullanarak, bir şirketin etkinliklerinin tümü-
nü, bütünü göz önünde bulundurarak planlaya-
bilme, yürütebilme ve denetleyebilme ERP’nin 
hedefidir [22].

SAP R/3 yazılımı içinde: Muhasebe, Finans, 
Sabit Kıymetler, Maliyet Muhasebesi, Malzeme 
Yönetimi, Satış Dağıtım, Üretim Planlama, Ka-
lite Yönetimi, Makina Bakım ve Proje Yönetimi 
gibi parçalarla (modül) beraber, İnsan Kaynak-
ları, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tedarik Zinciri 
Yönetimi, Ürün Ömrü Yönetimi ve Stratejik Ku-
rum Yönetimi gibi çözümler de yer almaktadır.

SAP dünyada ve Türkiye’de birçok firma tara-
fından kullanılmaktadır. Türkiye’nin en büyük 
500 şirketi arasında yer alan 200’ü aşkın firma 
bu yazılımı kullanmaktadır [22].

3. WEB TABANLI ESNEK
ÜRÜN GELİŞTİRME
SİSTEMİNİN AMACI

Web tabanlı esnek ürün geliştirme sistemi, 
müşteriden üretime kadar olan süreçte yapılan 
işlemleri kolaylaştırıp hızlandırmak, etkinliğini 
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arttırmak, oluşabilecek hataları en aza indirerek 
işleyişin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini 
sağlamayı amaçlar.

Müşteriden alanın gereksinim bilgisine göre sa-
tış bölümü tarafından ÜTF  oluşturulduğundan 
söz etmiştik. Bu adımda satış bölümünün iste-
nilen ürün ile ilgili yeterli teknik  bilgiye sahip 
olmaması, üretilmesi olası olmayan özellikteki 
ürünler için sipariş alınmasına yol açar. Bu si-
parişler AR-GE (ya da  ürünün teknik özellik-
lerini onaylayan eş değer bir bölüm) tarafından 
üretilemez gerekçesiyle reddedilirler. Bu şekil-
de hatalı hazırlanmış ÜTF’ler satış bölümüne ve 
oradan da müşteriye geri döner. Bu döngünün 
birkaç kez yinelenmesi hem büyük zaman kay-
bına hem de üretici firmanın müşteri karşısında-
ki  saygınlığını kaybetmesine yol açabilir.

Müşterinin gereksinimlerini belirttiği ve satış 
bölümünün de buna uygun olarak ÜTF oluştur-
duğu adımda çeşitli kurallarla ÜTF’ye girilen 
bilgilerin denetlenmesi müşteriye anında dönüş 
yapılabilmesine olanak tanır. Hatta daha önce-
den girilmiş olan özellikler göz önünde bulun-
durularak yeni girilecek özellikler için müşte-
riye uygun olan seçimlerin sunulması da olası 
olacaktır. Örneğin, 80 cm ekran genişliğindeki 
televizyonlar için üretilen kasaların ancak hafif 
plastik ile üretilebildiğini düşünelim. Ve hafif 
plastiklerin yapısı gereği parlak renkli boyaları 
tutmadığını varsayalım. Müşterinin 80 cm’den 
daha büyük ekran genişliğindeki bir televizyon 
isteğinde bulunması durumunda renk seçenekle-
rinden parlak renkler otomatik olarak çıkarılabi-
lecek ve sadece mat renkler müşteriye seçenek 
olarak sunulabilecektir.

Hazırlanan ÜTF’lerin sisteme girişinin yapılma-
sı ayrı bir iş yükü getirmektedir. Bunun yerine 
müşteriyle iletişim halinde müşteriden istekleri 
alınırken bu özelliklerin sayısal ortamda girili-
yor olması bu bilginin daha hızlı bir şekilde tüm 
sistem kullanıcılarına aktarılmasını sağlayacak-
tır.

Web tabanı esnek ürün geliştirme sistemi, web 
yazılımlarının avantajını kullanarak bir adım 
daha ileriye giderek, gereksinimlerini eksiksiz 
ve yanlışsız olarak müşterinin sisteme girebil-
mesini hedeflemektedir. Oluşturulacak olan ku-
ral sistemi sayesinde müşterinin yaptığı seçim-
ler, yeni yapılacak seçimler konusunda müşteri-
yi yönlendirirken, yanlış veya eksik bilgi girişini 
engellemektedir.

Esnek bir kural sistemi üzerine kurulan web ta-
banlı ürün geliştirme sisteminde kullanıcıların 
yazılımın kaynak kodlarının değiştirilmesine 
gerek kalmadan işlevsel değişiklikler yapabil-
mesini amaçlamaktadır. Sisteme girilecek olan 
kural tanımlamaları sayesinde, denetleme ve 
yönlendirme işlemleri devinimli olarak değişti-
rilebilecektir. Günümüzün rekabetçi ortamında, 
hızlı değişimlere ayak uydurabilen bir sistem 
oluşturulması temel amaçlardan birisidir. Özel-
likle karar destek sistemlerinde kullanıldığında, 
ortamın değişen koşullarına ayak uydurmasının 
verdiği kazanım ile daha sağlıklı ve karar ver-
meyi daha da kolaylaştıran bir sistem hedeflen-
mektedir. Böylece veriler hızlı ve doğru olarak 
işlenebilir.

Yazılım bağımlılığı olabildiğince azaltılmalıdır. 
Kural tanımlama işlemi ve kuralların işletilmesi 
işlemleri sayesinde yazılımın akışı ve sonuçları 
kullanıcı gereksinimi ve ortam şartlarına göre 
yönlendirilebilmektedir. Yeni bir gereksinim 
doğduğunda veya yeni bir değişiklik yapmak 
gerektiğinde yeni kurallar girilerek veya var 
olan kurallarda değişiklik yapılarak sistemin ka-
rarlılığını sürdürmesi sağlanabilmelidir. İşleyişe 
yön veren kurallar basit ve anlaşılır olmalı, basit 
arayüzler ile kullanıcılar tarafından sisteme tanı-
tılabilir olmalıdır.

Kararlı ve doğru bilgi sağlamak için sistemin ki-
şilere bağımlılığı olabildiğince düşük tutulmalı-
dır. Yapılan iş ve denetimler çok büyük bir kısmı 
bilgisayarlara yönlendirilmeli kullanıcılar siste-
mi olası olan en üst düzeyden yönetmelidirler. 

Sisteme girişi yapılan kuralların doğru tanım-
landığı varsayıldığında sistemin insan hatalarına 
izin vermemesi, karmaşık ve dikkat gerektiren 
işlerden soyutlaması gerekmektedir. Girişlerin 
doğruluk denetimi, kuralların değerlendirilme-
si, sonuçların üretilmesi gibi işlemler tümüyle 
sistem tarafından bağımsız olarak gerçekleşti-
rilmelidir. Giriş ve kuralların çok ve karmaşık 
olması üretilen sonucun hatalı olma olasılığını 
arttırır. Ancak bilgisarlarda böyle bir sorun bu-
lunmamaktadır. Sistem en karmaşık işlemlerin 
üstesinden kısa sürelerde gelebilecek donanım 
ve yazılıma sahip olmalıdır.

3.1. Web Tabanlı Olmanın Kazanımları

Web tabanlı esnek ürün geliştirme sisteminin 
en büyük kazanımlarından birisi, çağın en bü-
yük iletişim yapısının üzerine kurulu olmasıdır. 
İstemci ile sunucu hem büyük ölçüde soyutlan-
mış hem de iletişim yetenekleri olası olan en üst 
düzeyde tutulmuştur. Yazılımın web tabanlı tek-
nolojiye dayanması şu kazanımları beraberinde 
getirmektedir:

•  Dünyanın her yerinde farklı toplum ve 
grupları, farklı kültürleri ortak bir iletişim 
çerçevesinde buluşturur.
•  Yazılı belgelerin aksine kullanıcılarla bire 
bir etkileşimli, resim, ses, video gibi görsel 
etkileri kullanan yazılımlar gerçekleştirilebi-
lir.
•  Web tabanlı sistemler genel olarak günde 
24 saat haftada 7 gün durmaksızın hizmet 
verirler. Ülkeler arasındaki saat farklarının 
yarattığı sorunları ortadan kaldırır.
•  İçerik bilgisi kolay ve hızlı bir şekilde de-
ğiştirilebildiğinden kullanıcılara sunulan bil-
gi anlık olarak değiştirilebilir. Kullanıcıların 
güncel veriler üzerinden bilgi alışverişinde 
bulunması sağlanır.
•  Gereksinim duyulan tüm bilgi tek bir nok-
tadan ulaşılabilir bir durumdadır. Tek bir ki-
şiden bilgi almak yerine gereksinim duyulan  
konudaki uzman kişilerden bilgi alma olana-
ğı doğar. Örneğin, müşterinin, sınırlı teknik 

bilgiye sahip bir satış temsilcisinden alacağı 
bilgi yerine, web ortamında en ayrıntılı tek-
nik bilgilere erişebilme olanağı vardır.
•  Birden çok grup arasında (satıcı, müşteriler 
ve diğer satıcılar) hızlı ve çok yönlü bir ha-
berleşme sağlanabilmektedir.
•  Kullanıcılardan sadece birkaç tık uzakta 
sistemler olduğu için, sistemlerin kullanımı 
özendirilmiş olur.
•  Web tabanlı bir uygulama olduğundan is-
temci tarafında sadece bir web tarayıcı bu-
lunması yeterli olacaktır.
•  Uygulama üzerinde yapılacak geliştirme 
işlemleri tek bir merkezde yapılacağından is-
temciler bundan hiç etkilenmeyecektir. Yazı-
lım güncellemelerinden sonra bütün istemci-
lerde bu güncellemelerin yeniden kurulması 
gerekmeyecektir.
•  Yerel ağ ve İnternet üzerinden herkesin sis-
teme rahatlıkla erişebilmesi sağlanır.

Bunlar ve bunlar gibi birçok kazanım sayesinde 
web tabanlı esnek ürün geliştirme sistemi, çağı-
mızın en büyük teknolojilerinden birisinin rüz-
garını arkasına alarak kurum ve kişiler için en 
yüksek yarar ve kazanımları sağlamayı amaçla-
maktadır.

4. SİSTEMİN TASARIMI

Web tabanlı esnek ürün geliştirme sisteminin 
tasarımında dikkat edilecek en önemli nokta 
birçok farklı iş alanına uyumlu bir şekilde çalı-
şabilecek olmasıdır. Genel olarak üretim yapan 
firmaların çok büyük bir kısmında önceki bö-
lümlerde anlatıldığı şekilde bir üretim iş akışı 
vardır. Bir kumaş üretimiyle bir elektronik ci-
haz üretimi birbirinden çok farklı iki iş olsa da 
üretim iş akışları temelleri büyük benzerlik gös-
termektedir. Tasarlanan sistem, bu benzerlikleri 
kullanarak esnek bir yapıya sahip olup farklı iş 
kollarına uyum sağlayabilecektir.

Sistemin çalışmasında kullanılan veriler temel 
olarak iki bölüme ayrılır: Sektörel bazda ortak 
kullanılan veriler (sabit veriler) ve iş bazlı de-
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ğişken veriler [6]. Sabit veriler yapılan işten 
bağımsızdır. Üretim yapan birçok firma için ge-
rekli ve aynı anlamı taşıyan verilerdir. Örneğin, 
“müşteri”, “marka”, “üretim tarihi” gibi. Bu bil-
giler tüm söktör firmalarında ortaktır. 

Değişken veriler ise yapılan işle doğrudan ilgi-
li verilerdir. Bu veriler sabit değildir, firmadan 
firmaya, daha doğrusu firmanın ürettiği ürün 
tipinden ürün tipine farklılık gösterir. Örneğin, 
televizyon için kullanılan “teletext sayfa sayı-
sı” anlamlı bir veri iken bilgisayar üretimi için 
bir anlamı yoktur. Sistemin farklı ürün tiplerine 
uyum sağlayacak şekilde geliştirilebilmesi için 
değişken verilerin yönetilebilmesi çok önemli-
dir.

Söz ettiğimiz bu veriler üründen ürüne farklı-
lık gösteren, ürüne özgü, ürünün özelliklerini 
belirleyen verilerdir. Bir başka deyişle ürünün 
karakteristiğini belirlerler. Bu nedenle bu verile-
re karakteristik verileri de denir. Karakteristik-
ler çeşitli değerler alarak ürüne ait tanımlayıcı 
bilgileri yani ayrıntılı yönergeleri oluştururlar. 
Karakteristikler aldıkları değerlerle bir anlam 
ifade etmektedirler. Değeri olmayan bir karak-
teristik bir anlam ifade etmez. Bu nedenle bazı 
karakteristiklerin değeri boş bırakılmaz,  yerine 
“YOK” gibi o karakteristiğin özelliğinin ürün-
de olmadığını belirten değerler alırlar. Böyle bir 
tanımlama o üründe karakteristik özelliğinin bu-
lunmadığı bilgisini kesin olarak verir.

Bir karakteristiğin alabileceği değer sayısı fazla 
olduğunda karakteristik, daha fazla ayrıntı vere-
cek şekilde birden çok karakteristiğe bölünebilir. 
Örneğin, “İşlemci” karakteristiği yerine “İşlem-
ci Markası”, “İşlemci Hızı”, “Bellek Miktarı”, 
“İşlemci Bacak Modeli” gibi karakteristikler 
kullanılabilir. Bu, karakteristik için seçilebile-
cek değer sayısını karakteristik başına düşü-
rürken seçim yapılması ve yönetilmesi gereken 
karakteristik miktarını arttıracaktır. Bu nedenle 
bir ürünün karakteristikleri belirlenirken ürün ve 
seçilebilecek değer sayısı göz önünde bulundu-
rulur.

Bir karakteristiğin değeri bir başka karakteris-
tiğin değerini etkileyebilir. Örneğin, AMD tek-
nolojili bir işlemciyi destekleyen bir anakarta 
bir başka model işlemci takılmaması gerekir. 
Benzer şekilde bir karakteristik birden fazla ka-
rakteristiği de etkileyebilmektedir. İleri görsel 
özellikleri olan bir işletim sistemi yüklenecek 
olan bilgisayarın belirli bir bellek miktarından 
yüksek bir belleğe sahip olması gerekir. Ayrıca 
ekran kartı da yüksek bellekli ve bazı yazılım-
lara uygun olması gerekmektedir. İşte böyle bir 
durumda ürün tanımlanırken teknik bilgiye sahip 
bir çalışan tarafından bu kısıtlamalar değerlen-
dirilmelidir. Web tabanlı esnek ürün tanımlama 
sistemi bu noktada insana gerek kalmadan veri 
giriş ve tanımlamalarında gerekli denetimleri 
yaparak esneklik sağlayabilecek yapılar oluştur-
mayı amaçlar. 

Karakteristiklerin aldıkları değerlerle diğer 
karakteristiklerin alabilecekleri değerleri etki-
lemesi için bir takım kural yapıları olmalıdır. 
Bir değer seçildiğinde bu değer ile uyumsuzluk 
gösteren diğer karakteristiklerin değerlerinin 
seçilmesi engellenmelidir. Bu nedenle yapılan 
her şeçim sonrasında, önceden girilmiş kurallar 
işletilerek uyumsuz değerlerin seçilebilirliğinin 
kaldırılması gereklidir.

Bu kurallar uzman teknik takım tarafından bir 
defa sisteme tanıtılır. Böylece her yeni ürün için 
teknik takım değerlendirmesi için harcanan süre 
ortadan kaldırılmış olur.

Kurallar ürün tipi bazında hangi karakteristiğin 
hangi değeri ile, hangi karakteristik-değer ikili-
lerinin seçilemeyeceğini belirtebileceği gibi bir 
seçim sonrasında bazı karakteristik-değer çiftle-
rinin zorunlu olarak seçilmesini sağlayabilir.

Kural yapısı bir veya daha çok karakteristik-
değer çiftinin birbiriyle uyumlu ya da uyumsuz 
olduğunu belirtebilir. Örneğin, A karakteristiği-
nin a değeri seçildiğinde ve B karakteristiğinin 
b değeri seçildiğinde, C karakteristiğinin c değe-
rinin uyumsuz hale gelmesi sağlanabilir. Bunun 

için şöyle bir kural yapısı tanımlanabilir.

Çizelge 1. Uyumsuzluk kuralı örneği
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1000108 A a 3 1

1000108 B b 3 2

1000108 C c 3 3

Bu kural yapısı çift yönlüdür. Yani a ve b değer-
leri seçildiğinde c değerine izin verilmediği gibi 
b ve c seçildiğinde de a değerine izin verilmez. 
Kısaca bu üç değerin aynı anda seçilmişler liste-
sine girmesi önlenir.
Aynı yapıda oluşturulmuş uyumluluk kuralları 
ile de zorunlu seçimler yaptırılabilir. Yukarıda-
ki kuralın uyumlular kural tablosunda olduğunu 
varsayarsak a, b ve c değerlerinden herhangi iki-
si seçildiğinde üçüncüsü de seçilmişler listesine 
eklenecektir.

5. SİSTEMİN KULLANIM 
ALANLARI
Web tabanlı esnek ürün geliştirme sistemi, iş 
akışında ve tasarım adımlarında zamanla deği-
şiklikler olabilen yapıların yönetiminde esnek 
bir çözüm sunar. Bu tür yapılara sahip tüm alan-
larda işleyişi kolaylaştırmak ve belli bir sisteme 
oturtmak için kullanılabilir bir sistemdir.

Web tabanlı bir yazılım olduğu için tek bir mer-
kezden yönetilebilen bir sistem oluşturulmuştur. 
Bu durum dünyanın farklı yerlerinde birçok 
müşterisi olan şirketler için yönetim kolaylı-
ğı ve zaman kazancı sağlar. Şirket müşterileri, 

İnternet tarayıcısı dışında başka hiçbir yazılıma 
gereksinim duymazlar. Bu durum farklı sistem-
lerle çalışan müşteriler ile şirket arasındaki ileti-
şimin kopmadan devam etmesine izin verir.

Veri girişi denetimi, birçok sistem için büyük 
bir önem taşımaktadır. Çünkü birçok sistem için 
ciddi zaman kazanımları sağlarken birçok siste-
min de kararlı çalışmasını garanti eder. Veriler 
arasında matıksal bir bağ kurarak girilen komi-
nasyonlara göre girişleri denetler. Bu denetleme 
işlemi insanlar yerine bilgisayarlar tarafından 
çok daha hızlı ve çok daha doğru bir şekilde ya-
pılabilir. Bu yönüyle sistem, şirketler için ciddi 
kaynak ve zaman kazancı sağlar. 

Kurgulayıcı olarak esnek ürün geliştirme siste-
mi, ürünün hangi bileşenlerden oluşturulacağı 
bilgisini elde eder. 

Her türlü ürünün üretim adımı, alt ürün ve bi-
leşenlerin bir araya getirilmesiyle gerçekleştiği 
için tüm üretim işleyişlerinde başarıyla uygu-
lanabilecek bir sistemdir. Kimyasal ve fiziksel 
üretimlerin yanı sıra bilgisayar ortamında yapı-
lan üretimlerin (yazılım gerçekleştirimleri) yö-
netiminde de kullanılabilir bir yapıya sahiptir. 
Parçalı (modüler) yapıya sahip olan, yapılan 
işlerin belli bir yapılandırmaya göre değişiklik 
gösterdiği her alanda uygulanabilirliği olan bir 
sistemdir.

5. SONUÇLAR

Web tabanlı esnek ürün geliştirme sisteminin 
kullanılacağı üretime dayalı sanayi şirketlerin-
de, üretim siparişinin oluşturulmasına kadar 
olan işleyişte, bilindik işleyişe oranla büyük 
zaman kazancı olması beklenmektedir. Bilindik 
işleyişte birçok bilgi kağıt formlar üzerinde top-
lanmaktadır. Bu verilerin denetim işlemleri bu 
formlar üzerinde tamamlandıktan sonra verile-
rin bilgisayar ortamına aktarılması gerekecektir. 
Web tabanlı olarak kullanılacak bu sistemde ise, 
veri doğrudan ürünü isteyen kişiden alınacak-
tır ve elektronik ortama akacaktır. Yapılan tüm 
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işlemlerin elektronik ortamda izlenebilmesi ve 
bu işlemlere göre anında harekete geçilebilmesi 
sağlanacaktır. Ayrıca müşteriye bir kerede doğru 
şekilde isteğini belirtme olanağı sağlanmış olur.

Elektronik ortamda bulunan doğru veri, işlet-
menin tüm birimleri arasında hızlı bir şekilde 
paylaşılabilir durumdadır. Satış bölümü, üretim 
bölümü ve sevkiyat bölümü gibi işletme ele-
manları arasında bilginin paylaşılmasını ve bu 
bölümlerin birbirinden haberdar olarak birbirle-
riyle ortaklaşa iş yürütebilmesini sağlayacaktır.

Yeni ve daha önce tasarlanmamış bir ürün isteği 
söz konusu olduğunda, ürün bilgisi müşteriden 
alınır ve ARGE veya benzeri bir teknik bilgi sa-
hibi bölüm tarafından incelenir. Bir uygunsuz-
luk varsa bu durum satış birimine iletilir. Satış 
birimi müşteriyle yeniden iletişime geçerek yeni 
bir istek üzerinde anlaşırlar. Bu döngü doğru 
bir yapılandırma gerçekleşene kadar defelarca 
yinelenebilmektedir. Web tabanlı esnek ürün 
geliştirme sistemi, şirketlerin müşterilerine ken-
di tasarımlarını kendilerinin üretmesi olanağını 
verir. Şirketlerin müşteri temsilcisi ve ARGE 
üzerindeki denetleme yükünü ortadan kaldırır 
işleyişi hızlandırır.

Sistem, işleyişi basitleştirir, hızlandırır ve oto-
matikleştirir. İnsana dayalı olarak yapılabilecek 
hataları engelleyerek, bu hatalardan doğacak 
maddi kayıpları önlemiş olur. Esnekliği sayesin-
de hemen hemen bütün üretim tabanlı işletmele-
re uyum sağlayabilir.
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ÖZET
Gezgin Satıcı Problemi (GSP), üzerinde yoğun 
olarak çalışılan kombinasyonel eniyileme prob-
lemlerinin başında gelmektedir. Çözümü için 
birçok sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Çalış-
mamızda, iki boyutlu Gezgin Satıcı Problemini 
genetik algoritmalar kullanarak çözmek için, 
Internet üzerinde etkileşimli olarak kullanıla-
bilen Java tabanlı bir araç geliştirdik. Değişik 
parametre değerleri için elde edilen deneysel 
sonuçları sunduk ve karşılaştırdık. Simülasyon 
aracı olarak geliştirdiğimiz esnek ve etkileşimli 
programımızın, araştırmacılar ve diğer kullanı-
cılar açısından yararlarını kısaca belirttik.

ABSTRACT

Traveling Salesman Problem (TSP) is one of 
the extensively studied combinatorial optimiza-
tion problems. A variety of heuristic algorithms 
are available for solving TSP. In this paper, we 
developed a Java-based software, which can be 
used interactively on the Web, to solve Planar 
TSP using genetic algorithms. We presented and 
compared the results, which are obtained for 
different parameter values. As a result, advan-
tages of this flexible and interactive program as 
a simulation tool for researchers and other us-
ers are briefly discussed.

Anahtar Kelimeler: Gezgin Satıcı Prob-
lemi, Genetik Algoritmalar, Eniyileme, Simü-
lasyon Aracı, Web Tabanlı Yazılım Geliştirme, 
Nesneye Dayalı Programlama.

1. GİRİŞ
Gezgin Satıcı Problemi (Traveling Salesman 
Problem) veya kısaca GSP (TSP), aralarındaki 
uzaklıklar bilinen N adet noktanın (şehir, parça 
veya düğüm gibi) her birisinden yalnız bir kez 
geçen en kısa veya en az maliyetli turun bu-
lunmasını hedefleyen bir problemdir. Ayrık ve 
Kombinasyonal Eniyileme (Combinatorial Opti-
mization) problemlerinin kapsamına girer. Kaba 
kuvvet arama yöntemi ile, doğrudan tüm permü-
tasyonların toplam yol uzunluklarının hesaplan-
ması ve en küçüğünün bulunması şeklinde çö-
zülebilmekle birlikte, N’in büyük değerleri için 
permütasyon sayısı N! büyük değerlere ulaşaca-
ğından, bu işlem çok uzun zaman almaktadır. Bu 
nedenle hızlı ve etkin çözüm için birçok yöntem 
geliştirilmiştir. Aşamalı Geliştirme (Iterative 
Improvement), Doğrusal Programlamaya daya-
lı Dallan ve Sınırla (Branch-and-Bound) ve bu 
yöntemin Düzlem Kesme yöntemleriyle melez-
leştirilmesinden oluşan Dallan ve Kes (Branch-
and-Cut) kesin çözüm veren yöntemlerdendir. 
Sezgisel veya yaklaşıma dayalı çözümler veren 
yöntemler ise, makul bir sürede en iyi çözüme 
yakın sonuçlara ulaşılmasını sağlarlar. Sezgisel 
yöntemlerin en önemlileri, genetik algoritmalar, 
benzetimli tavlama (simulated annealing), yasak 
arama (Tabu search) ve karınca sistemi tabanlı 
algoritmalardır.

d-boyutlu uzayda verilen noktalar için en kısa 
turu bulmayı sağlayan GSP’ler içinde en yay-
gın olarak kullanılan, iki boyutlu olandır. Öklit 
GSP’nde düğümler R2 içindedir ve uzaklık ℓ2 
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normundadır [1]. Bazı durumlarda da A şehrin-
den B şehrine gitmenin maliyeti ile, B şehrinden 
A şehrine gitmenin maliyeti farklıdır. Bazı şe-
hirler arasında tek yön yolların olması, gidiş ve 
geliş yönlerindeki yollardaki trafik sıkışıklığının 
getireceği süre farklılıkları gibi durumlar dikka-
te alındığında Simetrik Olmayan GSP devreye 
girer.

1950’lerden günümüze kadar, büyük boyutlu 
GSP’ler için hızlı bir şekilde iyi çözümler ve-
ren birçok sezgisel yöntem üzerinde çalışılmıştır 
[3] [4] [5]. Genetik algoritmalar, yasak arama, 
benzetimli tavlama, yapay sinir ağları gibi bir-
çok arama yöntemi üzerine bir derleme, [6]’da 
bulunabilir. 

Bilgisayar mühendisliği müfredatında algorit-
malar, veri yapıları, ayrık matematik, optimizas-
yon, yapay zeka gibi birçok derste bu probleme 
ve çözüm yöntemlerine değişik bakış açıları ile 
değinilmektedir. Çözümü ise, yol ve rota plan-
lama (uçak, otobüs, dağıtım kamyonları, bilgi-
sayar ağları, posta taşıyıcılar, vb.), iş planlama, 
baskı devre kartlarındaki delgi işlemi sırasının 
belirlenmesi gibi birçok alanda kullanılmakta-
dır. Bu çalışmada Java platformu üzerinde, özel-
likle araştırmacıların web üzerinden kolaylıkla 
erişerek istenen sayıda nokta ve değişik nokta 
konumları için Gezgin Satıcı Problemi optimum 
turunu bulmalarını sağlayan etkileşimli ve grafik 
destekli esnek bir yazılım geliştirilmiştir. Altya-
pıda eniyileme yöntemi olarak Genetik Algorit-
maların kullanılması tercih edilmiştir.
Makalenin ikinci bölümünde genetik algorit-
malar incelenerek temel kavramlarla ilgili bilgi 
verilmiş, üçüncü bölümde gezgin satıcı prob-
leminin genetik algoritmalarla eniyilenmesi 
konusunda daha önce yapılmış çalışmalar ele 
alınmıştır. Dördüncü bölümde çözüm için kul-
lanılan yöntemler anlatılırken, beşinci bölümde 
geliştirilen uygulama tanıtılmıştır. Altıncı bö-
lümde deneysel sonuçlar değerlendirilmiş, son 
bölümde ise ileriki çalışmalar hakkında bilgi 
verilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

2. GENETİK ALGORİTMALAR
Evrimsel ve genetik algoritmalar, yapay zekanın 
hızlı gelişen alanlarındandır. Özellikle kombi-
nasyonal eniyileme problemlerine yaklaşık iyi 
sonuçlar bulmayı hedefleyen arama yöntemle-
ridir. Problemin çözümünde kullanılacak rast-
gele seçilmiş bir çözüm kümesi oluşturabilmek 
için evrimsel mekanizmaların kullanıldığı bu 
yöntemlerin temel mantığı topluluğun nesilden 
nesle geçmesi sırasında kötü çözümlerin yok ol-
masına ve iyi çözümlerden daha iyi çözümlere 
ulaşılmasına dayanır.

Genetik algoritmalarda kromozomlar, problem 
için olası çözümleri temsil ederler. Topluluk 
(popülasyon) kromozomlardan oluşan kümedir. 
Uygunluk değeri ise, çözümün kalitesini belirler 
ve uygunluk fonksiyonu kullanılarak hesaplanır. 
Çaprazlama ve mutasyon işlemleri ise olası çö-
zümleri temsil eden kromozomlara genetik bi-
limindekine benzer bir biçimde uygulanır. Yeni 
nesiller, seçilen bireylerin çaprazlama ve mu-
tasyon gibi genetik operatörlerden geçirilmesi 
ile elde edilir. Bir problemin çözümünde gene-
tik algoritmalar kullanıldığı takdirde izlenecek 
adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. [Başlat] N adet kromozom (probleme uy-
gun çözümler) içeren topluluğu oluştur.
2. [Uygunluk] Her x kromozomu için f(x) uy-
gunluk değerini hesapla.
3. [Yeni Topluluk] Aşağıdaki adımları tekrar-
layarak yeni popülasyonu oluştur.

a. [Seçilim] Topluluktan uygunluk de-
ğerlerini dikkate alarak (uygunluk değeri 
daha iyi olanların seçilme olasılığı yüksek 
olacak şekilde) iki kromozom seç. 
b. [Çaprazlama] Belirli bir çaprazlama 
olasılığıyla ebeveynlerden gelen kromo-
zomları çaprazlayarak yeni birey oluştur. 
Çaprazlama yapılmazsa ebeveynlerden 
gelen kromozomları aynen bir sonraki 
nesle kopyala. 
c. [Mutasyon] Yeni bireyi belirli bir olası-
lığa göre mutasyona uğrat. 
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d. [Ekleme] Oluşturulan bireyi yeni top-
luluğa ekle. 

4. [Değiştir] Önceki topluluğu, yeni toplu-
lukla değiştir. 
5. [Test] Sonlandırma koşulu sağlandıysa 
mevcut topluluktaki en iyi çözümü döndür, 
sağlanmadıysa 2. adıma dön.

Kromozomların Kodlanması
Kromozomların kodlanması, genetik algoritma-
lar ile problem çözmenin ilk aşamasıdır. Kod-
lama yaklaşımı problem türüne göre farklılık 
gösterir. En sık kullanılan yöntemler ikili kodla-
ma ve permutasyon kodlamadır. İkili kodlamada 
her kromozom 1 ve 0’lardan oluşan bir karakter 
dizisi şeklinde ifade edilir. Permutasyon kodla-
mada ise her kromozom, ilgili karakterin sırala-
madaki pozisyonunu belirten sayılardan oluşan 
bir dizi ile ifade edilir. Permutasyon kodlama, 
genelde Gezgin Satıcı Problemi gibi sıralama 
problemlerinde kullanılır.

Seçilim
Yeni topluluğu oluşturmak için mevcut toplu-
luktan çaprazlama ve mutasyon işlemine tabi 
tutulacak bireylerin seçilmesi gerekir. Teoriye 
göre iyi olan bireyler yaşamını sürdürmeli ve 
bu bireylerden yeni bireyler oluşturulmalıdır. 
Bu nedenle tüm seçilim yöntemlerinde uygun-
luk değeri fazla olan bireylerin seçilme olasılığı 
daha yüksektir. En bilinen seçilim yöntemleri 
Rulet Seçilimi, Turnuva Seçilimi ve Sıralı Se-
çilimdir.

Rulet Seçilimi: Topluluktaki tüm bireylerin uy-
gunluk değerleri toplanır ve her bireyin seçilme 
olasılığı, uygunluk değerinin bu toplam değere 
oranı kadardır. Uygunluk değerleri arasındaki 
farkların fazla olması durumunda rulet seçilimi 
hep aynı çözümler etrafında dolanma sorununa 
yol açabilir.

Sıralı Seçilim: En kötü uygunlukta olan kro-
mozoma 1 değeri verilir, ondan daha iyi olana 
2, daha iyisine 3 değeri verilerek devam edi-

lir. Bu yöntemdeki amaç düşük uygunluktaki 
kromozomlara da seçilme şansı tanımaktır, 
ancak bu durum çözümün daha geç yakınsa-
masına neden olabilir.

Turnuva Seçilimi: Topluluk içerisinden rast-
gele k adet (3,5,7) birey alınır. Bu bireylerin 
içerisinden uygunluk değeri en iyi olan birey 
seçilir. Buradaki k değeri genellikle toplu-
luğun büyüklüğüne göre değişir. Örneğin 
10000 bireyden oluşan bir toplulukta k büyük 
bir değer olmalıdır.

Çaprazlama
Genetik Algoritmalarda çaprazlama işlemi, iyi 
çözümlerin farklı bölümlerini birleştirip daha 
iyi çözümler oluşturabilmek amacıyla kullanılır. 
Çaprazlamanın en kolay yolu rastgele bir çap-
razlama noktası belirleyip, bu noktadan önce-
ki bölümü ilk ebeveynden, sonraki bölümü ise 
diğer ebeveynden alarak yeni bir birey oluştur-
maktır. Başlıca çaprazlama yöntemleri tek nok-
talı, iki noktalı ve aritmetik çaprazlamadır. Sıra 
mantığını koruyan bazı çaprazlama operatör-
leri ise Order Crossover [7], Modified Crosso-
ver [8], Partially Mapped Crossover [9], Cycle 
Crossover [10], 2-quick / 2-repair [11] şeklinde 
belirtilebilir.

Mutasyon
Bireyin bir sonraki nesle geçirilmesi sırasında 
kromozomu oluşturan karakter dizisinde yapı-
lan rastgele değişikliğe mutasyon denir. Mu-
tasyon, oluşan yeni çözümlerin önceki çözümü 
kopyalamasını önleyerek çeşitliliği sağlamak ve 
sonuca daha hızlı ulaşmak amacıyla gerçekleşti-
rilir. Mutasyon olasılığı çok düşük (%0.01 gibi) 
tutulmalıdır. Yüksek mutasyon olasılığı uygun 
çözümleri de bozacak ve Genetik Algoritmanın, 
çalışması sırasında problemlerle karşılaşılması-
na yol açacaktır. Displacement Mutation [12], 
Exchange Mutation [13], Insertion Mutation 
[14] [12], Simple Inversion Mutation [15] [16] 
ve Inversion Mutation [17] [18] [19] sıra tabanlı 
mutasyon operatörlerinden bazılarıdır.

Elitizm (Seçkincilik): Seçilim, çaprazlama ve 
mutasyon işlemleri sonrasında mevcut topluluk-
taki en iyi uygunluk değerine sahip birey yeni 
topluluğa aktarılamayabilir. Bunu önlemek için 
bu işlemlerden sonra, bir önceki topluluğun en 
iyi (elit) bir veya daha çok bireyi, yeni oluşturu-
lan topluluğa doğrudan aktarılır. Buna seçkinci-
lik adı verilir.

3. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Gezgin Satıcı Problemi’nin (GSP) çözümü 
için, problemin ilk defa tartışılmaya başlandığı 
1800’lerden beri, birçok çalışma yapılmıştır. 
Genetik algoritmalar ve yerel arama teknikle-
rini içeren yöntemler iyi sonuç vermektedirler. 
Sengoku ve Yoshihara’nın 1998’te yaptıkları ça-
lışma [2] bu alandaki en önemli işlerden biridir, 
çünkü geliştirdikleri algoritma, mutasyon evre-
sinde çok etkili olan 2opt [23] yöntemini kul-
lanmaktadır. Bu çalışmada, çaprazlama işlemi 
için, olası en uzun ebeveyn dizisinin alt-turlarını 
elde eden ve Greedy Subtour Crossover (GXO 
- Açgözlü Alt-tur Çaprazlama) adını verdikleri 
bir yöntem önerdiler. Bu metot ile çözüm, yerel 
minimumlardan, benzetimli tavlama yöntemle-
rinin yapabileceğinden daha verimli bir şekilde 
kurtulabilmektedir. Ayrıca, doğal seçilim evre-
sinde, en düşük uygunluk değerine sahip olan 
çözümleri elediler. Bu yaklaşım seçkinciliğe 
benzemektedir, ancak en yüksek uygunluk de-
ğerine sahip bireyin korunması yerine, en az uy-
gun birey topluluktan çıkarılmaktadır. 

2003’te Pullan tarafından yayınlanan bildiri [20] 
yerel eniyileme sezgileri ile fenotip genetik ope-
ratörlerin birleştirilerek GSP’ye uygulanmasını 
değerlendirmektedir. Yerel eniyileme sezgileri 
arama alanını küçültürken, fenotip genetik ope-
ratörler, geçersiz turların yaratılmasını engelle-
mekte ve alt-optimal şemanın oluşturulmasına 
yardımcı olmaktadır.

2004’te Ray, Bandyopadhyay ve Pal [21] yeni 
bir bilgi temelli çoklu ters çevirme operatörü ve 
bir bilgi temelli komşuluk yer değiştirme opera-

törü önermişlerdir. Bilgi temelli çoklu ters çe-
virme operatörü doğal seçilimden hemen önce, 
bilgi temelli komşuluk yer değiştirme operatörü 
ise çaprazlama ve mutasyon evrelerinin arasında 
kullanılmaktadır. 

2005’te Takahashi [22] GSP’nin genetik algorit-
malar yoluyla çözümü için Changing Crossover 
Operators (CXO - Değişken Çaprazlama Ope-
ratörleri) adını verdiği yeni bir çaprazlama yön-
temini de içeren bir öneri yapmıştır. Bu yöntem 
sayesinde, halihazırdaki çaprazlama operatörü, 
herhangi bir anda uygun bir başka çaprazlama 
operatörü ile esnek olarak değiştirilebilmekte-
dir. 

4. GEZGİN SATICI 
PROBLEMİNİN GENETİK
ALGORİTMALAR İLE
ENİYİLENMESİ

Gezgin Satıcı Problemi yukarıda da bahsedil-
diği gibi sıra tabanlı bir eniyileme problemidir 
ve problemin çözümünde 1985 yılından bu yana 
genetik algoritmalardan yararlanılmaktadır. Biz 
de Gezgin Satıcı Problemini genetik algoritma-
lar ile eniyilerken aşağıdaki adımları izledik.

Kromozomların Kodlanması
Gezgin Satıcı Problemi, bir sıralama problemi 
olduğu için kromozomlarım kodlanmasında 
permutasyon kodlama yöntemi kullanılmıştır. 
Yukarıda da belirtildiği gibi permutasyon kod-
lamada her kromozom, ilgili karakterin sırala-
madaki pozisyonunu belirten sayılardan oluşan 
bir dizi ile ifade edilir. Örneğin Gezgin Satıcı 
Problemi’nde bir kromozomu oluşturan karak-
ter dizisi, şehirlerin hangi sıra ile dolaşılacağını 
belirler.

Topluluğun İlklenmesi
Topluluk, belirli sayıda (topluluk büyüklüğü ka-
dar) kromozomun rastgele olarak oluşturulma-
sıyla ilklenmiştir. Topluluk büyüklüğü, kullanıcı 
tarafından girilebilir, girilmediği takdirde ise 
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varsayılan topluluk büyüklüğü değeri kullanılır.

Doğal Seçilim
Problemin çözümünde bireyleri seçerken sıralı 
seçilim yöntemini tercih ettik. Sıralı seçilimde 
yukarıda da bahsettiğimiz gibi en kötü uygun-
lukta olan kromozoma 1, ondan daha iyi olana 
2, daha iyisine 3, en iyi olana da n (topluluktaki 
kromozom sayısı) değeri verilir. Rulet tekerleği 
gibi diğer popüler yöntemleri tercih etmememi-
zin nedeni, bu yöntemlerde uygunluk değerleri 
arasındaki farkların yüksek olması durumunda 
uygunluk değeri az olan bireylerin seçilme şans-
larının çok düşük olmasıdır. Bu durum hep aynı 
çözümlerin seçilmesine dolayısıyla da çeşitlili-
ğin azalmasına yol açar. Sıralı Seçilim ile Rulet 
Seçiliminin karşılaştırılması Tablo 1’de görül-
mektedir.

Uygunluk Rulet Seçilimi Sıralı Seçilim

16 16/20 3/6

3 3/20 2/6

1 1/20 1/6

Tablo 1. Rulet Seçilimi ve Sıralı
Seçilimin Karşılaştırılması

Rulet tekerleği yöntemi, düşük uygunluk değeri-
ne sahip bireylere sadece 1/20 ve 3/20 gibi seçil-
me şansları tanırken, sıralı seçilim yönteminde 
bu olasılıklar 1/6 ve 2/6’ya çıkmaktadır. Böyle-
ce her nesilde en iyi çözüm seçilerek çeşitliliğin 
azalması tehlikesinin önüne geçilmektedir.

Mutasyon
Mutasyon aşamasında, eniyileme benzeri bir 
yaklaşım kullandık. Bu yaklaşıma göre mutas-
yona uğrayan kromozomun uygunluk katsayısı 
artmadığı takdirde mutasyon işlemini gerçekleş-
tirmedik. Böylece bir yandan çeşitlilik sağlanır-
ken bir yandan da çözümlerin kalitesinin azal-
ması engellenmiş oldu.

Çaprazlama
Çaprazlama aşamasında yerel minimumlardan 
kurtulma yeteneğinden dolayı Greedy Subtour 
Crossover (GXO) [2] yöntemini kullandık (şekil 
1). Gezgin Satıcı Probleminde turun belli kısım-
ları için en iyi alt turu içeren çözümler yerel mi-
nimumlara neden olabilmektedir. Ancak GXO 
yöntemi, algoritmanın bu yerel minimumlara 
takılmasını engelleyebilmektedir.

Şekil 1. GXO Yönteminin Gerçekleştirimi

Yöntemi uygularken öncelikle kromozomun gü-
zergah listesinden rastgele bir şehir seçtik. Se-
çilen şehrin şekil 1’deki gibi C şehri olduğunu 
varsayalım. Bu durumda C şehrinin konumu her 
iki ebeveynde de bulunur ve C şehri yeni bireye 
eklenir. İlk ebeveyn, seçilen şehrin bulunduğu 
konumdan sola doğru ikincisi ise sağa doğru do-
laşılır. Bu dolaşma sırasında C şehrinden önceki 
(kromozomda solunda bulunan) şehirler yeni 
bireyde C şehrinin soluna, sonraki şehirler ise 
sağına eklenir. Dolaşma herhangi bir yönde yeni 
bireye eklenmiş şehre ulaştığımızda sonlandırı-
lır. Dolaşma her iki yönde de durduysa ve hala 
yeni birey tamamen dolmadıysa, kalan şehirler 
yeni bireye karışık sırayla eklenir. Biz orijinal 
GXO’dan farklı olarak bu kalan şehirleri ilgili 
kromozomdaki sıralarına göre ekledik. Böylece 
çaprazlama aşamasında rastgelelik oluşmasını 
önlemiş olduk. Ayrıca yöntemi her çaprazlama-
da iki birey üretecek şekilde geliştirdik. İkinci 
bireyi aynı ebeveynleri ters yönlerde (ilk ebe-
veyni seçilen şehirden sağa, ikincisini sola doğ-
ru) dolaşarak elde ettik.

Tüm bu işlemler sırasında mevcut topluluğun en 
iyi uygunluk değerine sahip bireyini kaybetme-
mek için seçkincilik (elitism) yöntemini kullan-

dık. Bir başka deyişle topluluğun en iyi bireyini 
herhangi bir işleme tabi tutmadan yeni topluluğa 
aktardık.

5. INTERNET ÜZERİNDE
JAVA TABANLI ETKİLEŞİMLİ
GSP ARACI
Bildiri kapsamında geliştirdiğimiz Java tabanlı 
etkileşimli GSP (TSP) aracı, optimum çözümü 
genetik algoritmalar yardımı ile bulmakta, ve 
verilen tüm şehirlerin (parçaların, noktaların) 
dolaşılabileceği en etkin güzergahı grafiklerle 
göstermektedir.  Uygulama, “http://yzgrafik.
ege.edu.tr/~aybars/GSP” adresinde, kullanıcıla-
rın erişimine de açılmıştır.   

Java, Web Tabanlı Programlama ve Görselleş-
tirme Yazılımı, uygulamanın World Wide Web 
(WWW) üzerinde yayımlamaya izin veren, Java 
Applet olarak geliştirdik. Applet, Java prog-
ramlama dilinde yazılmış bir programdır ve 
bir HTML sayfası içeriğine, tıpkı bir resim gibi 
eklenebilir. Applet içeren bir sayfayı görüntüle-
mek için Java teknolojisini destekleyen bir tara-
yıcı kullanıldığında, Applet’in kaynak kodu kul-
lanıcının sistemine aktarılır ve tarayıcının Java 
Sanal Makinesi (JVM - Java Virtual Machine) 
tarafından işletilir [24].

Geliştirdiğimiz uygulamanın kullanıcı arayü-
zünde Gezgin Satıcı Problemi (GSP) için bu-
lunan çözümlerin gösterilebilmesi için Java 2D 
API’sini kullandık. Java 2D API’si ileri seviye 
iki boyutlu grafikler ve resimleme için yazılmış 
bir sınıflar kümesidir. Doğru çizimi, metin ve 
resimleri ayrıntılı tek bir model ile çevrelemek-
tedir. API, resim birleştirme ve alfa kanalı re-
simleri için kapsamlı destek, isabetli renk uzayı 
tanımı ve dönüşümü için sınıflar ve zengin bir 
görüntüye dayalı resimleme operatörü kümesi 
sağlamaktadır.

Java 2D, yüksek kalitede baskı yapabilme, özel 
renkleri karıştırabilme, eski yazı tiplerini dönü-
şüme uğratarak yeni yazı tipleri yaratma, çoklu 

yazı tipi ve çoklu renk içeren metin dizileri çiz-
direbilme, yazı tiplerinin ana hatlarını çizdire-
bilme ve yazı tiplerini resimler ya da gradyan 
geçişli renklerle doldurabilme gibi özelliklere 
de sahiptir. API, düşük seviyeli görüntü işleme 
ve renk modeli değişimini, etkileyici metin iş-
lemlerini ve çeşitli testleri desteklemektedir. 

Aracın Kullanımı
Java tabanlı etkileşimli GSP aracı, kullanım 
kolaylığına önem verilerek geliştirilmiştir. Kul-
lanıcılar istedikleri noktalara fare ile tıklayarak 
şehirleri haritaya yerleştirebilirler. Tüm şehir-
leri yerleştirdikten sonra, topluluk büyüklüğü, 
çaprazlama oranı, mutasyon oranı, maksimum 
nesil sayısı ve hedeflenen uzaklık bilgilerini gi-
rebilirler. Bu parametreler isteğe bağlıdır. Eğer 
kullanıcılar tarafından bilgi girilmezse, uygula-
ma varsayılan değerlerle işleyecektir. Genetik 
algoritmayı çalıştırmak için BAşLAT düğmesi-
ne basılmalıdır.

Panelde bulunan şehirler (nokta) için optimum 
sonuç bulunduktan sonra, aşama aşama yeni 
nokta veya nokta kümeleri eklenerek güncel-
lenmiş sonuçlar bulunabilir. Nokta yerleşimi 
tamamen değiştirilmek istendiğinde veya baştan 
yeni bir şehir kümesi eklenmek istendiğinde ise 
TEMİZLE düğmesine basılır. 

Topluluk büyüklüğü her yeni nesilde oluştu-
rulacak olan çocuk sayısıdır. Bu parametrenin 
varsayılan değeri 200’dür. Toplam şehir sayısı 
arttığında, çözüme erken nesillerde ulaşmak için 
topluluk büyüklüğünün yüksek tutulması gere-
kir. Çaprazlama oranı kromozom çiftlerinin çap-
razlamaya girme ihtimalini belirtir. Çaprazlama 
oranının varsayılan değeri 0.75’tir. Buna göre 
her kromozom çifti ¾ ihtimalle çaprazlamaya 
girer. Mutasyon oranı kromozomların mutas-
yona uğraması ihtimalidir. Bu oranın varsayılan 
değeri 0.00001’dir. Buna göre her kromozom 
1/100000 olasılıkla mutasyona uğrar. Mutas-
yon oranı, iyi çözümleri kaybetmeyi önlemek 
için düşük tutulmalıdır. Maksimum nesil sayısı, 
hedeflenen uzaklığa ulaşılmaması halinde ge-
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netik algoritmanın çalışmasının duracağı neslin 
numarasıdır. Bu parametrenin varsayılan değeri 
120’dir. Hedeflenen uzaklık, tüm şehirlerin do-
laşıldığı bir tur için, eşit veya altında olması arzu 
edilen toplam uzunluktur. Bu değere ulaşıldığın-
da genetik algoritma yeni nesiller üretmeyi dur-
durur. Hedeflenen uzaklık için varsayılan değer 
500’dür. Uygulama Türkçe (şekil 2) ve İngilizce 
(şekil 3) dil seçimine izin vermektedir. İngiliz-
ce tercih edilmesi halinde: topluluk büyüklüğü, 
population size; çaprazlama oranı, crossover 
rate; mutasyon oranı, mutation rate; maksimum 
nesil, maximum generation; hedeflenen uzaklık, 
aimed distance adını alacaktır. Bu durumda ge-
netik algoritmayı çalıştırmak için START düğ-
mesine basılmalıdır.

Ekran Görüntüleri:

Şekil 2. 60 şehir İçin Bulunan Çözümün
Ekran Görüntüsü

Şekil 3. İngilizce Menülü Ekran Görüntüsü 

6. DENEYSEL SONUÇLAR
Tablo 2, araç üzerinde gerçekleştirdiğimiz de-
nemeler sonucu 30,40,50,60 ve 70 şehir için 
bulduğumuz ideal topluluk büyüklüğü ve ide-
al maksimum nesil değerlerini göstermektedir. 
Çözümün başarısında topluluk büyüklüğünün 
en önemli etken olduğu gözlenmektedir. şehir 
sayısı ve buna bağlı olarak topluluk büyüklüğü 
belirli bir değerin üstüne çıktıktan sonra, mak-
simum nesil parametresinin öneminin azaldığı 
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle maksimum nesil 
parametresinin belli bir noktadan sonra arttırıl-
masına gerek kalmamaktadır.

Şehir Sayısı İdeal Topluluk 
Büyüklüğü

İdeal Maksimum 
Nesil

30 75-100 60-80

40 100-150 80-100

50 250-350 100-120

60 450-550 100-120

70 1000+ 120-150

Tablo 2. Deneysel Sonuçlar

Tablo, ayrıca Gezgin Satıcı Problemi’nin karma-
şıklığının şehir sayısına göre doğrusal biçimde 
değil, üstel olarak arttığını ortaya koymaktadır. 
Bu yüzden 30 şehirden 40 şehre geçişte para-
metreleri fazla arttırmaya ihtiyaç duyulmazken, 
60 şehirden 70 şehre geçişte parametrelerde bü-
yük bir artışa gidilmesi gerekmektedir.  

7. İLERİ ÇALIŞMALAR VE
ÖNERİLER
Geliştirdiğimiz web-tabanlı araç, kullanıcıların 
dolaşılacak tüm konumları etkileşimli olarak 
veya toplu halde bilgisayara girerek en uygun 
dolaşma sırasını ve toplam yol uzunluğunu 
(maliyeti) bulabilmesini sağlamaktadır. Değişik 

meslek gruplarından kişiler, ellerindeki parça 
toplama, parça yerleştirme ve dolaşmaya dayalı 
birçok problemi farklı nokta sayıları ve konum-
ları için deneyerek en uygun sonucu alabilmek-
tedirler. Bir fabrikadaki parçaların toplanma-
sından, bir kampüsteki posta dağıtımına, baskı 
devrelerdeki bileşenlerin yerleştirilmesinden, 
turlarda belirtilen tüm turistik merkezlere uğra-
maya kadar uyarlanabilmektedir. 

Uygulamayı geliştirirken Java ortamını tercih et-
memizin nedeni, Java’nın nesneye dayalı prog-
ramlamayı desteklemesi ve platform bağımsızlı-
ğı sunarak, aracın çok sayıda insana ulaşmasını 
sağlamasıdır. Araç, değişik eniyileme yöntemi 
geliştiren araştırmacılar için, kendi sonuçlarını 
genetik algoritma sonuçları ile karşılaştırma ola-
nağı da sunmaktadır. 

Geliştirdiğimiz uygulamada Gezgin Satıcı 
Problemi’nin çözümü için yalnızca genetik al-
goritmaları kullandık. Elde ettiğimiz deneysel 
sonuçları değerlendirdiğimizde, genetik algorit-
maların, 2-opt gibi yerel arama sezgileriyle bir-
likte kullanıldığı melez yöntemlerin, daha etkin 
çözümlere ulaşmayı sağlayacağını tespit ettik. 
Aracın temel aldığı algoritmayı geliştirmek için 
yerel arama sezgileri dışında, Karınca Kolonisi 
Optimizasyonu (ACO - Ant Colony Optimizati-
on) gibi yeni eniyileme tekniklerinden de yarar-
lanılabilir. Sadece genetik algoritmaların kulla-
nıldığı durumlarda ise, problemin türüne göre, 
bazı genetik operatörlerde değişikliğe gidilebilir 
[22] ya da algoritmaya yeni genetik operatörler 
eklenebilir. 

Bu tür web-tabanlı eniyileme yazılımlarının ge-
liştirilmesi, araştırmacılara test olanağı sunması 
ve değişik meslek gruplarındaki kişilerin ellerin-
deki problemlere çözüm getirmesinin yanında, 
genetik algoritmalar gibi yapay zeka alanları ile 
daha çok kişinin de tanışmasını sağlamaktadır. 
Öğrenme sürecine yardım etmekte ve önemini 
anlamalarına katkıda bulunmaktadır. Çalışma-
mızın önemli katkılarından birisi de, endüstride 
değişik problemlerin çözümünde kullanılabi-

lecek eğlenceli, kullanımı kolay, etkileşimli ve 
esnek yazılım araçlarının nesne yönelimli yak-
laşımla geliştirilmesi için de bir örnek oluştur-
masıdır. 

Uygulamalarında genetik algoritma altyapısı 
kurmayı gerektiren durumlarda, hazır araçlar-
dan yararlanmak isteyen geliştiriciler için, In-
ternet üzerinde pek çok hazır genetik algoritma 
kütüphanesi bulunmaktadır. Java GALib [25] 
bu hazır kütüphanelere önemli bir örnek olarak 
verilebilir.
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ÖZET

Servis yönelim ve web servislerinin etkisiyle 
uygulamalar arasındaki bağlantılar hızla geliş-
mektedir. İnternet ve mobil teknolojilerin hızlı 
gelişmesinin sonucunda uygulamalarımızın da 
bu hizmetleri verimli bir şekilde kullanmala-
rı bir gereklilik haline gelmiştir. Bu anlamda 
uygulamalarımız gerekli durumlarda telefon 
açabilmeli ve gerekli mesajları cep telefonları-
mıza göndermeli ve de cep telefonlarından ge-
len mesajları işleyebilmelidir. Bu anlamda bu 
hizmetlerin platform bağımsız şekilde her türlü 
uygulamadan erişilmesi için web servisleri şek-
linde tasarlanması uygun olacaktır. Bizlerde bu 
çalışmamızda sip protokolü ile, oluşturulan ses 
dosyalarını voip teknolojilerini kullanarak tele-
fonlara ileten ve uygulamalarımızın kısa mesaj 
gönderebilmesi için gerekli olan web servislerini 
oluşturduk. Bu servisleri oluştururken bunlarla 
birlikte çalışacak sunucular, diğer servisler, ve-
ritabanları ve kullanıcı arabirimleri de oluştu-
ruldu. Akademik bilişimdeki makaleye ek olarak 
karşı kullanıcıdan gelen sesli yanıtların ses dos-
yası olarak saklanması ve kullanıcın cevaplarını 
tuş tonu olarak alınmasını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Webservisleri, VoIP, 
SIP, Mobil teknolojiler, Servis Yönelimli 
Mimari

1. GİRİŞ
Uygulamalarımızın yetenekleri gün geçtikçe 
artmaktadır. Gelişen iletişim teknolojileri kapsa-
mında uygulamalarımızın gelişmiş iletişim yete-
neklerinin olması kaçınılmaz bir hale gelmiştir. 
Son on yılda iletişim de Internet teknolojileriyle 

birlikte mobil teknolojiler hayatımızda önemli 
bir yer tutmaktadır. Maalesef uygulamalarımız 
Internet, uygulamalarımız ve de mobil teknolo-
jiler günümüzde etkin bir şekilde bir araya gele-
memiştir. Bizler de gelişen internet teknolojileri 
ve bu kapsamda ses iletim yöntemlerden bir ta-
nesi olan voip ve gsm modemler sayesinde sis-
temlerimize telefon açma ve kısa mesaj gönder-
me özelliklerinin kazandırılmasını hedefledik. 
Her bilgisayarda bu sistemlerin kurulmasının 
zor olması ve her uygulamanın farklı bir çalış-
masının olmasından dolayı bu sistemleri stan-
dartlar kapsamında sunucu bilgisayarlarımızda 
web servisi olarak sunuldu. Bu sayede internet 
üzerinden hizmetlerimize platform ve uygulama 
bağımsız olarak erişim sağlandı.

2. HEDEFLER:
VOIP üzerinden telefon açma özelliğinin • 
bir webservisi olarak sunulması bu sayede 
bu sayede tüm yerleşke ortamında bulunan 
yazılımların bu servisi kullanarak telefon 
açma yeteneğinin bu uygulamalara kazan-
dırılması. (Ör: Bir elektronik tablo içeri-
sinde bulunan veriler bu servis sayesinde 
birçok kişiye aynı anda telefonlara üzerin-
den okunabilinecek) Aynı şekilde yerleşke 
içerisindeki uygulamalara kısa mesaj atma 
yeteneğinin kazandırılması. Fakültemizde 
elektronik posta adresine sahip akademis-
yenlerimizin kendi belirlediği kişilerden 
gelen e-postaların cep telefonlarına ge-
len mesajın ses dosyasına dönüştürülerek 
okunması

WEB SERVİSLERİYLE VOIP UYGULAMALARI
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Aynı şekilde belirlenen kişilerden gelen • 
e-postaların cep telefonlarına kısa mesaj 
servisi olarak iletilmesi. 
Cep telefonlarından gelen yanıtların alına-• 
rak gerekli sisteme işlenmesi

3. DETAYLAR
1.Aşama: Bu aşamada sistemde sunucu tarafın-
da kullanılacak kullanıcı hesapları oluşturulmuş 
ve bu hesaplarla ilgili veritabanı tabloları hazır-
lanmıştır. Tablolar hazırlandıktan sonra bu tablo-
lara veri girişi ve düzenlemelerini yapacak olan 
saklı yordamlar hazırlanır. Sistemdeki tüm girdi 
çıktı kayıtları bu veritabanında bulunacaktır

VoIP ve Sms İşlemleri Tablo 
Yapısının bir bölümü

2.Aşama:  Telefon görüşmeleri için gerekli 
ses dosyaları bu basamakta oluşturulacak-
tır. Konuşma sentezleme yazılımı Tekno-
ses firmasının ürettiği konuşma sentezleme 
yazılımı kullanılmaktadır. Ses sentezlemesi 
yapıldıktan sonra ses dosyası wav dosya bi-
çemi olarak kayıt edilmektedir.

3.Aşama:  VOIP servis sağlayıcılarında 
PSTN bağlantılarında kullanılacak kullanı-

cı hesapları oluşturulacak ve SIP iletiminde 
kullanılacak sunucu ve istemci yapılandır-
ma işlemleri gerçekleştirilecek.

4.Aşama: Bu basamakta voip ile VOIP Ser-
vis sağlayıcılarına bağlanıp telefon açma 
özelliğinin kazandırılacak servis kodu ha-
zırlanmaktadır. Buradaki kodda servis sağ-
layıcılarla SIP protokolü kullanılarak iletim 
sağlanacaktır ve ses dosyalarının biçimi 
GSM610 şeklinde olacaktır. Telefon aranıp 
bağlantı sağlandıktan sonra nereden arandı-
ğına yönelik bir açıklama yapılıp oluşturu-
lan  .wav ses dosyalarının telefonlara iletil-
mesi sağlanır

5.Aşama: Bu aşamada Windows servisi oluştu-
rularak belirli(5dk) aralıklarla mail sunucu kont-
rol edilmekte ve belirlen kişilerden mail eposta 
gelip gelmediğini kontrol etmek için 6. aşamada 
belirtilen eposta denetleme servisine erişim ya-
pılmaktadır.

e-postaları denetleyen ve veritabanından kontrol 
eden kişileri ve belirlediği elektronik posta Win-
dows servisinden adreslerini alarak o kişilere 
gelen mesajın başlığı ve içeriğinin ilk 10 satırı 
karakterini ses dosyasına çevirecek servis kodu-
na, oluşan wav ses dosyasını da voip ses ileti-
mi yapacak olan servise iletimini gerçekleştiren 
servis kodu oluşturulacaktır. Eğer kullanıcı ses 
iletimi yerine kısa mesaj olarak iletişim kurmayı 
seçmişse gelen eposta adresi 8.aşamada belirti-
len sms servisi kullanılarak gerçekleştirilir.

Bu aşamada e-posta sunucusunu kontrol edip 
beklenen kişiden mesaj gelip gelmediğine ba-
kan servis, gelen mesajları ses dosyasına dönüş-
türmesi için bilgileri aşamada oluşturacağımız 
servise gönderir. Ses sentezleyici yazılım olarak 
Teknoses firmasının ürettiği Teknoses TTS2.97 
bileşeni kullanılmıştır. Bu bileşen bir .dll ola-
rak projemize dahil edilmiştir ve alt yapı olarak 
Windows işletim sisteminin Sapi.dll kütüphane-
lerini kullanmaktadır. Servisten gelen metin ses 

sentezlemesi yapıldıktan sonra .wav dosya biçe-
minde kayıt edilir ve oluşan ses dosyasının önü-
ne nereden arandığını açıklayan bir ses dosyası 
ile birleştirme işleminden geçirilerek  ses dos-
yası son halini almış olur. Sonra bu .wav dos-
yasına Gsm610 formatında olması için gerekli 
ses sıkıştırması algoritmaları uygulanır.Bu bile-
şendeki tüm kodlar c# dili ile hazırlanmaktadır. 
Gsm610 şeklinde bulunan ses dosyası kullanı-
cının Uyeadı ve ses dosyası numaralandırılması 
için özel bir klasörde tutularak Voip servisinin 
hizmetine sunulur.

4.6.6. Aşama Detayları:
Bu basamakta veritabanımızdaki üyelerimizin 
e-posta denetlemesi için bıraktığı eposta adres-
leri üyelerimizin e-posta sunucusundaki gelen 
kutularından denetlenerek, gelen mesajların 
ses servislerine iletimine sunarak bunların .wav 
dosyalarına dönüştürmesini sağlayacak olan bu 
aşamada gerçekleştirilir. Bu aşamadaki kod 7. 
basamakta anlatılacak olan Windows servisi ile 
tetiklenir. Burada servisimiz ilk olarak verita-
banından kontrol edilmeyi beklenen epostaları, 
kimden eposta beklendiği ve bu eposta bekleyen 
kişilerin eposta hesap şifreleri veritabanından 
çekilir. Veritabanından çekilen bu bilgilerle Mail 
sunucusuna bağlanılır.Bu işlem için C# dili ve 
.net framework 2.0 kullanılır. Sunucuyla Pop3 
bağlantısını yapmak için System.Net.Sockets ad 
uzayında bulunan Socket nesnesi kullanılmak-
tadır. Bu nesne ile sunucu ile 110 numaralı TCP 
bağlantı noktası kullanılarak haberleşilir. Ascii 
olarak tutulan bilgilerin sunucuya byte dizisi 
olarak gönderilmesi gerektiği için System.Text 
altında bulunan Encoding.ASCII.GetBytes  me-
totları da sunucuya gönderilecek olan metinleri-
mize uygulanır. Bu haberleşleme sırasında kul-
lanılan Pop3 komutları aşağıdaki gibidir.

User : Kullanıcı adı belirtimi• 
Pass : Şifre iletimi • 
Stat : Mesaj Sayısı• 
List : Mesajların listelenmesi• 
TOP 1 10 : Mesaj başlığı ve ilk 10 satırı-• 
nı almak için.

Quit:  Komutu da çıkış işlemleri için kul-• 
lanılmaktadır.

E-posta sunucusuna yukarıdaki mesajlar gönde-
rilirken her bir mesaj için ayrı ayrı yanıt bek-
lenmekte ve gelen yanıtlara göre bir sonraki ko-
muta geçilmektedir. Gelen yanıtlar çözümleme 
işlemlerinden geçirildikten sonra istenilen metin 
dizileri elde edilir ve elde edilen metin dizileri 
ses sentezleme servisine gönderilerek e-posta 
mesajından gelen bilgiler ses dosyası şeklinde 
voip servisinin hizmetinde bulunur. Eğer bura-
da kullanıcı e-postayı kısa mesaj servisiyle elde 
etmek istemişse buradaki metin kullanıcıya kısa 
mesaj olarak iletilir. Bu iletimin yapısı sonraki 
basamaklarda anlatılacaktır.

Servis kendine yönlendirilen ses dosyası-• 
nı ve telefon numarasını alır. Eğer Telefon 
numarası uluslar arası şekilde kodlanma-
mışsa gerekli ülke kodlarını da ekleyerek 
aranacak olan telefon numarasını belirler.
Numara belirlendikten sonra SIP Invite 
metodu uygulanır bu metodun içerisinde 
Calling, Called, Contact, Media, Attribute 
alanları da doldurulur. Oluşturulan Invite 
metodu ilk vekil sunucuya iletilir.
İlk vekil sunucu bağlantı için kullanıcıya • 
100 kodlu Trying mesajını gönderir ve 
web servisi belirlenen port  üzerinden veri 
almak için hazır duruma gelir.
Sonraki basamakta Vekil sunucumuz • 
PSTN hatlarına verilerimiz iletecek olan 
Ağ çıkış birimine bizim gönderdiğimiz In-
vite mesajını yönlendirir. 
Çıkış biriminden de vekil sunucuya 100 • 
kodlu trying mesajı geri döner.
SIP PSTN çıkış noktası ISUP IAM(Initial • 
Address Message)ını PSTN bağlantılarına 
yollarına iletilir.Bu mesajın içeriğinde ara-
yan ve aranan gibi bilgilerden bulunmak-
tadır.
IAM mesajı iletildikten sonra PSTN sunu-• 
cularından çıkış noktasına ACM( Address 
Complete Message) mesajı gönderilir. Bu 
mesajın içeriğinde telefon numarasının 
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alındığı ve arama işleminin başladığı bil-
gisi bulunmaktadır.
PSTN çıkış noktamıza çalma ses tonunu • 
bildirir. 
Sonrasında Çıkış noktası 183 kodlu SIP • 
Oturumu açılıyor mesajını ve Rtp bilgile-
rini vekil sunucuya iletmektedir.
Bu aşamadan sonra Çıkış noktamız doğru-• 
dan servisimize çalma ses tonunu iletir.
Vekil sunucu kendisine gelen 183 kodlu • 
oturum mesajını bize yönlendirir. 
Aranılan kişi telefona yanıt verdiğinde • 
ISUP ANM mesajı çıkış noktamıza ileti-
lir.  Bu mesajı alan çıkış noktamız vekil 
sunucumuz 200 kodlu OK mesajını, vekil 
sunucu da servisimize kendisine gelen bu 
mesajı yönlendirir. 
Webservisimiz kendisine gelen OK mesa-• 
jını ACK komutuyla onaylar. Vekil sunucu 
da bu onay mesajını Çıkış noktasına bil-
dirir.
Bu onay işlemleri de bittikten sonra Web-• 
servisi ve aranan kişi arasında çift yönlü 
ses transferleri Çıkış noktası üzerinden ile-
tim sağlanarak gerçekleşir.

Projemizde Vekil Sunucu ve çıkış noktası olarak 
Voip lisansına sahip bir servis sağlayıcı seçil-
miştir. 

6.Aşama: Kısa mesaj gönderimden sorumlu 
kütüphaneler ve kütüphaneleri kullanıp kullanı-
cıların erişimine açık olan xml web servisleri-
nin oluşturulması. Kısa mesajlar için sunucuya 
bağlı gsm modem ve hat kullanılmaktadır. Ve 
diğer servislerden gelen bilgiler doğrultusunda 
istenilen telefon numaralarına bilgiler kısa me-
saj olarak iletilir.

Bu aşamadan sunucularımıza bağlı gsm modem-
le iletişim için gerekli kodlar oluşturulacaktır. 
Bu kodlar bir bileşen içerisinde .dll olarak der-
lenip gsm web servisinin içerisine dahil edile-
cektir. Sisteme COM bağlatısı üzeriden bir Gsm 
Modem takılmıştır. Ve bu modemin üzerinde  
fakülte üzerine kayıtlı bir sim kart bulunmakta-

dır. Modemle iletişim sağlanırken Com bağlantı 
üzerinden AT komutlarıyla haberleşme sağlanır. 
Burada AT komutlarının iletimini sağlamak için 
System.IO.Ports ad uzayının içerisinde bulunan 
SerialPort kütüphanesi kullanılmıştır

AT:CMGF komutu ile mesaj text olarak • 
kodlandı
CMGS komutu ile gönderme işlemi ger-• 
çekleştiriyor.
Gelen Yanıtlar incelenerek hata durumu • 
kontrol ediliyor
CMGL mesajların listelenmesinde• 
CMGR mesajların alımında• 
CMGD mesajların silinmesinde• 

7.Aşama: Gsm modeme gelen mesajların denet-
leyip bunları veritabanına işleyecek olan servis 
kodu oluşturulur. Kullanıcılar bu servisi kulla-
narak gelen e-.postalarına yanıt verebilirler.

8.Aşama: Sistemin yönetici girişleri ve kullanı-
cıların işlemlerini ve isteklerini web üzerinden 
yapmalarını sağlayacak web ara yüzleri ve bun-
ların veritabanı ve web servisi bağlantıları oluş-
turulur. Kullanıcılar buradaki form üzerinden 
kendi ses dosyalarını da belirlenen telefonlara 
veya gruplara iletilmek üzere sunucuya yükle-
yebilirler.

9.Aşama: Bu aşamada sistemden gerçekleşen 
işlemlerin arşivlemesi ve raporlaması yapıla-
caktır. Veriler veri tabanındaki tablolara işlene-
cektir. Bu sayede kullanıcılar kendi işlemlerini 
takip edebilmekte ve sistemin ücretlendirme iş-
leminin takibi yapılacaktır.

5. SONUÇLAR
Servis yönelimli mimarinin giderek gelişmesi ve 
web servislerinin sık kullanımı çoğu uygulama-
larda uygulamaların kendi başlarına yapacakları 
işlemlerin yeteneklerini arttıracaktır. Akademik 
bilişimdeki makaleye ek olarak karşı kullanıcı-
dan gelen sesli yanıtların ses dosyası olarak sak-
lanması ve kullanıcın cevaplarını tuş tonu olarak 

alınmasını söyleyebiliriz. Bu sayede uygulama-
larımız veya dökümanlarımız eposta göndermek 
gibi yeteneklerinin yanına telefon açma gibi ye-
tenekleri de ekleyebileceklerdir. Bu da belkide 
bilgisyarların haberleşme yeteneklerinin sadece 
bilgisayar ortmanından kaldırıp günlük yaşantı-
mıza ekleyecek bir durumdur.
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ÖZET
Özgür yazılım modelinin kullanıcı özgürlükleri 
ile ilişkisinin anlatıldığı sunum, bu alanda yaşa-
nan gelişmelerin tarihsel ilişkileri ve örneklere 
dayanmaktadır.

ABSTRACT
The presentation is about the free software 
model and its user relations with the examples 
of historical facts.

Anahtar Kelimeler: GNU, Linux, özgür 
yazılım, copyleft, wikipedia, vikipedi, açık kay-
nak, open source, free software

1. ÖZGÜRCE DOMATES 
YİYEBİLMEK...
Yaşam tarzı denilen kavram, beraberinde ürün-
lerin kullanım biçimlerini ve amaçlarını prog-
ramlamayı da getiriyor. Yıllar önce kız kardeşim 
bir arkadaşına yatılı misafir olarak gittikten son-
ra eve geldiğinde heyecanla kahvaltıda domates 
yediklerini anlattı. Aslında memleketin bir çok 
köşesinde kahvaltı sofralarının vazgeçilmez 
unsurlarından biri olan domatesi kahvaltıda hiç 
düşünmemiştim. Yaşım küçüktü, evin dışında 
hiç kahvaltı yapmamıştım. Bir kahvaltı sofrası-
nın gerekleri konusunda hayal gücüm, anne ve 
babamın kahvaltıda yemeyi sevdikleri ürünlerle 
sınırlıydı. Diğer öğünlerde domatesin soframız-
da yeri olmasına rağmen, ondan kahvaltıda da 
yararlanabileceğimizi akıl etmek için ablamın 
görgüsünü bu yönde arttırmasını beklememiz 
gerekmişti.

Yazılımlar da tıpkı pazardan aldığımız yiye-
cekler ya da çeşitli ürünler gibi belirli amaçlara 
yönelik ya da çok amaçlı olarak sunulsa, onlar-
dan yararlanma olanaklarımız hayal gücümüze 
ve görgümüze bağlı olarak kısıtlanabilirdi. Ne 
var ki, yaklaşık otuz yıldır yazılım pazarında 
iki farklı anlayış hüküm sürmekte ve bunlar-
dan biri, ürünlerin kullanım amaç ve koşulla-
rını sınırlandıran lisanslarla sunulmasını temel 
alırken, diğeri amaç ve olanakları kullanıcının 
hayal gücüne bırakıyor.

Özgür yazılım ve hayal gücü başlığı, özgür ya-
zılımların, yalnızca sizin istediğiniz kısıtlarla 
çalışmanıza yönelik vurgusunu açığa çıkarmayı 
hedefler.

2. ÖZGÜR YAZILIM
HERKES İÇİN
Özgür Yazılımlarla Başarmak adlı kitabında 
Bernard Golden özgür yazılımların aslında be-
lirli bir kullanıcı tipini hedeflemeden, herkes ta-
rafından kullanılabildiğini ve farklı ölçeklerden 
bahsetmek gerekse de, aslında herkes tarafından 
fiilen kullanıldığını belirtiyor.1

Gerçekten de, bugün İnternet kullanıcısı olan 
herkes, bir web sitesine bağlandığında ya da 
e-posta servislerini, listelerini kullandığında öz-
gür yazılımlardan yararlanmakta. Halen Apache 
web sunucusu   %50 civarında bir pazar payına 
sahip2. Payını kaptırdığı rakip, yakın takipçisi 
IIS değil, yine özgür yazılımlardan yararlanan 
Google’ın uygulama servisleri.
1  Golden, B. “Succeeding with open source”
2  http://news.netcraft.com/archives/2008/10/29/
october_2008_web_server_survey.html
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O’Reilly tarafından yayınlanan bir araştırmaya3 
göre atılan her üç e-postadan biri, özgür bir su-
nucu tarafından gönderilmekte.

Ancak kullanıcı deneyimi açısından özgür ya-
zılımların servis seviyelerindeki varlıkları çok 
belirleyici değil. Öte yandan, ilk baştaki analo-
jiye dönecek olursak yazılım firmaları ve kulla-
nıcılar arasında yaşanan bir çatışmanın varlığın-
dan bahsedilebilir. Mahalle manavınızın ya da 
pazarcınızın size domates satarken kahvaltıda 
kullanılmasına dair bir sınır koyduğunu hayal 
edin. Domateslerin yalnızca öğle yemeklerinde 
yapılan salatalar ya da çorbalarla sınırlı olması 
nasıl kabul edilemezse, yazılımların da kullanım 
amaçlarının sınırlandırılması kabul edilmemeli. 
Oysa ki satın alınan sahipli yazılımlar beraber-
lerinde sunulan ve kabul edilmedikçe kullanıma 
açılmayan lisans anlaşmalarında belirli amaçlar 
tanımlamakta ve bu amaçlar dışında kalan kul-
lanımın yasadışı olduğunu duyurmakta hiç bir 
beis görmemekte.

Bu konuda alternatif bir yaklaşım masaüstü kul-
lanımında yani kişisel bilgisayarlardaki günde-
lik işlemlerde, ofis organizasyonlarında özgür 
yazılımları tercih etmek. Bu alandaki en olgun 
ürün yelpazesi de GNU sistemler üzerinde Li-
nux çekirdeği ile çalışan işletim sistemleri. Po-
püler ismiyle söylersek Linux dağıtımları.

3. GNU/LINUX
SİSTEMLER VE TARİHÇE
1984 yılında GNU projesiyle birlikte MIT yapay 
zeka laboratuvarından ayrılarak özgür yazılım 
hareketini başlatan Richard Stallman, bugün ku-
rumsal ölçekte bağımsızlık ve ekonomi amacıy-
la, bireysel ölçekte alternatif genişliği ve özgür 
kullanım seçenekleriyle örtüşerek yaygınlığını 
arttıran GNU/Linux işletim sistemlerine giden 
yolun ilk taşını yerleştirmiş oldu.

MIT’den Keith Bostic, Stallman’ın viral bir

3  http://www.oreillynet.com/pub/a/sysadmin/2007/01/05/
fingerprinting-mail-servers.html

politika olarak her yazılımın, ondan yararlanı-
lan başka yazılımlara önayak olması ve onların 
da paylaşılabilir şekilde dağıtılmasını şart koşan 
Genel Kamu Lisansı (GPL) ve Emacs gibi efsa-
nevi bir yazılım çevresinde örgütlenen ilk GNU 
eylemcileriyle bir devrim yaptığını, bu devrimin 
paralelinde yazılım dünyasında çok sıkı bir reka-
bet başladığını söylerken şu saptamayı yapıyor: 
Eğer özgür yazılımlar olmasaydı, bugün yazılım 
dünyasındaki hiç bir ürün bu kadar kaliteli ol-
maz ve gelişim bu kadar hızlı devam etmezdi.4

GNU projesi, 1984 yılından 1993 yılına kadar 
Unix uyumlu ama özgür bir işletim sistemini ta-
mamlamak üzere temel bir C programlama kitap-
lığı (GLIBC), dünyaca ünlü bir editör (Emacs), 
halen endüstri standardı olarak kullanılan bir 
derleyici (GCC) ve derleme işlemi sırasında 
hata ayıklayan bir araç (GNU DEBUGGER/
GDB) ortaya çıkmış ve bir çok irili ufaklı araçla 
birlikte bütüne doğru ilerlemişti. Yine de dona-
nım seviyesindeki işleri yürütecek bir çekirdeğin 
yazımı çok ciddi insan gücü, donanım çeşitliliği 
gibi sorunlar barındırıyor ve bu konuda istenen 
gelişme henüz sağlanamıyordu. Finlandiya’lı 
bir bilgisayar mühendisi olan Linus Torvalds bu 
sırada evindeki bilgisayar için Minix uyumlu bir 
işletim sistemi çekirdeği programlama konusun-
da fikir istediğini duyurdu.

O güne dek programcılar arasında GNU felse-
fesi yaygınlaşmış, İnternet’in yayılmasına pa-
ralel olarak tüm dünyada birlikte çalışan özgür 
yazılımcılar ortaya çıkmıştı. Linus’a gelen ilk 
fikirlerden biri, bu işi özgür bir yazılım projesi 
olarak yürütmesi önerisiydi. Linus bunu kabul 
etti ve bugünkü Linux sistemlerin ilk örneği or-
taya çıktı.

Hali hazırda bu alandaki en önemli ölçülerden 
DistroWatch (Dağıtım Gözlem projesi 5) verile-
rine göre 500 civarında GNU/Linux işletim sis-
temi alternatifi bulunuyor.

4  Williams, S. “Free As In Freedom”
5 http://www.distrowatch.org
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Bu sayı ve durum bile aslında çok basitçe özgür 
yazılım dünyasındaki alternatifleri ve istediğiniz 
her amaca yönelik bir hazır çözüm bulma olası-
lığınızı gözler önüne seriyor.

Bir Linux dağıtımı, Linux çekirdeği, GNU araç-
ları, X pencere sistemi (Xfree86 ya da x.org gibi 
alternatiflerle) ve bir masaüstü yöneticisinin bir 
araya gelmesiyle, bu birlikteliği sürdürülebilir 
şekilde yönetecek bir yapılandırma araçları seti, 
yazılım güncelleme araçları vb. ile oluşturulan 
bir uygulamalar bütününü tarif eder. Yazılımın 
belirli bir amaca yönelik dağıtımı bu evrende de 
mümkündür, ancak neden pratik biçimde kulla-
nıcının amacına en iyi hizmeti sağlamak. Örne-
ğin bir diskete sığabilecek büyüklükte bir yön-
lendirme sunucusu (router) yapılandırmak...

Gelişimde rol oynayan önemli bir başka dönüm 
noktası 1998 yılında Netscape firmasının efsa-
nevi biçimde o yıllara ulaşmış, ancak Microsoft 
firmasının İnternet Explorer ürünü karşısında 
pazarını kaybetmeye devam eden web tarayıcı-
sının kaynak kodlarını kamuya açacağı haberiy-
le geldi.

O güne dek yalnızca meraklıları tarafından bi-
linen ve takip edilen özgür yazılım kavramı, 
artık bilgisayarla temel düzeyde tanışıklığı olan 
insanların da gündemine bu gelişmeyle birlikte 
girmeye başlayacaktı.

Bu dönüm noktasındaki bir başka gelişme, tüm 
camianın politikaların sürdürülmesiyle ilgili 
olarak aynı fikirde olmadığının ortaya çıkması 
ve buna bağlı olarak “özgür yazılım” teriminin 
ve GPL gibi viral, yarar sağladığı projeleri de 
özgür olmaya dönüştüren ve gerekirse onların 
içinde kaybolmayı göze alan lisanslama anlayış-
ları herkesi aynı şekilde ikna etmediğinin anla-
şılması oldu.

Aynı yıl “açık kaynak” terimini ortaya atarak, 
Netscape firmasını politikalarını bu yöne kay-
dırma konusunda ikna eden Eric S. Raymond iş 
dünyasının yazılım sektöründeki bu özgürlükçü 

rüzgarla buluştuğu noktayı temsil etmeye baş-
ladı.

Halen özgür yazılım/açık kaynak terimleri bir-
birleriyle sıkça karıştırılmakta, temeldeki farklar 
son kullanıcı olarak tabir edilen, somut amaç-
larla bilgisayar kullanan masaüstü kullanıcıları 
açısından ihmal edilmekte.

Bu durum yıllar içinde Stallman’ı kızdırarak, 
hareketin tüm amacının kullanıcıları kaynak 
koda eriştirmek değil, onları özgürleştirmek ol-
duğu gerçeğini tekrar ettirmek zorunda bırakan 
bir galat-ı meşhur halini almış denilebilir.

Stallman’ın inadı aslında bu sunumun dinleyici-
lerine -ki ağırlıkla bilgisayar kullanıcısı olduk-
ları var sayılabilir- verilmeye çalışılan, “özgür 
yazılım kullanın çünkü tek sınır hayal gücünüz-
dür” önermesinin  dayanak noktası.

4. ÖZGÜR YAZILIMLAR – 
SEÇENEK VE YÖNTEMLER
Gelişmekte olan teknolojileri birer pazarlama 
unsuru olmak yerine, pratik faydalarının ön pla-
na çıkarıldığı ürünler olarak sunmak konusunda 
GNU/Linux dünyası son yıllarda oldukça dikkat 
çekiyor. Birden çok masaüstü ile çalışmaya ne-
redeyse on yıldır XFree86 üzerinde çalışan fark-
lı pencere yöneticileri (XFce, Gnome, KDE vb.) 
ile alışkın olan GNU/Linux kullanıcıları, bugün-
lerde MAC OSX kullanıcılarının aynı teknolo-
jiyle tanışmasına tanıklık ediyorlar.

Opera web tarayıcısı tarafından dünyaya arma-
ğan edilen “sekme” teknolojisi Microsoft ürün-
leriyle çalışanlara İnternet Explorer 7.0 ile 2007 
sonlarında sunulurken, GNU/Linux kullanıcıları 
yaklaşık dört yıldır masaüstünde dosya tarayı-
cılarında ve sohbet programlarında bile sekme 
teknolojisinden ilham alınan yenilikleri standart 
kabul ediyorlar.

Kaynak kodlara erişim, programların çalışma 
ilkelerini ve teknolojilerini ortaya koyduğu için 

kimi zaman belgelendirme çalışmaları eksik 
olsa bile katkıda bulunan anonim programcılar-
la karşılaşılması şaşırtıcı değil. Projeler, gelişimi 
dışarı açık yapmaya verdikleri önem doğrultu-
sunda proje belgeleri, özellikle sunulan API’ler 
varsa (uygulama programlama arayüzleri) bu 
arayüzler hakkında belgeler yarattıkları ölçüde 
katkıya kavuşuyorlar.

Bunun pratik sonuçları yalnızca GNU/Linux 
dünyasında değil, Microsoft Windows ve MAC 
OSX işletim sistemlerini kullananlar nezdinde 
de Mozilla Firefox, VLC gibi platform bağımsız 
popüler uygulamalar sayesinde yaygınlaşıyor.

Pratik faydalar arasında yazılımın farklı amaçlar 
nezdinde özelleştirilmesi ve bunun son kullanıcı 
düzeyinde kolaylaştırılması ele alınabilir. Halen 
Mozilla Firefox tarayıcısı için 3000’den fazla 
eklenti bulunmakta6. Eklentiler, standart bir ev 
bağlantısı ile bir iki dakika içinde kurulmaya ha-
zır program parçacıklarıdır ve eklendikleri prog-
rama yeni yetenekler kazandırırlar.

Özgür yazılım kullanıcıları kullandıkları uygula-
maların kavuşmasını istedikleri yeni yetenekleri 
tarif ederek “hata takip sistemleri” aracılığıyla 
proje geliştiricilerine “iyileştirme önerisi” yapa-
bilirler. Bu öneriler kimi zaman doğrudan pro-
je tarafından sahiplenilerek sonraki sürümlerde 
hayata geçer, kimi zaman da dışardan katkıda 
bulunan programcılar, beğendikleri ve amacını 
paylaştıkları önerileri hayata geçirecek eklenti-
ler programlarlar.

5. SONUÇ YERİNE - ÖZGÜR
BİR KÜLTÜR 
Üretici/tüketici arasındaki aracılık sistemini, ki 
burada yalnızca ticari bir aracılıktan değil, ile-
tişimdeki anlamıyla (İng. Agent) da bahsetmek 
doğru olacaktır, en aza indiren ve yer yer yok 
etmeyi başaran özgür yazılım geliştirme modeli 
sadece kullanıcılarının hayalleri doğrultusunda 

6  http://www.mozilla.org/about/brochure/mozilla_brochu-
re_en_print.pdf

geliştirilebilen, özgürce farklı amaçlara yönelik 
kullanılabilen birer uygulama yaratmakla sınırlı 
kalmadı.

Jimmy Wales, 2000 yılında içeriğine açık biçim-
de erişme imkanı tanıyan bir ansiklopedi tasar-
ladı. Nupedia adıyla başlatılan projede yer ala-
cak makalelerin yazılması için kullanılan WIKI 
teknolojisi öylesine kullanışlı ve başarılıydı ki, 
taslak makalelerle dolu alan, gerçek projenin 
önüne geçti ve bugün yüz elliden fazla dilde on 
milyondan fazla ansiklopedi maddesini özgürce 
sunan Vikipedi projesi özgür yazılım modelinin 
bir başka kendi kendini var eden başarı öyküleri 
arasına karıştı. Proje Stallman’ın önerileri doğ-
rultusunda GNU tarafından belgeler için kullanı-
lan GFDL lisansını seçmesi sürecinde dikkatleri 
üzerine toplamış daha sonra geliştirilen Creative 
Commons adlı multimedya işlerine uygun özgür 
lisansın da tanınmasına rol oynamıştır.

Günümüzde kent efsanelerine konu olan kola 
formülüne nazire olarak OpenCoke ya da sarhoş-
luğunuz özgür olsun diye Özgür Bira projelerini 
duyabiliyoruz. 2004 yılından beri bu örnekler 
arasına ham dosyaları paylaşıma açık şekilde 
sürdürülen özgür sinema projeleri de eklendi.7 
Özgür yazılım modeli, herkesi üretimin bir par-
çası yapmaya ve hayal gücü doğrultusunda ya-
ratıma katılmaya çağırmaya devam ediyor.

7  http://orange.blender.org



XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

122

XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

123

GİRİŞ

Bilginin çok hızlı bir şekilde, oldukça kolay ve 
düşük maliyetli olarak yayılmasını sağlayan 
ve milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan 
bir bağ olan İnternet, İngilizce “Interconnected 
Networks” (kendi aralarında bağlantılı ağlar) 
kelimelerinin1 kısaltılarak birleşmesinden oluş-
muş olup, dünya çapında gün geçtikçe büyüyüp 
gelişen bir iletişim ağıdır2. 

Yazılı, görüntülü ve sesli metinlere ulaşılması 
imkanını tanıyan İnternetin teknik olanakları, 
hem kişiler arası iletişime, hem de kitle iletişi-
mine imkân vermektedir3. İnternetin günümüz-

1  http://tr.wikipedia.org/wiki/
İnternet_%28%C3%B6zel_isim%29, E. T. 
22.3.2007.
2 İçel, Kayıhan/ Ünver, Yener, Kitle Haberleşme 
Hukuku, Beta Yayınları, 6. Baskı, İstanbul 2005, s. 
465; http://www4.dogus.edu.tr/bim/İnternet.htm, 
E.T. 22.3.2007; Amerikan Yüksek Mahkemesi vermiş 
olduğu bir kararında İnterneti şu şekilde tanımlamak-
tadır: “ İnternet bir birleriyle bağlı bulunan bilgisayar-
lardan oluşan uluslar arası ağdır…İnternet, bireylerin 
dünya çapında haberleşmesi için tamamen yeni ve 
benzeri olmayan bir ortamdır.” Akt: Özdilek, Ali Os-
man,  İnternet ve Hukuk, Papatya Yayıncılık, İstanbul 
2002, s. 13. 

3  Günler, age., s. 30; “Bu konuda İnternet vasıta-
sıyla dört türlü bir iletişimin varlığından söz edilebilir.

E-mail gibi bir kişiden diğer bir kişiye eş zaman-• 
lı olmayan iletişim
Usenet (Tartışma ve haber grupları) ve e-grup • 
gibi iki kişiden daha çok kişiler arasında eş za-
manlı olmayan iletişim.

de kişisel iletişimde, telefon ve faks olarak, 
email adı verilen mesaj yollama yöntemiyle, gö-
rüntülü konferans sistemi biçiminde ve karşılıklı 
telgraf yazdırmanın gelişmiş hali chat şeklinde 
kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca, İnternetten 
kitle iletişiminde de yararlanılmaktadır. İnternet 
yayıncılığı şeklinde ifade edilecek bu iletişim 
biçiminde dergi, gazete ve benzeri yayınların 
içerikleri kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Öte yan-
dan, metin tabanlı veya ses dosyalı ya da video 
formatında bir mesajın aynı anda binlerce kişiye 
ulaştırılmak suretiyle kitlesel bir etkinin oluştu-
rulması da mümkün olduğu gibi, webcamlarla 
canlı yayın da yapılabilmektedir4. 

İnternet özgürlüğü, İnternet ortamında yapılan 
yayınlarla haber, düşünce ve kanaatlerin ser-
bestçe ifade edilebilmesi anlamına gelir. Teknik 
özellikler İnternet özgürlüğünün kendine özgü 
bir yapısının varlığına neden olmaktadır. Bu 

Chat gibi bir kişiden diğer kişiye veya çok kişiye • 
eş zamanlı iletişim.
Web ve FTP gibi bir kişiden çok sayıda kişiye • 
yada çok kişi arasında eş zamanlı olmayan ile-
tişim.” 

Bkz: Morris, Merrill/ Ogan, Christine, The Internet as 
Mass Medium, http://www.blackwell-synergy.com/
doi/full/10.1111/j.1083-6101.1996.tb00174.x?prevSe
arch=allfield%3A%28the+internet+as+mass+mediu
m%29#top, E.T. 5.5.2007; Atabek, Ümit, İletişim ve 
Teknoloji, Seçkin, Ankara 2001, s. 116.
4  Öngören, Gürsel, İnternet Hukuku, http://www.
hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/ongorenİnternet/bo-
lum1.htm, E. T. 10.3.2007.

KİTLE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YENİ BOYUTU 
“İNTERNET ÖZGÜRLÜĞÜ” VE 5651 SAYILI “İNTERNET 
ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ 

VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA 
MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA

KANUN”NA BİR ELEŞTİRİ

Ömer Gedik
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi
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özgürlük alanı ülke sınırlarını aşar bir nitelik 
kazanmıştır. Haber, düşünce ve kanılara ulus-
lararası ölçekte ulaşılması ve bu ölçekte yayın 
yapılması kolaylaştığı için özgürlüğün boyutu 
genişlemiştir5. 

İnternet özgürlüğünün en önemli unsuru, kişi-
lerin İnternete erişim özgürlüklerine müdahale 
edilememesidir. İnternette web sayfasına veya 
e-posta adresine sahip her birey yayın yapabil-
diği için6 ön denetimin mümkün olmadığı, an-
cak suç işlendikten sonra suçlunun cezalandı-
rılabileceği unutulmamalıdır. İnternet sitelerine 
erişimin, bir kişinin suç unsuru taşıyan fikir ve 
kanaatlerinden dolayı engellenmesi, “sansür” 
anlamına gelmektedir ve İnternet özgürlüğünü 
engeller7. 

İNTERNET ORTAMINDA
YAPILAN YAYINLARIN
DÜZENLENMESİ VE BU
YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN 
SUÇLARLA MÜCADELE
EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
İnternetin devletin şeffaflaşmasını, kamuoyu-
nun haber alma hakkını, kişilerin düşünce ve 
ifade özgürlüğünün gerçek anlamda yaşanma-
sını sağlamak gibi oldukça önemli kamusal ve 
toplumsal birçok faydası bulunmaktadır. Ayrıca, 
İnternet vasıtasıyla hem bireyler hem de kurum 
ve kuruluşlar işlemlerini kolaylıkla ve hızlı bir 
şekilde yerine getirebilmektedirler. Dolayısıyla, 
İnterneti suçla özdeşleşmiş bir yayın aracıymış 
gibi görmek doğru değildir8. 

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayın-
ların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İş-

5  Sınar, Hasan, İnternet ve Ceza Hukuku, Beta, İs-
tanbul 2001, s. 48; Günler, age., s. 30-dpt. 115.
6  İçel/Ünver, age., s. 9.
7  Gedik, Ömer, 1982 Anayasası ve Türk Yargı Karar-
ları Çerçevesinde Kitle İletişim Özgürlüğü, Yayınlan-
mamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2007, s. 22.
8  Bilişim Sivil Toplum Kuruluşları Basın Duyuru-
su / 18 Mayıs 2007 , “İnternete sansür değil, sürat 
gerek!” http://www.mmistanbul.com/news_detail.
cfm?news_id=549, E.T. 31.5.2007.

lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun9, içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim 
sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların so-
rumluluklarını belirtmek ve İnternet ortamında 
işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağ-
layıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve 
usûlleri düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. An-
cak, bu kanunun, içeriği incelendiği zaman, suç-
la mücadele yerine, İnternetle mücadele şeklini 
aldığı görülmektedir. Elbette ki, çocuk pornosu, 
pornografi, şiddet ve suç işlemeye teşvik İnter-
net ortamında kabul edilemez ve engellenmesi 
gereken yayınlardır. Aksini düşünmek kamu 
vicdanı ve barışıyla bağdaşmaz. Bununla birlik-
te şunu söylemek gerekir ki, yapılan sınırlama 
ve yasaklamaların oranlı olması gerekmektedir. 
Amacı aşan sınırlama ve yasaklamalar sansür 
anlamına gelir ve kabul edilemez. 5651 Sayılı 
kanunla ölçünün kaçtığı ve düzenlemenin İnter-
nette sansüre dönüştüğü söylenmelidir10. 

Kanunun “Bilgilendirme Yükümlülüğü” üst baş-
lıklı 3. maddesiyle içerik, yer ve erişim sağlayı-
cılarına, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller 
çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait 
İnternet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği 
şekilde ve güncel olarak bulundurmak yüküm-
lülüğü getirilmektedir. Hüküm gereği içerik, yer 
ve erişim sağlayıcıları kimliklerini belli etmek 
zorundadırlar. Buraya kadar bir sorun gözükme-
mektedir. Ancak bu yükümlülüğe uyulmaması 
halinde öngörülen yaptırımı düzenleyen ikinci 
fıkra üzerinde gerçekten düşünülmesi gerek-
mektedir. Öyle ki, belirtilen yükümlülüğü yerine 
getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına 

Başkanlıkça iki bin Yeni Türk Lirasından on bin 
Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası veri-
lecektir. 

Şurası unutulmamalıdır ki, İnterneti diğer kitle 
iletişim araçlarından ayıran en önemli unsur-
larının başında yayıncının kimliğinin herkes 
olabileceği gelir. Özellikle içerik sağlayıcılar 
açısından çok geniş bir yelpazenin bulunduğu 

9  RG., Neşir ve İlânı: 23/5/2007 - Sayı: 26530.
10 Gedik, age., s. 128.
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söylenebilir. Basın veya radyo televizyon ala-
nında yayıncı olabilmek için büyük sermayelere 
ihtiyacınız varken ya da gazeteci, köşe yazarı, 
muhabir gibi meslekten olabilmeniz gerekir-
ken, İnternet ortamında bir bilgisayara sahip 
olmadan dahi yayıncı olabilmeniz mümkündür. 
Diğer bir deyişle, basın ve radyo-televizyonla 
yapılan yayınlar profesyonel meslekken, İnter-
net ortamında para kazanmadan, yani amatör bir 
şekilde yayıncı olmanız mümkündür. Kuşkusuz 
İnterneti bu derece cazip hale getiren ve İnterne-
tin büyümesine yol açan da budur: Her bireyin 
istediği zaman aktif olabilmesi11. 

Bu fıkradaki para cezalarının ağırlığının ne ka-
dar yüksek olduğunu söylemeye gerek yoktur. 
Buradaki yaptırım kesinlikle ölçülük ilkesiyle 
izah edilemez. Bir kere, ölçülülük ilkesinin bir 
alt unsuru olan gereklilik ilkesi, sınırlamanın 
dayandığı amacın gerçekleştirilmesi için en yu-
muşak ve en uygun aracın seçilmesi gereğini 
ortaya koyar. En yumuşak araç burada kuşkusuz 
uyarı olmalı, tekrarı halinde para cezasına hük-
medilebileceği öngörülmeliydi. Oysa her hangi 
bir uyarı önlemine yer verilmeden doğrudan 
para cezası hükme bağlanmıştır. İkinci olarak 
bu para cezası da oldukça ağırdır ve makas ala-
bildiğince geniştir. Diğer bir ifadeyle ulaşılmak 
istenen amaç ile açık bir orantısızlık bulunmak-
tadır. Ayrıca, iki bin Yeni Türk Lirası veya on 
bin Yeni Türk Lirası hangi kriterlere göre öngö-
rülecektir. Üstelik bu cezalara hükmedecek olan 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığıdır. Bura-
dan anlaşılmaktadır ki, ulaşılmak istenen mak-
sat aşılmıştır. Elbette yaptırım uygulanmalıdır. 
Ancak, yaptırım, daha makul ve amaca yönelik 
olmalıdır12.

Kanunun 4. maddesi içerik sağlayıcıların sorum-
luluğunu düzenlemektedir. Birinci fıkraya göre, 
içerik sağlayıcı, İnternet ortamında kullanıma 
sunduğu her türlü içerikten sorumlu tutulmakta-
dır. Bu düzenleme içerik sağlayıcılar açısından 
objektif sorumluluk esasını getirmiştir. Diğer bir 
ifadeyle içerik sağlayıcı, kullanıma sunduğu bir 

11 Gedik, age., s. 129.
12  Gedik, age., s. 129-130.

bilgi ya da veriyi bizzat üretmiş ya da değiştir-
mişse sorumlu tutulabilir. Ancak kullanıma sun-
duğu içerik tamamıyla bir başkasına aitse içerik 
sağlayıcının sorumlu tutul masının yasal bir da-
yanağı bulunmamaktadır13.  

İnternet ortamında yazılan ve güncellenen her 
fikir, düşünce ve bilgiden içerik sağlayıcının 
sorumlu tutulduğu bu hüküm, internetin özgür 
ve hareketli yapısıyla da açık bir şekilde çeliş-
mektedir14.

Bununla birlikte, içerik sağlayıcı, bağlantı sağ-
ladığı başkasına ait içerikten sorumlu tutulamaz. 
Ancak, içerik sağlayıcı sunuş biçiminden, bağ-
lantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcı-
nın söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığının 
açıkça belli olması durumunda genel hükümlere 
göre sorumludur (Mad.4/2). 

Burada şunu ayrıca ifade etmek gerekir ki, 
bağlantı sağlanan yeni içeriğe ulaşınca içerik 
sağlayıcının alanından çıkılmakta yeni bir site-
ye gidilmektedir. Her ne kadar, içerik sağlayıcı 
bu linki sitesine koyarak, ilgili siteye ulaşımı 
kolaylaştırsa da, sitenin içeriğinin zaman içeri-
sinde değişeceği ve takibinin zorlaşacağı açık-
tır. İçerik sağlayıcının bağlantı sağladığı diğer 
içerikleri sürekli takip etmesi beklenemez. 
Dolayısıyla, bu durumda içerik sağlayıcı bu 
yeni içerikteki hukuka aykırılıklardan sorumlu 
tutulmamalıdır. Kaldı ki böyle bir sorumluluk 
nasıl işletilecektir? Genel hükümlerden kasıt, 
iştirak midir? İçerik sağlayıcının bağlantı sağ-
ladığı içeriği benimsediği nasıl anlaşılacaktır?

13  Bu hükmün 5237 sayılı TCK nun “Ceza so-
rumluluğunun şahsiliği” başlıklı 20 nci mad-
desine de aykırı olduğu söylenmelidir.  
5237 sayılı TCK Madde 20’nin birinci fıkrasına göre, 
“Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilin-
den dolayı sorumlu tutulamaz”. Bkz: Özel, Cevat, 
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Dü-
zenlenmesi Ve Bu Yayınlarlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Üzerine Düşün-
celer, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_626.
htm, E.T. 20.6.2007.
14 Aslan, Metin/ Cabı, Nilüfer, “İnternet Yoluyla İşle-
nen Suçlar”, Güncel Hukuk, Temmuz 2007, 7-43, s. 
12.

Kaldı ki, 5237 sayılı TCK’ nun iştirakle ilgili 37, 
38, 39 ve 40. maddelerindeki düzenlemelerle, 
içerik sağlayıcının başkasına ait içeriğin bulun-
duğu web sitesine bağlantı sağlaması fiili arasın-
da iştirak bakımından hiçbir benzerlik bulunma
maktadır15. Hükmün bütün bu soru işaretlerinin 
giderildiği tarzda yazılması gerekirdi. 

Kanunun 5. maddesi yer sağlayıcıların sorumlu-
luğunu düzenlemektedir. Buna göre, yer sağla-
yıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hu-
kuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olma-
dığını araştırmakla yükümlü değildir (Mad.5/1). 
Bununla birlikte “yer sağlayıcı, yer sağladığı 
hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile 
ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanu-
nun 8. ve 9. maddelerine göre haberdar edilmesi 
halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçü-
de hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla 
yükümlüdür” (Mad.5/2). 

Bu kanunun 8. maddesine göre; yer sağlayıcı, 
koruma tedbiri olarak verilen erişimin engel-
lenmesi kararını yerine getirmediği takdirde 10. 
fıkrada bahsedilen altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılabilecektir. Aynı şekilde, 
maddenin 11. fıkrasına göre; yer sağlayıcıyı, ida-
ri tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi ka-
rarını yerine getirmemesi durumunda on bin yeni 
Türk lirasından yüz bin yeni Türk lirasına kadar 
idari para cezasına muhatap kılınmaktadır.

15   “5237 sayılı TCK na göre suçun iştirak ha-
linde işlendiğinden bahsedilebilmesi için ; 
a- Fiilin birlikte gerçekleştirilmesi, fiil başka-
sı tarafından işlenmiş olsa bile failin araç olarak 
kullanılması,(Md.37) b- Failin azmettirilmesi, (Md.38) 
c- Suçun işlenmesine yardım edilmesi, suç işlemeye 
teşvik edilmesi, suç işleme kararının kuvvetlendi-
rilmesi, fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulu-
nulacağının vaad edilmesi, suçun nasıl işleneceği 
konusunda yol gösterilmesi, fiilin işlenmesinde kul-
lanılan araçların sağlanması, suçun işlenmesinden 
önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunularak 
icrasının kolaylaştırılması, (Md.39) gerekmektedir. 
Görüldüğü gibi, başkasının içeriğine bağlantı sağla-
yan içerik sağlayıcısının durumu bunlardan hiçbirine 
uymamaktadır. Bağlantı sağlanan içerik bir suç teşkil 
ediyor ve bağlantı sağlayan da bu suçu benimseme-
nin ötesinde övüyorsa ve şartları varsa belki 5237 
sayılı TCK nun 215 inci maddesindeki suçu övme fiili-
nin işlendiğinden bahsedilebilir.” Bkz: Özel, agw.

Erişim sağlayıcının yükümlülüklerini belirleyen 
6. maddenin birinci fıkrasına göre de;
“Erişim sağlayıcı;

a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hu-
kuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine 
uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve 
teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu 
ölçüde erişimi engellemekle,
b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte 
belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki 
yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte be-
lirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgi-
lerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini 
sağlamakla, 
c) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç 
ay önce durumu Kuruma, içerik sağlayıcıları-
na ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgi-
lerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen 
esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim 
etmekle,

yükümlüdür.” 

Maddenin ikinci fıkrası olumlu bir düzenleme 
getirmektedir. Şöyle ki; “Erişim sağlayıcı, ken-
disi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin 
hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumlulu-
ğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle 
yükümlü değildir.” 

Maddenin üçüncü fıkrasında bu maddedeki yü-
kümlülüğün yerine getirilmemesi halinde uygu-
lanacak yaptırımın ne olduğu belirtilmiştir. Bi-
rinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yü-
kümlülüklerden birini yerine getirmeyen erişim 
sağlayıcısına Telekomünikasyon İletişim Baş-
kanlığını tarafından onbin Yeni Türk Lirasından 
ellibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası 
verilebilecektir. Görüldüğü gibi, (b) ve (c) bent-
lerinde belirtilen yükümlülüklere uyulmaması 
halinde de uygulanacak para cezası konusunda 
Başkanlığa oldukça geniş bir taktir yetkisi veril-
miştir. Başkanlık bu yetkisini kullanırken hangi 
kriterlere uyacaktır? Bu konuda acaba keyfi uy-
gulamalar için başkanlığa imkan mı tanınmıştır?
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Kanunun 7. maddesi İnternet evi işletmecilerinin 
ve özel ve resmi kurum yöneticilerinin oldukça 
dikkatli olmalarını gerektirecek bir hükme yer 
vermiştir. Maddenin ikinci fıkrası gereğince, 
“ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın 
bütün toplu kullanım sağlayıcılar16, konusu suç 
oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri al-
makla yükümlüdür.” Şunu söylemek gerekir ki, 
bu maddenin uygulanabilirliği söz konusu değil-
dir. Toplu kullanım sağlayıcılar kullandırdıkları 
bilgisayarlarına filtre mi uygulamalıdırlar? Öyle 
ki, bu madde gereğince, bir şirket bünyesinde ça-
lışanların kullandıkları bilgisayarlardan yapılan 
erişimden, o şirketin yetkilisi sorumlu olacak, 
aynı şekilde üniversitelerde bilgisayardan eri-
şim sağlayan bir öğretim elemanının konusu suç 
oluşturan içeriklere girmesi durumunda üniver-
sitenin ilgili yetkilisi  sorumlu tutulabilecektir17.

Önleyici denetimi öngören bu hüküm, çocuk 
pornografisinin engellenmesi konusunda batak-
lığın kurutulması yerine sivrisinek avlamayı an-
dırmaktadır ve çok açık bir şekilde sansüre yol 
açma potansiyeli taşımaktadır18. 

Kanunun 8. maddesine göre, İnternet ortamın-
da yapılan ve içeriği 5237 sayılı yeni Türk Ceza 
Kanunu’nda yer alan; İntihara yönlendirme 
(madde 84), Çocukların cinsel istismarı (mad-
de 103, birinci fıkra), Uyuşturucu veya uyarıcı 
madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 
190), Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 
194) Müstehcenlik (madde 226), Fuhuş (madde 
227) ve Kumar oynanması için yer ve imkan sağ-
lama (madde 228) suçları ile 5816 sayılı Atatürk 
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da 
yer alan suçları oluşturduğu hususunda yeterli 
şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak eri-
şimin engellenmesine karar verilir. 

Erişimin engellenmesine ilişkin karar, soruştur-
ma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise 

16 Kanunun 2. maddesinin (i) bendi gereği, “toplu 
kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli 
bir süre İnternet ortamı kullanım olanağı sağlayanı” 
ifade eder.
17 Aslan/ Cabı,  agm., s. 13.
18 Gedik, age., s. 132.

mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evre-
sinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engel-
lenmesine karar verilebileceği belirtilmiştir. Bu 
durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört 
saat içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim de ka-
rarını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre 
içinde kararın onaylanmaması halinde, erişimin 
engellenmesine ilişkin tedbir, Cumhuriyet sav-
cısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri 
olarak verilen erişimin engellenmesine yönelik 
karara 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 
hükümlerine göre itiraz edilebilir (Mad. 8/2).

İnternet yayınlarının içerik veya yer sağlayıcı-
sının yurtdışında bulunması durumunda veya 
içerik veya yer sağlayıcısı yurtiçinde bulunsa 
bile çocukların cinsel istismarı (TCK Mad. 103, 
birinci fıkra) ile müstehcenlik (TCK Mad. 226) 
suçunun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluş-
turan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellen-
mesi kararını resen Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı verir (Mad.8/4). İdari bir kurum olan 
Başkanlığa İnternet yayınlarına erişimi engelle-
me hakkının doğrudan tanınması sansür anla-
mına gelmektedir. Kuşkusuz bu kararın makul 
bir süre içerisinde yetkili hakime bildirilmesi ve 
onayının alınması zorunluluğunun getirilmesi 
daha doğru olurdu19.

Şunu açıkça söylemek gerekir ki, erişimin engel-
lenmesi İnternet ortamında son olarak düşünül-
mesi gereken bir tedbirdir. Çocuk istismarının 
önüne geçilebilmesinin ve çocuk ve gençlerin 
sağlıklarının korunmasının yolu çocukların za-
rarlı sitelere ulaşmalarını önlemekle sağlanma-
lıdır. Ayrıca, İnternetten kaldırılması mümkün 
olan yasa dışı bir içerikten dolayı, binlerce yasal 
içeriğe sahip, milyonlarca kullanıcısı olan sitele-
re erişimin engellenmesi kitle iletişim özgürlüğü 
açısından doğru değildir20. 

19  Gedik, age., s. 133.
20 Bilişim Sivil Toplum Kuruluşları Basın Duyurusu 
/ 18 Mayıs 2007 , “İnternete sansür değil, sürat 
gerek!” http://www.mmistanbul.com/news_detail.
cfm?news_id=549, E.T. 31.5.2007.

İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı 
başlıklı 9. madde de İçerik nedeniyle hakları 
ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayı-
cısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayı-
cısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin ya-
yından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından 
fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta 
süreyle internet ortamında yayımlanmasını iste-
yebileceği düzenlenmiştir. 5651 Sayılı kanunun 
ismi ve kanunun amaç ve kapsamını düzenleyen 
birinci maddedeki düzenleme dikkate alındığın-
da bu hükmü yerinin aslında, bu kanun olmadığı 
görülmektedir. Başka bir ifadeyle cevap hak-
kının bu kanun içerisinde yer alması, kanunun 
amacı ve kapsamı ile bağdaşmamaktadır21.

5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Ya-
yınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkın-
da Kanun” yargı kararı olmaksızın düşünce ve 
düşünceyi açıklama özgürlüğüne kısıtlama ge-
tirmesi bakımından temel insan haklarına ve 
Anayasa’ya açıkça aykırıdır22. 

SONUÇ

İnternet, gelişip günlük hayatın içerisinde yer 
bulmaya başladıkça, hukuki alanda, yeni tanım-
larla karşılaşılmaya başlanmıştır. İçerik sağlayıcı, 
erişim sağlayıcı, hizmet sağlayıcı gibi yeni kav-
ramlar hukuk diline de girmeye başlamıştır. 
Bu alandaki çalışmalar dikkate alınarak, yasal 
düzenlemelerin,  bütün eksiklikleri giderilerek 
tamamlanması gerekmektedir. Özellikle İnter-
net alanında çok büyük boşlukların bulunduğu 
söylenebilir. İnternet ortamında yayıncılık kav-
ramı göz önünde bulundurularak, temel insan 
hak ve özgürlükleri içerisinde önemli yer tutan 
“düşünceyi açıklama özgürlüğü”, “özel hayatın 
gizliliği”, “kişisel verilerin korunması23”, “posta 

21  Özel, Cevat, agw.
22  Akgül, Mustafa, “İnternette Sansüre Adım 
Adım”, Güncel Hukuk, Temmuz 2007, 7-43, s. 17.
23 Kişisel verilerin korunması hakkında bkz: Başalp, 
Nilgün, “Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet”, 
İnternet ve Hukuk, (Derleyen Yeşim M. Atamer), 
İBÜ Yayınları, s. 5-37; Yılıdırım, Hakan/ Kaplan, Vol-
kan/ Çakmak, Tuncay/Üstün, Cihangir Cem, Her-
şeyi e-leştirdik: e-dönüşüm İçin Bir Klavuz, Macar 

dokunulmazlığı” veya “bilgiye serbestçe ulaş-
ma” gibi kavramların bir arada düşünülerek ele 
alınıp yorumlanması, hak ve sorumlulukların bu 
temel ilkeler doğrultusunda düzenlenmesi gereği 
ortaya çıkmıştır24. Dolayısıyla, İnternet yayıncı-
lığında hukuk ve demokrasi üstün kılınmalı, de-
mokratik hukuk devleti ilkelerinin gerektirdiği 
yasal düzenlemeler yerine getirilmelidir. İnternet 
yayıncılığında Basın Kanunu hükümlerinin, ihti-
yacı karşılayamadığından bu alana ilişkin yasal 
düzenlemelerin ele alındığı bağımsız kanun ihti-
yacının giderilmesi amacıyla çıkarılan “İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun”un ihtiyacı karşılaya-
mayacağı ve İnternette özgürlük yerine sansüre 
yol açacağı görülmektedir. Vakit kaybetmeden 
kanunun şimdiden belli olan aksak yönlerinin ve 
İnternette sansüre yol açacak hükümlerinin değiş-
tirilmesi gerekmektedir. TCK’ya yapılan ekler, 
elektronik İmza Kanununun çıkması25, e-devlet 
girişimleri, aslında bir başlangıç olarak kabul 
edilmelidir. Alanın sürekli değiştiği göz önünde 
tutularak, bu alanda sık sık gözden geçirme ya-
pılmalı ve mevzuat güncellenmelidir. 

Yayıncılık, Ankara 2003, s. 269 vd; Tezcan, Durmuş, 
“Bilgisayar Karşısında Özel Hayatın Korunması”, 
Anayasa Yargısı, S. 8 (Anayasa Mahkemesinin 29. 
Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu), Ankara 1991, s. 
385-392.
24 İlkiz, Fikret, “Bilişim Ve İfade Özgürlüğü”, http://
avukatilkiz.blogspot.com/2006/08/biliim-ve-ifade-
zgrl.html, E.T. 26.2.2007.
25 Elektronik İmza Kanunu’yla ilgili olarak bkz: Yıl-
dırım, Mehmet Kamil/Pürselim, Hatice Selin, “Elekt-
ronik İmza Kanunu ve Türk İspat Hukukundaki Et-
kileri”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 79, S. 2005/4, s. 
1096-1114. 
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ÖZET

İnternet iletişim ve bilgi paylaşımında sağlamış 
olduğu geniş olanaklarla Bilgi Toplumunun vaz-
geçilmez bir ögesi haline gelmiş ve artan öne-
mi doğrultusunda internetin nasıl yönetileceği 
konusu tüm paydaşlar tarafından tartışılmaya 
başlanmıştır. Katılımcılık, şeffaflık gibi ilkeler 
vurgulanarak “internet yönetişimi” kavramı 
altında ele alınan internete iliskin konuların 
yönetimi, teknolojinin yanısıra hukuk, ekonomi, 
kültür gibi çok farklı alanları da içermektedir. 
Bu makelede yönetişim kavramı açıklanarak in-
ternet yönetişiminin farklı boyutları ele alınmış, 
internet yönetişimi konuları arasında en tartış-
malı hususlardan olan içerik düzenlemeleri üze-
rinde durulmuş ve Türkiye’de internet içeriği 
düzenlemeleri hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: internet yönetişimi, 
içerik düzenlemeleri

ABSTRACT

Internet has become an essential element of the 
Information Society through enabling wide op-
portunities in communication and information 
sharing. In line with its increasing importance, 
the way how internet should be managed has 
started to be argued by all stakeholders. The 
management of issues related to internet, under 
the concept of “internet governance” empha-
sizing principles of participation and transpar-
ency, involves not only technological fields but 
also others such as law, economical and cultur-
al fields. In this article, the term of governance 

and different aspects of internet governance are 
explained, content regulation issues which are 
among the most controversial internet gover-
nance issues are discussed and then informa-
tion on internet content regulation in Turkey is 
given.

1. GİRİŞ

İnternet olgusu günümüzde insanlık hayatını 
etkileyen en önemli olgulardan biri haline gel-
miştir. Uzun yıllar bütün dünyaca bir özgürlük 
platformu olarak değerlendirilen bu olgu bu yö-
nüyle düzenleme konsepti dışında tutulmaya ça-
lışılmış ve bu yönde bir konsensüz oluşmuştur. 
Ancak gelinen nokta itibariyle başta içerik ol-
mak üzere toplumların ve fertlerin hayatı önemli 
ölçüde etkiler hale gelmesiyle, internet düzenle-
meleride ülkelerin önemli gündem maddelerin-
den biri haline gelmiştir. 

Yıllar önce araştırma, eğitim ve savunma amaçlı 
bir proje olarak geliştirilen internet günümüzde 
bilim, sanat, edebiyat, politika, eğlence ve ti-
caret dahil insanlığı her alanda ilgilendiren ve 
hayatımızın her alanında kullanılmaya başlanan 
ve insanoğlunun ayrılmaz bir parçası haline gel-
miştir. Bilgi Toplumunun ve Bilgi Çağının da en 
önemli iletişim aracı olmuştur.  [1]. 

İnternet yönetişimi konusu 1990’ların sonundan 
itibaren DNS (Domain Name System-Alan Adı 
Sistemi)’in yönetimi konusu ile başlamış, ancak 
sadece bu konu ile sınırlı kalmamıştır. İnternet 
yönetişimi teknolojik, ekonomik, soyso-kültürel, 
politika gibi farklı alanları da içerecek şekilde, 
dünyadaki tüm ülkelerin başta Birleşmiş Millet-
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ler çerçevesinde konuya daha fazla dahil olması 
ile şekillenmeye devam etmektedir [2].

İnternet yönetişimi konuları arasındaki içerik 
düzenlemeleri hususu  en fazla tartışmalı alan-
lardan birisidir. Merkezi bir denetleme meka-
nizmasının bulunmadığı internetin kötü amaçlar 
için kullanılması bazı problemlere yol açmakta 
ve içeriğin düzenlenmesi konusu ülkelerin gün-
demine gelmektedir. İfade ve iletişim özgürlüğü 
gibi insan hakları perspektifinden ele alınan içe-
rik düzenlemeleri konusunda hassas bir denge 
söz konusudur. Bu çalışmada, internet yöneti-
şimi çerçevesinde içerik düzenlemeleri konusu 
irdelenmiş ve Türkiye’de son dönemde gündemi 
meşgul eden konuyla ilgili düzenlemelere yer 
verilmiştir.

2. İNTERNET YÖNETİŞİMİ

Yönetişim kavramı, Ekonomik İşbirliği ve Kal-
kınma Örgütü (OECD) tarafından “bir ülkenin 
ekonomik ve sosyal kaynaklarının yönetiminde 
sahip olunan güç ve yetkilerin kullanımı” olarak 
tanımlanmıştır. “İyi yönetişim” (good gover-
nance) kavramı ise literatürde 1990’lı yıllardan 
bu yana geniş bir şekilde tartışılmaktadır. Söz 
konusu kavram, özellikle Birleşmiş Milletler 
(BM), Dünya Bankası ve OECD gibi kuruluş-
lar tarafından yayınlanan raporlarda yaygın 
olarak kullanılmıştır. Ancak kavram konusunda 
herkesin üzerinde uzlaştığı standart bir tanım 
bulunmamaktadır. Canaktan’a göre iyi yöne-
tişim; “devlet yönetiminde temsil, katılım ve 
denetimin, etkin bir sivil toplumun, hukukun 
üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde 
açıklık ve hesap verme sorumluluğunun, kalite 
ve ahlakın, kurallar ve sınırlamaların, rekabet ve 
piyasa ekonomisi ile uyumlu alternatif hizmet 
sunum yöntemlerinin ve dünyada gerçekleşen 
dijital devrime (yeni temel teknolojilerdeki ge-
lişmelere) uyumun mevcut olduğu bir siyasal ve 
ekonomik düzeni” ifade etmektedir. İyi yöneti-
şim kavramının içerisinde diyalog ve uzlaşma 
yer almaktadır [3]. 

İyi yönetişim kavramı Dünya Bankası tarafın-
dan daha fazla şeffaflık, yolsuzlukların azaltıl-
ması ve idarenin etkinliğinin arttırılması yoluyla 
ülkelerdeki reform sürecini teşvik etmek için 
kullanılmış, bu çerçevede yönetişim sözcüğü 
doğrudan temel devlet işlevleri ile ilişkilendi-
rilmiştir. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi1 (World 
Summit on Information Society-WSIS)’nde bir-
çok ülke, özellikle de gelişmekte olan ülkeler ta-
rafından yönetişim kavramı sadece devlet yöne-
timi ile ilişkilendirilmiştir. Bunun sonucunda da, 
internet yönetişimi konularının hükümetler arası 
seviyede ele alınması, diğer aktörlerin ise kısıtlı 
bir katılımının olması gerektiğine inanılmıştır.

WGIG (Working Group on Internet Governan-
ce – Birleşmiş Milletler İnternet Yönetişimi 
Çalışma Grubu), internet yönetişimini, “devlet-
ler, özel sektör ve sivil toplum tarafından, ilgi-
li roller doğrultusunda, internetin kullanımını 
ve evrimini şekillendiren paylaşılmış ilkelerin, 
normların, kuralların, karar verme süreçlerinin 
ve programların geliştirilmesi ve uygulanma-
sı” olarak tanımlamıştır. Bu tanım, devletlerin, 
özel sektörün ve sivil toplumun katılımcılığını 
vurgulayan bir tanımdır. Ayrıca WGIG tarafın-
dan, internet yönetişiminin, ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers 
- Internet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumu) ta-
rafından yönetilmekte olan internet alan adları 
ve adresleri gibi konulardan başka, güvenlik, 
gelişim, internet kullanımı gibi diğer konuları 
da içerdiği vurgulanmıştır [4].

İnternet yönetişimi kavramının farklı taraflarca 
farklı şekillerde algılanması farklı politik yakla-
şımları ve beklentileri tetiklemektedir. Örneğin, 
telekomünikasyon uzmanları internet yönetişi-
mini teknik altyapının gelişmesi açısından ele 
alırken, bilgisayar uzmanları XML veya Java 
gibi çeşitli standartların ve uygulamaların geliş-
tirilmesi üzerine yoğunlaşmakta, insan hakları 
1 WSIS, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)’nin öncü-
lüğünde ve BM’nin himayesinde ilki 2003 yılında Cenevre’de 
ve ikincisi 2005 yılında Tunus’ta olmak üzere iki aşamada 
gerçekleştirilmiştir. Zirve kapsamında, insanlığın ortak malı 
konumundaki İnternet’in yönetiminin nasıl olacağı hususu en 
çok tartışılan konulardan birisi olmuştur.
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aktivistleri ifade özgürlüğü, avukatlar anlaşmaz-
lık çözümleri, politikacılar güvenlik, çocukların 
korunması ve diplomatlar ise ulusal çıkarların 
korunması gibi konular açısından internet yöne-
tişimi ile ilgilenmektedirler.

İnternet yönetişimi konusunda, dar ve geniş 
açı olmak üzere iki yaklaşım vardır. Dar açıya 
göre, internet yönetişimi konuları sadece DNS 
(Domain Name System -Alan Adı Sistemi), IP 
numaraları ve kök sunucular gibi internet altya-
pısı üzerine ve ICANN’in bu alandaki ana aktör 
olarak durumuna odaklıdır. Geniş açıya göre ise, 
internet yönetişimi müzakereleri altyapı konuları 
ile sınırlı olmamalı, hukuksal, ekonomik, sosyo-
kültürel hususlar ve gelişmeye ilişkin konularla 
da ilgilenmelidir. Geniş bakış açısı WSIS Dek-
lerasyonu ile de dolaylı şekilde desteklenmiştir. 
Ayrıca internet yönetişimine geniş açı ile yakla-
şım, ilgili akademik ve politik tartışmalarda da 
ağırlık kazanan yaklaşımdır [2].

İnternet yönetişimi politikalarına ilişkin olarak 
ele alınması gereken konuları WGIG, dört ana 
başlık altında toplanmıştır [5]: 

1) İnternet Altyapısı ve Kritik Kaynakların 
Yönetimi:  Telekomünikasyon altyapısı, geniş-
bant erişim, teknik standartlar, alan adlarının, IP 
adreslerinin, kök sunucuların yönetimi gibi ko-
nular bu başlık altındadır.
2) İnternet Kullanımına İlişkin Hususlar: 
Spam, siber güvenlik, siber suçlar, şebeke gü-
venliği, bilgi sistemlerinin güvenliği, kritik alt-
yapının korunması, sınırlar arası koordinasyon 
gibi konular bu başlık altındadır.
3) İnternetten Daha Geniş Etki Alanlarına 
Sahip Hususlar: Rekabet politikaları, özelleştir-
meler, fikri mülkiyet hakları, e-devlet, e-ticaret, 
elektronik kimlik doğrulama, kanunsuz içerik, 
tüketicilerin korunması, bilginin özgürce akma-
sı, kişisel verilerin korunması gibi konular bu 
başlık altındadır. 
4) Gelişim Boyutu İle İlgili Hususlar: evrensel 
hizmet, ulusal altyapıların geliştirilmesi, kiralık 
hatların maliyetleri, eğitim, insan kaynağı niteli-

ğinin geliştirilmesi, kültürel çeşitlilik gibi konu-
lar bu başlık altındadır.

İlki 2006 yılında Yunanistan’da gerçekleştirilen 
İnternet Yönetişimi Forumu2 (Internet Gover-
nance Forum – IGF)’nda ise yönetişim konuları 
dört ana başlık altında ele alınmıştır [6]:

1)Açıklık: İfade özgürlüğü, bilgi ve düşünce-
nin serbest dolaşımı konuları
2)Güvenlik: Güven için işbirliği sağlanması, 
spam, virüs ve oltacılıktan korunma yolları
3)Çeşitlilik: Çok dillilik ve yerel içerik ko-
nuları
4)Erişim: Uyumlu çalışabilirlik, altyapıya 
erişebilirlik, sayısal uçurum, maliyetler ve 
açık standartlar

Bir diğer yaklaşıma göre internet yönetişimi ko-
nularının aşağıdaki şekilde beş ana başlık altın-
da sınıflandırılması öngörülmektedir [2]:

1) Altyapı ve Standardizasyon Boyutu
Bu başlık altındaki konular İnternetin çalışması 
ile ilgili temel ve çoğunlukla da teknik husus-
ları kapsamaktadır.  İnternet trafiğinin aktığı 
telekomünikasyon altyapısı, TCP/IP, DNS, SSL 
gibi teknik standart ve hizmetler, HTML, XML 
gibi içerik ve uygulama standartları ile İnternet 
altyapısının güvenli ve istikrarlı bir şekilde ça-
lışmasını sağlamakla ilgili hususlar (spam, şif-
releme vb) bu kategori altındadır.

Telekomünikasyon katmanları internet trafiğini 
taşıdığı için, telekomünikasyon ile ilgili herhan-
gi bir düzenleme kaçınılmaz olarak İnterneti de 
etkilemektedir. İnternet ilk başta kapalı bir ağ 
olarak tasarlandığı için güvenlik konusu dikkate 
alınmamıştır. Bu nedenle günümüzde güvenlik 
konusu internet yönetişimi konuları arasında 
üst sıralarda yer almaktadır. DNS ile ilgili so-
runlar ise yeni jenerik alan adlarının yaratılması, 
ülke kodlarının yönetimini kimin üstleneceği, 
2  Bilgi Toplumu İçin Tunus Gündemi doğrultusunda BM Genel 
Sekreteri, ilgili tüm tarafların tam ve aktif katılımını sağlaya-
cak açık ve kapsayıcı yeni bir forum (İnternet Yönetişimi Fo-
rumu) oluşturmak ile görevlendirilmiştir. 

internet altyapısının çok dilliliği desteklemek 
konusundaki esiklikleri gibi hususlardır. Diğer 
bir internet yönetişimi konusu, kök sunucuların 
yönetiminin ABD devletinin kontrolü altında 
olmasıdır. Dolayısıyla DNS’de ABD’nin tek 
taraflı değişiklik yapması olasıdır ve bu durum 
birçok ülke için bir sorun olarak görülmektedir. 
Birçok devlet, kök sunucularının yönetimindeki 
politik kararların uluslararası bir yapı üzerinden 
alınmasını istemektedirler.

Spam, genel olarak istenmeyen e-posta olarak 
tanımlanmakta, internet kullanıcıları tarafından 
rahatsız edici olarak nitelendirmekte ve önem-
li ölçüde ekonomik kayba neden olmaktadır. 
Spam ile mücadelede teknik yöntemler sınırlı 
bir etki gücüne sahiptirler ve yasal önlemler ile 
de desteklenmeleri gerekir. ABD’de, AB ülkele-
rinde ve bir çok diğer ülkede anti spam kanunla-
rı yürürlüktedir. Ancak, bu yasal araçlar ülkeler 
arası spamı engellemede başarısız olmaktadır. 
Bu nedenle uluslararası bir anlaşma ile sağlanan 
küresel bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır.

2) Hukuksal Boyut
İnternet yönetişimi ile ilgili konuların hemen 
hemen hepsinin hukuku ilgilendiren bir bölümü 
bulunmaktadır, ancak hukuk internetteki hızlı 
gelişmelere cevap vermekte geç kalmaktadır. 
İnternet ile ilgili konulara hukuksal çözümler 
geliştirilirken savunulan olan iki farklı yaklaşım 
bulunmaktadır:

a)  İnternetin telefon gibi eski telekomünikasyon 
teknolojilerinden farklı olmadığını, dolayısıyla 
mevcut olan kanunların internete de uygulana-
bileceğini savunan yaklaşım,
b)  İnternetin yeni sosyal ilişkiler getirdiğini,  in-
ternet sayesinde sınırlar arasında yapılan iletişi-
min hızı ve hacmi nedeniyle mevcut kanunların 
uygulanmasının mümkün olmadığını, dolayısıy-
la tamamen yeni siber kanunların geliştirilmesi 
gerektiğini savunan yaklaşım.

Her iki yaklaşımın geçerli yönleri olsa da, birin-
ci yaklaşım daha fazla kabul görmektedir. Mev-

cut kanunların çoğu internete de uygulanabilir 
ancak, markaların korunması gibi bazı konular-
da mevcut kanunlarda güncelleme yapılması ge-
rekirken, spam ile mücadele gibi bazı durumlar 
için tamamen yeni oluşturulmış yasalar gerek-
mektedir.

3) Ekonomik Boyut
E-ticaretin gelişimini hızlandırmak için, internet 
güvenliği sağlanmalı, genişbant erişim ve hiz-
met kalitesi sağlanmalı, yasalar tüketicileri ko-
rumalı, kişisel verilerin korunması sağlanmalı 
ve elektronik paranın kullanımı için düzenleme-
ler yapılmalıdır.

4) Gelişim Boyutu
Hemen hemen her internet yönetişimi konusu-
nun gelişime ilişkin bir yönü bulunmaktadır. 
Örneğin, sayısal uçurumun3 azaltılması için te-
lekomünikasyon altyapısının yeterli olması ge-
rekmektedir. Yeterli bant genişliğine ve spam ile 
mücadele için yeterli kapasiteye sahip olmayan 
gelişmekte olan ülkelerde spam daha da büyük 
sorunlara neden olmaktadır. WSIS Cenevre 
Deklerasyonu ve Eylem Planında da bu hususa 
vurgu yapılmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojile-
rindeki hızlı gelişmeler, gelişmiş ülkeler ile ge-
lişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumu daha 
da arttırmaktadır.

5) Sosyo Kültürel Boyut
İnternet insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştı-
rarak ve yaratıcılığı teşvik ederek sosyal açıdan 
yeni açılımlar sağlamıştır. İnternet yönetişimin-
deki bu sosyo kültürel boyut, çok dillilik ve içe-
rik politikaları gibi en fazla tartışmalı konuları 
içermektedir [2].

3. İÇERİK DÜZENLEMELERİ
Düzenleme en geniş anlamıyla devletin kontrol 
aracıdır. Ulusoy’a göre düzenleme, belli bir fa-
aliyete ilişkin olarak oyunun kurallarının belir-
3 Sayısal uçurum kavramı; toplumun belli kesimlerinin bilgi ve 
iletişim teknolojilerine erişimi ile söz konusu erişim için ihtiyaç 
duyulan becerilerin adil olarak dağıtılamaması sonucu ortaya 
çıkan sosyal adaletsizliği tanımlamaktadır.
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lenmesini ve bu kurallara riayetin sağlanmasını, 
yani denetim fonksiyonunu içermektedir. Tele-
komünikasyon ve yayıncılık sektörlerindeki ge-
leneksel düzenleme yaklaşımları internet için ge-
çerli ve doğrudan uygulanabilir olamamaktadır. 

Telekomünikasyon düzenlemeleri büyük ölçüde 
pazarın liberalleşmesi nedeniyle tekelden reka-
bete geçiş sürecinde yapılırken, yayıncılık dü-
zenlemelerini etkileyen başlıca faktörler sektö-
rün sosyal ve kültürel etkileri olmuştur. Yayıncı-
lığın doğuşundan bu yana devletler yayıncılığın 
kitleleri etkileme gücünün farkında olmuş ve 
yayıncılığı kontrol etmeye çalışmışlardır. Tek-
nolojik gelişmeler nedeniyle bazı değişiklikler 
olsa da, yayıncılığın düzenlenmesi için halen 
gerekçe sağlayan faktörler, sosyal etki gücü ve 
kıt kaynak olan spektrum kullanımıdır [7].

İnternetin düzenlenmesi ise telefon, radyo veya 
televizyonun düzenlenmesinden farklıdır [8]. 
Telekomünikasyon sektöründe idare merkezi bir 
yapı üzerinden ve sınırları belli alanlarda yürü-
tülürken, internette yönetim farklı taraflar ara-
sında sorumlulukların dağıtılması ile ve sınırları 
olmayan küresel bir yapı üzerinden yürütül-
mektedir [9]. İnternet kıt kaynak olmadığından, 
devletin izni gerekmeksizin kişiler istediği gibi 
internete bağlanabilmektedir [8].

Geleneksel yayıncılık düzenlemeleri iletim 
araçlarının kontrol edilebilmesi varsayımı üze-
rine kuruludur. Bu varsayıma göre lisans al-
madan yayın yapanlar tespit edilebilmekte ve 
kapatılabilmektedir. Ancak internet üzerinden 
yayın yapılması geleneksel yayıncılık düzenle-
melerini uygulanamaz hale getirebilmektedir. 
Düzenleyiciler, iletim platformundan bağımsız 
olarak, iletilen içeriğin aynı olması durumunda 
aynı düzenlemelerin uygulanmasının gerekip 
gerekmediğine karar vermeye çalışmaktadırlar. 
Ancak spektrum kısıtı eskisi kadar söz konusu 
olmadığı için ve pazara giriş maliyeti düşük ol-
duğu için çok sesliliğin korunmasına ilişkin ön-
lemler gibi içerik düzenlemelerinin yeni hizmet-
lere uygulanmaması gerektiği yönünde görüşler 

bulunmaktadır [7]. İnternetin düzenlenmesine 
karşı olanlar, coğrafi sınırlar temelinde oluştu-
rulan yasal düzenlemelerin, coğrafi sınırların 
olmadığı siber alana uygulanmasının anlamsız 
olacağını ve karışıklığa neden olacağını ileri 
sürmektedirler [9]. 

Bu kadar yaygın ve denetimsiz bir alan olan inter-
netin kötü amaçlar için kullanılması günümüzde 
bazı problemlere yol açmaktadır. Bu problemle-
rin başlıcaları, çocuk pornografisi içeren, terörist 
faaliyetlere destek olan ve ırkçı nefreti kışkırtan 
internet sitelerinden kaynaklanmaktadır. Bu ne-
denle, internet içeriğinin düzenlenmesi konusu 
ülkelerin gündemine gelmektedir [8]. İnternet 
içeriğinin düzenlenmesi, internet üzerindeki bil-
gilerin ve iletişimin konusuna göre engellenme-
si ve konularına göre internet sitelerine erişimin 
kontrol edilmesi amacıyla uygulanan her türlü 
düzenleme anlamına gelmektedir [10].

Ülkelerde farklı uygulamalar söz konusudur. Ör-
neğin, Kanada Radyo Televizyon ve Telekomüni-
kasyon Komisyonu (Canadian Radio Television 
and Telecommunications Commission – CRTC), 
1999 yılında “CRTC İnterneti düzenlemeyecek” 
başlıklı bir doküman yayımlayarak yeni medya-
nın düzenlenmesinin Kanada endüstrisinin küre-
sel piyasada rekabet açısından geride kalmasına 
neden olabileceğini belirtmiştir. Bununla birlikte 
Singapur’da Medya Gelişimi Kurumu, internet 
içeriğini bir yayıncılık hizmeti olarak 1996 yı-
lından bu yana düzenlemektedir. İnternet içeriği 
sağlayıcıları lisans almakta ve bu lisansın şartla-
rında yasaklanmış olan içerik ile ilgili sağlayıcı-
ların uymak zorunda oldukları hükümler bulun-
maktadır. Ancak, Singapur gibi küçük ve nispe-
ten kolay kontrol edilebilen pazarlarda bu lisans 
uygulaması mümkün olsa da dünya çapında 
uygulamanın zor olacağı ifade edilmektedir [7]. 
2005 yılında ITU tarafından yapılan yayıncılık 
ve internet içeriği ile ilgili bir ankette, dünyada 
bölgelere göre bakıldığında internet içeriğinin en 
fazla Asya Pasifik ve Avrupa bölgesinde, en az 
ise Amerika ve Afrika bölgesinde düzenlemeye 
tabi olduğu görülmüştür [11].

İçerik hakkındaki tartışmalar üç grup içerik üze-
rinde yoğunlaşmaktadır. Birinci grupta, kontrol 
edilmesi konusunda küresel bir uzlaşma sağlanan 
çocuk pornografisi, soykırımı haklı gösteren içe-
rik, terörist eylemlerin örgütlenmesi gibi içerik 
yer almaktadır. İkinci grupta, dini ya da kültürel 
değerler nedeniyle bazı ülkeler, bölgeler ya da 
etnik gruplar için uygun bulunmayan içerik var-
dır. Küreselleşen ve daha da yoğunlaşan iletişim 
yerel kültürler ve dini değerler için bazı zorluklar 
oluşturmaktadır. Örneğin, bir Fransız mahkemesi 
ABD’li Yahoo firmasından, Fransız vatandaşların 
nazi hatıra eşyaları satan web sitesine erişimi en-
gellemesini istemiştir. Asya ve Orta Doğu ülkele-
rinde ise genellikle pornografi içerikli sitelere ve 
kumar sitelerine erişim ile ilgili kısıtlamalar söz 
konusudur. Üçüncü grupta, politik ve ideolojik 
açıdan hassas içerik yer almaktadır. Bu içeriğin 
kontrolü aslında sansür rejimi anlamına gelmekte 
ve Çin, Suudi Arabistan, Burma gibi ülkeler buna 
örnek teşkil etmektedir [2]. 

4. TÜRKİYE’DE İNTERNET
İÇERİĞİ DÜZENLEMELERİ
Türkiye’de 2006 yılının son aylarında internet 
içeriğinin regülasyonunun nasıl yapılması ge-
rektiği konusu gündemi meşgul etmiştir. Özel-
likle çocuk pornografisine ilişkin kamuoyunda 
artan tepkiler nedeniyle siyasî irade bu konuda 
acilen önlem alınmasını talep etmiş, bu nedenle 
13.12.2006 ve 20.12.2006 tarihlerinde Ulaştır-
ma Bakanlığında internette içerik düzenlemele-
rine yönelik bir yasa tasarısı hazırlanması ama-
cıyla toplantılar yapılmıştır. Toplantılarda çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarını temsilen yer alan 
katılımcılar tarafından; 

•  Mevcut düzenlemelerin yeterli olduğu ve 
yeni bir kanuna gerek olmadığı, 
•  Konu içerik olduğu için düzenleme gö-
revinin sadece Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu’na (RTÜK) verilmesi gerektiği, 
•  Konu internet olduğu ve büyük ölçüde in-
ternet erişim sağlayıcılarla ilgili olduğu için 
düzenleme görevinin sadece Telekomünikas-

yon Kurumu’na (TK) verilmesi gerektiği ve
•  RTÜK ve TK arasında konunun düzen-
lenmesine ilişkin görev paylaşımı yapılması 
gerektiği gibi alternatif görüşler ortaya atıl-
mıştır.

Daha sonra konu ile ilgili olarak Ulaştırma Ba-
kanlığı tarafından hazırlanan ve 12.02.2007 tari-
hinde Başbakanlığa gönderilen “Elektronik Or-
tamda İşlenen Suçların Önlenmesi ile 2559 ve 
2937 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı”nın adı değiştirilerek ka-
nunlaştırılmıştır. Söz konusu tasarının gerekçe 
kısmında;

“Dünyada yaşanan gelişmelere paralel ola-
rak, ülkemizde de, internet dahil hızla yay-
gınlaşan elektronik iletişim araçlarının sağla-
dığı imkânların suistimal edilmesi suretiyle 
işlenen suçlarla mücadele konusunda etkin 
ve doğru bir yapılanmayı mümkün kılabile-
cek özel bir kanun çıkartılması zorunlu hale 
gelmiş bulunmaktadır.”

denilmektedir.

23/05/2007 tarihli ve 26530 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 04/05/2007 tarihli ve 
5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Ya-
yınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun” ile daha önce genel hükümlere göre 
düzenlenmekte olan bazı internet sitelerine eri-
şimin engellenmesi hususu özel bir kanun ile 
düzenlenir hale getirilmiştir. Kanunun amacı; 
içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı 
ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve 
sorumlulukları ile internet ortamında işlenen 
belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıla-
rı üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri 
düzenlemek olarak ifade edilmiştir. Bu kanunun 
uygulanmasından sorumlu kuruluş TK bünye-
sindeki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 
(TİB) olarak belirlenmiştir.
Erişimin engellenmesine gerekçe teşkil edecek 
olan suçlar söz konusu Kanunun 8 inci Madde-
sine göre şu şekildedir:
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a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununda yer alan; 

1) İntihara yönlendirme (madde 84), 
2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, 
birinci fıkra),
3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kulla-
nılmasını kolaylaştırma (madde 190), 
4) Sağlık için tehlikeli madde temini 
(madde 194), 
5) Müstehcenlik (madde 226), 
6) Fuhuş (madde 227) ve
7) Kumar oynanması için yer ve imkân 
sağlama (madde 228) suçları ile

 b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk 
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer 
alan suçlar.

Yine 8 inci maddeye göre erişimin engellenmesi 
kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma 
evresinde ise mahkeme tarafından verilebilecek 
ve kararın gereği TİB tarafından yerine getirile-
cektir. Ancak, içeriği yukarıda belirtilen suçları 
oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcı-
sının yurt dışında bulunması halinde erişimin 
engellenmesi kararı TİB tarafından re’sen veri-
lebilecektir. Ayrıca, içerik veya yer sağlayıcısı 
yurt içinde bulunsa bile, içeriği yukarıda sayılan 
suçlardan çocukların cinsel istismarı veya müs-
tehcenlik suçlarını oluşturan yayınlara ilişkin 
olarak erişimin engellenmesi kararı da TİB ta-
rafından re’sen verilebilecektir. Koruma tedbiri 
olarak verilen erişimin engellenmesi kararının 
gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağ-
layıcılar için hapis cezası, idarî tedbir olarak 
verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini 
yerine getirmeyen erişim sağlayıcısına ise para 
cezası verilmesi gibi cezalar söz konusudur.

Söz konusu Kanunun 3 üncü Maddesine göre, 
içerik, yer ve erişim sağlayıcıları tanıtıcı bilgi-
lerini kendilerine ait internet ortamında kulla-
nıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak 
bulundurmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük-

lerini yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim 
sağlayıcısına TİB tarafından idarî para cezası 
verilmesi söz konusudur. 

Bir diğer düzenleme hususu Kanunun 7 nci 
Maddesinde ifade edildiği üzere internet kafeler 
gibi toplu kullanım sağlayıcılara ilişkindir. Buna 
göre toplu kullanım sağlayıcılar mülkî amirden 
izin belgesi almakla yükümlü olup aksi halde 
para cezası verilmesi söz konusudur [12].

5. SONUÇ

Bilgi Toplumunun temel bir unsuru haline gelen 
internet, kitle iletişiminde ve bilgi paylaşımında 
büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak, payla-
şılan bilginin her zaman iyi içeriğe sahip olması 
mümkün olamamakta ve şiddet, terörist faaliyet-
ler ve çocuk pornografisi gibi amaçlara hizmet 
eden internet içeriği konusunda dünyada artan 
bir endişe söz konusu olmaktadır. Bu endişelerin 
neticesinde gündeme gelen içerik düzenlemesi, 
internet üzerindeki bilgilerin ve iletişimin konu-
suna göre engellenmesi ve konularına göre in-
ternet sitelerine erişimin kontrol edilmesi ama-
cıyla uygulanan her türlü düzenleme anlamına 
gelmektedir. Bununla birlikte, internet doğası 
gereği iletişim ve ifade özgürlüğünün en geniş 
kapsamlı olarak kullanıldığı özgürlük ortamını 
ifade eder ve hukuki düzenlemelere duyulan ge-
reksinim hiçbir şekilde bu özgürlük ortamının 
zarara uğratılmasının gerekçesi olamaz. 

İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayı-
cılarının işbirliğinin bilişim suçlarıyla mücade-
lede ve bilişim hizmetlerinin kalitesinin arttırıl-
masında önemli bir etkisi bulunmaktadır. 5651 
sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 
ile söz konusu internet sujelerinin yükümlülük-
leri açıkça belirlenmiş ve halihazırda mevzuatı-
mızda tanımlı olan suçlar ile internet ortamında 
da mücadele konusunda daha güçlü bir araca 
sahip olunmuştur.

Gelinen bu noktada; içerik düzenlemeleri di-
ğer internet yönetişimi konularında da olması 
gerektiği üzere katılımcılık, şeffaflık gibi iyi 
yönetişim ilkeleri çerçevesinde ele alınmalıdır. 
5651 sayılı Kanun ile kurulması hüküm altına 
alınan ve ilgili bakanlıkların yanısıra internet 
servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum kuru-
luşları arasından seçilecek bir temsilcinin katı-
lımı suretiyle İnternet Kurulunun kurulması ve 
bu Kurulun filtreleme ve engelleme yapılacak 
içeriği haiz yayınların tespiti ve benzeri konu-
larda önerilerde bulunması hükmü iyi yönetişim 
yönünde atılmış olumlu bir adım olarak değer-
lendirilmektedir. Ayrıca bu konularda yapılacak 
tüm düzenleme çalışmalarında ilgili tüm taraflar 
katılımcılık ilkesi doğrultusunda birlikte çalış-
malı ve yapılacak düzenlemelere katkı sağla-
malıdırlar. Hiçbir düzenleyici mekanizma bil-
gilendirme ve bilinçlendirme programlarından 
bağımsız olarak tek başına başarılı olamayacağı 
için ilgili kamu kurumları ve sivil toplum ör-
gütleri tarafından çeşitli platformlarda internet 
kullanıcılarının sorunlu internet içeriği ile ilgili 
öz denetim sağlamalarına yardımcı olacak uy-
gulamalar geliştirilmeli ve bu konuda ortak bir 
platform oluşturulmalıdır. 
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Ülkemizde son bir yıldır internetle ilgili çok 
önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeleri 
“internetin tüm dengeleri değişiyor” şeklinde 
yorumlamak doğru olacaktır. 

Geçtiğimiz aylarda çıkan “İNTERNET ORTA-
MINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZEN-
LENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞ-
LENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLME-
Sİ HAKKINDA KANUN”, sektörün tamamını 
kapsamına alarak tüm dengeleri değiştirmiştir. 
Peki, nedir bu dengeler? Bu soruyu cevaplaya-
bilmek için çıkarılan kanunun öncesini ve hazır-
lanış sürecini çok iyi bilmek gerekiyor. Bu süreç 
bize şunu göstermiştir, terazinin bir tarafında 
internetin temelini oluşturan “Özgürlük” diğer 
tarafında ise vazgeçemediğimiz “Güvenlik” 
yer alıyor. Peki, seçme şansımız olsaydı han-
gisini seçerdik? Aslında ne özgürlüklerimizden 
vazgeçebiliriz ne de güvenliğimizden taviz ve-
rebilirizancak bu soruyu sormak için zaten geç 
kaldık. Çünkü, bu soruya cevap veren artık bir 
kanunumuz ve onu destekleyen taptaze yönet-
meliklerimiz var. 

Yönetmelik kanunu açıkladığı için biz kanun 
yerine 1 Kasım 2007’de resmi gazetede yayınla-
nan “İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞ-
LAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK” 
üzerinde durup maddeler halinde inceleyelim.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların Yüküm-
lülükleri

MADDE 4 – (1) İnternet toplu kullanım sağla-
yıcılarının yükümlülükleri şunlardır: 

 
a) Konusu suç oluşturan içerikle-
re erişimi önleyici tedbirleri almak. 

b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortam-
da kendi sistemlerine kaydetmek.

Ticari amaç dışında internet hizmeti veren yer-
lerin düzenlenmesi yerindedir. Lokal, restoran, 
otel, eğitim amaçlı resmi veya özel yerler vb. 
sıralanabilecek onlarca ortamın sorumluluk altı-
na alınması dağınık durumda olan sektörü azda 
olsa dengeleyecektir. Fakat bunun ne şekilde 
yapılacağı, tutulacak logların kişilerin özel ha-
yatlarına girip girmediği gibi soruların mutlaka 
cevap bulması gerekmektedir.
 
Özellikle kablosuz ve şifresiz internet hizmeti 
veren yerlerin sayısı günden güne artmaktadır. 
Kullanılan bilgisayarlar toplu kullanım sağla-
yıcının değil de kullanıcıların şahsi bilgisayar-
ları olması durumunda burada istenen şartların 
yerine getirilmesi sıkıntı doğuracaktır. Konusu 
suç oluşturan içerikleri önlemeye yönelik do-
nanımsal ürünlerin yüksek maliyeti, yazılımla-
rın ise sadece yerel bilgisayarlara yüklenebilir 
olması bu tedbirin alınmasını güçleştirecektir. 
Bu konuda merkezi bir filtreleme yâda modem 
üreticilerinden bütünleşmiş yazılımlar istene-
bilir. İç IP dağıtım loglarını fiziki bir network 
ortamında sağlamak mümkün olsa da özel bir 
yazılım olmadan kablosuz yayın yapılan yerler-
de kendi bilgisayarlarını kullanan vatandaşların 
izlenmesi ve kayda alınma şekli soru işaretleri 
taşımaktadır.

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı-
larının yükümlülükleri 

MADDE 5 – (1) Ticarî amaçla internet toplu 
kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şun-
lardır: 

a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak.

DENGELER DEĞİŞİYOR ?

Yusuf Andiç

b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi 
önleyici tedbirleri almak.

c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filt-
releme yazılımını kullanmak.

ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve 
kullanmak.

d) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortam-
da kendi sistemlerine kaydetmek.

e) Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, 
(d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve 
bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve 
gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemleri-
ne günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir 
yıl süre ile saklamak.

Ticari amaçla internet erişim hizmeti veren işlet-
melerin konusu suç oluşturan içeriklere erişimi 
engelleyici tedbirleri alabilmesi için Bakanlığın 
onayladığı filtre programının kurulu ve çalışır du-
rumda olması yeterli midir? Mevcut uygulama-
da filtre programı olsa dahi bazı web adreslerine 
giriş yapıldığı tespit edildiğinde cezai müeyyide 
uygulanmaktadır. Sorumluluğunu yerine getir-
miş işletmecilerin sorumlu olamayacakları bu tür 
yayınlardan dolayı cezalandırmak yerine konusu 
suç oluşturan içeriklerin aynı zamanda merkezi 
bir filtrelemeden geçirmek, evlerinde denetimsiz 
şekilde internete giren ailelerimizi ve çocukları-
mızı da koruma adına yararlı olmaz mı?
 
IP Dağıtım Loglarından kasıt sadece ağ içeri-
sinde yer alan bilgisayarların hangi zamanda 
hangi ip adresini kullandığını tespit etmek mi-
dir? Yoksa kullanıcıların yaptığı işlemlerle ilgili 
kayıtlarında tutulması söz konusu mudur?  Özel 
hayatın gizliliğini sıkıntıya düşürebilecek bu tür 
ucu açık ifadelerin netleştirilmesinde fayda gö-
rüyoruz. 
 
En büyük tehlikelerden biri, kullanıcıların açık 
kimlikleri ile kendilerine ait sanal dünyaların-
da yaşadıklarını güvenlik bahane edilerek kayıt 

altına almaktır. Hatta bu tür bilgilerin işletme-
cilerin elinde 1 yıl boyunca saklı tutulması art 
niyetli kullanımları da beraberinde getirecektir.

İşyerlerinde Uyulması Gereken Kurallar

MADDE 9 – (1) İşyerlerinde uyulması gereken 
kurallar şunlardır: 

a) 12 yaşından küçükler ancak, yanlarında 
veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler. 

b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya 
vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyer-
lerine alınmazlar.

c) Tütün ve tütün mamulleri tüketim bölümü 
bulunmayan işyerlerinde tütün ve tütün ma-
mulleri içilemez. 

ç) İşyerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır 
Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hare-
ket edilemez. 
       
d) İşyerlerinde 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi 
gereğince alkollü içecek satılması, bulundu-
rulması veya sunulması yasaktır.

e) İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu kapsamında korunan hak-
ların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli 
tedbirler alınır.
       
f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun 
alet ve makineleri bulunamaz.

g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturu-
cu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara 
yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, 
fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkan-
lıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin 
psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz 
etkisi olabilecek oyunlar oynatılamaz.
ğ) İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti ama-
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cıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. 
Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar 
yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yet-
kili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara 
verilemez. 

Yönetmeliğin 9/f maddesine göre işletmelerde 
oyun alet ve makineleri bulunamaz. İnternet Ka-
felerle aynı ruhsatı alan ancak “Oyun Salonu” 
olarak geçen ve halk arasında Play Station Sa-
lonları olarak bilinen işletmelerle ilgili bir dü-
zenleme olmaması sıkıntı doğuracaktır. Çünkü 
bu işletmelerde internete bağlı bilgisayar bulun-
durabilmekte ancak oyun salonu olarak ruhsat-
landırılmaktadır. Bu maddeye göre bu işletme-
lerin hepsinin ruhsatlarının iptali söz konusudur. 
Karmaşa yaşanmaması için buraya ek bir madde 
konularak “oyun salonları işletmelerinde inter-
nete bağlı bilgisayar bulunduramazlar” denilme-
lidir. Ya da bu yönetmeliğe göre oyun aletlerini 
kaldırmaları gerekecektir.

9/g maddesinde belirtilen zararlı oyunların tes-
pitini kim neye göre yapacak. Bu konu ile ilgili 
herhangi bir kuruma atıfta bulunulmamış olması 
uygulamada keyfiyetlere neden olacaktır.

Kamera kayıt sisteminin giriş kapısına konulma-
sı ve kayıtlarının işletmeci tarafından tutulması 
bilişim suçlarının internet kafelerden işlenmesi-
ni azaltacaktır. Ancak 7 günlük kayıt yeterli ola-
cak mıdır? Suçun oluşması ve mağdurun duru-
mu tespit etmesi ile gerekli başvuruları yaparak 
suçlunun bulunmasını istemesi dahi uzunca bir 
süredir. İdarenin bu tip başvuruları kısa sürede 
değerlendirip 7 gün içinde kayıtlara ulaşması 
kolay değildir. Bu süre 2 ay gibi makul bir sevi-
yeye çekilmelidir. 

Kamera kayıt sisteminin amacı bilişim suçlarını 
önlemek ve suçun işlendiği gün ve saatte işlet-
meye gelenlerin tespit edilerek soruşturmanın 
daraltılmasını sağlamaktır. Bunun dışında iş-
letmeye gelen vatandaşların log kayıtlarının tu-
tulması (T.C. kimlik numarası, giriş çıkış saati, 
kullandığı bilgisayar ve yaptığı işlemler) amaç-

lanıyorsa kamera sistemine gerek yoktur. Bu 
durumda zaten insan haklarının en temel mad-
desi olan kişisel hayatın gizliliği prensibi yok 
edilmiş olur ve kamera kaydı istemenin haklı bir 
gerekçesi kalmaz.

Akılda Kalan Sorular;

1.  Madde 5/c de onaylı filtre yazılımı kulla-
nıldığı takdirde, aynı maddenin b bendindeki 
tedbirler yerine getirilmiş olacağından bu 2 
maddenin ayrı yazılmış olması uygulamada 
iki ayrı talebin oluşmasını sağlamaz mı? 

2.  Mülki idare, izin belgesinde yer alan bilgi-
ler dışında bir talepte bulunacak mı?

3.  Başkanlığın dağıtacağı program hangi ka-
yıtları tutacak ve işletmelere nasıl ulaştırıla-
cak? Bunun için bir ücret talebi olacak mı?

4.  Zararlı oyunlar neye göre tespit edilecek?

5.  Denetimler mülki idare amirlikleri tarafın-
dan, asayiş ve güvenlikse kolluk tarafından 
yapılacak deniliyor. Bu durumda Belediyeler 
ruhsat verme dışında tamamen devre dışımı 
bırakılıyor?  

Ticari amaçlı olsun ya da olmasın toplu kulla-
nım imkânı sağlayan herkes kanun önünde eşit 
olmalıdır ve bu yasa kapsamında çıkarılan yö-
netmeliklerin uygulanmasında tüm özel ve resmi 
kamu, kişi, kurum ve kuruluşları kapsamalıdır.

Saygılar

ÖZET 

Gazi Üniversitesi’nde 2006-2007 öğretim yı-
lında Atatürk Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama ve İş-
letme olmak üzere iki önlisans programının açıl-
ması ile uzaktan eğitime başlanmıştır. Bilişim 
Enstitüsü bünyesinde kurulan Uzaktan Eğitim 
Koordinatörlüğü, programın yürütülmesi gö-
revini üstlenmiştir. Bu çalışmada, Lockhart ve 
Lacy (2002) tarafından önerilen bir değerlen-
dirme modeli göz önünde bulundurularak, Gazi 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı’nın bir 
öz değerlendirilmesi yapılmaktır. Bu değerlen-
dirme modeline göre Gazi Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Programı, kurumsal hazır bulunuşluk; 
öğretim kadrosuna sağlanan hizmetler; öğretim 
tasarımı, öğrenci hazır bulunuşluğu, öğrenci 
destek hizmetleri, öğrenme sonuçları ve son ola-
rak öğrencilerin devamlılığın sağlanması baş-
lıkları açısından irdelenmektedir. 

ABSTRACT 

Distance education was opened with two-year 
degree programs as Computer Technologies and 
Programming, and Business and Administration 
at Atatürk Vocational College at Gazi University 
at the educational year of 2006-2007. The Dis-
tance Education Coordinator Office at the body 
of the Informatics Institute has been taking the 
responsibility of the execution of the program. 
In this study, a self evaluation of Gazi University 
Distance Education Program is done bearing in 

mind of an evaluation model developed by Lock-
hart and Lacy (2002). Along with this model, 
Gazi University Distance Education Program 
is examined in terms of institutional readiness, 
services provided to faculty, education design, 
student readiness, student support services, 
learning outputs, and student attandace. 
 
Anahtar Kelimeler: Gazi Üniversitesi 
Uzaktan Eğitim Programı, uzaktan eğitim prog-
ramlarının değerlendirilmesi, önlisans uzaktan 
eğitim uygulamaları, meslek yüksekokulu uzak-
tan eğitim uygulamaları 
 
1. GİRİŞ 

Yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de uzaktan 
eğitim, hızla yüksek öğrenim kurumlarında bü-
yümektedir. Gazi Üniversitesi bu alanda ilk bir-
kaç üniversiteden biri olmak yolundaki çabası-
nı, 2006 - 2007 öğretim yılında Atatürk Meslek 
Yüksekokulu bünyesinde Bilgisayar Teknoloji-
leri ve Programlama ve İşletme olmak üzere iki 
önlisans programının açılması ile sonuca ulaş-
tırmıştır.  

Uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve gelişmesinin, 
uzaktan eğitimin yönetimi üzerinde de oldukça 
ciddi bir etkiye sahip olması gerekir. Lochart ve 
Lacy (2002), yüksek öğrenim kurumlarının ve 
öğretim kadrosunun, sundukları uzaktan eğitim 
programlarına ve derslerine dönüp bakmaları ve 
durumlarını değerlendirmeleri gerektiğini be-
lirtmektedirler [1].  
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2. UZAKTAN EĞİTİM
DEĞERLENDİRME MODELİ 
 
Lochart ve Lacy (2002) bu bağlamda bu değer-
lendirme modeli geliştirmişlerdir. Bu iki araştır-
macının geliştirdiği değerlendirme modelinin 7 
bileşeni aşağıda sunulmuştur:  

Kurumsal hazır bulunuşluk/yönetim; • 
Öğretim kadrosuna sağlanan hizmetler;  • 
Öğretim tasarımı/ dersin kullanışlılığı; • 
Öğrenci hazır bulunuşluğu;  • 
Öğrenci destek hizmetleri;  • 
Öğrenme sonuçları ve  • 
Öğrencilerin devamlılığın sağlanması • 

 
3. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM 
PROGRAMI’NIN
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Başarılı uzaktan eğitim programlarının önemli 
bileşenlerinden birisi de program değerlendir-
medir [2]. Süregelen bir uzaktan eğitim etkin-
liğinde program değerlendirme, sistematik bir 
araştırmayı gerektirir [3]. Bu çalışmada Lochart 
ve Lacy’nin (2002) geliştirdiği değerlendir-
me modeli gözönünde bulundurularak Bilişim 
Enstitüsü’nün hangi çalışmaları yaptığı/yapmayı 
planladığı paylaşılacaktır. Böylelikle, bu çalış-
ma ile, Türkiye’de yeni yapılanmaya başlayan, 
ancak taliplerinin her geçen gün arttığı Uzaktan 
Eğitim Programı’nda yaşanılan deneyimlerin ve 
lanlanan çalışmaların, bu tür programlar açmak 
isteyen ya da yürüten diğer kurumlarla paylaşıl-
ması amaçlanmaktadır.   

Bileşen 1: Kurumsal Hazır
Bulunuşluk / Yönetim
Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı’nın 
YÖK tarafından Nisan 2006 yılında kabulünün 
ardından, öğrencilerin Eylül 2006’da ders başı 
yapması arasındaki beş aylık süre çok iyi değer-
lendirilmiştir.  

Program onayından önce başlayan süreçte, Eği-
tim Yönetim Sistemleri incelenerek daha önce 
Ahmet Yesevi Üniversitesi deneyimi olan bir 
firmanın yazılımı satın alınmış, Üniversitenin 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ilgili çalışmalar 
başlatılarak ana makine donanımı temin edil-
miştir.  
 
Programın onay almasından sonra, Bilişim Ko-
misyonunca Üniversitede çoğunluğu bilgisayar 
dersi veren 10 öğretim elemanı seçilerek, içe-
rik geliştirme konusunda bu firmadan eğitim 
almışlardır. Ancak sadece 10 kişilik bir ekip ile 
yürüyemeyeceğinden hareketle, konusunda ye-
terli olduğu düşünülen Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Bölümü’nde okuyan 3. ve 4. sınıf 
öğrencileri bu eğitime asistan öğrenci olarak 
dahil edilmişlerdir. Gazi Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Programı için çalışan “Çalışma Ekibi” 
ile içerik uzmanı öğretim elemanları her bir 
ders için hikâye tahtası geliştirmişler ve bu hi-
kaye tahtaları doğrultusunda asistan öğrenciler, 
animasyonların üretilmesi, resimlerin geliştiril-
mesi/ düzenlenmesi ve içeriklerin web ortamına 
uygun hale dönüştürülmesini sağlamışlardır.  
 
Bu süreçte Bilişim Enstitüsü kurularak mevcut 
binasına taşınmış, gerekli alt yapı hazırlıkları 
donanımsal ve yazılımsal olarak gerçekleştiril-
miştir.  
 
Üniversite’nin YÖK’te kabul bekleyen uzaktan 
eğitim sunacak 4 önlisans programı daha mev-
cuttur. Enstitüye içerik geliştirmede destek ver-
mek anlamında Üniversite bünyesinde çok geniş 
bir öğretim elemanı potansiyeli vardır. Bilişim 
Enstitüsü tıptan eğitime kadar geniş bir yelpa-
zede farklı kurum ve kuruluşlara uzaktan eğitim 
ile sertifika programları düzenleyecek kapasi-
teye sahiptir ve bu konuda gerekli çabayı sarf 
etmektedir. Hazırlanacak içeriklerin internet or-
tamına aktarılmasında çalışabilecek çok sayıda 
öğrenci asistan da mevcuttur. Bununla birlikte 
Enstitü alt yapısı da daha geniş çaptaki uygula-
maları destekleyebilecek niteliktedir.  
 

Bilişim Enstitüsü’nün mali gelirlerinin önemli 
bir kısmı Uzaktan Eğitimde öğrenim gören öğ-
rencilerden alınan katkı paylarıyla oluşturulan 
döner sermayeden elde edilmektedir. Öğretim 
elemanlarına ödenen telif hakkı ve ders ücret-
lerinin iyileştirilmesinde mevcut döner sermaye 
mevzuatından kaynaklanan engeller bulunmak-
tadır. Bu konu, yönetimi de öğretim elemanları-
nı da mutlu etmemektedir. 
 
Bileşen 2: Öğretim Kadrosuna
Sağlanan Hizmetler
Öğretim elemanları daha çok bilgisayar ve in-
ternet okuryazarlığına sahip bireyler arasından 
seçilmektedir. Bu öğretim elemanlarından çok 
az bir kısmının daha önce uzaktan öğretim de-
neyimi olduğu göz önünde bulundurularak, her 
dönem başında öğretim elemanlarına ders içe-
riklerinin hikaye tahtasına nasıl aktarılacağı, 
internet ortamına uygun ders içeriğinin nasıl 
düzenleneceğine dair bilgilerin sunulduğu ya-
rım günlük seminerler verilmektedir. Bununla 
birlikte sıkıntı yaşadıklarında sorularına cevap 
üretmek üzere uzaktan eğitim koordinatörü, ko-
ordinatör yardımcısı ve öğretim teknologluğu 
yapabilecek nitelikteki öğrenci asistanları hazır 
bulunmaktadırlar.  
 
2006-2007 eğitim öğretim yılında, öğretim 
elemanlarının sohbet saatlerine katılımı, gelişi 
güzel aralıklarla izlenmiştir. Ancak 2007-2008 
Güz dönemimden itibaren tüm derslerin sohbet 
saatlerinin haftalık raporları alınarak gerekli ta-
kiplerin yapılması planlanmaktadır.  
 
Derslerin sınavlarının yapılmasından önce yine 
öğretim elemanlarının desteğe ihtiyacı olabile-
ceği düşüncesiyle her sınav dönemi öncesinde 
öğretim elemanlarına bilgilendirme toplantısı 
yapılmaktadır.  
 
Öğretim elemanlarının gerek ders içeriği geliş-
tirme gerekse dönem içerisinde ders yürütme ile 
ilgili olarak yeterlilikleri ve beklentileri ile ilgi-
li bir çalışma yapılarak, daha sık aralıklarla ve 
öğretim kadrosunun ihtiyaçları doğrultusunda 

seminerlerin artırılması yoluna gidilmesi plan-
lanmaktadır.  

Bileşen 3: Öğretim Tasarımı/
Dersin Kullanışlılığı
Öğretim tasarımı ile ilgili olarak, öğretim ele-
manlarına içerik geliştirmelerinden önce hikaye 
tahtası geliştirilme sürecinde bilgi sunulmakta 
ve öğrenci asistanları ders içeriklerinin internet 
ortamına aktarılma sürecinde yaratıcılıklarından 
faydalanılmaktadır. Ancak bu sürecin ne kadar 
etkili bir biçimde gerçekleştirildiği sorusuna 
cevap bulabilmek adına etkili ders tasarımı ile 
ilgili bir rubrik geliştirilerek tüm derslerin de-
ğerlendirilme sürecine gidilecektir. Bu değer-
lendirme sonuçları da, ilgili öğretim elemanları 
ile paylaşılarak daha kaliteli ders içeriklerinin 
geliştirilmesinin sağlanması yoluna gidilmesi 
planlanmaktadır.  
 
Bileşen 4 ve 5: Öğrenci Hazırbulunuşluğu ve 
Öğrenci Destek Hizmetleri 
Öğrencilerin hazır bulunuşlukları ile ilgili ön bir 
çalışma yapılması kesinlikle gereklidir. Ancak, 
ilk yıl programın hayata geçirilmesi ile o kadar 
çok uğraşılmak zorunda kalınmıştır ki ve bu uğ-
raş için zaman o kadar kısıtlıdır ki, programın 
verimliliği ile ilgili bu tür çalışmalara yeterince 
zaman ayrılamamıştır. Bu yıl öğrencilerin bek-
lentileri ile ilgili bir araştırma yapılmaktadır.   

Programın web sitesinden donanımsal ve yazı-
lımsal olarak gereksinimler yayınlanmaktadır. 
Ancak, hedef kitlenin bu başlığı göz ardı ettiği, 
gelen e-ileti, mesaj ve telefonlardan anlaşılmak-
tadır. Bununla birlikte web sitesinden “Uzaktan 
eğitim sizin için uygun mu?”  başlıklı bir yazı 
yayınlanması da gelecek yıl Gazi Üniversitesi 
Uzaktan Eğitim Programı’nı tercih edecek öğ-
renciler için hazırlanmaktadır.  
 
Öğrencilere ÖSYM’nin dağıttığı tercih ki-
tapçığında Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim 
Programı’nın ücretli olduğu, öğrencinin prog-
rama devam ettiği sürece bilgisayarının ve in-
ternet bağlantısının olması ya da internet bağ-



XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

142

XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

143

lantısı bulunan bir bilgisayar bulmaları gerek-
tiği belirtilmektedir. Programın bu özellikleri 
yine programın web sitesinden de öğrencilere 
duyurulmakta, aynı duyuruda bilgisayar ve 
internet için gerekli teknik özellikler bildiril-
mektedir. Ancak buna rağmen Uzaktan Eğitim 
Koordinatörlüğü’ne gelen ya da telefon açan 
bazı öğrencilerin dönem sonuna yaklaşmasına 
rağmen hala bu şartları yerine getirmedikle-
ri görülmektedir. Üstelik bazı öğrencilerin ara 
sınavda aldıkları başarısız notları evlerinde ya 
da iş yerlerinde bilgisayarlarının olmamasına, 
dolayısıyla ders notlarına çalışamamalarına ve 
sohbet oturumlarına katılmamalarına bağlama-
ları düşündürücüdür.  
 
Çevrimiçi uzaktan eğitim programının ya da 
derslerinin değerlendirilmesindeki önemli 
adımlardan birisi de öğrencilerden geri bildirim 
almaktır [4]. Bu geri bildirimlerden birisi olarak 
öğrencilerin internet ortamında eğitim görmele-
rine ilişkin doyum düzeylerini belirlemek ama-
cıyla öğrencilere Parlak (2004) [5] tarafından 
geliştirilen “İnternet Temelli Uzaktan Eğitim 
Öğrencileri Doyum Ölçeği” uygulanmıştır. Bu 
ölçekte yer alan 35’i olumlu; 3’ü olumsuz top-
lam 38 madde, toplam varyansın 60,880’ini açık-
layan 5 faktörde toplanmaktadır. Bu maddelerin 
içerdiği anlamlar dikkate alınarak, “Öğrenci-
Öğrenci Etkileşimi”; “Öğrenci-Öğretmen Etki-
leşimi”; “Ders Yapısı”; “Kurumsal Destek” ve 
“Esneklik” olarak adlandırılmıştır.  Araştırma 
bulguları değerlendirilme aşamasındadır.  
 
Bunların yanı sıra, yukarıda da belirtildiği gibi,  
Birinci ve İkinci sınıftaki öğrencilere kayıtlı 
oldukları Uzaktan Eğitim Programını, onların 
bakış açıları ile değerlendirmeye çalışmak ve 
öğrencilerin beklentilerini belirleyerek progra-
mın gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla bir 
çalışma da yapılmaktadır.  
 
Öğrenciler, Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden 
gerek öğretim elemanlarına gerekse sistem yö-
neticisine mesaj gönderebilmektedirler. Öğretim 
elemanları, öğrenciler tarafından gönderilen me-

sajları cevaplamaları konusunda özendirilmekte-
dirler. Ayrıca Eğitim Yönetim Sistemi’nden so-
rumlu bir operatör mesai saatleri içerisinden Eği-
tim Yönetim Sistemi’ne gelen mesajları ve Gazi 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Koordina-
törlüğüne gelen telefonları cevaplamaktadır.  
 
Koordinatörlüğe gelen telefonlardan bir kısmı-
nın öğrencilerin ebeveynleri tarafından açılmış 
olması da ayrıca dikkat çekicidir. Gazi Üniver-
sitesi Uzaktan Eğitim Programı’na 2006-2007 
öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin pro-
filleri incelendiğinde, 528 öğrencinin sadece 
%3’nün 35 ve üzerinde olduğu, %47,5’nin ise 
17-19 yaş arasında olduğu gözlenmiştir (Yiğit 
ve Karataş, 2008, basımda). Ebeveynlerce açı-
lan telefonları her ne kadar bu bulgu açıklasa da 
yüksek öğrenim düzeyinde yine de şaşırtıcıdır.  
 
2007-2008 yılında kayıt yaptıran tüm öğrenci-
lere kayıtlı oldukları programı tanıtıcı bir CD 
ve bir broşür dağıtılmıştır. Verilen CD’de han-
gi adresten Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim 
Programı’na bağlanabilecekleri, bağlandıkla-
rında sisteme nasıl giriş yapacakları ve sistem-
de nasıl davranacakları ile ilgili kısa videolar 
sunulmuştur. Ayrıca Gazi Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Programı’nın web sitesinde de gerekli 
açıklamalar duyurular yoluyla öğrencilere du-
yurulmuştur. Tüm bunlara rağmen, öğrencilerin 
bu CD’leri ve duyuruları takip etmedikleri yine 
Koordinatörlüğe gelen telefonlara yansımıştır.   
 
Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı’na 
öğrenciler ve öğretim elemanlarından gelen ta-
leplerden birisi ise, mesai saatleri dışında yardım 
gereksinimleri. Bu ne yazık ki koordinatörlüğün 
eksikliklerin birisidir. Ancak eleman sıkıntısı 
Bilişim Enstitüsü’nün ve Gazi Üniversitesi’nin 
genel bir problemidir.  Kaldı ki, mesai saatleri 
dışında eleman çalıştırmak, çözümü daha zor bir 
problemdir.  
 
Bileşen 6: Sonuçlar
Öğrencilerin, Eğitim Yönetim Sistemi’ne ka-
yıt oldukları andan itibaren gerek dersleri takip 

etmeleri, gerek mesaj yazışmaları, gerek tartış-
ma konularına girmeleri, gerekse gönderdikleri 
ödevleri takip edilmektedir. Öğrencilerin ara 
sınavları internet üzerinden yapılmaktadır. Sis-
tem, dönem sonunda, yukarıda belirtilen etkin-
liklerden öğrencilerin aldıkları puanları öğretim 
elemanına toplu olarak sunmaktadır. Öğretim 
elemanı, öğrenci için uyun gördüğü kanat pua-
nını da eklemektedir. Tüm puanların yüzdeleri 
hesaplanarak, ara sınav notu oluşturulmaktadır. 
Final sınavları ise dönem sonunda, yüz yüze 
olarak yapılmaktadır.  
 
Yukarıda bahsedildiği üzere öğrencilere uygu-
lanan “İnternet Temelli Uzaktan Eğitim Öğren-
cileri Doyum Ölçeği” ve öğrencilerin derslere 
göre başarı puanları değerlendirilme aşamasın-
dadır. Her eğitim-öğretim dönemi sonunda Do-
yum Ölçeği‘nin yinelenmesi planlanmaktadır.  
 
Bileşen 7: Öğrencilerin
devamlılığın sağlanması
2006-2007 öğretim yılında kayıtlı olan öğren-
cilerden yaklaşık 30’unun 2007-2008 öğretim 
döneminde kayıt yaptırmadığı gözlenmiştir. Bu-
nun nedenleri olarak maddi imkansızlıklar ile 
akademik başarısızlık olduğu tahmin edilmek-
le birlikte daha akademik bulgular elde etmek 
amacıyla, ayrılan bu öğrencilere e-ileti, posta ya 
da telefon yoluyla ulaşılarak niteliksel bir araş-
tırma yapılması planlanmaktadır.  
 
4. SONUÇLAR 

Gazi Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim 
Programı’na başlandığında, ne yazık ki, zaman 
sınırlılığından kaynaklan sebeplerden ötürü, 
programın sunumu kısmen yapılandırılmamış, 
kısmen koordine olmamış ve destek hizmetleri 
tamamiyle devreye alınmamış şekildedir. Ancak 
Lochart ve Lacy’nin (2002) de belirttikleri gibi 
yurt dışında da bu tür kuruluşların çevrim içi sis-
temlerinin tam anlamıyla en az eksikle sunum 
yapmaları birkaç yıllarını almaktadır. Oysa, 

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı ilk 
yılından itibaren eksiklerini görmeye başlamış 
ve bu eksikleri giderme yolunda gerekli araştır-
maları yapmak yolunda çaba sarf etmektedir.  
 
Bu eksiklerden birisi de Yardım Masası kurul-
masıdır. Bu Yardım Masası’nın gerek öğretim 
elemanları ve öğrencilere hizmet vermesinin sağ-
lanması çok önemlidir. Ancak tabi bu hizmetin 
maliyetinin karşılanabilmesi zaman alabilecektir.  
 
Bu çalışmada bahsi geçen araştırmalar sonucun-
da elde edilen bulgularla ortaya çıkan eksiklerin 
giderilebilmesi için hızla çalışılmaktadır.  
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ÖĞRETİMDE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ:
ENİYİSİ ÖRNEĞİ

ÖZET

E-öğrenme ile birlikte bilginin elde edilmesi, gü-
nümüz gereksinimleri doğrultusunda yönetilme-
si ve ilgili öğrenme toplulukları tarafından ge-
liştirilerek paylaşılması öğrenmenin çıktılarının 
daha fazla kitle tarafından paylaşılması açısın-
dan önemlidir. Her geçen gün üretilen ve yeni-
den yapılandırılan bilginin İnternet aracılığı ile 
dünya çapında erişime açılması, bu ortamdaki 
bilgilerin organize edilmesi, istenilen zamanda 
ve istenilen veriye erişimi, bilginin paylaşımı 
için yeni araçlara gereksinimi arttırmaktadır. 
Bu araçların özelliklerine ve niteliklerine göre 
kullanıcılara sağladığı fırsatlar, bilgiye erişim-
de ve bilginin paylaşımında köprü görevi üst-
lenmektedir. Bu çalışma kapsamında ENİYİSİ 
adı verilen bir içerik yönetim sisteminin tasarım 
aşamaları anlatılarak, uygulama süreci hakkın-
da deneyimler paylaşılacaktır.

Anahtar Sözcükler: e-öğrenme, CMS, 
bilgiye erişim, çevrimiçi topluluklar

ABSTRACT
It becomes significant to make learning outputs 
shareable with a broader community, designed 
and managed by learning communities in e-
learning environments. Information which is 
increasingly traveling and re-constructed on the 
Internet all around the world, make it a necessity 
for designers in order to organize this informa-
tion reachable and accessible by users time and 

space independently as well as to develop tools 
to make this happen. The features of these tools 
play a significant role in reaching and sharing 
information among users. This paper describes 
the development process of a CMS named ENI-
YISI and narrates the experiences in its use.

Key Words: e-learning, CMS, access to 
information, online communities

1. GİRİŞ
Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde, bilgi-
nin elde edilmesi ve yönetilmesi, kurumların gü-
nümüz gereksinimleri doğrultusunda yönetilme-
si ve geliştirilmesi açısından önemlidir. Bilginin 
işlenmiş hali olan içerik de bilgi gibi oluşturul-
makta, toplanmakta, sunulmakta, düzenlenmek-
te ve depo edilmektedir. Tarih öncesi devirler 
ile kıyaslandığında bilginin çokluğu, üretilme 
hızı ve bilginin sunulduğu ortam bilgiyle ilgili 
sorunların farklılaşmasına neden olmaktadır. 
E-öğrenme kavramının gündeme gelmesi, elekt-
ronik verilerin yönetilmesi gereğini ortaya çı-
karmıştır. Her geçen gün üretilen ve yeniden ya-
pılandırılan bilginin İnternet aracılığı ile dünya 
çapında erişime açılması, bu ortamdaki bilgile-
rin organize edilmesi, istenilen zamanda ve iste-
nilen veriye erişimi, bilginin paylaşımı için yeni 
araçlara gereksinimi arttırmaktadır. Bu araçların 
özelliklerine ve niteliklerine göre kullanıcıla-
ra sağladığı fırsatlar, bilgiye erişimde ve bilgi-
nin paylaşımında köprü görevi üstlenmektedir. 
Farklı dillerde ve coğrafyalarda içerik yönetimi-
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ne ilişkin geliştirilmiş olan araçlar bulunmakla 
birlikte, bunlar önemli ölçüde büyük ölçeklerde 
ve herkese uygun tek bir biçim mantığı ile ta-
sarlanma eğilimindedir. Bunun yanı sıra, eğitim 
ortamlarına özgü içerik yönetim sistemlerinin 
sayısı da oldukça azdır. Bu nedenle, hem eğitim 
ortamlarında kullanılabilecek, hem de kullanım 
alanına özgü terminoloji ile hazırlanmış olan bir 
içerik yönetim sistemine olan gereksinim, bu 
çalışmayı gerekli kılmıştır.

2. ENİYİSİ: E-ÖĞRENMEDE 
İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

İçerik Yönetim Sistemleri (İYS), eşzamanlı ya 
da eşzamansız, metin, grafik, animasyon, ses, 
video gibi içeriğin tamamen işlenmiş, yarı-
işlenmiş, ya da ham veri şeklinde dijital ortam-
da verinin toplanması, veriye erişilmesi, ya da 
düzenlenmesini kolaylaştıran sistemler [1] ve 
“veritabanı temelli platform bağımsız çalışabi-
len yazılım uygulamaları” [2] olarak tanımlana-
bilir. Web tabanlı bir içerik yönetim sistemi de, 
bir topluluk için verinin toplanması, yapılandı-
rılması ve dağıtılması için kullanılabilecek etkili 
bir araçtır.

Bir topluluk içerisinde bilgi toplama, yönetme ve 
yayınlama işlemlerini yürütme süreci karmaşık 
bir hal aldığı zaman içerik yönetim sistemlerine 
gereksinim duyulmaktadır. Topluluğun sahip ol-
duğu içerik miktarı, yardım taleplerinin sayısı, 
içerikte beklediğimiz değişikliklerin miktarı ve 
oluşturmak istenilen yayınların sayısı arttığında, 
örgüt içerisinde içerik yönetimi karmaşık bir hal 
almaya başlamıştır. Bu tür durumlarda, topluluk 
için içerik yönetim sisteminin kurulmasına ve 
kullanılmasına gereksinim ortaya çıkmaktadır 
[3].

Bu çalışma için tasarlanan sisteme ENİYİSİ 
(EöğreNmede İçerik Yönetİm Sistemİ) adı ve-
rilmiştir [4]. Sistemin tasarım sürecinde üç te-

mel bileşen belirlenmiştir. Bunlar, kullanıcıların 
ve kullanıcı haklarının belirlenmesi (kullanıcı 
görev analizi), içerik ekleme sürecinin tasarımı, 
veritabanının tasarımı ve arayüzün tasarımı sü-
reçleridir.

3. ENİYİSİ:
GELİŞTİRME SÜRECİ
3.1. Kullanıcı Görev Analizi
ENİYİSİ adı verilen bu sistemde, kullanıcılar, 
öğrenen topluluğu metaforu ile sisteme ka-
yıt olmaktadır. Her topluluk, kendi bireysel ve 
topluluk kullanım alanını oluşturarak, bilginin 
eklenmesinden yeniden düzenlenmesine kadar 
olan süreci kendilerine tanınan haklar çerçeve-
sinde yönetebilme özelliğine sahiptir. Böylece, 
sistemin kullanımı ile, bireylerin ve toplulukla-
rın kendi normlarına uygun bir içerik yönetim 
sisteminin işleyişine olanak sağlanmıştır.

ENİYİSİ, PHP-MySQL temelli tasarlanmış bir 
içerik yönetim sistemidir. ENİYİSİ ortamında 
üç farklı kullanıcı türü tanımlanmıştır: Yönetici, 
öğretim elemanı ve öğrenci. Sistem içerisinde 
her kullanıcı, yapabildiği işlevlere göre farklılık 
göstermektedir. Kullanıcılar ve sistem içerisin-
deki görev analizleri şekil-1,2 ve 3’de gösteril-
mektedir.

Şekil 1. Yönetici görev aşamaları
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Şekil 2. Öğrenci görev aşamaları

Şekil 3. Öğretim elemanı görev aşamaları

3.2. İçerik Ekleme Sürecinin Tasarımı
ENİYİSİ kapsamında kullanıcıların içeriği veri 
havuzuna atması üç basamaklı bir süreçte ger-
çekleşmektedir; ekleme, tanımlama ve raporla-
ma. Ekleme basamağında, dosya daha önceden 
belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde sisteme 
eklenir. Bu alandaki limitler iki kategoride top-

lanabilir: dosya uzantısı ve boyutu. Bir sonraki 
basamakta, dosyanın Tanımlama işlemi yapıl-
maktadır. Sisteme atılan veriler, Dublin Core 
metadata elementleri ile bu basamakta tanım-
lanır. Dublin Core metadata standartlarının es-
nekliği, kullanıcılara kendi alanlarını belirleme 
ve yeniden organize edebilmelerine olanak sağ-
layacaktır. Son süreç Raporlama sürecidir. Bu 
süreçte, önceden izlenen süreçler kayıtlı kullanı-
cılar için otomatik olarak yapılandırılmaktadır. 
Böylece, eş zamanlı raporlamaların alınması 
olanaklı olmaktadır.

3.3. Veritabanı Tasarım Süreci
İçerik yönetim teknolojileri ve yaklaşımları çok 
fonksiyonlu bir mimari, güçlü arama motorları, 
kullanıcı dostu arayüzler ve çok kullanıcı bir or-
tamda dijital içeriği havuza atma, oluşturma, yö-
netme ve erişim için araçların olmasını gerektir-
mektedir. ENİYİSİ kapsamında veri havuzunda 
toplam dokuz veri alanı bulunmaktadır. Bunlar; 
kullanıcı, dosyalar, topluluklar, üyelik, giriş/çı-
kış, paylaşım, öneriler, yorumlar ve iletiler veri 
alanlarıdır.

3.4. Arayüz Tasarım Süreci
ENİYİSİ arayüz tasarımı sürecinde iki farklı 
arayüz tasarım yaklaşımı üzerinde durulmuştur. 
İlk olarak, sistemin kullanıcı tipine göre farklı 
şablonlar sunmasına dönük şablon tasarımının 
yapılması. Diğeri ise, kişilerin kendi istedikle-
ri bilgileri gösterip kaldırabileceği ana sayfanın 
arayüz şablon tasarımı. İlgili kullanıcı tipine uy-
gun arayüz şablonu yine kişinin kullanmak iste-
diği araçlarla birlikte sunulmaktadır.

İçerik yönetim sistemine giriş yapıldığında ön-
celikle ana sayfa görüntülenir. Bu sistemde her 
sayfanın üst kısmında sağ tarafta yer alan gezin-
ti menüsü tüm kullanıcılar için aynıdır. Ancak, 
menü içeriğindeki seçenekler açısından kullanı-
cılara göre farklılık göstermektedir. Bu gezinti 
menüsü, Ana Sayfa, Benim Alanım, Topluluk-
lar, İletişim, Arama ve Yönetim seçeneklerinden 
oluşmaktadır (şekil-4).

Şekil 4. Gezinti menüsü görünümü

“Benim Alanım” seçeneğinden daha önce yük-
lediğimiz dosyaları görebilir veya yeni dosya 
yükleyebiliriz (şekil-5). Ayrıca, dosya ile ilgili 
tüm detaylara ve yapılabilecek işlemlere bu say-
fadan erişim sağlanmaktadır.

Şekil 5. Benim alanım örünümü.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

İçerik yönetim sistemleri, üretilen içeriği düzen-
li ve planlı bir şekilde depolamak için bir web 
sitesi olmanın yanı sıra, bilgiyi toplama, yönet-
me ve yayınlama işlevlerini de içerir. Eğitim-
öğretim sürecinde kullanılan içerik yönetim 
sistemleri, öğretim üyeleri ve öğrenenler arasın-
da içerik paylaşımı sağlayabilir. Bu amaçla bu 
çalışmada ENİYİSİ isimli bir sistem tasarlanmış 
ve geliştirilmiştir [5]. ENİYİSİ, şu an dünya 

üzerinde kullanılan ve kalabalık gruplar tara-
fından geliştirilmiş daha ileri düzey kullanım 
seçenekleri olan sistemlerle karşılaştırıldığında 
çok daha az sayıda fonksiyon içermektedir. An-
cak, basit ve etkili tasarımı sayesinde bir içerik 
yönetim sisteminde bulunması gereken pek çok 
özelliği taşıyan bir sistemdir.

Bu çalışmanın bir sonraki adımında sistemin 
kullanımı konusunda araştırmalar proje ekibi 
tarafından yürütülmekte olup, öğrenci ve öğ-
retim elemanlarının görüşleri alınarak sistemin 
daha etkili olması yönünde iyileştirmeler devam 
etmektedir. Bu tür sistemlerin öğretim ortamla-
rında kullanımının yaygınlaştırılması teknolo-
jiyi öğretim ortamları ile bütünleştirmek adına 
atılması gereken en önemli adımdır [6].
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ÖZET 
Gelişen bilgisayar ve İnternet teknolojileri ha-
yatın her alanını olduğu gibi eğitimi de etkile-
mektedir. Eğitimin vazgeçilmez öğesi olan eği-
timcilerin de bu gelişmelere uyum sağlaması 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda eği-
timciler, web teknolojilerini kullanarak okuldaki 
eğitim – öğretim faaliyetlerini çok daha verimli 
hale dönüştürme şansına sahipolmaktadırlar. 

Bu çalışmanın amacı eğitimcilerin web sayfa 
tasarımındaki temel ihtiyaçlarını karşılaya-
cak bir aracın geliştirilmesidir. Yapılan ça-
lışmalar sonrasında geliştirilen web aracını 
eğitimcilerin kullanmaları sağlanmıştır. Web 
aracını kullanan eğitimcilerin görüşlerinin alı-
nabilmesi için geliştirilen 20 maddelik Likert 
tipi anket uygulanmıştır. Web aracını kullanan 
ve anketi cevaplandıran 35 eğitimciden alınan 
dönütler çerçevesinde anket istatistiksel yön-
temlerle değerlendirilmiş ve eksikleri olmasına 
rağmen genel anlamda kullanılabilir bir araç 
olduğu görüşü elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İçerik Yönetim Sis-
temleri, Eğitim Yönetim Sistemleri, Web Tasa-
rım Aracı, Uzaktan Eğitim 

ABSTRACT 

The development of computer and Internet Tech-
nologies affects education as it is in all parts 
of the life. It comes into existence that educators 
who are essential part of the education systems 
have to adopt these developments Thus; educators 
may have an opportunity to transform information 
more efficiently by using web technologies.

The aim of this research is to develop a tool that 
meets educators’ basic needs in web page de-
sign. A 20 item Likert type questionnaire was 
administered tothe educators whoused the webt-
ool in order toget their ideas. The data were col-
lected from 35 educators who used and filled the 
questionnaire and analyzed statistically. The 
shortcomings of the web tool were removed ac-
cording to the feedback received from the educa-
tors. As a consequence of collected opinions, it 
is decided that the webtool will have a contribu-
tion tothe education.

Keywords: Content Management System, 
Learning Management System, Web Design 
Tool, Distance Education 

1. GİRİŞ 

Yaşadığımız yüzyılda bilgisayar ve iletişim 
teknolojilerindeki hızlı gelişmeler hayatın her 
alanını etkilediği gibi eğitimi de etkilemekte-
dir. Bu gelişmeler İnternetin eğitim içerisinde 
yer almasına ve web tabanlı eğitim, e öğrenme, 
İnternet destekli eğitim, İnternet temelli eğitim, 
uzaktan eğitim gibi birtakım yeni kavramların 
oluşmasına neden olmuştur. İnternet ortamın-
da eğitim için web sayfaları geliştirilmekte ve 
bu sayfalar metin, grafik, ses ve animasyonlar 
ile zenginleştirilerek etkileşimli duruma getiril-
mektedir. Eğitim faaliyetleri gelişen teknoloji-
ler ile birlikte artık daha verimli gerçekleştirilir 
hale gelmiştir. Web destekli eğitim, öğrenenlerin 
zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın öğren-
me faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağ-
lamaktadır. Bilgisayar ve İnternet kullanımı 
eğitimciler için ek bir rekabet gücü getirmekte 
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ve toplumların gelecekteki beklentilerine yanıt 
vermede klasik yöntemlere alternatif olabilmek-
tedir. Birçok eğitim kurumu klasik yöntemlere 
yardımcı veya alternatif olabilecek teknolo-
jik araçları eğitim– öğretim faaliyetlerinde kulla-
narak çok daha başarılı sonuçlar almaktadırlar. 

2. İNTERNET VE EĞİTİM 

Büyük ve yoğun insan toplulukları, aşırı hare-
ket, dinamizm, hızlı değişme, bilimsellik ve ileri 
teknoloji çağımızı karakterize eden başlıca ni-
teliklerdir [1, s.9]. Çağımızda başarının temeli 
bilgi ve teknoloji şeklinde değişmiş ve daha üst 
seviyede bilgiye sahip toplumlar hem ekono-
mik hem de politik bakımdan güçlü hale gelmiş-
lerdir. Bu potansiyele sahip ülkeler aynı zaman-
da verimlilik artışını da sağlamışlardır [2, s.1.]. 
Günümüzde gelişmiş ülkelerin teknoloji üretme 
ve kullanma oranlarına bakıldığında bu açık-
ça ortaya çıkmaktadır. Teknolojiye yatırım ya-
pan topluluklar birçok alanda lider konumuna 
gelmekte, bununla beraber o toplumdaki in-
sanların gelişmişlik düzeyi de artmaktadır. Gü-
nümüzde hızla değişen ve gelişen teknolojiye, 
günümüz insanının ayak uydurabilmesi, bu tek-
nolojileri tanıması ve olumlututum geliştirmesi 
gerekmektedir [3]. 

Günümüzde olagelen büyük değişikliklerde 
demografik, bilimsel, ekonomik, sosyal ve si-
yasal karakterli çeşitli faktörler rol oynamakta, 
bunlar eğitimi değişik yönlerden etkilemekte-
dirler. Eğitimciler daha çok öğrenciye, daha az 
zamanda, daha fazla bilgi öğrenme olanağı sağ-
lamak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle, öğ-
renimin daha verimli olmasını sağlayacak yeni 
eğitsel teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi ge-
rekmektedir [1, s.5]. 

Teknoloji ile desteklenmiş olsun ya da olmasın, 
her türlü öğretim ortamı için ele alınması gere-
ken en önemli noktalar; öğretim içeriğinin et-
kinliği, yeterliliği ve zenginliğidir [4, s.1]. Geli-
şen teknoloji düşünüldüğünde, eğitim – öğretim 
ortamlarının zenginleştirilmesi için en uygun 

aracın bilgisayar ve İnternet olduğu açıkça gö-
rülmektedir. Bilgisayar, bireylerle hızla etkile-
şime girmeyi, çeşitli biçimlerdeki çok sayıda 
bilgiyi saklayıp, işlemeyi ve geniş bir dizi gör-
sel – işitsel girdiyi göstermek için diğer medya 
araçlarıyla birlikte kullanılmayı sağlayabilmek-
tedir [5, s.2]. Teknoloji alanındaki gelişmeler 
öğretme – öğrenme sürecine farklı kavramların 
girmesine neden olmuştur. Web tabanlı öğre-
tim, bilgisayar destekli eğitim, uzaktan eğitim 
ve yaşam boyu öğrenme gibi çeşitli kavramlar 
21. yüzyılda yaşanan teknoloji alanındaki geliş-
melerle birlikte sıkça kullanılmaya başlanmıştır. 
Bilgisayar Destekli Öğretim, öğretim sürecinde 
bilgisayarın seçenek olarak değil, sistemi ta-
mamlayıcı, sistemi güçlendirici bir öğe olarak-
kullanılmasıdır [6]. 

Bilgisayarlı eğitim, bilimsel araştırmaların, bil-
gi üretkenliğin, bireyler arası kültürel etkileşi-
min ve açılımların, ticaretin ve eğitimin merke-
zini oluşturmaktadır. Bu yeni eğitim merkezinde 
bütün roller değişime uğramıştır [7, s.2]. Gele-
neksel eğitim sistemlerinde aktif durumda olan 
öğreten iken, günümüzde eğitimin merkezinde 
öğrenen yer almaktadır. İçinde bulunduğumuz 
bilgi çağı, eğitim faaliyetleri için yeni imkanlar, 
eğitim ortamları ve alışkanlıklar kazandırmıştır. 
Özellikle web tabanlı eğitime yönelik yoğun bir 
gayretin olduğu günümüzde İnternet imkanları-
nın mevcut sistemdeki öğretmen ve öğrenciler 
tarafından etkili bir şekilde kullanılması hız ve 
kolaylık getirdiği gibi İnternet tarzı yaşamın 
oluşmasına da katkıda bulunmuştur. 

İnternet’in geliştiriliş amacı hiç şüphesiz eği-
tim açısından kullanımı değil, ABD Savunma 
Bakanlığının herhangi bir savaş durumunda hiç 
kopmayacak bir ağ düşüncesiydi. Bu amaca rağ-
men günümüzde İnternetten en fazla yarar sağ-
layan alan belki de eğitimdir. Eğitim İnternet 
aracılığı ile farklı ve etkili şekilde sunulabil-
mektedir. İnternet’in eğitimde kullanılmaya baş-
lanması ile yeni birçok kavram ortaya çıkmıştır: 
bunlardan biri de e  eğitimdir. Kısaca e eğitim 
internetin öğrenme – öğretme faaliyetlerinde bir 
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araç olarak kullanılmasıdır. E eğitim, ister kla-
sik öğrenme tekniklerine destek olarak kulla-
nılsın, ister bir alternatif olarak değerlendirilsin, 
öğrenme sürecinin hızlı ve öğrenilen bilgilerin 
daha kalıcı olmasına katkı sağlamaktadır. Yapı-
lan araştırmalarda web destekli geleneksel öğre-
tim ortamının, iletişim, yönlendirme ve öğrenci 
sorumluluğunu arttırma amacıyla tasarlandığın-
da, öğrenme – öğretme süreçlerinin sınırlarını 
genişletebileceği sonucuna varılmıştır [4, s.2]. 

Derslerin web sayfaları üzerinden yürütülmesi, 
web sayfalarının derse yardımcı araç olarak kul-
lanılmaları öğrencilere çalışma zamanını belir-
leme olanağı verecektir [8, s.3]. Derse yardımcı 
veya proje amaçlı hazırlanan web sayfalarının 
başarıya ulaşmasındaki en önemli etken, tasar-
lanan sayfaların öğrenciler açısında çekici ola-
rak görülmesidir. Eğer öğrenciler açısından ha-
zırlanan materyaller ilginç ve çekici gelmez ise 
istenilen amaca ulaşmada sorunlar olabilir. Aynı 
zamanda amacına uygun hazırlanmış web say-
faları materyal zenginliği oluşturarak, kalıcı öğ-
renmelerin oluşmasını sağlayabilmektedir. 

3. İNTERNET ARAÇLARI 

İnternette en çok kullanılan içerik sunma yönte-
mi World Wide Web’dir. HTML standartlarına 
göre hazırlanan web sayfaları http (Hypertext 
Transfer Protocol) ile kullanıcıların bilgisaya-
rınaaktarılmaktadır. Özellikle web’deki hızlı 
gelişmeler web tabanlı eğitimin de yaygınlaş-
masını getirmiştir. Web’in yanında bir başka içe-
rik sunma yöntemi de sesli, yazılı veya görüntü-
lü iletişime imkan veren İnternet uygulamaları-
dır. E posta, mail listeleri, forumlar aracılığı ile 
farklı noktalardaki insanlar ile iletişim kurup, 
bilgi paylaşımları yapılabilmektedir. Sesli ve 
görüntülü veri aktarımı ile konferanslar düzen-
lenip, eşzamanlı iletişim sağlanabilmektedir. 

3.1 Çevrimiçi Dersler 
Bir web sayfası içerisinde birden fazla türde ve-
riye etkileşimli bir şekilde ulaşılabilmekte, oluş-

turulan bağlantılar ile web sayfaları arasında 
gezinilebilmektedir. Oluşturulan bağlantı aynı 
sayfa içerisindeki farklı bir konuma olabilece-
ği gibi, İnternet üzerindeki herhangi bir konu-
ma da olabilmektedir. Bir bütünlük içerisinde, 
gerektiği kadar resim, animasyon ve uygulama 
içeren web sayfaları hazırlanıp, hazırlanan web 
sayfaları içerisindeki bağlantılar uygun şekilde 
oluşturularak web dersleri oluşturulmaktadır. 
Web dersleri sürekli erişilebilir olacağı yani eş-
zamansız iletişime izin vereceği için, öğrenciler 
açısından takibinde herhangi bir zaman sıkıntısı 
olmamaktadır. Zaman ve mekandan bağımsız 
olması web derslerinin cazip hale gelmesini sağ-
lamıştır. Özellikle son yıllarda uzaktan eğitimin 
gelişmesi ile İnternet ortamında web dersleri 
oluşturulmuş, katılımcılar bu dersleri istedikleri 
zaman ve istedikleri yerden takip edebilir duru-
ma gelmiştir. İnternet kullanımı arttıkça, web si-
teleri üzerinden yapılan uzaktan eğitimlerin de 
sürekli yaygınlaşacağı açıktır. Web derslerinin 
bir diğer avantajı da bir defa hazırlandıktan son-
ra birçok kişi tarafından ve aynı anda kullanıla-
biliyor olmalarıdır. 

3.2 Metin Tabanlı Konferans 
Metin tabanlı konferans eşzamanlı iletişime ol-
duğu kadar eşzamansız iletişime de olanak sağ-
lamaktadır. Senkron iletişim için günümüzde 
IRC, MSN Messenger, ICQ gibi uygulamalar 
kullanılabilirken, asenkron yani gecikmeli ola-
rak iletişim için e posta, mail listeleri, forumlar, 
haber grupları kullanılabilmektedir. Anında ya-
zışma yazılımları genellikle aynı amaç için kul-
lanıldıkları gibi arka planda da benzer protokol-
ler ve iletişim portları kullanmaktadırlar. 

Ertelenmiş zamanlı sohbet ya da eşzamansız 
iletişim, katılımcıların aynı anda mevcut olma-
larını gerektirmemekte, böyle bir iletişimde, so-
rulan sorulara hemen karşılık verilmesi beklenil-
memekte, katılımlar ve sorulan sorulara yanıtlar 
bireyin istediği zamanda verilmektedir. E posta 
listeleri, e posta, haber grupları, forumlar eşza-
mansız iletişim yöntemlerini oluşturmaktadırlar. 

3.3 Sesli Konferans 
Grup konferans yönetim sistemleri, e posta, tar-
tışma listeleri ve haber grupları ve bunlarla ilgili 
teknolojileri bir arada sunmaktadır. Geliştirilen 
sesli konferans sistemleri ile bir kişiden bir kişi-
ye, bir kişiden çok kişiye ve çok kişiden çok ki-
şiye iletişim sağlanabilmektedir. Konferans sis-
temlerinde, konferansın bir yöneticisi olur ve 
konferansa katılacak kişilerin belirlenmesini, 
konferans sırasında iletişimin düzenlenmesini 
sağlar. Bu özelliğinden dolayı sesli konferanslar 
kapalı sistemler olarak değerlendirilmektedir. 

Uzaktan eğitimde sesli konferanslar ile senk-
ron yani eşzamanlı görüşmeler düzenlenerek, 
eğitim sağlanabilmektedir. Özellikle belirli ko-
nuların tartışılması noktasında sesli konferans-
lar çok verimli kullanılabilmektedirler. Sesli 
konferansların gecikmeler ve kesilmeler yaşan-
madan verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 
için İnternet bağlantı hızının iyi olması gerek-
mektedir. Sesli konferansların video konferans-
lara tercih sebeplerinden biri de, sesli konfe-
ransların görüntülü konferanslara göre daha az 
İnternet trafiği kullanmasıdır. 

3.4 Video Konferans 
Gerçek zamanlı, çift yönlü görüntü ve ses ile-
timi ile gerçekleştirilen iletişimdir. Tüm sistem 
uzaktaki bir noktadan ve aynı noktaya ses ve 
video göndermeye ve almaya izin vermektedir. 
Ses ve video iletiminde, veriler gönderici bilgi-
sayarda sıkıştırılarak, alıcı bilgisayara geldiğin-
de açılması yöntemi ile yapılır. Verilerin iletimi 
sırasında bu sıkıştırma ve açma işlemelerinden 
kaynaklı ses ve görüntüde kalite kaybı oluşabil-
mektedir. Bazı uygulamalar ile hem yazılı, hem 
sesli, hem de görüntülü iletişim kurulabilmekte, 
aynı zamanda bu uygulamalar ile birtakım uy-
gulamaların ortak kullanımı da gerçekleştirile-
bilmektedir. 

Uzaktan eğitim için en ideal eşzamanlı eğitim 
aracı video konferanstır. Farklı noktalardaki 
kişileri mekandan bağımsız olarak bir araya ge-
tiren, görüntülü ve sesli iletilere izin veren bir 

sistem ile sınıf ortamındaki gibi hatta daha çe-
kici olarak ders işlenebilmektedir. İnsanlar için 
yaşam boyu öğrenme bir ihtiyaç haline geldiğin-
den, uzaktan eğitimin gelecek yıllarda daha da 
yaygınlaşacağı, buna paralel olarak da uzaktan 
eğitim için ideal iletişim yöntemi olan video 
konferansların da yaygınlaşacağı görülmektedir. 
Ancak başarılı bir video konferans için hızlı bir 
İnternet bağlantısı gerekmektedir.İngiltere’deki 
Açık Üniversite, web tarayıcı ile bütünleşik ça-
lışan FlashMeeting uygulaması aracılığı ile öğ-
rencilerinin video konferans yöntemi ile ders 
işlenmesini sağlamaktadır. 

4. WEB TASARIM ARAÇLARI 
İnternet’in klasik eğitim ortamlarını destekle-
mek amacıyla kullanım şekillerinden biri de web 
üzerinde derslerin yayınlanmasıdır. Ders web 
sayfaları, dersin öğretmeni tarafından oluşturu-
lan, derse yardımcı olması düşünülen materyal-
ler içeren sayfalarıdır. Görsel olarak hazırlanan 
web sayfaları öğrencilerin mekandan bağımsız, 
hızlı ve kalıcı öğrenmelerine yardımcı olacaktır. 
Ders web sayfaları, oluşturdukları etkileşim sa-
yesinde sınıf eğitimini güçlendirmekte, aynı za-
manda öğrenciler herhangi bir zamanda herhan-
gi bir yerden ders notlarına ulaşabilmektedirler. 
Gülbahar, “Web Destekli Öğretim Ortamında 
Bireysel Tercihler” çalışmasında, web destekli 
geleneksel öğretim ortamının, iletişim, yönlen-
dirme ve öğrenci sorumluluğunu arttırma ama-
cıyla tasarlandığında öğrenme öğretme süreçle-
rinin sınırlarını genişletebileceğini belirtmiştir. 
Aynı araştırmada basılı materyallerin web orta-
mında olmasının, öğretim süreçlerinde avantaj 
sağladığı da belirtilmiştir [20]. 

Hangi amaçla tasarlanırsa tasarlansın, website-
lerdeki asıl amaç son teknolojilerin kullanılması 
değil, insanı yani kullanılabilirliği öne çıkaran 
bir düşünce olmalıdır. Aynı zamanda tasarla-
nan web siteleri, webtarayıcılar ile uyumlu ol-
malıdır. 

Web sayfaları belirli standartlara göre tasar-
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lanmadığında farklı tarayıcılarda farklı şekil-
lerde gösterilebilmektedir. Hazırlanan sayfa-
ların bu özellik dikkate alınarak ve sayfanın 
klavye ile kontrolü sağlanacak şekilde hazırlan-
ması gerekmektedir. Günümüzde web siteleri 
birçok web sayfasından oluşmaktadır, oluşturu-
lan sitenin içerisindeki sayfalar arası bağlantıla-
rın, web sitenin kullanılabilir olması açısından 
uygun bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. 

4.1 HTML Düzenleyiciler 
Web sayfaları 1989 yılında CERN’de çalışan 
Tim Berners Lee’nin dünyanın farklı yerlerindeki 
bilim adamlarının çalışmalarını paylaşmak üze-
re bir sistem önermesi sonucu oluşmuştur. Web 
sayfaları HTML olarak ifade edilen kurallara 
göre yazılmış düz metin ifadeleridir. Sunucuda 
bulunan web sayfalarını, ziyaretçi kişinin bilgi-
sayarında bulunan web tarayıcı istemekte, daha 
sonra da elde edilen HTML biçimindeki metnin 
gösterilmesini sağlamaktadır. HTML kurallarına 
göre yazılmış düz metinlerden oluşan web say-
falarının kullanımının giderek artması sonucu, 
onların tasarımı için kullanılabilecek birçok ya-
zılım ortaya çıkmıştır. Bu yazılımların bir kısmı 
HTML kodlarının çeşitli şekilde yazılmasını ko-
laylaştırırken, bir kısmı da tasarımcının yerine 
HTML kodlarını kendisi yazmaktadır. 
WYSIWYN, basit anlamı ile kod yazma edi-
törleri, HTML kodlarının yazılmasını sağlayan 
araçlardır. Bu araçlar işletim sistemleri ile bü-
tünleşik olarak gelen Not Defteri, vi gibi basit 
editörler olabileceği gibi işletim sisteminden ba-
ğımsız olarak kurulan ve birçok özelliğe sahip 
Homesite gibi editörler de olabilir. 
WYSIWYG, (What You See is What 
You Get) (Ne görürsen onu alırsın) olarak ifade 
edilen web tasarım editörleri kullanıcının hiç 
HTML kodu kullanmadan web sayfaları oluş-
turması için kullanılan araçlardır. Kullanıcı tasa-
rım sırasında web sayfası içerisine eklemek ve 
biçimlendirmek istediği nesneleri, tasarım edi-
törünün sunduğu araçlar yardımıyla yapmakta, 
yapılan işlemlerin karşılığı olan HTML kodları 
sayfa içerisine otomatik olarak eklenmektedir. 

4.2 İçerik Yönetin Sistemleri 
Web’in etkileşimli olması, çok farklı yapılarda-
ki veriyi aynı ortamda barındırmasından dolayı 
her alanda yoğun olarak kullanılır olmuş ve bu 
yoğunluğa paralel olarak da web site tasarım 
araçlarında, web tasarım şirketlerinde artış ger-
çekleşmiş ve web tasarım için yeni teknolojiler 
ile birlikte özellikle sitelerin içeriğinin güncel-
lenmesi konusundaalternatifaraçlar da geliştiril-
miştir. 

Bilgi paylaşımı için esas kaynak içeriktir dü-
şüncesinden hareketle sitelerin güncellenmesi 
ve yeni içerik eklenmesini kolaylaştırmak ama-
cıyla İYS, İçerik Yönetim Sistemleri (Content 
Management System, CMS) geliştirilmiştir. İçe-
rik yönetim sistemleri, çoğu kez web üzerinden 
site sahibi ve yetki verdiklerinin kullanıcı adı ve 
şifreleri ile ulaşabildiği, web sitesinin bazı bö-
lümlerinde ya da tümünde yer alan yazıları ve 
görselleri değiştirmek ve yenilerini eklemek için 
kullanılan programlardır. Bir İYS, oluşturmayı, 
yönetimi, yayımlamayı, dağıtımı ve şirketleş-
miş bilginin açığa çıkmasını desteklediği gibi, 
İnternet sayfasındaki bütün sayfaların yaşam 
döngülerini, iç ağdaki dokümanları, küçük ve 
kolay araçlar sayesinde yayımlamayı ve bunun 
sonucunda da arşivlemeyi sağlamaktadır.

İçerik yönetim sistemleri özel bir amaç için özel 
olarak değil de herkesin kullanımı için genel 
amaçlı bir araç olarak geliştirilmiş ise birçok ki-
şinin ihtiyacını karşılamaktan uzak olacaktır. 
“İYS, sihirli bir değnek gibi her problemi çö-
zememekte, parayla veya ücretsiz olarak alınan 
içerik yönetim sistemleri problemleri çözmede 
etkili olamayabilmektedir. İYS’den tam anlamı 
ile yararlanabilmek için nelere ihtiyaç olduğu, 
nelerin gerekmediği en başta iyi analiz edilme-
lidir” [9, s.2]. 

İçerik yönetim sistemleri eğitim, ticari ve ki-
şisel amaçlar gibi çok çeşitli nedenlerle kulla-
nılır. Birtakım İYS’ler özellikle belirli amaçlar 
için geliştirilmekte, geliştirildiği amaç için özel 
araçlar bulundurmaktadır. Eğitim alanında da 

kullanılmak üzere, kendine özgü çeşitli araç-
lar içeren İYS’ler geliştirilmiştir. Bu gruptaki 
İYS’lere genel olarak Eğitim Yönetim Sistem-
leri (LSM – Learning Management System) adı 
verilmektedir. EYS’ler öğrenci ile eğitim mater-
yalleri ve öğrenci ile öğretmen arasındaki etki-
leşimi izleyen yöneten ve raporlayan yazılım-
lardır. Yani EYS’ler öğrencilere eğitim içeriği 
sunar, öğretmen ile öğrenci arasındaki ilişkiyi 
düzenler, kimlerin hangi dersleri aldığının kay-
dını tutar, bu derslerde ne kadar süre kaldıklarını 
ve test sonuçlarını raporlar, sonuç olarak da per-
formansları değerlendirir. 

4.3 Mevcut Araçların Karşılaştırılması 
Web teknolojilerindeki hızlı gelişmelere paralel 
olarak geliştirilen web tasarım yöntemlerinin 
olumlu ve olumsuz yanları, onların kullanıcılar 
tarafından tercih edilmesini sağlamaktadır. Web 
tasarım araçlarının performansları, platform ba-
ğımsızlıkları, maliyetleri gibi özellikleri kullanı-
cılar açısından tercih sebebidir.
 
WYSIWYG grubundaki web düzenleyiciler, 
web tasarımın çeşitli araçlar ile görsel olarak ya-
pılmasını sağlar. Düzenleyici, tasarımcının yeri-
ne gerekli html kodlarını oluşturur. HTML kodu-
nun web düzenleyici tarafından oluşturulması, 
bazı düzenleyicilerin fazladan kod yazmasına ve 
tasarlanan sayfaların düzgün görüntülenememe-
sine neden olabilmektedir. Hız ve zaman kazan-
cı sağlayan bu araçlar ile bazı durumlarda belge 
üzerinde güçlü kontrol sağlanamayabilmektedir. 
Doğrudan kod yazmayı kolaylaştıran editörler 
ise, sıradan bir metin editörü işlevi görürler. An-
cak içerdikleri kullanışlı araçlar ile kod yazmayı 
kolaylaştırmakta, kodu anlaşılır halegetirmekte-
dirler. 

İçerik Yönetim Sistemleri ise daha çok web say-
fa tasarlamak istemeyen, web sitelerinin içeri-
ğini hızlı bir şekilde güncellemek isteyen kulla-
nıcılar tarafından kullanılır. İçerik yönetim sis-
temleri ile web sayfası ekleme veya düzenleme 
işlemi, İYS’ye entegre edilmiş bir editör kulla-
nılarak gerçekleştirilir. Sıradan bir kelime işlem 

programı kullanır gibi web sayfaları tasarlanabi-
lir, anında yayınlanması sağlanabilir. Kod yaz-
ma ve tasarım editörlerine göre çok daha hızlı ve 
kolay güncelleme sağlanabilmektedir. Web tek-
nolojilerindeki hızlı gelişmeler, profesyonel 
web sayfa tasarlamak isteyen kullanıcıların 
HTML dışında birçok farklı tasarım aracını kul-
lanmasını da gerekmektedir. Herkesin bu araç-
ları etkili bir şekilde kullanamayacağı düşünül-
düğünde içerik yönetim sistemleri, web sayfa 
tasarım ve yönetim için kullanıcılar açısından 
cazip olmaktadır. 

5. YÖNTEM 
5.1 Araştırmanın Önemi 
Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler hayatın 
her alanına girmiş ve hızla da girmeye devam 
etmektedir. Toplumu oluşturan bireylerin bu ge-
lişmelere uyum sağlaması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Özellikle gelişen bu teknolojiler eği-
timde web tabanlı eğitim, web destekli eğitim, 
bilgisayar destekli eğitim gibi kavramların 
oluşmasını sağlamıştır. Bu noktadan hareketle 
bireylerin eğitiminden sorumlu olan eğitimci-
lerin bu teknolojileri kullanması, eğitim faali-
yetlerinin daha verimli ve kalıcı olmasını sağla-
yacaktır. öğretmenler de bu teknolojik gelişme-
ler sonucu ortaya çıkan yeni eğitim durumla-
rına ayak uydurmak ve derslerini bilgisayar ve 
İnternet kaynaklarıyla zenginleştirmek zorunda 
kalacakladır. Her eğitimciden İnternet sayfa 
tasarımında yeterli bilgi ve becerilere sahip ol-
ması beklenemez. Bu durumlar göz önüne alın-
dığında web tasarım hakkında yeterli bilgi ve 
beceriye sahip olmayan eğitimcilerin bile ders 
materyallerini internet ortamına aktarabilmele-
ri için bir web aracı geliştirilmiştir. Geliştirilen 
araç, web sayfa tasarımı ile ilgili çeşitli modül-
ler, hazır araçlar ve şablonlar kullanılarak, eği-
timcilerin hızlı ve etkili sayfalar hazırlamalarını 
kolaylaştıracaktır. 

5.2 Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmada eğitimcilerin temel web sayfa ih-
tiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araç gelişti-
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rilmesi ve sonrasında geliştirilen aracın çeşitli 
eğitimcilerin görüşü alınarak değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

5.3 Evren ve Örneklem 
Çalışmanın evrenini tüm Türkiye genelinde-
ki, farklı branş ve görevlerdeki; Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı öğretmenler ile üniversiteler-
de görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, 
araştırma görevlileri ve okutmanlar oluşturmak-
tadır. Araştırmanın örneklemini ise bu evrenden 
seçilen 35 eğitimci oluşturmaktadır. Bu 35 eği-
timci; 6 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 
3 araştırma görevlisi ve 24 öğretmenden oluş-
maktadır. 

5.4 Veri Toplama Araçları 
Yapılan çalışmada geliştirilen web aracı ve 
bu aracın kullanılabilirliğini gözlemleyip gerek-
li düzenlemelerin yapılabilmesi için kullanıcıla-
rın görüşlerini almak amacıyla bir anket oluştu-
rulmuştur. Veri toplama aracı olarak web aracı 
ve anket kullanılmıştır. 

5.5 Web Aracı 
Web aracı açık kaynak kodlu bir uygulama ola-
rak geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, geliştirilme-
sinde büyük oranda açık kaynak kodlu uygula-
malar kullanılmıştır. Bu uygulamalar aşağıdaki 
gibidir: 

İşletim Sistemi: FreeBSD 6.1 
WebSunucu: Apache1.3.36 
WebProgramlama Dili: PHP 5.1.4 
Veritabanı Sunucusu: MySQL 5.0.21 
Veritabanı Yönetim Aracı: phpMyAd-
min 2.8.1
Web İstatistik Aracı: http- analyze 2.01.5 

Web aracı http://webaraci.balikesir.edu.tr adre-
sinde, Celeron 400 işlemciye sahip, 80 GB Sabit 
diski ve 64 MB RAM’i olan markasız bir sunu-
cuda çalışmaktadır.

Sistem, temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. 
Bunlar;

1. Sistemin Ana Sayfası
2. Sayfa Tasarım Bölümü
(İçerik Yönetim Bölümü)
3. Web Sayfası

Geliştirilen web aracından yararlanabilmek için, 
sisteme üye olmak gerekmektedir. Birkaç alana 
yapılan bilgi girişi ile üyelik işlemleri tamam-
landıktan sonra web aracının ana sayfasındaki 
kullanıcı adı ve şifre bilgileri doğru bir şekilde 
yazılarak sisteme giriş yapılmaktadır. 

Sistemin ana sayfasında, sistem ile ilgili ha-
zırlanan yönlendirici bilgilere erişilebilmekte, 
üyelik işlemleri gerçekleştirilmekte ve sisteme 
giriş yapılabilmektedir. Sade bir yapıya sa-
hip olan eğitimciler için web aracının ana say-
fasında, bu temel işlemler gerçekleştirilebilmek-
tedir. 

Eğitimciler için web aracının atölyesi diyebi-
leceğimiz bölüm, ana sayfadan kullanıcı adı ve 
şifre ile giriş yapılan, tasarım yani içerik yöne-
tim bölümüdür. Bu bölümde sistemde bulunan 
şablonlar ile kullanıcının girdiği veriler birle-
şerek web sitesi oluşturulmaktadır. Web sitele-
rinin içeriği, görünümü gibi işlemlerin tamamı 
bu bölümden yapılmaktadır. 

Web aracı içerisinde yer alan modüller aşağıdaki 
gibidir: 

Konu Ekle: Bir alan ile ilgili web sayfa ya da 
alt sayfaları eklememodülü. 
Soru Ekle: Belirli kategoriler halinde 
soru bankası modülü. 
Çevrim İçi Sınav Oluşturma: Çevrim içi 
sınav oluşturmamodülü. 
Liste Oluştur: Çeşitli öğrenci bilgilerinin lis-
teleneceği listemodülü. 
Haber – Duyuru Ekle: Websayfasında ha-
ber – duyuru ekleme modülü. 
Bağlantı Ekle: Web sayfası içerisine bağlan-
tı (link)eklememodülü. 
Anket Ekle: Anket eklememodülü. 
Dosya Yöneticisi: Dosya yönetim modülü 3. 

parti bir yazılım olarak sisteme eklenmiştir. 
(PHP File Manager, PHPFM, http://www.da-
imi.au.dk/~mb/phpfm/).
Sistem Ayarları: Kullanıcı bilgileri güncel-
leme modülü.
Web Tasarım Editörü: 3.Parti bir yazı-
lım olarak sisteme eklenmiştir. (FCKeditor, 
http://www.fckeditor.net/) 

Eğitimciler için web aracının geliştirme aşa-
masında, web programlama dili olarak PHP, 
veritabanı sunucusu olarak MySQL seçilmiştir. 
Sistem UNIX bir işletim sisteminde, Apache 
web sunucusu üzerinde çalışmaktadır. Unix bir 
sistem üzerinde barındırılan eğitimciler için web 
aracında, web sayfalarının görüntülenmesi ile il-
gili bir istek geldiğinde, bu istek Apache web
sunucusuna gönderilmektedir.  

Şekil 1. Web Aracı Çalışma şekli

Sistem üzerindeki PHP programlama dili, Apac-
he web sunucunun talebi doğrultusunda, MySQL 
veritabanına erişerek gerekli bilgileri alır ve 
elde ettiği bilgiler ile kullanıcının talep ettiği 

web sayfasının HTML kodlarını üreterek, tekrar 
Apache websunucu aracılığı ile websayfasını, 
talep eden kişinin Firefox, İnternet Explorer gibi 
web tarayıcısında görüntülenmesini sağlar.

6. BULGULAR VE YORUM
Çalışma kapsamında geliştirilen web aracı uy-
gulamasını test etmek için sisteme toplamda 60 
kişi üye olmasına rağmen yeterli ve kayda değer 
sadece 35 kişiden dönüt alınabilmiştir. Diğer 
eğitimcilerden ya hiç dönüt alınamamış yani 
anket gelmemiş ya da gelen anketler web aracı 
incelenmeden işaretlenmiş olduğu için değer-
lendirmeye alınmamıştır.

Tablo1 ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilir; 
Eğitimcilere yöneltilen “Oluşturulan bağlantılar
sayesinde sayfalar arası geçiş rahatlıkla yapıla-
bilmektedir” ve web aracında kullanıcı adı ve 
şifre ile giriş yapılarak erişilebilen içerik yö-
netim bölümü ile ilgili “Web aracı içerisindeki 
grafikler uygun olarak seçilmiştir” sorusuna çok 
büyük oranda olumlu yanıt vermişlerdir. Say-
faların yüklenme hızı ve web aracı içerisindeki 
tüm bağlantılar (linkler) çalışması ile ilgili soru-
lara da büyük oranda olumlu yanıt gelmiştir.

Geliştirilen web aracının farklı tarayıcılar ile gö-
rüntülenmesinde uyum sorunu yaşanıp
yaşanmadığı ile ilgili soruya eğitimcilerin bü-
yük bölümü kararsız olduklarını yani herhangi 
bir düşüncelerinin olmadığı yanıtını vermişler-
dir. Birçok kullanıcı sadece bir web tarayıcı kul-
landığından dolayı, web aracını farklı tarayıcılar 
ile test etme şansına sahip olamamışlardır.
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Tablo 1. Web Aracı Anket Sonuçları
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1 Oluşturulan bağlantılar sayesinde sayfalararası geçiş 
rahatlıkla yapılabilmektedir

Frekans 0 0 2 15 18 
Yüzde Dağılım 0 0 5.71 42.86 51.43 

2 
Web aracı içerisindeki grafikler uygun olarak seçilmiştir 

Frekans 0 2 2 21 10 
Yüzde Dağılım 0 5.71 5.71 60 28.58 

3 
Sayfalar genellikle hızlı yüklenmektedir

Frekans 0 1 1 13 20 
Yüzde Dağılım 0 2.86 2.86 37.13 57.15 

4 Web aracı içerisindeki tüm balantılar (linkler)

çalışmaktadır
Frekans 0 2 8 8 17 
Yüzde Dağılım 0 5.71 22.86 22.86 48.57 

5 Farklı web tarayıcılar ile uyum sorunu yaşanmaktadır
Frekans 4 7 14 5 5 
Yüzde Dağılım 11.42 20 40 14.29 14.29 

6 
Web aracı içerisindek iaçıklayıcı ve yönlendirici
bilgiler yeterli değildir

Frekans 3 14 4 11 3 
Yüzde Dağılım 8.57 40 11.43 31.43 8.57 

7 
Web aracı, genel olarak web sayfa tasarımındaki
tüm ihtiyaçlarımı karşılamaktadır

Frekans 0 7 4 16 7 
Yüzde Dağılım 0 20.59 11.76 47.06 20.59 

8 Otomatik şekil ekleme aracı istediğim grafikleri
oluşturmamda yeterli düzeyde yardımcı olmaktadır

Frekans 2 4 12 12 4 

Yüzde Dağılım 5.88 11.76 35.30 35.30 11.76 
9 Web sayfa tasarımında, web aracı dışında farklı bir

araç kullanmak zorunda kalıyorum
Frekans 7 9 14 3 1 
Yüzde Dağılım 20.59 26.47 41.18 8.82 2.94 

10 
Web aracı ile anket oluşturmak ve güncellemek kolaydır

Frekans 0 1 5 14 15 
Yüzde Dağılım 0 2.86 14.29 40 42.85 

11 Web aracı ile çevrimiçi sınav oluşturmak kolaydır
Frekans 0 5 4 15 11 
Yüzde Dağılım 0 14.29 11.43 42.85 31.43 

12 Web aracına üyelik sırasında zorluk yaşadım
Frekans 28 5 0 1 1 
Yüzde Dağılım 80 14.28 0 2.86 2.86 

13 Sorubankası seçeneği, web üzerinde soru oluşturmak
için yeterlidir Frekans 1 4 6 10 14 

Yüzde Dağılım 2.86 11.43 17.14 28.57 40 
14 Örenci listeleri genel olarak ihtiyaçlarımı 

karşılamamaktadır
Frekans 7 12 10 4 2 
Yüzde Dağılım 20 34.29 28.57 11.43 5.71 

15 İçerik yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibiyim Frekans 0 4 7 10 14 
Yüzde Dağılım 0 11.43 20 28.57 40 

16 Kullanılabilen sayfa şablonları (temalar) görsel
yeterliliğe sahip değildir

Frekans 9 18 3 4 1 
Yüzde Dağılım 25.71 51.43 8.57 11.43 2.86 

17 Grafik hazırlama programlarını (Photoshop, PaintShop)
etkili olarak kullanamıyorum

Frekans 6 13 7 9 0 
Yüzde Dağılım 17.15 37.14 20 25.71 0 

18 İyi düzeyde web tasarım bilgisine sahibim Frekans 1 6 8 14 6 
Yüzde Dağılım 2.86 17.14 22.86 40 17.14 

19 Web Programlama dillerinden en az birini
(PHP,ASP,Perl) kullanabiliyorum

Frekans 5 8 7 3 12 
Yüzde Dağılım 14.29 22.86 20 8.57 34.28 

20 Java script ve Flash hakkında yeterli bilgiye
sahip değilim

Frekans 6 10 7 10 2 
Yüzde Dağılım 17.14 28.57 20 28.57 5.72 

Eğitimciler için web aracı için hazırlanmış 
detaylı bir kullanım kılavuzu bulunmaktadır. 
Ancak kullanım kılavuzunun çok detaylı ve 
uzun metinlerden oluşması, eğitimciler tara-
fından okunmasını zorlaştırmıştır. Eğitimciler 
kılavuzun yeterli derecede yönlendirici bilgiye 
sahip olduğunu, ancak okunmasının çok zor 
olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca bir eğitimci, 
kılavuzda anlatılanların web aracı içerisinde vi-
deo şeklinde de bulunmasının sistemi çok daha 
anlaşılır kılacağını görüşü ortaya atılmıştır. 

Eğitimcilerin %47.06’sı otomatik şekil ekle-
me aracının kendileri için yeterli olduğunu ve 
ek bir araç kullanmak zorunda kalmadıklarını, 
%35.29’u bu konuda kararsız olduklarını ve 
%17.65 oranında da yeterli olmadıklarını belirt-
mişlerdir. Otomatik şekil ekleme aracı ile sadece 
temel şekillerin oluşturulabilmesi, farklı alanlar-
daki eğitimciler için bu aracın yetersiz yönü ola-
rakbelirtilmiştir. Eğitimciler, %54.29 oranında 
öğrenci listelerinin genel olarak ihtiyaçlarını 
karşıladığı yanıtını vermiştir. . Eğitimciler ge-
nel olarak öğrenci listesi oluşturmanın kolay 
olduğunu, ancak her öğrencinin tek tek sisteme 
eğitimci tarafından eklenmesinin zaman aldığını 
belirtmiştir. Daha önceden oluşturulmuş öğren-
ci listelerinin, otomatik olarak webaracına dahil 
edilebilmesinin, öğrenci listelerinin çok daha iş-
levsel hale geleceği ifade edilmiştir. Sistemi test 
edip ankete cevap veren eğitimcilerin web prog-
ramlama, web tasarım, Javascript, içerik yöne-
tim sistemleri gibi konularda eşit yeterliliğe sa-
hip oldukları anketteki son 4 soruya verilen ya-
nıtlarla ortaya çıkmaktadır. 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde İnternetin hayatın her alana girme-
si, web sayfa kullanımının artarak yaygınlaş-
ması ile her alanda olduğu gibi eğitim alanında 
da bazı yeniliklerin yapılması gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Eğitimin vazgeçilmez öğeleri olan 
öğretmenlerin de bu yeniliğin içinde yer alması 
kaçınılmazdır. Bu gerçekler ışığında eğitimcile-
rin web sayfa tasarımındaki temel ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla bir araç geliştirilmiştir. 
Sonrasında geliştirilen araç eğitimcilere test et-
tirilmiş ve bir anket ile görüşleri alınmıştır. 
Farklı alan ve görevlerdeki eğitimcilerin ihti-
yaçları da çok farklı olmaktadır. Elbette hazırla-
nan aracın her eğitimcinin her ihtiyacını karşıla-
ması söz konusu değildir. Ancak geliştirilen web 
aracının eksikleri olmasına rağmen bu alanda 
yapılmış başarılı bir çalışma olduğuortaya çık-
mıştır. 
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ÖZET

Internet’in iş birlikçi yapısı, herhangi bir ko-
nunun, farklı anlama düzeylerinde konuların 
yayınlanmasına olanak sağlamaktadır. Bunun 
çeşitli konular üzerinde gerçekleşmesi ise, her-
hangi bir konuda herkesin kendine uygun, an-
layabileceği içeriğe ulaşabilmesini ve konuyu 
öğrenebilmesini mümkün hale getirmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredat prog-
ramları ile öğrencilere kazandırmayı amaçladı-
ğı temel becerilerden bir tanesi de araştırarak 
öğrenebilmektir. Çünkü öğrenmeyi öğrenmek 
yeni bilgilerin araştırılıp bulunmasından sonra 
gerçekleşebilmektedir.

Müfredat programındaki bu becerinin öğren-
cilere kazandırılabilmesi için öğrencilerin 
araştırma yapmak konusunda eğitilmeleri ge-
rekmektedir. Internet’in öğrencilerin araştırma-
larında sıklıkla kullanılıyor olmasında dolayı, 
Internet’te araştırma yapmak özel bi konuma 
sahip olmalıdır.

Internet kullanıcısı öğrencilerin araştırma yap-
mak konusunda yeterince bilgi sahibi olmala-
rı müfredat amaçları için büyük bir engeldir. 
Internet’in çok büyük miktarda bilgi içermesi, 
bu bilginin araştırmacı açısından önemli veya 
önemsiz olabilmesi ve sakıncalı içerik, araştır-
macının önündeki diğer engellerdir.

Bu çalışma içerisinde öncelikle öğrencilerin 
araştırma yapma konusunda eğitilmeleri için
hazırladığımız “İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar İçin 

Araştırarak Öğreniyorum Kitap Setleri” ve 
araştırmalarını ilgisiz ve sakıncalı içerik ile 
karşılaşmadan yapabilmeleri için azırladığımız
“Öğrenciler İçin Araştırma Motoru” hakkında 
bilgi verilecektir.

Daha sonra ise bu çalışmanın daha sonraki aşa-
malarda ulaşmayı amaçladığı öngörüler ortaya 
konacaktır.

Anahtar Kelimeler: Arama Motoru, 
Araştırma Motoru, BDE, Materyal Geliştirme,
Eğitim Materyali, Öğrenme Nesnesi, Ontoloji 
Nesnesi, Temiz Internet.

1. GİRİŞ
Günümüzün en büyük bilgi kaynağı olan Inter-
net, MEB Yeni Müfradat Programlarının uygu-
lanmaya başlaması ile öğrenciler için önemini 
giderek artırmaktadır. Müfredat programının 
amacı olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen öğ-
renci profili ile nasıl öğreneceğini bile öğrenci-
ler yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Müfredat programının bu önemli yanı karşısın-
da öğrencilerimizin, hatta öğretmenlerimizin 
İnternet’i tam olarak verimli kullanamaması, 
istenen sonuçlara ulaşılmasını mümkün kılma-
makta veya geciktirmektedir.

şuanda yayında olan Öğrenciler için araştırma 
motorumuz ve Araştırarak Öğrenme kitapları-
mız müfredat programları paralelinde öğrenci-
lere, bilgi kaynaklarına nasıl ulaşıp kullanacak-

larını öğretmekte ve bunu yaparken güvenli bir 
araştırma motoru sunmaktadır.

Fakat ulusal eğitimimizi geliştirmek ve teknoloji 
ile içiçe olmasını sağlamak için geniş kapsamlı 
ve daha verimli çalışmalar içerisine girmemiz ge-
rekmektedir. Bunun yolu ise müfredat program-
ları ile Internet içeriğinin örtüştürülmesinin sağ-
lanmasından geçmektedir. Çalışmamız içerisinde 
Öğrenme ve Ontoloji Nesneleri kullanılarak bu-
nun mümkün olduğu ortaya koyulmaktadır.

Üzerinde çalışılmaya devam edilen BDE ma-
teryal geliştirme aracımız BenÖğrEtin ile Öğ-
renme Nesneleri elde edilebilmekte ve bunlar 
Anlamsal bir arama motorunun alt yapısı olarak 
Internet sitelerinin indekslenmesinde kullanıla-
bilmektedir.

Sonuçta, en ufak bir bilgi birimine sahip herhan-
gi bir Internet sitesi, herhangi bir öğrenci için 
bir öğrenme kaynağı olarak kullanılabilecektir. 
Bu Internet sitelerinin hazırlanmış olan BDE 
materyalleri ile ilişkilendirilmesi ise öğrenciye 
sınırsız bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Bu 
yine müfredat programının amacı olan bireysel 
farklılıklara dayalı öğretim sorununa da çözüm 
bulmaktadır.

2. INTERNET’TE
ARAŞTIRMA YAPMAK
2.1 Yeni Müfredat Programları
Açısından Durum
Yeni öğretim programları ortaya koyduğu ya-
pılandırmacı eğitim ilkesi ile, bilginin öğrenci 
zihninde ilişkisel bir model oluşturmasını ve 
bu modelin mümkün olduğunca öğrenci yaşamı 
ile de ilişkilenmesini amaçlamaktadır [7]. Bir 
konunun anlaşılması, ilişkilerin algılanmasının 
sonucudur. Beyin bir örüntü dedektörü gibi ta-
sarlanmıştır. Eğitimciler olarak bizim işlevimiz, 
bağıntılı örüntüleri anlamlandırmalarına imkan 
verecek çeşitli tecrübeler sunmaktır [1].
Yapılandırmacı yaklaşım zihin örüntüleri (hari-
taları) oluşturma işleminin öğrencinin konuları 

tecrübelemesine bağlar ve bunun için etkinlik-
leri kullanır. İdeal bir etkinlik içersinde öğrenci, 
geçmiş bilgi ve tecrübelerini kullanarak etkinli-
ğin sonucunda öğrenciye verilmek istenen kaza-
nıma ulaşır. Yani öğrenci bilgiyi elde eder. Bir 
etkinliğin verimliliği, bilginin insan zihnindeki 
kalıcılığı gibidir. Etkinlik YEMÜP içerisindeki 
ne kadar çok kazanım ile ilişkilendirilmiş ve öz 
ise o kadar kalıcı ve kolay öğrenilebilir olacak-
tır. Çünkü öğrenci zihninde o kadar çok dene-
yimlenmiş (bilinen) bilgi ile ilişkilenerek zihin 
haritasının genişlemesini sağlayacaktır.

Nitelikli iş gücünün oluşturulmasının temel şar-
tı, kişilere örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 
hayat boyu öğrenmeyi esas alan bir yaklaşım-
la, uluslararası piyasalardaki rekabet ortamına 
uyum sağlayabilecekleri, eğitimin her kademe-
sinde zeka işlevlerini, araştırmacılığı ve yaratı-
cılığı ön plana çıkaran bir eğitimin verilmesiyle 
mümkün olacaktır [5].

YEMÜP’nın ortaya koyduğu hedefler, öğren-
cilerin bireysel farklılıklarına ve öğrenmenin 
yaşam boyu devamlılığına dikkat çekmektedir. 
Bireysel farklılıkların ön planda oluşu ise her 
öğrenciye özel içerik ve yöntemlerin uygulan-
masında zorluklara sebep olmaktadır [8].

Öğrenciden beklenen araştırmacılık ve yaratıcı-
lık nitelikleri, öğrenciye yoğun bir şekilde dene-
yimle öğrenme fırsatlarının yaratılmasını, bilgi 
kaynaklarına ulaşım ve kullanım kolaylıklarının 
sağlanmasını gerektirmektedir [8].

2.2. Araştırma Kitap Setleri
Hazırlamış olduğumuz ilköğretim 4’ncü ve 5’nci 
sınıflar, Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe, 
Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Dersleri için hazırlanmıştır.

Ayrıca her iki kitap seti için ortak olarak hazır-
lanmış ve diğer kitaplar yanında CD ile ücretsiz 
dağıtılan “Internet’te Araştırma Yapmak” kitabı 
ile kitap setleri 6’şar kitapdan oluşmaktadır. Or-
tak olan “Internet’te Araştırma Yapmak” kitabı 
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aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

Bilgi ve Bilgisayar : Bölüm içerisinde öğren-
cilere temel bilgisayar bilgisi ile insanın nasıl 
öğrendiği konusunda bilgiler verilmiştir. İnsan 
zihninin öğrenmesi, bilgi birimlerinin yapısal-
laştırılması olarak anlatılmıştır.

Internet : Bu bölümde öğrencilere temel Inter-
net bilgisi, Internet tarayıcı programının kulla-
nılması, ücretsiz bir mail hesabına sahip olmak 
ve arama motorları konuları anlatılmıştır.

Adım Adım Araştırma Yapmak : Bu bölüm 
içerisinde, bilimsel araştırma süreçleri basitleş-
tirilerek anlatılmış ve öğrencilerin ödev araştır-
malarında benzer süreçler kullanmaya
alışmaları amaçlanmıştır. Bölüm içerisinde şu 
başlıklara yer verilmiştir;

• Konunun Belirlenmesi,
• Sınırların Çizilmesi,
• Anahtar Kelime ve İfadeler,
• Kaynakların Yeterliliği,
• Kaynakların Niteliği,
• Bilgilerin Doğruluğu,
• şemalar Oluşturmak,
• Kullanılan Kaynaklar.

Bu Kitabı Nasıl Kullanacaksınız : Setin diğer 
5 kitabında yer alan araştırmaların nasıl yapıla-
cağı konusunda bilgi verilmiştir.

İhtiyaç Duyabileceğiniz Internet Adesleri : 
Öğrencilerin araştırmaları sırasında ihtiyaç du-
yabileceği, öncelikle kamu kurumları olmak 
üzere çeşitli kategoriler altında Internet site
adresleri sıralanmıştır.

Bilişim Terimleri Sözlüğü : Sözlük içerisinde, 
öğrencilerin karşılaşabileceği 888 terim açıkla-
ması yer almaktadır.
Ortak kitap içeisinde yer alan bu bölümler ile, 
bir öğrencinin Internet’te araştırma yaparak öğ-
renmeye hazır hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Setin diğer kitapları olan Araştırma Kitapları ise, 
müfredat programları paralelinde hazırlanmış ve 
bir yıllık eğitim-öğretim süresi olan 40 haftada 
40 araştırma yapmak üzere organize edilmiştir.

Kitaplarda yer alan her bir araştırma aşağıdaki 
bölümlerin bir araya gelmesi ile oluşturulmuştur.

Araştıralım Öğrenelim Bölümü : Bu bölüm 
içerisinde öğrencilere bir araştırma ifadesi ve 
bir araştırma yönergesi verilmiştir.

Nasıl Bulacağız Bölümü : Bu bölüm içerisinde 
verilen araştırma için öğrencinin kullanabileceği 
anahtar kelime ve ifadeler şu dört bölümden bi-
risi içerisinde yer alacak şekilde belirlenmiştir.

1) Ne Arıyoruz?      
2) Ne İle Arıyoruz?      
3) Ne Aramıyoruz?      
4) Ne Mutlaka Olmalı?

Bu bölümde yer alan anahtar kelime ve ifadeler 
çeşitli kombinasyonlarla bir araya getirilerek
aramalarda kullanılabilecek nitelikte hazırlan-
mıştır. Bu kombinasyonların nasıl üretileceği 
ortak “Internet’te Araştırma Yapmak” kitabında 
anlatılmış ve burada öğrenciye bırakılmıştır.

Aradıklarımız Nerede Bölümü : Bu bölümde, 
verilen araştırma ifadesi, verilen anahtar keli-
me ve ifadeler ile araştırılmış ve bulunan siteler 
kontrol edilerek bir tavsiyeler listesi oluşturul-
muştur. Liste içerisinde ulaşılan kaynaklar In-
ternet site adresi olarak değil, doğrudan içeriğin 
bulunduğu sayfa adresi olarak verilmiştir.

Ortak “Internet’te Araştırma Yapmak” kitabı 
içerisinde Internetin dinamik yapısı hakkında-
ki bilgiler verilerek, tavsiye listesinin içeriğinin 
değişebileceği belirtilmiş, önemli olan şeyin 
araştırma yapabilmek olduğu vurgulanmıştır. 
Bölümün sonunda bir tablo ile öğrencilerden 
kendilerinin ulaştıkları ve kullandıkları Internet 

sitelerini de yazmaları istenmiştir. Bu sayede 
öğrencileri, küçük yaştan itibaren bilimsel ya-
zım alışkanlığı kazanmaları amaçlanmıştır.

Bulduklarımızı Bir Araya Getirelim
Bölümü : Bu bölümde öğrencilerin araştırma-
ları doğrultusunda elde ettikleri bilgileri yazma-
ları için şema ve listeler kullanılmıştır. Bunun 
amacı, zihine organize edilen bilginin, organize 
bir yapı üzerinden daha kolay öğrenilebilir ol-
masıdır.

Ortak “Internet’te Araştırma Yapmak” kitabı içe-
risinde şemalar ve şemaların oluşturulması hak-
kında gerekli bilgiler öğrenciye açıklanmıştır.

Öğrendiklerimizi Anlatalım Bölümü : Son 
olarak bu bölüm içerisinde de öğrenciden araştı-
rıp, şema üzerine yazdığı bilgileri kendi cümle-
leri ile anlatmaları istenmiştir.

Bunun amacı, edinilen bilgilerin yalnızca görsel 
olarak bir yerden bir yere taşınmasındansa,
özümsenerek tekrar anlatılabilir olmasını sağla-
maktır.

Hazırlanmış olan 10 araştırma kitabı için özet 
bilgi tablosu aşağıdaki şekildedir:
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4 Matematik Dersi Arş. 193 4 40 158

4 Fen ve Tk. Dersi Arş 199 7 40 208

4 Türkçe Dersi Arş. 201 8 40 190

4 Sosyal Bil. Dersi Arş. 201 8 40 196

4 Din K-A.B.Dersi Arş. 199 7 40 220

5 Matematik Dersi Arş. 193 4 40 130

5 Fen ve Tk. Dersi Arş. 199 7 40 211

5 Türkçe Dersi Arş. 201 8 40 212

5 Sosyal Bil. Dersi Arş. 201 8 40 241

5 Din K-A.B.Dersi Arş 199 7 40 219

TOPLAM 1986 68 400 1985

Tablo 1. Kitaplar Özet Bilgileri

2.3. Araştırma Motoru
Kitaplarımızı yazarken amacımız öğrencilerin 
Internet’i en verimli şekilde kullanarak araş-
tırmalarını yapabilmelerini sağlamaktı. Fakat 
mevcut arama motorları kullanılarak, araştırma 
yapma bilgisine yeterince sahip olmayan öğ-
rencilerin bunu yapması mümkün olmayacaktır. 
Çünkü arama motorları sonuç listelerinde çok 
fazla sayıda Internet sayfa adresi görüntülüyor-
lar ve bu listeler içerisinde aradığımız bilgiler 
olduğu kadar ihtiyacımz olmayan bilgiler de var. 
Ne yazık ki bunların sayısı çok daha fazla.

Ayrıca Internet’te yer alan bir çok zararlı Inter-
net sayfa adresi de arama motorlarının sonuç
listelerinde görüntüleniyor. Bunlar da araştırma 

yapmamızı engelleyen şeyler.

Ailelelerin çocuklarının bilgisayar ve Internet 
kullanımınızı kontrol etmesinin sebeplerinden 
bir tanesi de budur. Kaldı ki bu durum ulusal 
olarak da Interne’in kullanımı ile ilgili bir prob-
lem noktası oluşturmaktadır.

Kullanıcılar tarafından oluşturulan sorguların 
%85’i üç ve daha az terimden oluşmaktadır [6]. 
Bu da arama sonucunda çok fazla sayıda ilgisiz 
web sitesinin de sonuç listelerinde yer almasına 
sebep olmaktadır.

Çalışmamız içerisinde ortaya çıkarılan araştırma 
motorunun niteliği temelde kişiselleştirilmiş bir 
arama motoru olmasıdır. Müfredat programları 
üzerinden hareket ederek, Internet üzerinde yal-
nızca ilgili bilgi kaynakları üzerinde arama ya-
pan kişiselleştirilmiş bir arama motoru ortaya
çıkarılmıştır.

Kişiselleştirilmiş arama motorları kullanıcıların 
değişken ihtiyaçları ve ne aradıklarını tam ola-
rak bilemedikleri durumlarda verimliliklerini 
yitirmektedirler. Fakat kişiselleştirmenin bizim
çalışmamız içerisindeki gibi müfredat programı 
çerçevesinde ele alınarak konu odaklı hale
getirilmesi durumunda sonuç daha verimli olabi-
lecektir. Kişiselleştirilmiş arama motorları kul-
lanıcıların değişken ihtiyaçları ve ne aradıklarını 
tam olarak bilemedikleri durumlarda verimlilik-
lerini yitirmektedirler. Fakat kişiselleştirmenin 
bizim çalışmamız içerisindeki gibi müfredat 
programı çerçevesinde ele alınarak konu odaklı 
hale getirilmesi durumunda sonuç daha verimli 
olabilecektir.

Odaklanmış arama sistemleri Web’in sadece ko-
nuyla ilgili parçasını inceler ve arar [3]. Odak-
lanmış arama motoru aramalarının daha kısıtlı 
ve konuya özel olabilmesi içinse arama motoru 
indeksi üzerinde oluşturulacak bir ontoloji nes-
neleri modeli çözüm olabilir.

Arama motorları, özellikle de genel amaçlı ara-
ma motorları kullanıcılara aradıkları bilginin 
yanında istemedikleri bir çok web sayfasını da 
vermektedir. Bu durum doğru bilginin diğerle-
ri arasında kolayca kaybolabilmesine sebep ol-
maktadır. Bu problemin bir çözümü arama mo-
torlarının kişiselleştirilmesidir.

Kullanıcının kişisel ilgilerini içeren hesabı içeri-
sinde, öncelikle bazı konulara odaklanmak
mümkündür [6]. Bu sadece hedef veri kümesini 
küçültmez aynı zamanda kesinliği de artırır. Yani 
taranan sayfalar aranan konuyla daha fazla iliş-
kili olurlar. Araştırma motorunun arama ölçeği-
nin müfredat programları ile sınırlandırılması da 
öğrenciler için bir kişiselleştirme sağlamıştır.

Kitap çalışmamız kapsamında öğrencilerin 
Internet’te aradığı bilgiye en kolay şekilde ve
zararlı sitelerle karşılaşmadan ulaşabilmesi için 
bir arama motoru hazırladık. Fakat arama moto-
rumuz yalnızca çocuklar için ve araştırma yap-
maya yönelik. Bu yüzden arama motoru yerine 
araştırma motoru denilmesinin daha uygun ola-
cağını düşünüyoruz.

Google Custom Search Engine alt yapısını kul-
lanan araştırma motoruna ait ekran görüntüsü 
aşağıdaki şekildedir. Bu ilk ekranda normal bir 
arama motorundan farkı yoktur.

Araştırma motorunda bir arama işlemi gerçek-
leştirildiğinde aşağıdaki gibi bir ekran görüntü-

lenir. Bu noktadan itibaren işlemler ikiye bölün-
müş iki ekran vasotasıyla gerçekleştirilir. Ekra-
nın alt kısmında Google Custom Search Engine 
sonuçları listelenirken üst kısmı, mevcut yapıyı 
kullanıcı geri bildirimleri ile geliştirmek için ha-
zırlanmıştır.

Kullanıcılardan gelecek bilgiler daha sonra kul-
lanıcılara tekrar sunularak, öğrencilerin araştır-
ma sonuçlarına daha kısa sürede ulaşabilmeleri 
sağlanabilecektir.

Detaylı araştırma sayfası kitaplarda yer alan 
anahtar kelime grupları ile aynı şekilde düzen-
lenmiştir. Bu sayede kullanıcılar kitaplarda yer 
alan anahtar kelimeleri kolay bir şekilde kulla-
nabileceklerdir.
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3. ARAŞTIRMA YAPABİLMEK
3.1. Araştırma Yapmayı Biliyor muyuz?
Arama motorları dosya veya dokümanların ne-
rede olduklarını size söylemeden önce, onu bul-
malıdırlar. Var olan yüz milyonlarca web sitesi 
içerisinde bilginin bulunmasına karşın arama
motorlarının örümcek adı verilen ve web site-
lerindeki kelimeleri bulup listelerini oluşturan 
özel robot programlarını kullanmaları gerekir 
[2]. Yani bir web sayfasının bir arama motoru 
ile bulunabilmesi için önce bu arama motoruna 
ait örümcek programının bu web sayfasını bul-
muş ve
içerisindeki kelimeleri arama motoru indeksi-
ne kaydetmiş olması gerekir. Örümcekler web 
sayfaları içerisindeki linkleri kullanarak sayfalar 
arasında gezinti yapabilirler.

Araştırma yapabilmek, özellikle Internet’te araş-
tırma yapabilmek yeni müfredat programları ile 
öğrenciler için bir gereklilik haline gelmiştir. 
Müfredat programlarının öngördüğü yapılandır-
macı yaklaşımın gereği olarak öğrencinin bilgi-
yi içselleştirebilmesi bunun için de yaşayarak 
öğrenmesi gerekmektedir.

Araştırma yapmak da öğrenci tarafından gerçek-
leştirilen bir eylem ve diğer yaşayarak öğrenme 
yöntemlerinden de daha kolay olduğu için öğ-
retmenler araştırma ödevleri olarak sıklıkla kul-
lanılmaktadır.

Araştırmaları için Internet’e yönelen öğrenciler-
se, araştırmaları için ihtiyaç duydukları bilgiye 
ulaşmada zorluk çekmektedirler. Bunun sebebi 
öğrencilerin araştırma yapma becerisine yeterin-
ce sahip olmaması kadar, konu ile ilgisiz büyük 
miktarda bilginin ve sakıncalı içeriğin varlığı-
dır.

Öğrenciler araştırma yapmayı öğrenirken, se-
viyelerine uygun şekilde bilimsel yazım ve etik 
kurallarını öğrenebilmeleri de mümkün olacak-
tır. Bu da ilerleyen araştırmalarında kalıcı bir hal 
alarak, bilim insanı yetiştirmede ilk aşama bir 
sonuç elde edebilmeyi sağlayacaktır.

3.2. Müfredat Programları İle
Sağlanan Paralellik
Yukarıda anlatılan Araştırma Kitapları ve Araş-
tırma Motoru, müfredat konularının Internet üze-
rinde doğru ve sağlıklı bir şekilde araştırılmasını 
sağlayabilecektir.

Kurulan yapı, incelenen müfredatlar hakkında 
bilgiye sahip olsa da daha gelişmiş bir yapı kur-
mak da mümkündür. Bu noktada konunun biraz-
cık daha Bilgisayar Destekli Eğitime (BDE) yö-
nelmesi ve Tekrar Kullanılabilir Öğrenme Nes-
nelerinin (TEKÖN) kullanılması gerekecektir.

BDE’lerine ait TEKÖN’ler ise daha sonra bir 
arama motorunun alt yapısına (Ontoloji Nesnele-
ri) olarak yerleştirilmesi mümkün olabilecektir.

Ontolojiler, anlamsal Web’de bilginin anlamlı 
paylaşılabilmesi için kullanılmaktadır [4]. Web
ontolojileri kullanıcı açısından Web’in anlamlı 
kısmı ile anlamsız ve sakıncalı kısmını birbirin-
den ayırtedebilmeyi sağlayabilmektedir.

Bunu ontoloji nesneleri ile Web sayfaları ara-
sında ilgililik ölçümü yaparak sağlamaktadırlar. 
İlgililik ölçümü, web sayfası içeriğini kullanıcı 
tarafından tanımlanan ontolojideki varlıklarla 
eşleştirerek ilgililik skoru hesaplayan bir fonksi-
yondur [3].

Çalışmamız içerisinde kullanılacak ontoloji nes-
neleri, bilgisayar destekli eğitim amaçlı
hazırlanmış eğitim materyallerinin tanımlanma-
sında kullanılan TEKÖN’lerdirden
türemektedir. Ontolojiler sayesinde sınıflandır-
manın ötesinde kavramlar arasında
anlamsal ve mantıksal bağlantılar kurulabilecek-
tir [4].

Bu sayede, TEKÖN’ler ile tanımlanan bilgisayar 
destekli eğitim materyalleri ve bu EKÖN’lerden 
elde edilmiş olan ontoloji nesneleri kullanılarak, 
herhangi bir materyal kullanımı sırasında web 
kaynakları da güncel olarak öğrencinin hizmeti-
ne sunulabilecektir.

Aynı zamanda, arama motorunun alt yapısının 
öğrenme nesnelerine dolayısıyla müfredata da-
yanması, arama sonuçları ile müfredat arasında 
yüksek bir ilgililiğin ortaya çıkmasına sebep
olacaktır.

3.3. Temiz Internet!
Internet içeriğinin öğrencilere/çocuklara müfre-
dat programları çerçevesinde sunulması, onların 
Internet araştırmalarında ilgisiz ve sakıncalı içe-
rik ile karşılaşmalarını engelleyecektir. 

Bunun sonucunda da, ulusal olarak desteklenen 
temiz Internet konusunda farklı bir bakış açısı 
elde edilmiş olacaktır. Yasaklamalar yerine be-
lirli bir çerçeve içerisinde hareket etmek!

4. BDE VE MATERYAL
GELİŞTİRME
4.1. BDE Materyal Geliştirme
BDE materyali geliştirmenin yalnızca görsel 
eğitim materyali hazırlama ve eğtsel yeterlilik-
lere uymak olduğunu düşünenler yanılıyorlar. 
İyi bir bilgisayar destekli materyalin bu özel-
liklere sahip olmasının yanında, yeterli seviye-
de tanımlanmış da olması gerekmektedir. Fakat 
ülkemizde BDE geliştirme konusunda bu tür 
standartlara pek uyulmamaktadır. Bu nedenle de 
ulusal bir BDE alt yapısı kurulamamıştır.

Bilgisayar destekli materyal geliştirme konu-
sunda kullanılabilecek bir çok uygulama mev-
cuttur ve
bunların bir kısmı uluslararası tanılama stan-
dartlarını desteklemektedir. Bu çalışma
kapsamında hazırlanan BenÖğrEtkin isimli ya-
zılım ve Web sitesi de temelde bu amaçlı hazır-
lanmış ve geliştirilmeye devam etmektedir.

Herhangi bir materyale ait görsel şablonun 
kullanıcı tarafından da değiştirilmesine olanak 
vermektedir. İsteyen bir kullanıcı materyal içe-
riğine istediği farklı bir arayüz ile sahip olabil-
mektedir. BenÖğrEtkin ile gerçekleştirilebilen 
bu yetenek, arayüzü oluşturan kodların XML 

dosyaları içerisinde kayıtlı olması sayesinde 
lokasyondan bağımsız olarak da gerçekleştirile-
bilmektedir. Aynı şekilde materyale ait her bir 
içerik bilgisi de XML dosyaları içerisinde ka-
yıtlı bulunmaktadır. Hem içerik bilgisinin hem 
de arayüz bilgisinin XML dosyaları içerisinde 
yer alması sayesinde de hazırlanan materyal-
lerin Internet üzerinde sunulmakta olduğu web 
sitesinden farklı lokasyonlardan da kullanılması 
mümkün hale gelir.

Veri seviyesinde anlamsal web servisi çatısı, 
anlamsal veri değişimini mevcut kılan web ser-
vislerini modeller. Temeller, anlamsal verileri ağ 
üzerinden yollanabilecek XML mesajlarına
dönüştürebilmelidir [9]. BenÖğrEtkin yapısı 
içerisinde, materyal kaynağı olan noktalarda, 
içerik hali hazırda XML dosyaları içerisinde ka-
yıtlı olduğu için bir XML’e dönüştürme işlemi-
ne gerek yoktur.

4.2. BenÖğrEtkin Yazılımı
BenÖğrEtkin (Benim Öğretmenimin Etkinliği) 
yazılımı, basit arayüzü ile öğretmenlerin bilgi-
sayar destekli eğitim materyali hazırlayabilmesi 
için geliştirilmiştir. [7]

Uygulama ile hazırlanan etkinlik biri etkinlik 
tanımlayıcı, diğeri etkinlik içeriğini taşıyan iki 
XML dosyası içerisinde tutulmaktadır. İçerik 
taşıyıcı XML aynı zamanda sayfaların paketlen-
mesi sırasında oluşturulan HTML kodlarını da 
içermektedir. Bu sayede XML dosyasına ulaşan 
kullanıcıların, kendi kullanıcı arayüzlerini kul-
lanabilecekleri gibi, geliştiricinin hazırladığı 
kullanıcı arayüzlerini kullanmalarına da imkan 
verilmiştir.

Hazırlanan etkinlik paketi, bir sunucu gerek-
tirmeksizin yerel bilgisayar ortamında veya bir 
sunucu aracılığı ile Internet üzerinden de kulla-
nılabilmektedir. Sunucu üzerinde kullanım için 
etkinlik paketinin başlangıç sayfasına ulaşılması 
yeterlidir.
Resim-1’de görüldüğü gibi BenÖğrEtkin uygu-
laması bir içerik sayfasının çeşitli özelliklerinin 
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belirlenmesini ve sayfanın önizleme yapılarak 
test edilebilmesini sağlamaktadır. Resim-2’de 
gösterilen Web sitesi, BenÖğrEtkin aracılığı 
ile hazırlanmış olan etkinliklerin bir veritabanı 
içerisine kaydı yapılabilmektedir. Kayıt işlemi 
sırasında materyalin ilişkili olduğu ders kaza-
nımları seçilerek, müfredat içerisindeki yeri be-
lirlenmektedir [7].

Resim 1. BenÖğrEtkin Arayüzü

Resim 2. BenÖğrEtkin Internet Sitesi

İnternet sitesine kaydı yapılan etkinliklerin, 
farklı Internet alan adları ile hizmet veren si-
telerde dağınık olarak sunuluyor olması müm-
kündür. XML’in veri transfer yeteneği sayesin-
de site üzerinde tanımlanan etkinlik içeriklerine 
site üzerinde ulaşmak mümkün olabilmektedir. 
Bu da Internet üzerinde dağınık halde sunulan 
etkinlikleri, site üzerinde tanımlanarak (TE-

KÖN olarak) ulaşılabilir kılmaktadır. Bu durum 
sitemizi bir öğrenme nesne ambarına dönüştür-
mektedir.

4.3. BenÖğrEtkin Yazılımının Eksikleri
BenÖğrEtkin yazılımı ve web sitesi, deneme 
amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle yazılı-
mın ve web sitesinin henüz bir takım kriterlere 
uymadığı bir gerçektir.

TEKÖN tanımlamalarının yazılım içerisinde 
mi yoksa web sitesine bağlama sırasında mı 
yapılmasının uygun olacağı konusu üzerine ça-
lışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca işlevsel 
yeterlilikleri de bu deneme yazılımında oldukça 
kısıtlı tutulmuş, göresel özellikler dikkate alın-
mamıştır. Bir takım temel işlevlerin yerine geti-
rilmesi yeterli görülmüştür.

4.4. Öğrencilerin Bireysel Farklılıkları
Söz edilen BenÖğrEtkin uygulaması ile elde 
edilecek öğrenme nesnelerinin web ontolojileri 
oluşturmak için kullanılması web’de yalnızca 
öğrenme kaynaklarına odaklanmış bir arama 
motorunu ortaya çıkarabilecektir. Ayrıca Be-
nÖğrEtkin uygulaması ile tanımlanmış bilgisa-
yar destekli öğrenme materyallerinin de var ol-
ması, öğrenciler için hem materyal hem de ilgili 
konu hakkında temiz arama sonuçları elde edil-
mesini mümkün hale getirir. Bu da öğrencinin 
materyal ile olan çalışması paralelinde istekleri 
doğrultusunda konu hakkında, eş zamanlı araş-
tırma yapmasını da olanaklı hale getirir.

BenÖğrEtkin uygulaması içerisinde öğrenme 
nesneleri ile tanımlanmış materyallerin indeks-
lenmesi, gerektiğinde bir ön test veya öğret-
menlerin belirleyeceği öğrenme nesnelerinden 
oluşan ve öğrenci yeterlilikleri göz önünde bu-
lundurularak hazırlanmış bir bilgisayar destekli 
eğitim materyali (modülü) elde edebilmeyi sağ-
lamaktadır. Bu sonuç pratikte pek uygulanama-
yan, bireysel farklılıklara dayalı olarak eğitimi 
bilgisayar desteği ile daha etkin bir şekilde yeri-
ne getirmeyi sağlayacaktır.

4.4.3. Her Okulda Uzaktan Eğitim
BenÖğrEtkin uygulaması aracılığı ile hazırlana 
uygulamaların Internet üzerinden kolayca ya-
yımlanabilmesi, uygulamanın okullar tarafından 
kullanılarak hazırlanacak materyallerin öğrenci-
ler tarafından okul Internet sitelerinden kullanı-
labilmesini sağlayacaktır.

Her okulun uzaktan eğitim hizmeti vermesi ve 
bu eğitim materyallerinin tek bir noktadan in-
dekslenmesi durumunda, YEMÜP’ün hedefi 
olan öğrenciye bireysel farklılıklarına uygun 
materyal sunulması mümkün hale gelecektir.

BenÖğrEtkin Internet sitesi içerisinde BenÖğ-
rEtkin uygulaması ile hazırlanan etkinliklerin 
TEKÖN uyumlu olarak indekslenmesi ve alt 
öğrenme alanı içerik modülü, öğrenme alanı 
içerik modülü ve ders içerik modülü oluşturma 
işlemleri gerçekleştirilebildiğinde, bir öğrenci-
nin seviyesine ve hazır bulunuşluluğuna uygun, 
öğrenciye özel eğitim materyali paketlerinin 
oluşturulması da mümkün hale gelecektir.

6. SONUÇLAR

Internet’in BDE’nin bir parçası olarak kullanımı 
ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.

Müfredat programları ile Internet içeriğinin örtüş-
türülmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır. In-
ternet siteleri ilgililik ölçümüne tabii tutulmalıdır.

Internet sitelerinin eğitim amaçlı kullanılmasında 
etiketleme, işaretleme vb işlemler yazılımsal olarak 
Internet sitelerinin içerisine gömülmeli veya bunlar 
indekslenerek referans gösterilmelidir. Ayrıca içerik 
arama motoru optimizasyonu ve aynı amaçlı yön-
temlerle kolay ulaşılabilir bir hale getirilmelidir.

Öğrencilerin sağlıklı araştırma yapabilecekleri, 
araştırmaya yönlendirici çalışmalar artırılmalıdır.

BDE materyallerinin üretimi öğrenme nesne stan-
dartlarının hazırlanmasını da kapsayacak şekilde 
genişletilmeli, ilgili kurumlarca kontrol edilmelidir.

Üniversitelerin eğitim bilimleri ile ilgili bölüm-
lerinde BDE materyal geliştirme konusu
öğrenme nesnelerini de kapsamalıdır.
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GİRİŞ

Son yıllarda Açık Eğitim Kaynakları olarak ni-
telendirilen çeşitli girişimler eğitim sistemini ye-
niden şekillendirecek fırsatlar olarak akademik 
çevrelerde artan bir ilgi görmektedir. Özellikle 
derslerde kullanılan eğitim malzemelerinin ağ 
üzerinden erişime açılması dünyada gittikçe yay-
gınlaşan bir uygulama haline gelmektedir. 2000 
yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün 
(MIT) tüm derslere ilişkin ders malzemelerine 
isteyen herkesin erişimini sağlamayı amaçlayan 
Açık Ders Malzemeleri  (OCW-Open CourseWa-
re) projesini başlatmasından sonra tüm dünyada 
birçok yüksek öğretim kurumu benzer projeleri 
hayata geçirmeye başlamış, konsorsiyumlar ku-
rarak işbirliğine yönelmişler ve konunun çeşitli 
boyutlarına ilişkin çalışmalar içine girmişlerdir. 
Ülkemizde de Türkiye Bilimler Akademisi öncü-
lüğünde Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsor-
siyumu (UADMK) kurularak yüksek öğretim ku-
rumlarımızda verilen derslerin malzemelerinin 
paylaşılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. 
Bu bildiride Açık Eğitim Kaynakları kapsamın-
daki girişimler tanıtılarak bu konuda Türkiye’de 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.

AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI 
(AEK) GİRİŞİMLERİ
Açık Eğitim Kaynaklarına (AEK) ilişkin en çok 
kabul gören tanımlardan birisi UNESCO (2002) 
forumunda benimsenen “Açık eğitim Kaynak-
ları ücretsiz ve açık olarak isteyen herkesin 
yararlanmasına sunulan, belirli lisans  koşulla-
rı altında da birleştirme, geliştirme  ve yeniden 

yayınlama olanağı sağlanan eğitim malzeme ve 
kaynaklarıdır” şeklindedir.

Açık Eğitim Kaynakları içerisinde yer alan bile-
şenler ise şu şekilde belirtilmektedir:: 

•  Öğrenme İçeriği: Bütünüyle bir ders, ders 
malzemeleri, içerik modülleri, derse ilişkin 
öğrenme nesneleri, bilgi kaynakları, ve süreli 
yayınlar.
•  Araçlar: Açık eğitim kaynağının yaratıl-
ması, sunulması, kullanımı ve iyileştirilme-
si yanında içeriğin organizasyonu, içerik ve 
öğrenme yönetim sistemi, içerik geliştirme 
araçları ve çevrim-içi öğrenme toplulukları 
konularında da destek verecek yazılım
•  Kurulum kaynakları: Eğitim malzemeleri-
nin yayımlanması, tasarım ilkeleri ve içeriğin 
yerelleştirilmesini destekleyecek fikri mülki-
yet lisansları

Açık Eğitim Kaynakları kavramının ortaya çıkı-
şıyla ilgili birbirinden biraz farklı görüşler bu-
lunmaktadır. Williamson (2007) AEK girişimi-
ne ortam hazırlayan gelişmelerin Açık Kaynak 
Kodlu Yazılımlar (OSS-Open Source Software), 
Açık İçerik (Open Content) ve Öğrenme Nesne-
leri (Learning Objects) olduğunu belirtmektedir. 
Albright (2005) ise yüksek öğretimde “açık” gi-
rişimlerin

•  Açık kaynak kodlu yazılımların ve gelişti-
rilme araçlarının ortaya çıkması, 
•  Açık ders içeriklerinin hazırlanmaya baş-
lanması

AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI GİRİŞİMİ VE ULUSAL AÇIK 
DERS MALZEMELERI KONSORSİYUMU

Ali Ekrem Özkul
YÖK Üyesi

Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu
Yönetim Kurulu Başkanı

•  Yeni standartlarının ve lisanslama biçimle-
rinin ortaya çıkması

faaliyetlerinin etrafında kristalleştiğini belirt-
mektedir. Açık Eğitim Kaynakları da bu üç baş-
lıktaki çalışmaların çıktılarının birleştirilmesi ile 
oluşan bir kavramdır. 
 
Açık kaynak kodlu yazılımlar programın kay-
nak kodunun herkesin yararlanmasına açık olan 
yazılımlardır. Kullanıcılar herhangi bir ücret 
ödemeden yazılıma kullanabilmekte kendi ih-
tiyaçları doğrultusunda  ilave ve değişikliklerle 
yapabilmektedirler. Açık İçerik ise telifle koru-
nan bir eserin, telif sahibince belirli koşullar al-
tında  (genellikle söz konusu eserin kullanılması 
ile ortaya çıkan yeni eserin de aynı telif esnekli-
ği ile yayınlanması koşulu) diğer kişilerce kulla-
nılabilmesine olanak sağlayan bir uygulamadır. 
Öğrenme nesneleri ise kendi başın bütünselliği 
olan, tekrar kullanılabilir nitelikteki belirli bir 
eğitsel işleve sahip bağımsız içerik bölümleri-
dir.

AEK  kapsamında en yaygın uygulama MIT 
OCW- Açık Ders Malzemeleri girişimi olmakla 
birlikte AEK oldukça geniş bir konudur ve fark-
lı kurumlar tarafından konunun farklı yönlerine 
ağırlık veren çalışmalar ve uygulamalar yap-
maktadırlar. Aşağıda bu konuda çalışma yapan 
kurumlar ve uygulamalardan başlıcaları kurum-
ların web siteleri ve konuyla ilgili bazı yayınlar 
esas alınarak tanıtılmaktadır.

MIT-Açık Ders Malzemeleri (MIT-OCW)

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/
index.htm

Stacey (2007) tarafından da belirtildiği gibi 
MIT-OCW bir çok kişi tarafından ilk açık eği-
tim girişimi olarak kabul edilmektedir. Benzer 
şekilde Atkins ve diğerleri de  (2007) MIT-OCW  
girişimini AEK girişimlerinin bayrak gemisi 
olarak tanımlayarak bunu  MIT’nin dünyayı de-
ğiştirmeye yönelik bir projesi olarak nitelendi-
rilmektedir.

Projeyi başlatan MIT Rektörü (emekli)  Vest 
(2006) MIT-OCW girişiminin başlangıçta “in-
ternet eğitimde nasıl kullanılacaktır ve MIT bu 
konuda ne yapacaktır?” sorusu etrafında ticari 
bir e-öğrenme programı düşüncesi olarak ortaya 
çıktığını belirtmektedir. Ancak böyle bir proje-
nin ekonomik olarak olurlu görülmemesi üzeri-
ne MIT’de verilen 2000’e yakın dersin içeriğine 
bir organizasyon dahilinde açık erişim sağlan-
ması amacına yönelinmiş ve ders malzemelerini 
gelecek 10 yıl içersinde herkese açık hale getir-
me yoluna gidilmiştir. 

MIT-OCW kapsamındaki bir dersin  ana bile-
şenleri izlence (syllabus), takvim ve ders notla-
rıdır. Bunun yanında  derslerin video kayıtları, 
sınavlar, okuma parçaları ve dersin verilmesinde 
kullanılan diğer bileşenler yer almaktadır. Ders 
notları içeriğin en yoğun kesimini oluşturmak-
tadır  ve el yazısı dokümanların pdf dosyaları, 
bilgisayar sunu dosyaları, ders anlatımına ilişkin 
tahta görüntüleri gibi  çeşitli biçimlerde olabil-
mektedir. Site ziyaret bilgileri, derslerin video-
larının en çok ilgi gören ve öğretici bileşen  ol-
duğuna işaret etmektedir.

2007 yılı itibariyle bazı istatistikler aşağıdaki 
gibidir:

-  1800 dersin Açık Eğitim Kaynağı hazırlan-
mıştır, 2008’den itibaren her yıl 200 yeni ve 
güncelleme planlanmaktadır.
-  Her ay ortalama 1 milyon ziyaretçi olmuş-
tur, tercüme edilen derslerin ziyaretçi sayısı 
ise 500.000’dir.
- Ziyaretçilerin %48’i bağımsız öğrenenler, 
%32’si öğrenciler ve %17’si eğitimcilerden 
oluşmaktadır.

Hewlett  Vakfı
http://www.hewlett.org/Programs/Education/
OER/openEdResources.htm

Hewlett Vakfı adı AEK girişimleri ile birlikte 
anılan bir kurumdur. Vakıf, 2002 yılında “Yük-
sek Kalitede Öğrenme Materyallerine Erişimin 
Artırılması İçin Bilgi Teknolojilerinden Yarar-
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lanılması” hedefinin stratejik planına dahil edil-
mesinden sonra  AEK konusunda çalışmalarını 
üç eksende sürdürmektedir.

1. Yüksek kalitedeki içerik geliştirilmesi için 
finansal destek
2. Engellerin ortadan kaldırılması
3. Kullanımın teşvik edilmesi

Hewlett Vakfının  AEK girişimini  parasal ola-
rak desteklemesinin temelinde dünyada üretil-
miş olan bilginin “kamusal bir ürün” olarak gö-
rülmesi” ve  “teknolojinin, özellikle küresel ağın 
(www) herkese bu bilgiyi paylaşma, yararlanma 
ve farklılaştırarak kullanma konusunda büyük 
olanaklar sağlamasıdır.” Hedef kitle tüm dünya-
daki eğitimciler, öğrenciler ve kendi olanakla-
rıyla öğrenenledir ve bilgi teknolojileri yoluyla 
bilgiye ve öğrenme fırsatlarına erişimde eşitlik 
sağlamaya yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Rice Üniversitesi Connexions Projesi
http://cnx.org/

Craddock  (2005) Connexion girişimini Rice 
Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli-
ği profesörü Baranjuk‘un yeni ve farklı bir kitap 
yazma yönündeki kişisel isteğinin bir sonucu 
olarak ortaya çıktığını belirtmektedir.  Connexi-
ons projesi kapsamında eğitim içeriği iki ayrı bi-
çimde sunulmaktadır. Bunlardan biricisi küçük 
hacimdeki “bilgi kümesi“ şeklindeki modüller; 
ikincisi ise bu modüllerin farklı biçimlerde bir-
leştirildiği ders kitabı veya ders notlarıdır. Nisan 
2008 itibariyle 5191 modül ve bunların farklı 
birleşimlerinden oluşan 319 “eser” bulunmak-
tadır. Stacey (2007) Connexion modelini MIT 
Açık Ders Malzemesi modelinin tersi olarak 
nitelendirmektedir. Connexion kapsamında açık 
eğitim modülleri bir yazarlık aracı kullanılarak 
üretilerek depolanmakta ve daha sonra ders 
amaçları doğrultusunda birleştirilerek ve öğren-
cilerin erişimine sunulmaktadır.

Utah Üniversitesi  Açık ve Sürdürülebilir 
Öğrenme Merkezi COSL-(Center for Open 
and Sustainable Learning)
http://cosl.usu.edu/
Eğitim içeriklerine erişimin artmasına yönelik 
organize girişimlerin bir diğeri olan Açık ve 
Sürdürülebilir Öğrenme Merkezi Utah Üniver-
sitesi Öğretim Teknolojileri Bölümü içerisin-
de bulunmaktadır ve üniversitenin açık eğitim 
malzemeleri yanında  “educommons” projesi 
ile tanınmaktadır. Halen sürmekte olan proje 
bir ADM yönetim sistemi olup ADM sunmak 
isteyenlere bunu geliştirmek ve yönetmek için 
yardımcı olmaya yöneliktir.aktadır. Bu yazılım 
yoluyla kullanıcılar ders malzemelerini sistema-
tik bir yapı içerisinde  yayımlanabilir hale ge-
tirebilmektedirler. Bu sistematik içerisinde ders 
malzemelerinin bir “depo”ya aktarılması, telif 
biçiminin tanımlanması, malzemelerin ders bi-
çiminde bir araya getirilmesi, kalite güvence ve 
yayımlama aşamaları yer almaktadır.

Açık Ders Malzemeleri
(OCW)Konsorsiyumu
http://www.ocwconsortium.org/

MIT öncülüğünde başlatılan OCW girişimi za-
man içerisinde birçok ülkenin yüksek öğrenim 
kurumu  tarafından benimserek  günümüzde  19 
ülkeden 200’e yakın kuruluşun yer aldığı “Open 
Courseware Consortium” adı altında uluslarası 
bir nitelik kazanmıştır.  
Konsorsiyumun hedefleri şunlardır:

- Açık Ders Malzemelerinin  geliştirilmesi ve 
uyarlanması çalışmalarını teşvik ederek tüm 
dünyada bu malzemelere erişimi ve bunlar-
dan sağlanacak yararları arttırmak 
- Yeni  ADM projelerinin geliştirilmesine or-
tam hazırlamak
- ADM projelerinin etkinliğini arttıracak ve 
maliyetlerini düşürecek önlemler geliştirerek 
sürdürülebilir kılmak

Konsorsiyuma katılım için eğitim kurumlarının 

kendi isimleri altında ve ADM  tanımına uyan 10 
ders üreterek bunları yayınlamayı taahhüt etme-
leri yeterlidir. Kendileri içerik üretmeyen ancak 
konsorsiyum hedeflerini destekleyici faaliyet 
içerisinde olan- örneğin; çeviri veya yayımla-
ma- kurumları da üyeliği de kabul edilmektedir. 
ADM’ne  erişim tüm dünyadaki eğitimciler ve 
öğrenciler için yarar sağladığı gibi katılan eği-
tim kurumları,  bilgiye dünya ölçeğinde erişim 
sağlayarak kurumsal misyonlarına da hizmet 
etmektedirler.

AÇIK EĞİTİM 
KAYNAKLARI GİRİŞİMİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Formel ve formel olmayan eğitim sunumunda 
gittikçe yaygınlaşmakta olan Açık Eğitim Kay-
nakları girişimleri eğitim dünyasında da yeni bir 
paradigma olarak da görülmeye başlanmıştır. 
UNESCO raporunda AEK projelerinden bazıla-
rı aşağıda gösterilmektedir

- Wikipedia: Kullanıcılar tarafından oluştu-
rulmuş ve 100 den fazla dilde 1.800.000 üze-
rinde maddeden oluşan wikipedia çevrimiçi 
ansiklopedi
- Edutools ders yönetim yazılımı
- Afrika dijital kütüphanesi
- Knowledge commons
- The Open Content Alliance

Bunların dışında, örneğin  OER Commons 
(http://www.oercommons.org/) kendisini, K-12 
kurumlarından üniversitelere kadar tüm öğretim 
elemanlarının meslektaşlarının ders malzemesi-
ne ulaşmasına, paylaşmasına ve işbirliği yapma-
sına olanak sağlayan ilk açık öğrenme ağı olarak 
tanımlanmaktadır.

10 yıldan daha uzun bir süreyi geride bırakmış 
olan AEK girişimi başlangıçta elit Amerikan 
üniversitelerinin üçüncü dünya ülkelerine yö-
nelik “hayırsever” bir katkısı olarak algılanmış 
olmakla birlikte günümüzde AEK girişiminin 
eğitim ortamlarında çok daha yaygın ve etkili 

olarak katkı verdiği gözlenmektedir. AEK pro-
jeleri artmakta ve eğitimi şekillendiren yeni bir 
fırsat olarak kendini göstermektedir.

Şimdiye kadar bir çok proje gerçekleştirilmiş 
olmakla birlikte bunlar hala pilot çalışmalar 
olarak değerlendirilmektedir. Bu pilot çalışma-
lar önemli bir heyecan dalgası yaratmış olmakla 
birlikte çeşitli sorunları da beraberinde getir-
mektedir.

Atkins ve diğerleri (2007) bu sorunları aşağıda 
sıralamaktadırlar: 

- Sürdürülebilirlik
- Erişim süresi ve kesintisiz devamı
- Nesnelerin büyüklüğü ve format çeşitliliği
- Fikri mülkiyet hakları
- Bilgi işlem ve iletişim altyapısı
- Gelişmekte olan ülkelerdeki etkinin ölçeği-
nin arttırılması ve derinleştirilmesi

Ancak yine Atkins ve arkadaşları (2007) mev-
cut süreçleri “mayalanmakta olan müthiş bir 
fırtına” olarak nitelendirmektedirler. Buna göre 
AEK’na yönelik yatırımlar yapılarak daha yay-
gın bir erişim yoluyla öğrenmeye daha derin et-
kiler sağlanmalıdır. Bu da uluslar arası “Açık ve 
Katılımlı Öğrenme Girişimi”  (OPLI: Open and 
Participative Learning Infrastructure) adı altın-
da yeni bir girişim olarak şekillenmektedir. Bu 
şekilde küresel bir öğrenme ve paylaşma kültü-
rü oluşacak yeni öğrenme eko-sistemleri ortaya 
çıkacaktır.

ULUSAL AÇIK DERS 
MALZEMELERİ 
KONSORSİYUMU (UADMK)

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) girişi-
miyle başlatılan Ulusal Açık Ders Malzemeleri 
Konsorsiyumu (UADMK), 25 Mayıs 2007 tari-
hinde yapılan ve  45 üniversitenin  temsil edil-
diği Genel Kurul Toplantısında konsorsiyum 
protokolünün imzalanması ve Yönetim Kurulu 
oluşturmasıyla hayata geçmiş bulunmaktadır.  
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Yüksek Öğretim Kurulunca hazırlanan 
“Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” başlıklı 
raporda  da hayata geçirilmesinin önemi vurgu-
lanan  proje,  üniversitelerin yanında TÜBİTAK 
tarafından da benimsenmiş olup, geliştirilecek 
ders malzemelerinin proje bazında desteklenme-
si, ders malzemelerinin ULAKBİM tarafından 
oluşturulacak bir web arayüzü üzerinden sunul-
ması ve gerekli altyapı ve teknik desteğin sağ-
lanması öngörülmüştür. UADMK hakkındaki 
bilgiler ve gelişmeler geçici olarak (http://www.
tuba.gov.tr/) adresinden yayınlanmaktadır.

Yüksek öğretim sistemi içerinde Açık Ders Mal-
zemeleri (ADM) öğrencilerin dersle ilgili  kay-
naklarını  zenginleştirirken öğretim üyelerine de 
verdikleri derslerin içeriklerini benzer dersleri 
verenlerle karşılaştırma,  bunlardan yararlanma 
ve bunları geliştirme olanağı  sağlayacaktır.  Ay-
rıca kendini geliştirmek isteyen herkesin yarar-
lanabileceği açık ders malzemelerinin bu yönüy-
le yaşam boyu öğrenme için önemli bir kaynak 
oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. (Yazıcı ve 
diğerleri, 2008) 

Ülkemizde ADM  projesinin hayata geçirilmesi 
hedefine yönelik olarak kritik faktörler aşağıda  
belirtilmektedir:

Açık Ders Malzemeleri Girişimin
Üniversitelerce Benimsenmesi
Açık ders malzemelerinin üniversitelerde  
yaygınlaşması kurumsal bir strateji olarak 
benimsenmesi ve zorlayıcı değil destekleyici 
bir iklimin oluşturulması gereklidir. Bunun 
için  tüm üniversitelerin rektörlerine UADMK 
Yönetim Kurulu Başkanınca yazılan yazılarda 
konu hakkında bilgi verilmiş, konsorsiyuma 
katılan üniversitelerde  temsilcilerin 
konsorsiyumla  bağlantıda olacak kişiler 
olacağınız belirtilmiştir. Öte yandan  YÖK 
Genel Kurulu toplantısı içerisinde YÖK 
Genel Kurul üyelerine de konuyla ilgili bir 
sunuş  (http://its.metu.edu.tr/ocw1/materials/
ADMsunu22Haz07[2].ppt)  yapılmıştır.

Öğretim Elemanlarının Varolan Ders
Malzemelerinin Adm’ne
Dönüştürülmeleri ya da Yeni Açık Ders
Malzemeleri Hazırlamaları Konusunda
Teşvik Edilmeleri 
ADM projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili en 
önemli unsur öğretim üyelerinin açık ders mal-
zemesi hazırlama konusunda istekli ve üretken 
olmalarıdır. Bu amaçla öncelikle 
- Açık Ders Malzemesinin tanımı,
- Açık Ders Malzemesi bileşenlerinin neler ol-
duğu ve bunların farklı sunum biçimleri,
- Varolan ders notlarının Açık Ders Malzemesi-
ne dönüştürmek isteyenlerin bunu nasıl gerçek-
leştireceği
 konularında yol göstermek amacıyla bir dokü-
man (yönerge) hazırlanması gerekirse eğitim se-
minerleri düzenlenmesi yerinde olacaktır.
 
Açık Ders Malzemelerinin Yayımlanması
ADM’nin yayını ile ilgili olarak karar verilme-
si gereken iki husus bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi ADM’nin nerede yayınlanacağı  ikin-
cisi ise bu malzemelerin yayınlanmasına yöne-
lik teknik çalışmaların yapılması hususlarıdır. 
Birinci sorunun en makul yanıtı her üniversite-
nin kendi web sitesindeki  için bir bağlantı üze-
rinden ADM  yayınlamasıdır. Yeterli altyapısı 
olmayan üniversitelerin ise ders malzemelerini 
TUBİTAK-ULAKBİM sunucuları üzerinden ya-
yınlaması söz konusu olabilir. Öte yandan yine 
ULAKBİM üzerinden tüm üniversitelerin açık 
ders malzemelerine ilişkin bir indeks ve linkler 
olması, özellikle arama yapanlar için merkezi 
bir katalog işlevi görecektir.

Telif Hakları
ADM girişiminin temelinde kaynaklara serbestçe 
erişim, birleştirerek, düzenleyerek yeniden pay-
laşma gibi hususlar vardır ve bunlar  geleneksel 
telif hukukunda yer alan hususlar değildir. Bu 
nedenle ADM’ne yönelik Creative Commons 
adı altında bir organizasyon kapsamında yeni ve 
esnek bir telif düzenlemesine  gidilmiştir.  Cre-
ative Commons (http://creativecommons.org/) 

eser sahiplerine ortaya koyduk ları eserlerin ya-
yını için arzu ettikleri telif ibaresi kullanmala-
rına olanak sağlayan ve kar amaçlı olmayan bir 
kurumdur.  CC işaretini taşıyan bir eser için ar-
tık “Tüm hakları saklıdır” ibaresini “bazı hakları 
saklıdır” biçimine dönüştürmektedir.
Bireylerin internet üzerinde bilgiye erişme ve 
bilgiden yararlanma olanaklarının, telif yasala-
rıyla kısıtlanmakta olduğunu dikkate alan Cre-
ative Commons; sanatçıların ve tüm diğer telif 
hakkı sahiplerinin yasanın kendilerine tanıdığı 
kimi haklardan kamu lehine feragatini sağla-
yan, özel telif  lisansı sözleşmeleri hazırlamıştır. 
Böylelikle, bireylerin özgürce yararlanabilecek-
leri kamusal bilgi alanının korunması ve gelişti-
rilmesi amaçlanmaktadır. (Bayamlıoğlu, 2007)

Açık Ders Malzemeleri Projesinin Bir Uzak-
tan Eğitim Modeli Olarak Ele Alma Eğilimi 
Yüksek öğretim kurumlarında kaynak (ders ma-
teryali) sıkıntısı olması gerçeğinden hareketle 
açık ders malzemeleri projesinin bu eksikliği gi-
derebilecek yada en azından hafifletebilecek bir 
fırsat olarak değerlendirilebilir. Bunun uzantısı 
olarak  ADM’ni Uzaktan Eğitim kapsamında ele 
alma eğilimi ortaya çıkmaktadır. Uzaktan eğitim 
uygulamalarında “içerik” çok önemli bir bileşen 
olmakla birlikte ADM ve AEK uzaktan eğitim 
girişimleri değildir. Uzaktan eğitimde öğretim 
elemanları ve öğrenciler arasında etkileşim 
esastır ve ders içerikleri yanında bir öğretim yö-
netim sisteminde bütünleştirilmiş birçok eğitsel 
işlev yer alır.  Ancak yandan eğitimin nicelik ve 
nitelik yönüyle geliştirilmesi açısından uzaktan 
eğitim yüksek öğretim sistemimiz için önemli 
bir potansiyel oluşturmaktadır. YÖK tarafından 
hazırlanan Türkiye’nin Yükseköğretim Stra-
tejisi   Raporu’nda yüksek öğretim sisteminde 
kapasite yaratmak için derslerin %20-30’unun 
e-öğrenme yoluyla verilmesi hedefine de yer 
verildiği dikkate alınırsa MIT OCW benzeri bir 
proje kapsamında oluşturulmuş olan ders  içe-
riklerinin  uzaktan eğitim geçiş söz konusu oldu-
ğunda  başlangıç olabileceği gözden uzak tutul-
mamalıdır. Bu konuda “Harmon ve Jones(1999)  
tarafından önerilen model  dikkate alınabilir.]

SONUÇ
Yüksek öğretim kurumlarımızdaki öğretim üye-
lerinin  kendi kurumlarında derslerine ilişkin 
materyalleri yayınlamayı gerekli gördükleri bu 
konuda istekli oldukları görülmektedir ve bu bir-
çok üniversitede bu tür uygulamalar başlamıştır. 
Bu noktada üniversitelerimizde Açık Ders Mal-
zemelerinin hazırlanması faaliyetinin  yönetim 
tarafından bir organizasyon kapsamında teşvik 
edilmesi ve  açık ders malzemesi hazırlayacak öğ-
retim üyelerine  gerekli desteğin sağlanması için 
bir teknik destek ekibinin oluşturulması yerinde 
olacaktır. Öte yandan, tüm üniversitelere yönelik 
bilgilendirme ve eğitim etkinlikleri düzenlenme-
si, geliştirilen ders malzemelerinin merkezi ola-
rak yayınlanması/kataloglanması ve uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği çalışmaları UADMK’nun 
çalışmaları içerisinde yer alacaktır.
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1. TÜRKİYE’DE
İNTERNET VE WEB

Dünya teknolojisi geçtiğimiz yüzyılda birçok 
alanda çok büyük seviyelerde gelişim göster-
miştir. Bu gelişimin gösterildiği alanlardan 
önemli bir kolu olan internet teknolojisinin sa-
dece eğlence amaçlı değil, iş hayatında aldığı 
önemli araç kolları ile günümüzün vazgeçilmez-
leri arasına girerken “Global Dünya’ya” da yeni 
ekonomi kavramını getirmiştir.

İnternet teknolojisi ile gelen hızlı iletişim (elekt-
ronik posta, haberleşme grupları, bilgi dosya 
transferi) insanoğluna birçok fayda sağlarken, 
firmaların tüketicilere kendilerini tanıtmada et-
kili bir yol haline de gelmiştir. 

İnternetin bilgi iletişimi haricinde güçlü bir da-
ğıtım ve ticaret ağ gücünün etkisi tüm firmalar/
müşteriler tarafından tanınması ile firmaların 
kendilerini yeni bir alanda tanıtma imajı doğ-
muş, var olan ürünlerin internete uyarlanması 
yapılırken, doğrudan internet üzeri satış yapı-
lacak ürünlerin tasarlanması da başlamıştır. Bu 
şekildeki ticari anlayışı yakalayan kuruluşların 
oluşturdukları ekonomik ağlar sayesinde daha 
düşük maliyetle, daha ucuz ürünü çok daha kısa 
zamanda müşteriye tanıtma, satma ve ulaştırma 
yolları bulunmuştur. 

Bu tür faydaları bünyesi içinde kullanan kuru-
luşların, müşterilerine daha fazla hizmeti daha 

kısa sürede iletmesi aynı sektörde bulunan diğer 
firmalarında bu teknolojik imkânları müşterile-
rine sunma gerekliliğini ortaya koymuştur. Fir-
malar artık sadece internet sitesine sahip olma-
nın değil internet üzerinden gerekli tüm hizme-
tin verilmesi gerekliliğinin önemini kavramaya 
başlamışlardır.  

1.1. Türkiye’deki İnternet’in Durumu
İnternet Türkiye’de önemi çok kısa sürede fark 
edilip yararlanılmaya başlanmıştır. 2000 yılın-
da kullanıcı sayısı 1.785.000 olan internetin, 
1 yıl İçinde % 100’den fazla hızlı yükselişini, 
2003’ten 2004’e geçişte de sürdürdü. 2005 yı-
lından itibaren 12 milyondan fazla kullanıcı 
Türkiye’de internet kullanırken, 2007 yılında 
bu rakamın 16 milyon civarı olması bekleniyor 
(Şekil 1 – Şekil 2).
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T ürkiye'de 2000-2007 Yılları Aras ı B ilgis ayar S ayıs ı ve İnternet Abone R akamları (x1000)
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Şekil 2: Türkiye’de 2000-2007* Yılları
Arası Bilgisayar Sayısı ve İnternet

Abone Rakamları (x1000)

The Roper Reports Worldwide adlı Amerikan 
strateji şirketinin 30 ülkede yaptığı araştırmada, 
Türkiye, internet kullanıcı sayısı son iki yılda en 
hızlı artan ülke olarak gösterilmiştir. 

Araştırmaya göre bilgisayar ve internet pazarın-
dan en çok gelir elde eden beş ülke sıralamasın-
da Japonya ilk sırada, Türkiye ise ikinci sırada 
yer almaktadır. Türkiye’yi Tayvan, Almanya ve 
Suudi Arabistan izlemiştir. Son iki yılda internet 
kullanımındaki gelişmeler kategorisinde yapıl-
mış olan değerlendirmeye göre de Türkiye, 30 
ülke arasında internet kullanıcı sayısı en hızlı ar-
tan ülke olarak gösterilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de 
internet kullanımının 2005 yılında % 19, 2007 
yılında % 21,1 olduğu belirtilmiştir.

Araştırma sonucunda, nüfusunun % 44’ü inter-
net kullanan ABD, son iki yılda kullanıcı ora-
nındaki artış hızı ile Türkiye’nin ardından İkinci 
sırada yer almaktadır. Bu rakamlardan daha da 
önemlisi, internet kullanıcılarının demografik 
yapı, eğitim düzeyi ve kazanç bakımından de-
ğişiklik göstermeye başlamış olmasıdır. Yeni 
internet kullanıcıları çoğunlukla daha az eğitim-
lidirler.

Kullanıcıların daha yaygın hale gelmesiyle inter-
net sitelerini kullanmanın etkisi pazar iletişimi 
açısından artması beklenmektedir. İnternetin eş-

siz yetenekleri firmalara kendi hedef müşteriyle 
doğrudan iletişim imkânı sağlamıştır. Türk top-
lumunun internetle tanışması sadece birkaç yıl 
öncesine dayanmasına rağmen, internet kullanı-
mı için gerekli olan teknolojik altyapının sürekli 
gelişmesiyle, internet kullanımı ülkemizde de 
her alanda büyük bir hızla yaygınlaşmaktadır. 

Özellikle 1999 yılından itibaren internet kullanı-
cılarının sayısındaki hızlı artış, Türkiye’deki şir-
ketleri de internet ortamına girmeye zorlamıştır.

Bu gelişim daha hızlı internet bağlantı ihtiyaç-
larının oluşmasının dışında ileri teknoloji içeren 
yeni bilgisayar yapılarına da ilgiyi arttırmış ve 
bilgisayar alım ve yenileme rakamlarının yük-
selmesini de sağlamıştır (Şekil 3). 
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Şekil 3: Yıllara Göre İnternet/Bilgisayar
Penetrasyon Oranları

İnternetin hızı yükselişi Türkiye’de hizmet ve-
ren internet servis sağlayıcılarının, etkin portal 
sayılarının ve kişisel ve kurumsal portal sayı-
larının artışını doğrudan etkilemiştir. Bu gün 
Türkiye’de kullanılmakta olan 1000’e yakın 
etkin haber, doküman ve bilgi içerikli portal hiz-
met vermektedir (Tablo 23). 

Tablo 1: Türkiye’de hizmet veren İnternet Servis 
Sağlayıcı, Portal ve Web Site Sayıları

 Adet
İnternet Servis Sağlayıcı 250
Etkin Portal 1000
Web Sitesi (“tr” uzantılı) 122.800
Web Sitesi (com, net, org vs) 
(tahmini) 12.280.000

2. nic.tr ALAN ADI
SATIŞ ORANLARI

Nic.tr 1991 yılında kurulduğundan beri alan 
adları satışlarını sürdürmektedir. 1991 – 1996 
yılı aralığında toplam alan adı satışı 11.103 
adet olarak görülmektedir. 1997 yılında “com.
tr” uzantısı alan adı satışı 4.119 adet olmuştur. 
1998 yılında toplam “com.tr” satışı 8.069’a 
yükselirken “gen.tr” alan adı satışları da 887’ye 
yükselmiştir. 1999 yılında toplam “com.tr” sa-
tışı 12.693’e yükselmiştir. Bu rakam 1999 yılı 
toplam satışının % 80,6’sını oluştururken onu 
1.466 adet alan adı satışı yapılan “gen.tr”  % 9,3 
oranı ile takip etmiştir. 2000 yılında toplam sa-
tışın % 77,9’unu oluşturan “com.tr” alan adı sa-
tışı 18.626 adet yapılmıştır. Onu 2.971 alan adı 
satışı ile takip eden “gen.tr”’nin satış oranı % 
12,4’e yükselmiştir. Hızlı bir yükseliş gösteren 
“org.tr” alan adı 1.108 adet satılarak % 4,6 orana 
ulaşmıştır.  2001 yılında “com.tr” alan adı satışı 
25.085 adet olmuş ve toplam satışın % 76,8’ini 
oluşturmuştur. Onu 4.309 adet alan adı satışı ve 
% 13,2 oranla “gen.tr” takip etmiştir. % 4,5 oran 
ve 1.492 adet alan adı satışı yapılan “org.tr” on-
ları takip etmiştir 

Nic.tr 2002 yılında 31.349 adet “com.tr” alan 
adı satmıştır. Bu alan miktar toplam satışın % 
75,6’sını oluşturmaktadır. Yine bu yıl % 14 ora-
nı olan “gen.tr” alan adının toplam satış adedi 
5.825’tir. % 4,6 oranı olan “org.tr” için 1.934 
adet, % 3,1 oranı olan “gov.tr” için 1.304 adet 
alan adı satışı yapılmıştır. 2003 yılı ile birlikte; 
av.tr, bel.tr, biz.tr, info.tr, name.tr, pol.tr, web.
tr alan adları da hizmete girmiştir. 2003 yılında 
yine en fazla ilgi gören alan adı  “com.tr” alan 
adından 38.214 adet satış yapılmış ve toplam sa-
tışın % 69,8’i elde edilmiştir. Bunu % 12,9 satış 
oranı ve 7.079 adet alan adı satışı ile “gen.tr” 
ve % 5,1 satış oranı ve 2.814 adet alan adı satışı 

ile “web.tr” takip etmiştir. 2004 yılında “com.
tr” alan adı satışları % 71,8 yükselişe ve 44.754 
adet satışa ulaşmıştır. Onu 2003 yılına göre dü-
şüş gösteren % 9,5 oranla ve 5.932 adet alan adı 
satışı ile “gen.tr” ve % 4,1 oranla ve 2.596 adet 
alan adı satışı ile “gov.tr” takip etmiştir. 2005 
yılında “com.tr” alan adı satışları % 72,5 yükse-
lişe ve 53.512 adet satışa ulaşmıştır. Onu % 8,8 
oranla ve 6.516 adet alan adı satışı ile “gen.tr” 
ve % 4,5 oranla hızlı yükseliş gösteren ve 3.352 
adet alan adı satışı ile “k12.tr” takip etmiştir. 
2006 yılı alan adları alımında çok iyi çıkış sağ-
lanan bir yıl oldu. “com.tr” alan adı satışları % 
69,2 yükselişe ve 89.413 adet satışa ulaşmıştır. 
Hızlı yükselişini sürdüren “k12.tr” alan adı % 
7,2 oran ve 9.381 adet alan adı satışı ile 2006 yılı 
en fazla satılan ikinci alan adı olmuştur. Onu % 
6,5 oranla ve 8.409 adet alan adı satışı ile “gen.
tr” izlemiştir. 2007 yılı Nisan ayına gelindiğinde 
“com.tr” alan adı satışları 83.717’ye ulaşmıştır. 
Onu 8.927 ile “gen.tr” ve 8.577 adet satışı ile 
biraz düşüş gösteren “k12.tr” takip etmiştir 

Yıllara göre toplam satış rakamlarına ve pe-
netrasyon oranlarına bakıldığında, 1998 yılın-
da toplam 9.944 alan adı satın alınmış ve 1997 
yılına göre % 219, 8 penetrasyon oranı bulun-
maktadır ki bu alan adı alımlarında en yüksek 
performans olarak göze çarpmaktadır. Onu takip 
eden 1999 yılın 15.745 alan adı alımı % 158,3 
penetrasyon oranı ve 2000 yılı için 23.889 alan 
adımı % 151,7 penetrasyon oranları da yine en 
yüksek oranlardandır. Bu yıldan itibaren yükse-
liş oranlarındaki düşüş 2006 yılına kadar devam 
etmiştir. 2006 yılında 129.207 alan alımı ve % 
175,1 penetrasyon oranı ile güçlü bir yükseliş 
gösteriken 2007 yılı dördüncü ayında şimdiden 
% 100’e yaklaşmıştır. Bu orana bakıldığında 
yılsonuna doğru % 160 – 170 arası bir yükseliş 
beklenmektedir (Tablo 4).
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Tablo 4: Yıllara Göre Toplam Alan Adı Alım 
İstatistikleri ve Penetrasyon

Oranları 1997 – 2007
   

 Toplam Alan 
Adı Alım Penetrasyon Oranları

1997 4.524 -

1998 9.944 % 219,8

1999 15.745 % 158,3

2000 23.889 % 151,7

2001 32.639 % 136,6

2002 41.445 % 127,0

2003 54.717 % 132,0

2004 62.324 % 113,9

2005 73.781 % 118,4

2006 129.207 % 175,1

2007 122.800 % 95,0

Kaynak: Nic.tr, Nisan 2007

3. İNTERNET’TE AVRUPA
BAZINDA TÜRKİYE
İnternet kullanıcı adedine göre Avrupa’da yapı-
lan ölçümlerde 50 milyon kullanıcı adedi ile Al-
manya ilk sırda yer almaktadır. Nüfusunun ya-
rısından fazlası internet kullanan İngiltere 37,6 
milyon kullanıcı ile ikinci sırada bulunmaktadır. 
Nüfusunun yarısı internet kullanıcısı olan Fran-
sa, 30 milyon kullanıcı ile üçüncü sırayı aldı. 

Türkiye ise gelişimini hala sürdürmektedir. 2007 
yılında 16 milyon kullanıcıya ulaşan Türkiye 
yedinci sırada yer almaktadır.  

İnternet kullanıcısı çok fazla olan ülkelerde bile 
ölçülmesi gereken değerlerden biri kullanım 
oranlarıdır. İnternet kullanıcılarının en etkin 
şekilde internette kalma süresine göre en fazla 
performans gösteren ülkelerin başında % 27,7 
oranı ile Romanya gelmektedir. Almanya’da 
bulunan çok fazla internet kullanıcısı interneti 
sadece günlük değil etkin şekilde kullandığını 
göstermiş ve % 20 internet kullanım oranı bu-

lunmaktadır. Üçüncü sırada görünen İngiltere de 
bu oran % 14,9 olarak görülmektedir. 

Türkiye de etkin şekilde internet kullanım ora-
nı % 5,1 olup Avrupa’da en fazla kullan ülkeler 
arasında dokuzuncu sırayı almıştır. 

İnternet kendini devamlı geliştirirken onu kulla-
nan topluluklarında gelişmesini ve o toplulukta-
ki kullanıcı sayısının yükselmesini sağlamakta-
dır. Bu açıdan bakıldığında Avrupa’da internet 
kullanımında en fazla gelişim gösteren ülke % 
11.420 gelişim oranı ile Bosna Hersek’tir. İkinci 
sırada ise % 7.420 oranı ile Arnavutluk gelmek-
tedir. Ukrayna ise en fazla internet gelişimi gös-
teren ülkeler arasında % 2.539,1 oranı ile üçün-
cü sırada yer almaktadır.

Türkiye internete çok sıcak bir ülke olup kendini 
bu alanda geliştirmekte ve gelişmeye aç oldu-
ğunu göstermektedir. İnternet kullanım gelişim 
oranı %  700 olan Türkiye sekizinci sırada ken-
dine yer bulmaktadır.  

Penetrasyon oranı bir ülkenin interneti ne kadar 
kullandığının en doğru verilerini sunmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında nüfusu az ancak internet 
kullanıcı adedi çok fazla olan İzlanda 300 bin 
nüfusu buna karşılık 260 bine yakın internet kul-
lanıcısı ve buna bağlı olarak % 86,3 penetrasyon 
oranı ile ilk sırada görülmektedir. Penetrasyon 
oranına göre en fazla performans gösteren ikinci 
ülke ise % 75,6 oranı ile İsveç’tir. Portekiz’de 10 
milyondan fazla nüfusunun 7,8 milyonu internet 
kullanıcısı olarak görülmekte ve buna bağlı ola-
rak da internet penetrasyon oranı % 73,8 olarak 
görülmektedir. 

Hala gelişimini sürdüren Türkiye, 75 milyon-
dan fazla nüfusu buna karşılık 16 milyonu geç-
miş internet kullanıcısı ile % 21,1 penetrasyon 
oranına sahiptir. Bu oranla Türkiye Avrupa’da 
penetrasyon oranına göre en fazla performans 
gösteren ülkeler sıralamasında 41’inci sırada yer 
almaktadır.

4. DÜNYADA İNTERNET VE WEB
Web’e şöyle bir baktığımızda geleneksel, artık 
kullanıcıyı tatmin etmeyen ancak bunun yanın-
da çatlakları her tarafından görülen büyük tica-
ret binasının yanına kurulmuş kaçak bir baraka 
gibi biranda ortaya çıkmıştır. İnterneti ilk kul-
lanmaya başladığım 1992 yılında dünya’da ço-
ğunlukla üniversiteler ve askeri üstlerle önemli 
birkaç kuruluşun kullandığı görülmekteydi. Za-
ten interneti kullananlarda belirli bir çevredeki 
insanlardan oluşuyordu bunların dışındakilerin 
büyük kısmı bırakın interneti kullanmayı bilgi-
sayarı bile açamıyorlardı. İşte o günlerde inter-
netin ileride çok büyük bir kitlelere hitap edece-
ğine inanmış kişilere dudak altında küçümseye-
rek gülenlere ben bugün üzülmekteyim. Çünkü 
o kişilerin büyük çoğu çağın yeniliklerine ayak 
uydurmakta bile zorlanmaktalar. 

İnternetteki kullanıcı bazlı ortamların çoğalması 
ve kullanıcı tabanlı programları internet orta-
mına kolaylıkla aktarılması internet kullanıcı 
sayısının artmasını da sağlamıştır. 1992 yılında 
internete bağlı olan bilgisayar sayısı yaklaşık bir 
milyonken bu gün bu sayı, 1.115 milyara ulaş-
maktadır.

Internet’in ülke bazlı kullanım sayılarına ba-
kıldığında, son dönemde çok hızlı çıkış yapan 
Asya’da Çin’in 400 milyar, Avrupa’nın 315 mil-
yar ve Kuzey Amerika’nın da 234 milyar kul-
lanıcıya ulaştığı görülmektedir. Toplam internet 
kullanımının % 35,8’i Asya’dan gerçekleştirilir-
ken bunu % 28,3 oranla Avrupa ve % 20,9 oranı 
ile de Kuzey Amerika izlemektedir. Kullanıcı 
gelişim oranlarına dikkat edildiğinde, en fazla 
gelişim sağlayan ülke % 638,4 ile Afrika ülke-
leri görünürken, kalkınmaya yeni yeni başlayan 
ve dünya internet kavramı ile tanışan yeni Orta 
doğu ülkelerinin gelişim oranı da % 491,4’e 
ulaşmıştır.    

Bir ülkenin internet ile ilişiğini en iyi değerlen-
dirilecek veri, o ülkeye ait internet penetrasyon 
oranlarıdır. Penetrasyon oranı % 60’ın üzerinde 
olan ülkeler internet doygunluğu daha yüksek 

ülkelerdir ve internet üzerindeki yeni teknoloji-
lere çok daha kısa sürelerde entegre olup kulla-
nabilir hale gelebilirler. Penetrasyon ölçümü ya-
pılan ülkelerde yaşayan insanların ne kadarının 
internet kullanabildiği ya da internet ile günlük, 
haftalık ya da ayda bir bile olsa kullanma genel 
oranlarına ulaşılabilir. Bu açıdan bakıldığında 
tüm dünyada en fazla penetrasyon oranına sa-
hip ülke 299.076 nüfuslu ve 258.000 internet 
kullanıcısına sahip olup % 86,3 oranı ile İzlan-
da görünmektedir. Onu % 75,6 oranı ile İsveç 
takip etmektedir. İsveç’te 9 milyona yakın nü-
fusun yaklaşık 7 milyonu interneti etkin şekilde 
kullanmaktadır. En fazla performans gösteren 
ülkelerin üçüncü sırada % 74,9 oranı ile Yeni 
Zelanda bulunmaktadır. Kullanım gelişim oranı 
bir yıl evveline göre % 285,5 artış gösteren Yeni 
Zelanda’nın 4.250 bin nüfusun 3.200’ü aktif in-
ternet kullanıcısı olarak görünmektedir. 

Türkiye’nin penetrasyon oranı % 21,1 görünür-
ken en iyi performans gösteren ülkeler sırala-
masında 41’inci sırada kendine yer bulmaktadır. 
Ancak % 700,0 olan gelişim oranına bakıldığın-
da bu sıranın önümüzdeki yıllarda daha da yük-
seleceği görülmektedir.

İnternet değerlendirmesinde en önemli veriler-
den biri bir ülkede ne kadar internet kullanıcısı 
olduğudur. İnternet kullanıcı adedine en göre 
en performanslı ülkelere bakıldığında ilk sırada 
internetin kalbi ABD, 211 milyon kullanıcı ile 
görülmektedir. 2006 yılına göre % 121,4 geli-
şim oranına sahip olan ABD’nin doygun penet-
rasyon oranı ise % 69,9 dur. İnternetin ve bilişim 
sektörünün yeni merkezi Çin’de internet her ne 
kadar halka yeterli şekilde ulaşmasa da % 10,4 
penetrasyon oranı ve 137 milyon internet kulla-
nıcısı dikkat çekmektedir. Çin’in % 508,9 geli-
şim oranına bakıldığında nüfusun internete ilgisi 
önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. Tekno-
lojik gelişimin kalbi Japonya’da da internet etkin 
bir şekilde kullanılmaktadır. 86 milyondan fazla 
internet kullanıcısı olan Japonya’da nüfusun % 
67’den fazlası internet kullanmaktadır. 
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Dikkat çekilmesi gereken başka bir ülke de be-
şinci sırada ki Hindistan’dır. Birçok teknoloji 
firmasının fabrikalarla donattığı Hindistan’a 
yanında interneti de getirmesi, halkın ilgisini 
arttırmakta ve iş olasılığının, doygun maaşın 
edinilmesi için internete ilginin hızla artması 
dikkat çekmektedir. Şu anda nüfusun % 3,5’i 
yani yaklaşık 40 milyon internet kullanıcısı olan 
Hindistan’ın internet gelişim oranı da % 700 
olarak görülmektedir.

İnternet kullanıcı adedine göre ABD ilk sırada 
yer alırken 211 milyon kullanıcının tüm dünya-
daki oranı % 18,9 olarak görülmektedir. 137 mil-
yon internet kullanıcısı olan Çin’de bu oran  % 
12,3, 87 milyona yakın internet kullanıcısı olan 
Japonya’da ise % 7,7 olarak görülmektedir.

İnternet kullanıcı adedine göre en fazla perfor-
mans gösteren ülkeler sıralamasında on altıncı 
sırada olan Türkiye’nin dünyadaki kullanıcı ora-
nı yüzdesi % 1,4 iken bu rakamın beş yıl içinde 
% 2,0’a çıkması beklenmektedir.

Nüfus internet gelişimini etkileyen önemli kol-
lardan biridir. Çok nüfuslu yeni sanayileşen 
ülkelerde emek işçi bedelinin düşük olması bir-
çok teknolojik firmanın bu ülkelere kaymasına 
da yol göstermiştir. Nüfusun artışı ile internet 
kullanımının gelişim oranın eş ölçülerde artışı, 
popülasyonu yüksek olan ülkelere ilgiyi daha 
da arttırmıştır. Bu açıdan bakıldığında interne-
tin gelişim etkisini gösterecek en çok nüfuslu 
ülkelerden Çin 1.320 milyon nüfusu ve dünya 
nüfusunun % 20 oranı ile internette en fazla ilgi 
gören ülkelerden biridir. Çin’in nüfusu 2050 yı-
lında 1,5 milyara ulaşması beklenmektedir. Bu 
oranda internet kullanıcı sayısında da gözle gö-
rülür bir artış olacaktır. Yine popülasyonu yük-
sek olan ülkelerden Hindistan’da ise nüfus artı-
şı çok daha hızlı olacaktır. Buna göre büyüme 
oranı 1,7 olan Hindistan’da 2050 yılı beklenen 
nüfus 1,6 milyarı geçecektir.

İnternet gelişimi hızla devam etmektedir. An-
cak özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde geli-

şim oranı daha fazla görülmektedir. Bunun en 
büyük sebebi olarak nüfusun çok az kitlesi in-
ternetle uğraşırken, internete gösterilen küçük 
oranlardaki ilgiler kullanım gelişim oranlarında 
büyük yükselişler göstermektedir. Nüfusu 12,5 
milyona yaklaşan Mayotte, hem Dünyada hem 
de Afrika’da % 44900 oranıyla internette en faz-
la gelişim gösteren ülke olarak görülmektedir. 
Bunu % 29900 oranla Myanmar ülkesi takip et-
mektedir. Avrupa’dan Bosna Hersek % 11633,3 
oranı ile hızlı bir yükseliş göstermiştir ve 4,7 
milyona yaklaşan nüfusunun 8 bini internet kul-
lanmaya başlamıştır. 

Türkiye dünyada internet kullanıp en fazla geli-
şim gösteren ülkeler sıralamasında çok yukarı-
larda olmasa da % 700 gelişim oranı ile 65’inci 
sırada görülmektedir. 

İnternete birçok ülkeden kullanıcı girdiği için, 
her kullanıcıya hitap edecek dillerde içerik sağ-
lama gerekliliği de bulunmaktadır. Her ne kadar 
internetin dili İngilizce olarak bilinse de son yıl-
larda daha fazla ilgi gösteren ülkelerin kullanıcı-
larına yönelik olarak da o ülkeye ait dil destekli 
içerikler de oluşturulmaktadır. İngilizce % 29,5 
oranı ile hala internette en fazla kullanılan dil 
olarak görülmektedir. Yaklaşık 329 milyon ki-
şiye hitap eden İngilizcenin gelişim oranı ise % 
139,6 olarak görülmektedir. İnternet’te hızlı bir 
atağa kalkan Çin, yanında kendi içerikli web si-
telerini de getirmektedir. Hatta buradaki aç kul-
lanıcının ilgisinin çekmek isteyen bir sürü etkin 
ve bilindik web sitesi ekstra dil hizmetleri ara-
sına Çince içerikleri de eklemeye başlamışlar-
dır. % 14,3 kullanıcı yüzdesine sahip olan Çinin 
yaklaşık 159 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 
% 392 oranla yakın zamanda bu kullanıcı ade-
dinin çok daha fazla yükselmesi ve daha fazla 
Çince sayfalar göreceğimiz kesindir. İspanyolca 
kullanıcı yüzdeleri arasında üçüncü sırada yer 
almaktadır. Bunun özellikle ABD’de yaşayan 
birçok İspanyol’un, İspanyolcaya ekledikleri 
İngilizce kelimelerle oluşturdukları “Spanglish” 
dili ile doğrudan etkisi vardır. Devamlı İngilizce 
dilini görmek istemeyen İspanyolların içerikle-

rinin gelişim oranı % 260,8 dir.

Dikkat çeken bir diğer dilde Arapçadır. Yüzdesi 
2,6 ile diğer dillere nazaran en düşük görünse 
de, Arapçanın internetteki gelişim oranı % 931,8 
dir. Bu oranın bu kadar yüksek olmasında petrol 
zengin birçok Arap tüccarının dikkatini çekecek 
ve internet üzerinden ticarette hizmetlerin kolay 
anlatılmasında büyük etkisi olduğunu düşün-
mekteyim.   

5. İNTERNETİ KULLANANLAR
İnternetin, Türkiye’de kullanılmaya başlanılma-
sından beri kullanıcıya sunulan internete ulaşma 
yollarının gelişmesi ve değişmesi gibi, yaş ve 
cinsiyete göre de internetin kullanım rakamları 
değişmiştir (Şekil 4).
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Şekil 4: Türkiye’de İnternet Kullanıcılarının 
Yaşa/Cinsiyete Göre Dağılım Oranları

İnternet tam bir meydan alanıdır. İnternet’ten 
alışveriş yapılabilir, değişik sayfalarda gezile-
bilir. İnternet büyük geniş bir platformdur, ama 
internette gerçekleşen sadece web sayfalarında 
gezinmek değildir, bunun yanı sıra içerik akta-
rımını, bir şeyler öğrenilen büyük kütüphane ni-
dasını, insanların iletişim kulübü hizmetini, ko-
caman bir alışveriş marketi görünüşü de sunar. 
Bu açıdan bakıldığında internet herkesin almak 

istediği hizmet için bir şey ifade eder ve bu ifa-
delere göre kullanım amaçları da değişir. 

İnternetin oluşumunun başında pek ilgi çek-
meyen, ilkel, caydırıcı bir şey söz konusuydu. 
Ancak internet insanların birbirleri ile kısıtlama 
olmaksızın kolaylıkla iletişim kurabilme halini 
aldığı zaman çok fazla kişi tarafından talep edi-
lir hale geldi. Grafik kullanıcı ara yüzleri orta-
ya çıkana kadar hiçbir ticari beklenti olmadan 
gelişen bir kültür oluşmuş oldu. Bu kültür öyle 
güçlü gelişip ve teknolojinin hızlı gelişimi ile 
kendini yeniledi ki ticari beklentilere hayır diye-
mez hale geldi. Bu sebepten bu gün her ekono-
mik statüden her kesim insan internete ilgi duyar 
oldu. Türkiye’de de bu ilgi günden güne artmak-
ta ve her statüden her kesim insan kendi bütçesi 
doğrultusundan internetin bir ucundan tutmayı 
arzulamaktadır (Şekil 5).  
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Şekil 5: Türkiye’de Gelecek 12 Ayda İnternet 
Kullanmayı Düşünenler

İnterneti ziyaret eden tüm statülerden tüm ziya-
retçi toplulukları belirli konuları içeren siteleri 
ziyaret etmektedirler. Bu ziyaretler kendi zevk 
ve ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedir. 

6. İNTERNET PAZARI
Endüstri devrimin büyük taşları yıkıldığında, 
yıkımın getirdiği kara soğuğu internet denilen o 
yeni doğan çocuk ısıtmaya başlamıştı. Kimileri-
nin bu aletlerin hesap makinesinden ileri gide-



XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

182

XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

183

meyeceğini düşündüğü o yıllarda inceden ince-
ye büyük bir pazarın oluştuğu çok az kişi tahmin 
edebilmişti. 

Teknolojinin hızlı gelişimi ile sonradan hızlıca 
ve sıkça konuşulamaya başlanan bu pazar, şir-
ketlerin küresel çaptaki ticaretlerinin en büyük 
silahlarından biri haline geldi. Ticaret/Alışveri-
şin internettin göbeğine oturduğu günümüzün 
temelleri oluşmuştu. Türkiye hızlıca benimsedi-
ği internet kavramının içinde bulunduğu pazara 
girmekte gecikmemiştir.     

Ayrıntılı bakacak olursak Türkiye’de büyük bir 
kesim internetten alışveriş yapılabildiği konu-
sunda bilgi sahibidir (Şekil 6). 
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Şekil 6: Türkiye’de İnternet Yoluyla
Alışverişten Haberdar Olma Oranı
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Şekil 7: Türkiye’de İnternet Yoluyla
Alışveriş Yapma Oranı

Ancak internette alışveriş kavramı bankaların ve 
satış sitelerinin sağlayamadığı güven nedeni ile 
fazla ilgi görmemektedir (Şekil 7).

Kullanıcılar açısından önemli olan internet pa-
zarı ürünü pazarlayan firmalar tarafından da 
önemli bir hale gelmiştir. Türkiye’de firmalar 
kendi isimlerini duyurmak için pazarlamaya 
ayırmış oldukları bütçelerin bir kısmını interne-
te aktarmaya başlamıştır (Şekil 8).  
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Şekil 8: Türkiye’de İnternet Yolu ile Pazarlama 
Faaliyetlerinde Bulunan Firmaların

Yapılandırılması

Firmalar birçok sebeple internet üzerinde pazar-
lamayı seçmektedirler. Bunların en önemlileri 
arasında yeni bir satış kanalı yaratma ve müşteri 
kazanma gelmektedir (Şekil 9). 
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Şekil 9: Türkiye’de Firmaların İnternet Yolu ile 
Pazarlama Faaliyetlerinde Bulunma Nedenleri

Türkiye’de pazarlama faaliyetlerini yapan fir-
maların yarısına yakını 1 yıldan az süre ile 

yürütmektedirler. Bu da uzun zamanlı internet 
pazarlama planlaması konusunda doğru şekilde 
yönlendirilmediklerini göstermektedir
(Şekil 10). 
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Şekil 10: Türkiye’de Firmaların İnternet
Yoluyla Pazarlama Faaliyetlerinde

Bulunma Süreleri

Gelişen teknolojinin firmalara sunduğu avantajlı 
yüzünden, firmaların faydalanma zorunluluğu 
kaçınılmaz bir durumdur. Gelişime ayak uy-
duramayan firmaların uyduranlardan geri kal-
maya mecburdur. Firmaların ürünlerini, uygun 
olabilecek her çeşit etkin pazarlama yöntemi ile 
müşteriye ulaştırması gerekmektedir. Bu etkin 

pazarlama yöntemlerinden biri olan internet’in 
doğru kullanılıp ve stratejik planlaması doğru 
yapılandırılıp ilerlendiği takdirde geri dönüşleri 
hızlı ve verimli olacaktır. 

İnternet sayfalarında firmaların sadece iş yer-
lerini, yöneticilerini tanıtma döneminin artık 
geçtiği ve doğru şekilde pazarlama yolları ile 
müşterilere ulaşma yollarının kullanılması ge-
reklidir. Günümüzde birçok önemli firmanın in-
ternet sayfalarında müşterilerini etkilemek için 
çeşitli bileşenleri kullanması bunun en büyük 
örneğidir. Gelecekte birçok satışın doğrudan ve 
sadece internet üzerinden olacağını düşünürsek 
bu tür bir yapıya ayak uydurmak gerçekten ve-
rimli olacaktır. 

Firmalar internette artık kendi isteklerine göre 
değil, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre, taleple-
rin karşılanmasına yönelik ve sorunların en kısa 
sürede çözülmesi sağlayacak yapılar oluşturma-
lıdır. Unutulmamalıdır ki “internetteki evinizin 
hem kocaman bir giriş kapısı hem de kocaman 
bir çıkış kapısı vardır, önemli olan misafirlerini-
zi evinizde her zaman huzurlu bir şekilde misafir 
etmektir.”
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ÖZET
Ülkemiz internet hizmetleri piyasasında toptan 
sevide altyapı (omurga) işleticisi konumunda 
Türk Telekom tek başına faaliyet göstermekte 
ve bu işletmecinin iştiraki konumunda bulunan 
TTNet A.Ş.’ de perakende seviyede hizmet ver-
mektedir. Söz konusu işletmecinin, perakende 
düzeyde genişbant internet hizmetleri piyasa-
sında yaklaşık yüzde yüze yakın piyasa payına 
sahip olması ise beraberinde düzenleyici gözeti-
mi gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada ex post (ar-
dıl) müdahalelerin yanı sıra ilgili piyasada çok 
büyük oranda piyasa payına sahip işletmecinin 
tarife onayı gibi ex ante (öncül) düzenlemelere 
tabi olması açısından yapılan piyasa analizi ele 
alınarak, bazı hususlara değinilmektedir. Çalış-
ma kapsamındaki temel sonuç ise ilgili piyasada 
hem ex ante hem de ex post düzenleme yetkisi-
ne sahip Telekomünikasyon Kurumunun piyasa 
analizini biran önce tamamlayarak, piyasa gö-
zetimini daha etkin bir şekilde devam ettirmesi-
nin gerekliliği olmuştur. Diğer taraftan ex post 
bağlamda diğer düzenleyici kurum olan Reka-
bet Kurumu ile işbirliğinin, önem arz ettiği ve 
bu iki Kurumun, piyasada rekabetin artırılması 
sürecinde, koordineli bir şekilde çalışmalarının 
gerekliliği de vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet Servis Sağla-
yıcılığı, Ex ante- Ex post düzenleme, Toptan ve 
Perakende Piyasa.

(*) Bu yazıda ifade edilen görüşler yazara ait 
olup, hiçbir suretle Telekomünikasyon Kurumu-
nun görüşleri şeklinde yansıtılamaz.

1. GİRİŞ
Ülkemiz internet hizmetleri piyasasında Teleko-
münikasyon Kurumundan yetkilendirme alarak 
faaliyet gösteren 73 kadar kablolu ve kablosuz 
internet servis sağlayıcı bulunmaktadır. Kablo 
şebekesinden internet hizmeti sunan tek işlet-
meci ise aynı zamanda bu şebekeye sahip olan 
Türksat A.Ş.’ dir. Büyük çaplı internet ağ işlet-
mecileri genel olarak omurga sağlayıcı olarak 
isimlendirilmektedir. Diğer yandan bu altyapı-
ların omurga olarak nitelendirilebilmeleri için 
geniş coğrafi alana yayılmış olmaları ve küçük 
çaplı internet servis sağlayıcılarına (İSS) trafik 
taşıma hizmeti vermeleri gerekmektedir. Omur-
ga sağlayıcının İSS’lere sağladığı bu ana hizmet 
sektörün toptan pazarını oluşturmakla beraber 
teknolojinin getirdiği imkânlar sayesinde bu iş-
letmeciler sıkça perakende internet hizmetleri 
sektöründe de faaliyet göstererek dikey bütün-
leşmeye yol açmaktadır. Perakende seviyede 
sunulan internet erişim hizmetlerinin toptan se-
viyede karşılığı bulunmakta ve ülkemizde söz 
konusu hizmetler Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
(Türk Telekom) tarafından sunulmaktadır. Pera-
kende seviyede bir İSS’nin yaptığı iş ise kendi-
sine ait bilgisayar donanımı ve yerel şebekeden 
kiraladığı hatlar aracılığı ile kullanıcıları yerel 
ve uluslararası internet omurgalarına taşımak 
olarak ifade edilebilecektir. Diğer bir deyişle 
İSS’lerin kullanıcıya sattığı bu hizmet internet 
sektörünün perakende pazarını oluşturmaktadır 
[1]. Piyasada genellikle toptan hizmet sunumu-
nu yapan işletmecinin ya kendi ya da ortak ol-
duğu işletmeler aracılığıyla perakende piyasada 
faaliyet göstermesi, rekabet ihlalleri iddialarını 
da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda sek-

EX- ANTE DÜZENLEMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE 
PERAKENDE İNTERNET PİYASASI ANALİZİ(*)

Ayhan Tözer
Telekomünikasyon Kurumu
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törel düzenleyici kurum ve rekabet kurumları 
rekabet ihlalleri soruşturmaları olarak adlandı-
rılabilecek ex-post (ardıl) müdahalelerde bulun-
maktadırlar. Bu konuda en son olarak Rekabet 
Kurumu tarafından alınan TTNet A.Ş.’nin in-
ternet kampanyasına ilişkin geçici tedbir kararı 
örnek gösterilebilecektir [2]. 

Çalışma kapsamında rekabet ihlallerine sonra-
dan müdahale anlamında kullanılan ex post dü-
zenlemelere değinilmeyecek; yetkilendirme ile 
ilgili kısa bir bilgi verilmesini müteakip, özellik-
le güncel olması hasebiyle, perakende seviyede 
internet hizmetlerini içeren ve ex ante düzenle-
melerde kullanılacak olan piyasa analizi ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunulmaya çalışılacaktır. 

2. YETKİLENDİRME

Ülkemizde internet hizmet sağlayıcılığı yapmak 
isteyen şirketler Telekomünikasyon Kurumun-
dan ‘Genel İzin’ almak zorundadırlar. 4 Şubat 
2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren İkinci Tip Telekomünikasyon 
Ruhsatı ve Genel İzin Verilmesine İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında; Genel 
İzin, “bir telekomünikasyon hizmetinin yürütül-
mesi için, Kurum tarafından işletmecileri belli 
genel şartlara ve Kurum nezdinde kayıt yaptı-
rılmasına tabi olarak yetkilendiren genel düzen-
leyici işlem” olarak tanımlanmıştır [3]. Anılan 
Tebliğ çerçevesinde bu hizmeti vermek isteyen 
ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ano-
nim veya limited şirket olarak kurulmuş firmalar 
tebliğ ekinde yer alan başvuru formunu doldura-
rak, istenen diğer bilgi ve belgelerle birlikte Te-
lekomünikasyon Kurumuna başvurmaktadırlar. 
Söz konusu başvuru belgesi ve istenilen bilgiler 
arasında; hizmetin ve müşteri kitlesinin tanımı, 
hizmetin sunumu ile ilgili kullanılacak altyapı, 
teknoloji, coğrafi kapsama alanı gibi hususlar 
yer almaktadır. Genel İzin belgesi almak isteyen 
işletmeler ilk başvuru için 2.546,83 YTL ve yıl-
lık olarak da aynı ücreti ödemekle mükelleftirler1 
Ücretlendirme düzeyinden Telekomünikasyon 

1 2007 yılına ilişkin ücretler olup, %18 KDV hariçtir.

Kurumunun kıt kaynak tahsisi gerektirmeyen 
piyasada oyuncu sayısının artırılarak rekabetçi 
bir ortamın oluşturulması amacını taşıdığı de-
ğerlendirilmektedir. 

3. EX ANTE (ÖNCÜL)
DÜZENLEME 
İlgili piyasada oyuncu sayısının artırılarak reka-
betin tesis edilmesi ve bu doğrultuda alınan yet-
kilendirme ücretlerinin düşüklüğü kendi başına 
olumlu bir adım olarak düşünülse de, istenen dü-
zeyde rekabetin sağlanması açısından tek başına 
yeterli olmayacağı açıktır. Özellikle ülkemiz 
boyutunda işletmecilerin sahip oldukları piyasa 
paylarına bakıldığında hakim durumdaki işlet-
mecinin olası rekabeti engelleyebilecek eylem-
leri açısından, piyasanın düzenlenmesi gerektiği 
görülmektedir. Konu bu açıdan değerlendiril-
diğinde; ilgili piyasadaki yıkıcı fiyatlama, fiyat 
ayrımcılığı ve benzeri uygulamalarla rekabetin 
ihlal edildiği durumlarda Telekomünikasyon 
Kurumu ve Rekabet Kurumunun şikâyet üzerine 
veya resen müdahalesi söz konusu olmaktadır 
[2]. Her ne kadar iki Kurum da ex post müdaha-
lelerde bulunmaktaysalar da, erişim fiyatlaması 
gibi ex ante düzenlemeleri gerektiren hususlar 
sektöre yeni girecek işletmeler açısından büyük 
önem arz etmektedir. Ex ante düzenleme kapsa-
mında da piyasa analizleri daha sonra yapılacak 
düzenlemeler- hesap ayrımı, şeffaflık vb.- ve bu 
yükümlülüklerin getirileceği etkin piyasa gücü-
ne sahip işletmecilerin belirlenmesi açısından 
gerekli olmaktadır. Giriş bölümünde de belirtil-
diği üzere Rekabet Kurumunun ex post müdaha-
lesi, piyasada etkin fiyatlamanın sağlanması açı-
sından tarife onayı gibi ex ante düzenlemelerin 
faydalı olacağını göstermektedir. Bu kapsamda 
ayrıca iki düzenleyici kurumun koordineli bir 
şekilde çalışmasının da zamanında müdahale 
açısından gerekli olduğu mütalaa edilmektedir. 

3.1. Piyasa Analizleri
Telekomünikasyon Kurumu tarafından internet 
hizmetleri piyasalarına ilişkin ilk piyasa analizi, 
aynı zamanda Avrupa Birliği mevzuatına uyum 
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kapsamında yapılmıştır. Sabit telekomünikas-
yon şebekesini kapsayan piyasa analizleri sonu-
cunda Telekomünikasyon Kurulunun 21/2/2006 
tarihli ve 2006/DK-10/142 sayılı kararıyla Türk 
Telekom toptan genişbant erişim hizmetlerine 
ilişkin ilgili piyasada etkin piyasa gücüne sahip 
işletmeci olarak belirlenmiştir. Çalışmada, söz 
konusu piyasa analizi bitirilmiş ve etkin piya-
sa gücüne sahip işletmeci tespit edilmiş olduğu 
için, hâlihazırda piyasa analizi süreci devam 
eden perakende seviye üzerinde durularak, bazı 
değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır.

3.1.1. Perakende Seviyede Genişbant
Erişim Piyasası2 
Diğer bazı ülke uygulamalarıyla birtakım fark-
lılıklar göstermekle birlikte, yukarıda da deği-
nildiği gibi, ilgili piyasadaki yapı ve tek bir iş-
letmecinin çok büyük oranda pazar payına sahip 
olmasının olası etkilerini daha etkin bir şekilde 
izlemek açısından, Telekomünikasyon Kuru-
munun bu uygulamaya gittiği düşünülmektedir. 
Kaldı ki, AB Komisyonunun yaklaşımı da ülke 
şartlarının esas alınarak düzenlemeye gidilme-
sini ön görmektedir. Bu noktada ilgili piyasanın 
tanımı ve analizi aşamasında toptan seviyedeki 
analiz doğrultusunda bir yöntem izlendiği görül-
mektedir [3]. Bu noktada yine genişbant hizmet-
lerine odaklanılarak, çevirmeli bağlantıdan daha 
yüksek hızda erişim sağlayan DSL ya da kablo 
modem aracılığıyla yapılan internet erişimi kap-
samında 256 Kbit/sn ve üzerinde veri akışına 
imkân veren hizmetler genişbant olarak tanım-
lanmıştır. Diğer ülke uygulamalarına bakıldı-
ğında farklı hızların genişbant tanımı için kul-
lanıldığı3 görülmekle birlikte, minimum eşiğin 
belirlenmesinin, gittikçe artan hızlar göz önüne 
alındığında, düzenlemeler açısından önemli bir 
fark yaratmayacağı düşünülmektedir. Başka bir 
deyişle genel olarak 1 Mbit/sn hızında sunulan 
genişbant hizmetleri kategorisinde asgari eşiğin 
256 Kbit/sn veya benzeri bir hız olarak tespit 
2  Değerlendirmelerde, Telekomünikasyon Kurumu internet 
sitesinde yayımlanan kamuoyu görüşünün alınmasına ilişkin 
rapor baz alınmıştır. Doküman çalışmanın bundan sonraki 
bölümlerinde ‘rapor’ olarak adlandırılmıştır.
3  Örneğin İngiltere tanımlamada eşik olarak 512 kbit/sn hızı 
kabul etmiştir.

edilmesinin uygulama açısından önemli olmadı-
ğı değerlendirilmektedir.

Ürün bazında ilgili piyasanın belirlenmesi ise 
özellikle arz ve talep ikamesi analizlerini ge-
rekli kılmaktadır. Avrupa Birliği Komisyon 
Tavsiyesi’nde ilgili pazarın ne olduğuna yöne-
lik bir tanım yapmıştır. Tavsiye’ye göre; ilgili 
ürün piyasası; ürünün özellikleri, fiyatları ve 
kullanım amaçları açısından tüketici tarafından 
değiştirilebilir ya da ikame edilebilir sayılan bü-
tün ürünleri ve/veya hizmetleri ifade etmektedir. 
Piyasa analizinin ilk aşamasında, tebliğ hüküm-
leri çerçevesinde, ilgili piyasanın tanımlandığı 
müşahede edilmektedir. İlgili piyasa tanımının 
ürün ve coğrafi pazar olmak üzere iki temel 
boyutu bulunmaktadır. İlgili pazarın hem ürün 
hem de coğrafi boyutlarıyla tanımlanması piya-
sa analizi sürecinde belirleyici bir rol oynamak-
tadır. Bu kapsamda coğrafi pazarın tüm ülkeyi 
kapsayacak şekilde belirlendiği görülmektedir. 
Zira genişbant erişim hizmetleri Türk Telekom 
alt yapısı kullanılarak sunulmakta ve söz konu-
su hizmetlerin tarifeleri ve kullanım şartları ülke 
çapında aynı olup, coğrafi açıdan bir farklılık 
göstermemektedir. 

Söz konusu çalışmada genişbant internet hiz-
metlerinde birbiriyle ikame özelliği gösteren 
xDSL hizmetleri, kiralık hatlar (ATM, F/R, Met-
ro Ethernet) teknolojileri ve kablo internet hiz-
metleri aynı piyasada gruplandırılmıştır. Sayılan 
hizmetler arasında xDSL (ADSL) yaygınlık ve 
abone sayıları açısından diğerlerine nazaran çok 
önde bulunmaktadır. Toptan seviyede hizmet 
alan İSS’ler genişbant erişim hizmeti sunmak 
üzere üç yöntem kullanabilmektedir: yeniden 
satış, veri akış erişimi, paylaşımlı erişim ve tam 
erişim. Şu an itibariyle yeniden satış uygulama-
sının belirli bir kullanım alanı bulduğu görül-
mektedir. Yine raporda belirtildiği gibi yeniden 
satışla hizmet sunmak üzere on bir işletmeci, 
veri akış erişimi sunmak üzere sadece bir işlet-
meci, yerel ağ sunmak üzere de sadece iki işlet-
meci sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Ancak 
henüz veri akış erişimi ve yerel ağ modellerinin 

etkin bir şekilde uygulamaya geçmediğine de 
değinilmektedir. Bu noktada yapılan değerlen-
dirme ise alternatif yöntemlerin henüz etkinlik 
kazanmaması olgusu ile birlikte omurga kısmın-
da Türk Telekom’a olan bağımlılık beraber de-
ğerlendirildiğinde arz yönlü ikamenin düşük se-
viyede kaldığı şeklindedir. Bu çerçevede arz ve 
talep ikamesi analizi doğrultusunda ilgili piyasa 
tanımı içerisinde xDSL ve kiralık hat erişim hiz-
metleri ile kablo internet erişim hizmetlerine yer 
verildiği anlaşılmaktadır. 

İlgili piyasanın tanımlanmasını müteakip, söz 
konusu pazarda etkin piyasa gücüne sahip işlet-
meci olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bu 
noktada da raporda Etkin Piyasa Gücüne Sahip 
İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci madde-
sinde tadat edilen unsurların değerlendirildiği 
anlaşılmaktadır. Etkin piyasa gücü analizin-
de ilk etapta işletmecilerin sahip olduğu pazar 
payları kullanılmaktadır. Yüksek bir pazar payı 
tek başına etkin piyasa gücünün bulunduğuna 
dair yeterli bir gösterge olmamakla birlikte il-
gili piyasada belirgin bir pazar payı olmayan bir 
işletmecinin etkin piyasa gücüne sahip olması 
muhtemel değildir. Bu nedenle %25’in üzerinde 
pazar payı olmayan işletmecilerin söz konusu 
pazarda tek başına etkin piyasa gücüne sahip ol-
ması olası değildir. AB Komisyonu uygulamala-
rında tek başına etkin piyasa gücünün genellik-
le işletmecilerin %40’ın üzerinde pazar payına 
sahip olduğu durumlarda ortaya çıktığı kabul 
edilmekle birlikte daha düşük pazar paylarında 
da etkin piyasa gücünün bulunabileceği ifade 
edilmektedir [4]. Analize bu açıdan bakıldığında 
TTNet’in ilgili piyasadaki %97’lik pazar payıy-
la çok güçlü bir konuma sahip olması ve diğer 
işletmecilerin toplamda sadece %3 pazar pay-
larının bulunmasının, söz konusu işletmecinin 
piyasa gücü konusunda en önemli kıstası oluş-
turduğu mütalaa edilmektedir. Ayrıca, yukarıda 
da ifade edilen alternatif işletmecilerin yeniden 
satış, veri akış erişimi ve paylaşımlı erişim yön-
temleriyle henüz TTNet ile rekabet edebilecek 
seviyeye ulaşmadıkları dikkate alındığında, bu 

durumun kısa vadede değişmesinin güç olduğu 
görülmektedir. 

Piyasa payları ölçütü ardından rapor kapsamın-
da söz konusu Yönetmelikte belirtilen; kolayca 
tekrarlanamayan altyapıların kontrolü, teknolo-
jik avantajlar veya teknolojik üstünlük, denge-
leyici alıcı gücünün düşüklüğü veya olmaması, 
finansal kaynaklara ve/veya sermaye piyasaları-
na kolay ve ayrıcalıklı erişim imkânı, ürün ve/
veya hizmet çeşitliliği, ölçek ekonomisi, kapsam 
ekonomisi, dikey bütünleşme, gelişmiş dağıtım 
ve satış ağları, potansiyel rekabetin olmayışı 
ve genişleme önündeki engeller kıstaslarının 
değerlendirilmeye alındığı da kolaylıkla tespit 
edilebilecektir. Tüm bu değerlendirmeler piyasa 
analizi çerçevesinde gerekli olmakla birlikte, bu-
rada yüzde 97’ lik bir pazar payının zaten oran-
sallık ilkesi çerçevesinde değişik bir sonuç vere-
ceğini söylemenin zor olduğu düşünülmektedir. 
Dolayısıyla, bu değerlendirme kapsamında, söz 
konusu ölçütlerin detaylı bir şekilde ele alınma-
sının gerekli olmadığı mütalaa edilmektedir.

Rapor kapsamında yapılan piyasa analizi, 
hâlihazırda kamuoyu görüşü alınması sürecin-
de olup, bu sürecin sonunda Telekomünikasyon 
Kurulunun Kararına göre etkin piyasa gücü-
ne sahip olan işletmeci listesi Resmi Gazetede 
yayımlanacaktır. Burada, kanaatimizce önem 
arz eden husus, raporda yer alan ‘..perakende 
seviyede genişbant erişim pazarında etkin pi-
yasa gücüne sahip işletmecinin Etkin Piyasa 
Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine 
İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin 
Yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında Tarife 
Düzenlemelerine Tabi Olma Yükümlüğüne tabi 
tutulması planlanmaktadır.’ ifadesidir. Bu doğ-
rultuda bir karar alınması durumunda, TTNet’in 
uygulayacağı tarifelerin düzenleyici kurum tara-
fından daha etkin bir şekilde incelenebileceğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca, Rekabet 
Kurumunun da- şayet ileride tekrarlanırsa- ex 
post incelemelerinde, bu gözetimden yararlan-
masının (kurumlar arası işbirliği) faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 
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Yükümlülükler açısından akla gelen sorulardan 
birini ise, anılan Yönetmelikte tadat edilen diğer 
hususların durumu oluşturmaktadır. Yönetmeli-
ğin 10 uncu maddesinde sayılan yükümlülükler 
arasında şeffaflık, hesap ayrımı ve maliyet mu-
hasebesi gibi unsurlar yer almaktadır. Kanaati-
mizce, toptan piyasada faaliyet gösteren işlet-
mecinin hâlihazırda etkin piyasa gücüne sahip 
işletmeci olarak ilan edilmiş ve yükümlülüklere 
tabi tutulmuş olması, konunun iki piyasa topla-
mında değerlendirildiğini göstermektedir. Tele-
komünikasyon Kurumunun bu iki piyasayı da 
kapsayan çalışmaları ve söz konusu işletmeci-
lerin fiyat politikalarını yakından incelemesinin 
kendi başına dahi olumlu bir etkisi olacağı da 
(tarife onayı sürecinin etkisi gibi ) müşahede 
edilmektedir. Diğer taraftan, fiyat sıkıştırması 
ve yıkıcı fiyatlama başta olmak üzere rekabeti 
engelleyici olası fiyat uygulamalarının denetlen-
mesi açısından da iki piyasanın tanımlanmasının 
faydalı olduğu değerlendirilmektedir.

4. SONUÇ

Ülkemizde internet hizmetlerine ilişkin olarak 
ilk aşamada toptan seviyede piyasa analizi yapıl-
mış ve Telekomünikasyon Kurulunun 21/2/2006 
tarihli ve 2006/DK-10/142 sayılı kararıyla Türk 
Telekom toptan genişbant erişim hizmetlerine 
ilişkin ilgili piyasada etkin piyasa gücüne sahip 
işletmeci olarak tespit edilmiştir. Halihazırda, 
perakende seviyede genişbant erişim hizmetleri 
piyasası ile ilgili çalışma kamuoyu görüşü alın-
ması aşamasında bulunmaktadır. Piyasa analizi 
sonraki aşamada Telekomünikasyon Kuruluna 
sunulacak ve Kurul Kararı doğrultusunda işlem 
yapılacaktır. Çalışmada değinildiği gibi, internet 
hizmetleri piyasasındaki asimetrik pazar yapısı 

ve dikey bütünleşme, ölçek ve kapsam ekono-
mileri gibi bir dizi unsur, söz konusu piyasadaki 
gelişmelerin (tarife uygulamaları gibi) dikkatli 
bir şekilde gözlemlenmesini gerekli kılmaktadır. 
Bu çerçevede ex ante düzenlemenin temelini 
oluşturan piyasa analizinin yapılması ve kamu-
oyu görüşüne sunulmasının önem arz ettiği dü-
şünülmektedir. İlgili piyasada çok büyük oranda 
pazar payına sahip firmanın etkin piyasa gücüne 
sahip işletmeci olarak belirlenmesi durumunda, 
tarife uygulamalarının onaya tabi tutulacak ol-
masının planlandığı göz önüne alındığında; söz 
konusu uygulamanın, ileride konuyla ilgili olası 
durumlarda daha kısa sürede karar alınması gibi 
birçok konuda etkinliği artıracağı da mütalaa 
edilmektedir. Diğer taraftan düzenlemenin ex 
post ayağında iki düzenleyici kurumun koordi-
neli bir şekilde çalışmasının, diğer hususlar ya-
nında (ör. aynı şikayetin yapılması durumu gibi) 
ilgili piyasa aktörleri ve kamuoyuna verilecek 
mesaj açısından önemli olduğu da değerlendi-
rilmektedir. 
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ÖZET

Genel olarak dile getirilecek olursa, Devlet–
birey ilişkileri açısından özel hayatın gizliliği, 
devletin niteliğine ilişkin önemli bir göstergedir. 
Özel hayatın olmadığı ya da aşırı sınırlandı-
rıldığı bir devletin demoktratik olduğu söyle-
nemez. Bu açıdan, modern toplumlarda özel 
hayatın gizliliği ya da genel olarak özgürlükler 
çok da yeni olmayan fakat boyutları değişen bir 
tehditle karşı karşıyadır. Bu doğrultuda, kişisel 
verilerin korunması merkezinde ortaya çıkan 
sorunlar giderek artmaktadır. Temel hak ve öz-
gürlüklerin korunması önemi bir yana kamusal 
ve özel faaliyetlerin sürdürülebilmesi açısından 
kişisel verilere de ihtiyaç var. Bu kapsamda be-
lirli şartlar altında kamu ve özel sektörde kişisel 
verilerin işlenmesine izin verilmesi kaçınılmaz 
olmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine izin 
verildiğinde makul beklenti özellikle devletin bu 
tür verilerin güvenliğini sağlaması yolundadır. 
Türkiye’de bu makul beklenti karşılanamamak-
tadır. Bu doğrultuda aşağıda kişisel veri uygu-
lamalarına ilişkin kamusal ve özel internet ser-
visleri genel olarak incelenerek, bu servislerde 
kişisel verilerin korunmasından çok kişisel veri 
sağlayıcı konumunda olunduğu gösterilmekte-
dir.

ABSTRACT

In general, right to privacy in terms of govern-
ment and individual relations is an important 
sign of characteristics of the government. It is 
not possible to call a government “democratic” 
where there is no individual privacy or where 

the privacy is very limited. From this point of 
view, individual privacy or freedom in general 
in modern societies is confronting an altering 
threat. At this point, the problems arising from 
the protection of private data has been increas-
ing. In addition to the importance in protection 
of fundamental rights and freedom, personal 
data are essential to maintain public and pri-
vate activities. In this context, it is inevitable 
to record and process personal data in public 
and private sector. When it is allowed to process 
personal data, the government is reasonably ex-
pected to protect the security of such data. This 
reasonable expectation cannot be fulfilled in 
Turkey. Hence in a general research given be-
low on personal data aplications in public and 
private Internet services, it is shown that these 
services do not protect personal data but used 
to provide them.
 
Anahtar Kelimeler: E-Devlet, kişisel 
veri, kişisel veri güvenliği, bilgi güvenliği, özel 
hayatın gizliliği, kimlik doğrulama.

1. GİRİŞ
Devlet birey ilişkilerinde kamu düzeni, kamu 
güvenliği, kamu sağlığı, sosyal devlet uygula-
maları gibi birçok nedenler ileri sürülerek, ki-
şiler hakkında enformasyon ya da bilgi toplan-
ması eskiden beri varolan bir olgudur. Bu olgu 
bilişim ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ile 
yeni bir boyut kazanmıştır. Önceki dönemlerde 
dağınık hallerde tutulan verilerin bir araya geti-
rilmesi, söz konusu veriler arasında bağlantı ku-
rulması; verilerin analizine ilişkin etkin yöntem-
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lerin kullanılmaya başlanması, kişisel verilerin 
korunması merkezinde özel hayatın gizliliğinin 
ihlali tartışmalarını ortaya çıkarmıştır [1]. Bu 
tartışmanın merkezinde gözetim olgusu karşı-
sında kişi hürriyetlerinin korunması yatmaktadır 
[2]. Özel hayatın korunması bu noktada devlet 
– birey ilişkileri içerisinde devletin niteliğinin 
belirlenmesi açısından önemli hale gelmiştir. 
Özel hayatın korunmadığı bir yerde lliberal-
demokratik bir devlet-toplum yapısından bahse-
dilemeyeceği açıktır [3].

2. HUKUKİ AÇIDAN KİŞİSEL 
VERİ GÜVENLİĞİ
Özel hayatın gizliliğine ilişkin söylemler iki 
uçludur. Bir yandan özel hayatın gizliliğinin 
korunması önemli bir konuyu oluştururken, di-
ğer yandan da kamusal ya da özel faaliyetlerin 
sürdürülmesi için özel hayatın gizliliğinin ihlali 
anlamına gelecek birtakım faaliyetlerin gerçek-
leştirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan, kişisel 
verilerin korunması merkezinde, özel hayatın 
gizliliğinin mutlak olarak korunması, yani kişi-
sel verilerin işlenmemesi yönündeki bir söylem 
her zaman için geçerli değildir.

Özel ve kamusal faaliyetlerde kişisel verilerin 
işlenmesi gerçeği, toplanan kişisel verinin yet-
kisiz kişilerin eline geçmesinin, hukuka aykırı 
olarak ifsasının önüne geçilmesi zorunluluğunu 
gündeme getirir. Bu husus, kişisel verilerin ko-
runması açısından veri güvenliğinin sağlanma-
sı anlamına gelir. Veri güvenliğinin sağlanması 
kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler içeri-
sinde de önemli
bir yere sahiptir [4].

Veri güvenliğinin sağlanması, veri işleyen kişi-
lere birçok açıdan yükümlülük getirmiştir. Bu 
yükümlüklerin en başta geleni kuşkusuz kişi-
sel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin 
önüne geçilmesi ve bu yönde tebdirlerin alın-
masıdır. Buna ilişkin tedbirlerin niteliği kişisel 
verinin niteliği ve işlenme amaçları ile doğrudan 
bağlantılıdır.

E-devlet, e-dönüşüm gibi adlar altında özellikle 
kamu sektöründe kamusal faaliyetlerin sürdü-
rülmesinde bilişim sistemleri kullanılmaya baş-
lanmıştır. Söz konusu faaliyetler arasında kişisel 
verilerin işlenmesi önemli bir yer edinmektedir. 
MERNIS projesi adı altında vatandaşlık numa-
ralarının verilmesi ve nüfus bilgilerinin elekt-
ronik adına kaydedilmesi, işlenmesi gibi yoğun 
olarak kişisel verilerin işlenmesine dayanan pro-
jeler her geçen gün artmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin faaliyetlerin 
artması bu alanda güvenlik sorununu gündeme 
gelmiştir. Bu doğrultuda veri güvenliği sorunu 
Türkiye’de de teorik olmaktan çok pratik bir 
sorun haline gelmiştir.Bu soruna ilişkin olarak 
çeşitli kurumlar kendi açılarından çözüm geti-
rilmeye ya da en azından özellikle internet üze-
rinden kişisel verilere erişime ilişkin olarak veri 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler 
almaya çalışmaktadır. Kişisel verilerin işlen-
mesi ve bu bağlamda verilere erişim açısından 
buz dağının görünen kısmını oluşturan internet 
aracılığıyla erişilen uygulamalardaki güvenlik 
politikaları Türkiye’de veri güvenliği politikası 
konusunda birçok soru ve sorunu gözler önüne 
sergiler niteliktedir.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin veri güven-
liği ilke ve politikaları her kurumun kendi ba-
şına belirleyebileceği bir husus değildir. Bunun 
için belirli noktalarda bütün kamu ya da özel 
kurum ve kuruluşların uyması gereken standart-
ların önceden belirlenmiş olması gerekir. Bu tür 
bir belirginliğin olmaması pratikte şu sonuca yol 
açıyor. Türkiye’de kamu ve özel kurumlar tara-
fından internet aracılığıyla sunulan hizmetlerde, 
herkes birbirinin çilingiridir. Türkiye’de kişisel 
verilere isteyen herkes istediği anda ulaşabilir 
bir konumdadır; alınan önlemler çok kolay bir 
şekilde aşılabilir.

Söylenen bu son husus hemen kabullenemeye-
cek gibi gelebilir ve alınan önlemler tek tek in-
celendiğinde aksi de iddia edilebilir. Fakat inter-
net aracılığıyla sununlan hizmetler bir araya ge-

tirilerek incelendiğinde çilingir iddiası kesinlik 
kazanır. Kişisel verilere erişime ilişkin internet 
üzerinde yapılan çok da derinlemesine olmayan 
bir araştırma çilingir iddiasının geçerli olduğunu 
göstermesi açısından yeterlidir.

3. KAMUDA KULLANILAN 
KİMLİK DOĞRULAMALARI (!)
Temelde kamuda kimlik doğrulaması adına bir 
işlem maalesef yapılmıyor. Örneğin SSK’nın 
internet sayfasına bağlandığınızda, bilgilerinizi 
göstermek için adınız, soyadınız, baba adınız 
ve doğum yılınız sorulmaktadır. Bunun yanın-
da başkaca bir bilgi zorunlu olarak istenmedi-
ğinden bu bilgileri bildiğiniz bir kişinin TC 
Kimlik numarasına ve SSK hizmet dökümüne 
ulaşabilirşiniz. Bunun yanında anne adına da 
ulaşabilirsiniz. Buradan aldığınız en kritik bil-
gi TC Kimlik numarası. Türkiye’de tek kimlik 
numarasından her isimiz yapılsın diye çok ciddi 
çalışmalar yapıldı. Ancak bunun tüm bilgilere 
ulaşım anahtarı olarak kullanılması ayrı bir so-
run olarak karşımızda çıkıyor.

4. KİŞİSEL VERİYE NE KADAR 
KOLAY ULAŞABİLİRSİNİZ?
Türkiye Sigortalar Birliği
http://www.tsrb.org.tr

Sorgu için gerekli bilgi(ler): Soyad (!), Ad (üç 
boşluk girmek tümünü görmek için yeterli)

Sorgu sonucunda edinilen bilgi(ler): Ad, So-
yad, Doğum Yeri (İl / İlçe detaylı), Doğum Ta-
rihi (İkinci bir sorgulama ile gün,ay,yıl dahil), 
Baba Adı, Vergi kimlik Numarası.

Sigortalar Birliği, Maliye Bakanlığı Gelirler 
Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi’nden  30 
Ağustos 2006 yılında toplam 42,200,921 kayıt-
lık veri tabanında arama yaptırtıyor. Ancak bu 
aratmada önemli bir sorun var. Normalde Mali-
ye Bakanlığı internet sitesinden arama yapmak 
için girmeniz gerekenbilgilerin çok daha azını 

girerek bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

Gelirler Genel Müdürlüğü internet sayfasında 
ise ad, soyad, doğum yeri, doğum yılı, baba adı 
bilgileri vergi kimlik numarasına ulaşmak için 
gerekli. Bu bilgiler de ulaşılamaz bilgiler olma-
makla beraber sadece adını ve soyadını bildiği-
niz kişiler için bir güvenlik önlemi sayılabilir 
(!).

Ufak bir yazılım geliştirerek vergi numarası 
olan akrabalarınıza göre soy ağacınızı bile çı-
kartabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu
http://www.sgk.gov.tr

Sorgu için gerekli bilgi(ler): Ad, Soyad, Baba 
Adı, Doğum Yılı

Sorgu sonucunda edinilen bilgi(ler): Ad So-
yad (İlk Soyad!), Sicil No, TC Kimlik No, Anne 
Adı, Baba Adı, Doğum Yeri / Tarihi, Durumu, 
Hizmet Dökümü. Burada sorgu için kullandı-
ğımız bilgileri zaten Sigortalar Birliği’nin veri 
bankasından almıştık. Dolayısı ile elimizden ise 
yarayan iki kayıt daha geçti. Birincisi anne adı, 
ikincisi ve en önemlisi T.C. Kimlik No.

İç İşleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşle-
ri Genel Müdürlüğü
http://www.nvi.gov.tr

Sorgu için gerekli bilgi(ler): Ortak zorunlu 
alan: İl, İlçe, Ad, Soyad

Seçmeli Grup 1: Cilt No, Aile Sıra No, Birey 
Sıra No.
Seçmeli Grup 2: Baba Adı, Anne Adı, Doğum 
Yılı, Cinsiyet

Sorgu sonucunda edinilen bilgi(ler): T.C. 
Kimlik No, İl, İlçe, Ad, Soyad, Mahalle / Köy, 
Baba Adı, Anne Adı, Cilt No, Cilt No, Aile Sıra 
No, Doğum Yılı, Birey Sıra No, Cinsiyeti.
Kısacası bu internet sitesinden sonra bir vatan-
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daşın nüfus cüzdanında yazan tüm bilgilere ula-
şabilirsiniz. Bu da hemen her türlü başvuruda 
sorulan bilgilerdir.

Yüksek Seçim Kurumu
http://www.ysk.gov.tr

Sorgu için gerekli bilgi(ler): 

Seçenek 1: T.C. Kimlik No
Seçenek 2: Soyadı, Adı, Baba Adı, Anne Adı, 
Doğum Yılı, Cinsiyet, Nüfusa kayıtlı olduğu il,
Nüfusa kayıtlı olduğu ilçe.

Sorgu sonucunda edinilen bilgi(ler): T.C. Kim-
lik No, Seçmen No, Ad, Soyad, Adres (Kısa), 
Oy vereceği yer, Sandık no.

Bu bilgiler vatandaşın evinin yaklaşık yerinin 
tespitinde kullanılabileceği için oldukça tehlike-
li bir bilgidir.

Sağlık Bakanlığı
http://www.saglik.gov.tr

Doktorlar İçin

Sorgu için gerekli bilgi(ler): T.C. Kimlik No, 
Ad, Soyad, Baba Adı, Doğum Yılı, Doğum 
Yeri.

Sorgu sonucunda edinilen bilgi(ler): T.C. Kim-
lik No, Ad, Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi,  
Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet, Medeni Hali, 
Cilt No, Birey Sıra No, Aile Sıra No, Mahalle 
/ Köy, Ünvan, Branş, Sabit Telefon, Cep Tele-
fonu, E-Posta, Adres, İl, İlçe, Çalışma Durumu, 
Çalıştığı Kurum, Kurumdaki Ünvan, şifre.

Buradan da Personel Gizli Sicil Notu Sorgula-
ma ve Personel Bilgi Sorgulama
kısmından ne tür bilgilere ulaşıldığına bakmadık 
çünkü bunun için denek olarak kullandığımız ar-
kadaşımızın şifresini değiştirmemiz gerekiyor-
du. Bu da hukuka aykırı olacağından yapmadık.

5. SONUÇ
Yukarıda kamu ve özel kurumların internet hiz-
metleri aracılığıyla erişilebilecek kişisel veri-
lere ilişkin örnekler verilmiştir. Hukuki açıdan 
bakıldığında söz konusu durum kişisel verilerin 
hukuka aykırı olarak yayılması anlamına gelebi-
lecektir. Bu anlamda Türk Ceza Kanunun 135. 
maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka 
aykırı olarak yayma suçunun oluştuğu kanaatin-
deyiz.

Bu alanda belirsizliğin giderilmesine ilişkin tar-
tışmaların acilen yapılması ve çözüm yolların  
saptanması hem birey hem de ülke çıkarları açı-
sından önemlidir. Bu noktada, kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin kanununun ülke gündemine 
taşınması zorunludur.

Türkiye’de bilişim ile ilgili uygulamalarda, her 
nedense kişisel verilerin korunması ikinci plan-
da bile değil. Genel eğilim, veri güvenliğine yö-
nelik önlemleri alıyormuş gibi görünmek. Buna 
karşın, gerçekte veri güvenliğinin korunması 
açısından herhangi bir güvenlik önlemi alın-
mamakta, alınan önlemler, tabiri caiz ise önlem 
olmaktan çok, başka bir güvenlik uygulamasını 
çözen anahtar olmaktadır: çilingir hizmeti.

Sonuç olarak bilgi ve kişisel verilerin güvenliği-
nin korunmasına ilişkin acil önlemlerin alınması 
gerekir. Bu doğrultuda bilgi güvenliği ve kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin asgari standart ve 
yöntemlerin belirlenmesi zorunludur. Aynı şe-
kilde bilgi paylaşım standart ve yöntemleri de
saptanmalıdır.
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ÖZET
20. yüzyılın son çeyreğinde iletişim ve Bilgi 
Teknolojileri (BT) alanlarında yaşanılan göz 
kamaştırıcı teknolojik ve bilimsel ilerlemeler, 
değişimin hızının artık kestirilemediği, yeni bir 
dünyanın kapılarını açmıştır (Drucker, 1994; 
Drucker, 2000: 111; Toffler, 1989: 99, 171-172; 
Toffler ve Toffler, 1996: 14; Toffler ve Toffler, 
1997: vı-ıx). Günümüzde hızlı teknolojik geliş-
me ve Bilgi Teknolojisi (BT)   uygulamalarının 
yaygınlaşması, kamu hizmetlerinin sunumunda 
önemli değişikliklere neden olmaktadır. 

BT’nin örgütleri toptan değiştirecek, örgütsel 
verimlilik önündeki engelleri kendiliğinden or-
tadan kaldıracak bir “deus ex machina” (ma-
kine tanrı) olduğunu savunmalarına yol açacak 
kadar etkileyicidir (Kraemer vd., 1986: 494). 
Örgütsel kültürün anlaşılması ve tanımlanma-
sı pek de kolay bir kavram olmaması, BT’nin 
kültür üzerinde yarattığı savunulan etkileri 
tartışma konusu yapmıştır (Cameron ve Quinn, 
1999). Bu tartışmalar yönetim bilimlerinde ha-
len süren tartışmalardır. 21. yüzyıl toplumsal 
ve bireysel yaşamda bilginin daha yoğun kulla-
nıldığı bir yüzyıldır. Diğer bir ifadeyle, Bilişim 
Teknolojileri alanında meydana gelen pozitif 
değişimler, hayatın her alanını etkin bir biçimde 
belirlemektedir. 

Bilişim Teknolojileri alanındaki bu hızlı geliş-
meler, beraberinde yeni toplumsal yapılar ile 
bunlara bağlı değerleri ve uygulamaları getir-

miş görünmektedir. Küreselleşen dünyada bu 
değer ve uygulamalardan uzak kalmak mümkün 
görünmemektedir. Elektronik devlet (E-devlet)   
uygulamaları da bunun en tipik örneklerinden-
dir.

Kavram olarak e-Devlet, ülkemizde yeni yeni 
tartışılmaya başlanmış bir kavramdır. En geniş 
anlamıyla e-Devlet; çağdaş toplumlarda devlet 
ve birey ilişkilerinde, devletin vatandaşa karşı 
yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hiz-
metler ile vatandaşların devlete karşı olan görev 
ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik ile-
tişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güven-
li olarak yürütülmesi olarak algılanmaktadır. 
(Arifoğlu, A., A. Körnes, A. Yazıcı, M.K. Akgül 
ve A. Ayvalı ,2002:12 )

Günümüzde İnternet üzerinden yapılan devlet 
işlemlerinin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. 
Genel anlamda “E-devlet” diye tanımlanan bu 
sistem verimliliği artırmak amacıyla ve çağ-
daş toplum olmanın bir gereği olarak ortaya 
çıkmıştır. E-devlet’in yaptığı katkılara baka-
cak olursak; devlet dairelerindeki yığılmaların 
önlenmesi, maliyetlerin azaltılması ve zaman 
tasarrufundan söz edebiliriz. Bilgisayar tekno-
lojilerine aşina olan vatandaşlarımız şimdiden 
bu sistemi kullanmaya başladılar ve eminim ki 
birçok faydasını gördüler. Ancak burada üzerin-
de durulması gereken çok önemli iki konu var-
dır: Güvenlik ve mahremiyet. Son zamanlarda 
kamu kurumlarımızın vatandaşlarımıza verdiği 
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olumlu ve faydalı e-devlet hizmetleri kötü niyetli 
kişiler tarafından bir kâbusa dönüştürülebilir.

E-devlet ile süregelen olumlu çalışmaları göz 
ardı etmemiz mümkün değildir. Yalnız E-devlet 
ile Kamu yararına yapılan çalışmalar acaba 
kötü niyetli insanların eline bizim kişisel bilgi-
lerimiz ve verilerimizin geçmesi ile kâbusa dö-
nüşebilir mi? Bu çalışmada ülkemizde iyi niyetli 
ve büyük özveri ile yapılan E-devlet çalışmala-
rında istenmeyen ve kötü sonuçların ortaya çık-
maması için uygulamada karşılaşılan hatalar 
irdelenip çözüm önerileri tartışılacaktır. 

Örneğin, TC Kimlik numaraları aslında kişiye 
özel numaralardır. Bu sistem 35 yıl devam eden 
büyük bir çalışma olan MERNİS projesinin 
ürünüdür. Tebliğde, yukarıda ana hatları çizi-
len bağlamda TC Kimlik numaralarının kişiye 
özel numaralar olarak korunması gerekliliği 
tartışılacak ve son dönemde göze çarpan yanlış 
uygulamalar ile gözden kaçan konulara dikkat 
çekilecektir. 

Örneğin; Bakanlıkların Personelinin Tc Kimlik 
Numaralarını web ortamına koyması ya da Üni-
versitelerin bilgi teknolojilerini yada e-devlet 
uygulamalarını kullanırken görünen aksaklıkla-
ra bu çalışmada değinilecektir. Çalışma da bu 
vb örnekler tartışılacak ve sonucunda ne gibi 
istenmeyen durumlar ile karşılaşabiliriz ?  soru-
sunun  üzerinde durulacaktır...

Çalışmanın son bölümünde ise genel bir de-
ğerlendirme yapılarak ilerde BT kullanımında 
hataların en aza indirilmesi ile daha etkili ve 
verimli bir sürecin ortaya konmasında dikkate 
alınması gereken konulara dair önerilerde bu-
lunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: e-devlet, güvenlik, 
mahremiyet, TC Kimlik Numarası.
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ABSTRACT

Information quality on the web is becoming 
an increasingly important issue. Some existing 
websites have begun to tackle the problem, but 
in a rather simple and piecemeal manner, e.g. 
eBay gives users a trust rating based on past 
transactions and del.icio.us rates web pages 
by simple vote counting. Other websites, such 
as Wikipedia, Flickr and YouTube, that feature 
collaboratively created content, have already 
begun to experience the problems a lack of qua-
lity control can bring. This paper reports on re-
search aimed at laying clear foundations which 
encompass all such quality issues. It begins by 
looking at the notion of quality and quality assu-
rance in general and then examines the specific 
case of information quality and how the creation 
of quality assets requires knowledge of the users 
themselves. Acquiring the necessary evidence 
for evaluating both content and users is then 
outlined. The paper concludes with the design 
of a testbed learning system which will be used 
for experimenting with various rating and up-
date models.

Keywords:  information quality, quality 
assurance, social networks, reputation, trust, 
collaborative learning systems.

1. INTRODUCTION

An increasing number of individuals are con-
tributing to the creation of information assets 

on the web, with impressive results. Web sites 
like Wikipedia, Flickr, and del.icio.us, and 
Open Source Software products such as Linux, 
Apache and Firefox, are well known examples 
(as are less savoury collaborative efforts aimed 
at the  production of computer viruses, copyright 
avoidance, and data theft.) Such distributed pro-
cesses, whereby hundreds, thousands, even mil-
lions, of people are able to freely use and con-
tribute to the asset, can clearly result in products 
of equal or even better quality than is achieved 
by commercial endeavours. Yet their success is 
by no means guaranteed. Many, many collabora-
tive efforts fail miserably or produce very poor 
quality products (numerous examples can be 
found on sourceforge.net and similar code re-
positories.) This paper examines the notion of 
quality and quality assurance and presents a 
general purpose architecture around which we 
might begin to organise such distributed social 
networks so as to better ensure the creation of 
quality information products. It outlines a meth-
odology by which the quality of any information 
asset may be measured and may, as an added bo-
nus, identify user expertise/trust. The paper con-
cludes with a proposal for the implementation 
of a learning system which can act as a general 
purpose testbed for these ideas.

2. QUALITY AND QUALITY 
ASSURANCE
Quality is good, it is something to be strived 
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for, to aspire to. Quality products or services 
are ones that meet or even exceed user expecta-
tions. Whilst the precise meaning of quality can 
be hard to pin down, lack of quality is usually 
self-evident. Products which fail to perform as 
specified, which are poorly designed and built 
and so tend to be unreliable, difficult to use and/
or to exhibit unexpected faults, all clearly lack 
quality. 

Quality, then, implies some sort of perfection. 
It is an open-ended goal not easily achievable. 
In the 1970’s and 80’s, for example, there were 
a wide range of so-called hi-fi music systems 
on sale. They all relied on turntables to extract 
the sounds encoded in the grooves of plastic 
LP records. The best turntables, amplifiers and 
speakers, were considered the ultimate in high-
fidelity (compared to those from the 1940’s, 
50’s & 60’s.) Yet, when compared with today’s 
music CD’s and portable MP3 players, they are 
clearly extremely fragile and of comparatively 
low quality. The new digital technologies have 
produced a revolution in music system quality, 
but companies still strive for further improve-
ments, now often focusing on ancillary features 
such as style, battery life, and usability (witness 
the success of Apple’s iPod). 

Assuring quality, then, demands a continuous 
quest for improvement, since what counts as a 
quality product or service evolves over time. 
Quality assurance is a process. It involves speci-
fying a goal/purpose/vision, and establishing in-
struments (measurements) that allow the current 
state of the system/product/service to be evalu-
ated with respect to that goal in order to identify 
any deficiencies/opportunities for improvement. 
Based on these observations, appropriate chang-
es to the system can be instigated and the mea-
surements repeated to confirm that progress is 
indeed being made towards the goal. This cycle 
continues indefinitely. 

Quality assurance standards used throughout in-
dustry, education and government all operate in 

this way [1]. Our purpose, in this paper, is to see 
how this well proven approach can be applied 
to the collaborative creation of information as-
sets on the web, by large numbers of participants 
who generally do not know each other and so 
cannot necessarily exercise explicit control over 
one another. The extreme decentralised nature 
of this task makes it particularly challenging 
and demands some form of automation. The 
fact that the “product” -information- has certain 
characteristics that tend to set it aside from the 
more usual quality assurance applications, make 
it even more intriguing. It is to these aspects that 
we now turn our attention.

3. WHAT IS INFORMATION 
QUALITY?
What does it mean to say that one set of in-
formation is of higher quality than another? 
When deciding which magazine or newspaper 
to subscribe to, or which textbook to adopt for 
a course, price is but one of several criteria we 
might apply. Similarly when looking at the qual-
ity of a (hopefully free) web resource we might 
ask:

•  is it accessible to us?
•  is it relevant to our interests?
•  does it explain things in a way that we can 
understand?
•  does it cover the relevant topics without 
missing anything important?
•  is the information is contains correct? 
•  is it up-to-date and used regularly by oth-
ers?
•  is it organised in such a way we can quickly 
& easily find what we want?
•  is it fast and reliable?
•  is it concise and consistent? i.e. it should 
not contain irrelevant/unnecessary duplicate 
or inconsistent information.

The purpose of information is to inform, to 
educate. It must therefore be accessible to the 
recipient (neither text nor pictures will convey 
much to someone who is blind), but, assuming 
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it can be sensed, its form is largely, though not 
completely, irrelevant. As educators discov-
ered a long time ago, individuals are not empty 
vessels into which information can simply be 
placed, rather they must actively attend to and 
interact with the information in order to assimi-
late it into their existing mental structures. Part 
of the challenge, then, lies in the fact that differ-
ent individuals come with different background 
knowledge, motivations and cognitive struc-
tures and acquire information in vastly different 
ways. Some learn best from pictures, some from 
texts, some know English, others only Chinese. 
Some prefer long detailed explanations; oth-
ers lose attention quickly and need information 
to be presented in short eye-catching snippets. 
And, this  must be done in a way that dovetails 
as neatly as possible with the reader’s existing 
knowledge so that they can actually compre-
hend it. For this reason, textbooks often pres-
ent the same material multiple times, each time 
increasing the depth of content in line with the 
readers improved understanding. Such duplica-
tion is thus perfectly acceptable, as would be the 
presentation of multiple alternative but incon-
sistent viewpoints when presenting a scientific 
debate, for example.

Given the differences between people, making 
objective evaluations of information quality 
would seem almost impossible. However, in 
practice large groups of people can and do agree 
about what are quality books, magazines, films, 
etc., though there may be wide variations be-
tween groups. How can we tell how successful 
particular information is at informing its recipi-
ents? Given the subjective nature of the evalu-
ations we must either ask them directly (active 
feedback) or try to infer something by observ-
ing their individual or group behaviour (passive 
feedback.) Another difficulty is that not all users 
are equal; some are experts, some novices and 
some are plain subversive! It would surely be 
a mistake to give them all the same say in how 
good an information asset was.

4. EXPERTISE,
TRUST & REPUTATION
How can we distinguish experts from novices, 
and those telling the truth from those with ulte-
rior motives, so as to accord appropriate weight 
to their evaluations? In daily life the notions of 
trust, reputation and expertise are commonly 
employed in such decisions. Expertise is what 
really matters. If we trust someone we presum-
ably do so because we believe they know what 
they are saying or doing, in other words, they 
have some expertise in the subject in question 
(and we have no reason to suspect lying or foul 
play.) We may come to trust someone either by 
prior personal experience with them, or by rec-
ommendation from others we trust, or because 
they have a reputation for knowing the subject. 
Reputation is a social characteristic that encap-
sulates other people’s views of an individual. 
Someone may have a reputation for being punc-
tual or tardy, for being strict, loving, or spiteful. 
They may have a reputation for being knowl-
edgeable in a particular area, indeed, they may 
have certificates or a position in an institution 
that is only afforded to those who are deemed 
competent in that field (by others society and 
hence we would presumably trust.) Notice that 
reputations can be both positive and negative; 
a person may have a good or a bad reputation! 
Reputations are hard won, but can be lost rela-
tively easily. A single mistake -instance of mis-
conduct- can blight an otherwise exemplary ca-
reer and make it difficult for the offender to be 
trusted again. 

Expertise can also be difficult to acquire, but in 
general the only way to lose it is through forget-
ting or (if it is a skill) through lack of practice. 
Unlike reputation, expertise is always only zero 
or positive. We tend to rank people along or-
dered scales, such as beginner, novice, appren-
tice and expert.

Whilst someone/something may be generally 
trustworthy or untrustworthy, the notion of trust 

is properly applied only to specific interactions 
between two entities. You either trust or do not 
trust another individual (group, machine, institu-
tion, system, etc.) to undertake a given transac-
tion. Your decision would be based primarily on 
direct experience, if you have any, or on reputa-
tion or indirect reports from other trusted par-
ties, if that proves insufficient. Even then, you 
may still be unsure and would have to weigh 
the risks and potential benefits before deciding 
whether to enter into the transaction or not. If 
it was a life or death situation, or one involving 
potentially large financial losses, you may err on 
the side of caution. The question of whether to 
trust a quality evaluation is probably not quite 
that serious, although it might be, if purchasing 
a car or a house on eBay, for instance. 

Reputation and expertise are “indices” that en-
capsulate evidence we will use when deciding 
whether to trust and how to interact with others. 
How we can establish such indices within the 
context of our information asset and how can we 
use them to modulate user opinions are the next 
considerations (see [2 & 3] for reviews of some 
existing Trust & Reputation systems).

5. FROM EVIDENCE TO 
CONTENT AND USER 
ASSESSMENTS
The previous sections have examined the notion 
of information quality and noted the subjective 
nature of the evaluation task, as well the fact 
that not all user opinions should be considered 
equal. We must now look at what evidence we 
can gather and how it can be put to work to es-
tablish not only a measure of content quality, but 
interestingly, assessments of the individual users 
themselves.

The quality assurance methodology involves 
taking a statement of the system’s goal and from 
it deriving a set of measurements that would en-
able us to tell the degree to which the goal had 
been achieved. We have already seen that infor-

mation quality in general entails criteria, such as 
(a) comprehensive coverage of the topic, (b) no 
missing information, (c) no incorrect informa-
tion, (d) no low quality components, (e) good or-
ganisation of the information, and, possibly, (f) 
no duplicate information and (g) no inconsistent 
information. Together, these form a statement of 
our goal, so we need to determine how we can 
instrument each of them. For example, cover-
age and missing information may be established 
by allowing users to enter information requests 
they feel the system does not answer or, perhaps, 
by attempting to map the topics to a pre-existing 
ontology; organisational problems may be un-
covered by looking at the logs of users search-
ing for information within the system; usage and 
currency may be determined by visitor counts 
and the number of updates in the last month, 
and so on. Each of these measurements can be 
further analysed to see what evidence they may 
afford about the user’s level of expertise. The 
following (non-exhaustive) list provides some 
possibilities.

• Contributions demonstrate an individuals 
commitment to improving the system (as-
suming good will!)
•  Contributing to an information asset by 
adding, editing or removing bits may or may 
not improve its quality. 
•  If the contributions do improve its quality 
then they provide evidence for the user's ex-
pertise/trustability, and vice versa.
•  We can decide if a contribution is good by 
asking a known expert or by asking other us-
ers.
•  Contributing an evaluation of an existing 
piece of information reflects well on the in-
dividual.
• Noting an information need is particularly 
valuable, since it can then be filled and so im-
prove overall quality significantly.
•  Information assets that have particularly 
low quality ratings indicate an information 
need that may significantly improve quality.
•  Early and/or blind evaluations that prove 
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correct are particularly revealing about the 
individual evaluator.
•  It is possible to ask users to evaluate other 
users they know. If such evaluations confirm 
the system's view then it is evidence for both 
parties expertise/trustability/reputation.

Since everything depends on users rating the 
asset, (1) we must make it particularly easy for 
users to rate the information asset, and, since the 
overall quality of the system depends crucially 
on user contributions, we should also (2) make 
it particularly easy for users to contribute to the 
system and, perhaps, even (3) provide incen-
tives to positively encourage users to contribute 
whenever possible. There are a number of forms 
incentives may take,

• payments (monetary, such as salaries, or 
points, etc.)
•  reputation/position within the group
•  feel good feeling (public good)
•  self interest (doing something for oneself 
that just happens to help everyone else!)

The next section outlines plans for a learning 
system to evaluate these ideas in practice.

6. OUTLINE DESIGN FOR A 
TESTBED LEARNİNG SYSTEM
To test the efficacy of the general principles out-
lined above, we propose to construct a system 
that will allow groups of users to collaboratively 
create a quality shared information resource. 
The initial system will be targeted at freshman 
engineering students learning the Java program-
ming language, but should be general enough to 
be applied in almost any other domain. 
The wealth of web resources related to Java 
makes it a particularly suitable testbed. Java has 
undergone many changes since its introduction 
in 1995 and much of the information related to 
earlier versions is no longer applicable. Unfortu-
nately, the web is littered with such out-of-date 
information, as well as resources which are of 

questionable quality  or simply much too sophis-
ticated for beginners to make sense of. Finding 
high quality resources can thus be a difficult and 
highly frustrating task, even for an expert. Util-
ising the combined browsing, filtering and orga-
nising power of hundreds of freshman students 
to construct a learning resource, should provide 
a good test of the principles and generate a data-
set that we can use to try out various alternative 
models in the future (as well as provide students 
with a useful resource and practice locating use-
ful information on the web).

The student users will construct a wiki-like web-
site with pages dedicated to particular program-
ming related topics, for example, repetition, se-
rialisation, design patterns, databases, etc. Each 
page would include some text with hyperlinks 
to (hopefully) relevant external web resources, 
allowing students to simply click on the link to 
obtain more detailed information. If there are no 
links or if they happen to find other resources 
they consider would be useful to their peers, 
they are encouraged to update the webpage ap-
propriately. Old versions of the page will be re-
tained so users can continue to find links they 
used previously, even if they have since been 
removed.

Users will also have the opportunity to provide 
feedback on the links they follow as well as on 
any updates that are made to a page. The exact 
form of these ratings remains to be decided, but 
ideally they should include one or more discrete 
values (that can be used in computations) as well 
as an optional free-form comment. We will col-
lect information about these ratings and updates, 
and use these to compute quality/satisfaction 
measures and user expertise/reputation figures. 
How these computations will be performed and 
how the results will be shown to the users will 
be the main focus of our research. In fact, we 
may arrange for different groups to receive dif-
ferent results and feedback so as to provide a 
range of experimental variables to examine later 
on. We will also have the opportunity to match 

the system’s user evaluations with the course 
exam grades to see how much correlation there 
is. By keeping the entire history of interactions, 
we hope to be able to do offline experimentation 
with different update algorithms to see which 
ones give the best results.

In line with our general principles, incentives 
will be provided in the form of course grades for 
the use of and contributions to the system. It is 
hoped that the system will prove useful enough, 
especially during second semester projects, that 
students use it because they want to rather than 
because of grades (but past experience suggests 
additional incentives may be needed, especially 
at the beginning!) A separate end of semester 
survey will try to analyse such motivations as 
well as student attitudes to the system.

In order to facilitate quick and easy  contribu-
tions, we propose a “Misc” page into which us-
ers can “dump” links to web resources they find, 
but do not have the time or inclination to proper-
ly integrate into the system. This page will then 
provide opportunities for others to contribute 
by “filing” the links properly. Yet another page 
can be created for “Open Questions,” providing 
a means for users to identify possibly missing 
information and giving yet more opportunities 
for people to contribute by supplying suitable 
answers! Multiple pages that relate to the same 
topic might be handled by tagging them with ap-
propriate keywords to indicate user level, media 
types, or whatever else is appropriate. Pages may 
then be filtered by these tags later, if required. 
Finally, a (non-editable) page will display a 
chart showing how the overall quality measure 
has changed over the system’s lifetime.

In order to implement the system quickly we 
propose to use either MediaWiki, Drupal or 
Moodle. All are free Open Source products writ-
ten in PHP. Drupal seems the more appropriate 
since it already boasts a voting API, various 
(AJAX) user-interface components for collect-
ing feedback/votes, a points module, the ability 

to extend user profiles to include additional in-
formation (such as user expertise values), and 
an authentication system that we have already 
integrated with the university one (allowing 
students to log in with their existing id’s and 
passwords). However, our university looks set 
to adopt Moodle campus-wide, so it may be bet-
ter to create an add-on module for it, giving us a 
broader experimental base.

7. CONCLUDING REMARKS

The rapid expansion of all forms of informa-
tion on the web has led to concerns over qual-
ity, especially for educational usage, but also 
for business and government. Existing websites 
either do not address this issue at all or do so in 
a fairly restricted and piecemeal way. This paper 
examined the notions of quality, quality assur-
ance and information quality and tried to lay the 
foundations for a general purpose architecture 
that offers a principled way to resolve these is-
sues. The architecture indicates how evidence 
can be gathered and used to make both content 
and user assessments, but leaves open the choice 
of what user & content models to employ and 
how they should be updated. It can thus accom-
modate simple vote counting schemes though 
to sophisticated multi-dimensional quality mea-
sures. The paper concluded by outlining the de-
sign of a learning system which it is hoped will 
act as a testbed for experimenting with various 
such models and update computations.

Presenting users with an overall measure of a 
system’s information quality and showing how 
it has changed throughout its lifetime should 
prove a useful indicator. We would expect over-
all system quality to be low to begin with, then 
rise steadily as users began interacting with it, 
before slowly reaching some sort of plateau. Fur-
ther increases in quality would become increas-
ingly difficult to achieve although there would 
likely still be fluctuations, such that quality may 
even begin to fall if, for instance, content be-
came outdated. This quality indicator, coupled 
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with user assessments, enables the resource to 
effectively manage itself in a completely decen-
tralised manner.

Once the system reaches some sort of plateau 
in terms of its information quality, an interest-
ing consideration arises: how can new users 
gain status (expertise/reputation) --given that 
the mechanism that determines such status relies 
mainly on the user giving their opinions on new 
items and/or identifying gaps in the system’s 
coverage. One solution might be to ask them to 
find and rate new content (as well as old, known 
good/bad, content.) Another interesting possibil-
ity then comes to mind, in that to avoid stagna-
tion the system could automatically acquire (via 

internet search engine queries or subscription 
to RSS feeds) possible new content and present 
this to users for evaluation and inclusion.
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ÖZET

e-Devlet Kapısı Projesi, Türkiye’nin devlet hiz-
metlerinin modernizasyonunu ve vatandaşların 
bu hizmetlere kolay ve rahat ulaşabilecekleri bir 
platformun kurulmasının hedeflendiği ön yüzün-
de vatandaşın tek noktadan devlet hizmetlerine 
ulaşabileceği, arka yüzünde ise kurumların bir-
birleri iletişim kurabilecekleri güvenli bir por-
tal altyapısıdır. Bu noktada yönetilen bilginin 
güvenliği sağlanması, altyapı ile ilgili risklerin 
değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili ulu-
sal bir metodoloji ve yaklaşımın bulunmaması 
bu yazının önemine vurgu yapmaktadır. Yazılım 
projelerinin problemlerinin yanısıra ortaya ko-
nulan teorik yaklaşıma uygulama eklenerek ge-
liştirilmesi öngörülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Bilgi Gü-
venliği, e-Devlet Kapısı, Risk Yönetimi

SUBJECT OF PAPER
E-Government And Evaluatıng
Rısk Methodology

ABSTRACT

 e-Government Project is a secure infrastruc-
ture with which modernization of Turkey is 
aimed. It is a platform where the citizens can 
easily reach the governmental services. At the 
same time public institutions can communicate 
with one another on the same platform. At this 
point, lacking a national methodology and an 
approach about maintaining the security of the 

information which is being conducted, evalu-
ating and managing the risks of the substruc-
ture emphasizes the importance of this essay. It 
is foreseen that in addition to problematics of 
the software projects, the theoretical approach 
which is introduced should be developed with 
practice.

KEYWORDS : Information Security, eGo-
vernment Gateway, Risk Management

1. GİRİŞ
Geçtiğimiz yarım asırda yaşanan sektörel de-
ğişime belirli periyotlarda hızlı bir göz atacak 
olursak; 1960_1970 yılları arasında “Üretim ve 
Maliyet Üstünlüğü”, 1960-1980 yılları arasında 
“Kalite Üstünlüğü”, 1980-1990 yılları arasında 
“Hız Üstünlüğü”, 1990-2000 yılları arasında 
“Hizmet Üstünlüğü” ön plana çıkmaktadır.1 Bu 
noktada bizim düşüncemizde 2000’li yıllarla 
beraber yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler ve 
internetin yaygınlaşmasının bir sonucu olarak 
bilgi güvenliği, bilgi teknolojileri giderek önem 
kazanan bir konu haline gelmiştir. ġekil 1 Bilgi 
teknolojileri ve bilgi güvenliği gerek kamu ku-
rumlarının, gerekse özel sektörün önümüzdeki 
dönemde öncelik listesinde giderek artan bir 
öneme sahip olacağı bilgi güvenliği alanına ge-
reken önemi vermeye başlayacakları, ilgili ön-
lemleri alma çabası içine girecekleri kuşkusuz 
görülmektedir. Ancak, bilgi teknolojileri ve bilgi 
güvenliğinin sadece teknolojik önlemlerle sağ-
lanabileceği gibi genel bir yanılsamanın olduğu 
da gözlenmektedir.
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Şekil 1: Yarım Asırlık Sektörel Değişim

Bu çalışmada bilişim güvenliği çerçevesinde 
ele alınan risk analizi ve risk değerlendirme 
çalışmalarının temel kavramları, en önemli bi-
leşenleri ve e-devlet kapısı özelinde kısmi uygu-
lamaları ele alınmaktadır. Konunun esas olarak 
çok boyutlu ve karmaşık bir süreç olmasından 
hareketle ve niş bir alan olması sebebiyle gerek 
kamu kurumları, gerekse özel sektör temsilcile-
ri bu konuda ortak paydada buluşmada zorlan-
maktadırlar.

2. E-DEVLET KAPISI, BİLGİ
GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ
e-Devlet, kamu hizmetlerinin vatandaşlara, iş-
letmelere, kamu kurumlarına ve diğer ülkelere 
bilgi ve iletişim teknolojileri yardımı ile etkin 
ve verimli bir şekilde sunmaktır. e-Devlet Kapı-
sı Projesi, Türkiye’nin devlet hizmetlerinin mo-
dernizasyonunu ve vatandaşların bu hizmetlere 
kolay ve rahat ulaşabilecekleri bir platformun 
kurulmasını amaçlamaktadır. Gerek vatandaş-
ların ve işletmelerin, gerekse kamu kurum ve 
kuruluşlarının aktif olarak kullanacağı bu plat-
formun güvenli olması yadsınamaz bir gerçek-
tir. Bu noktada e-Devlet kapısı projesi teknik 
şartnamesi2 çerçevesinde teknik ve teknolojik 
açıdan gerekli tedbirler alındığı gibi bir de ida-
ri açıdan bu konuda uluslararası arenada kabul 

görmüş ve geçerliliği olan ISO/IEC 27001:2005 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi3 kurulumu 
çalışmaları başlatılmıştır. Bahsi geçen standart 
incelendiğinde risk analizi çalışmalarının stan-
dardın önemli bir kısmını tuttuğu görülmektedir. 
E-Devlet Kapısı’nın güvenlik altyapısının kurul-
ması ve işletilmesi çalışmaları çerçevesinde or-
taya koyduğumuz ve kullandığımız metodoloji 
Tablo 1’deki gibidir.7 Bu metodoloji içerisinde 
geçen iş paketleri adım adım açıklanarak çalış-
mamıza yön verilecektir.

3. E-DEVLET KAPISI RİSK
DEĞERLENDİRME
METODOLOJİSİ
Bilgi ve iletişim sistemlerine olan bireysel ve 
toplumsal bağımlılığımız ve sistemlerde meyda-
na gelebilecek arıza ve saldırılara karşı duyarlılı-
ğımız arttıkça bu sistemlerde oluşabilecek arıza 
ve saldırılara karşı hassasiyetimiz de artmakta-
dır. Bilgi teknolojilerine ve bilgi ağlarına yöne-
lik saldırılar ciddi miktarda para, zaman, prestij 
ve değerli bilgi kaybına neden olabilmektedir.

Risk değerlendirme çalışmaları içerisinde geniş 
bir alanı tutan risk analizi; sistem kaynaklarını 
etkileyebilecek belirsiz olayların belirlenmesi, 
denetlenmesi, yok edilmesi ya da en aza indir-
genmesini kapsayan süreç olarak tanımlandığı 
gibi, fayda-maliyet analizi, seçim, önceliklen-
dirme, gerçekleştirim, sınama, önlemlerin gü-
venlik değerlendirmesi gibi komple güvenlik 
gözden geçirmesini de içerebilmektedir.

Şu ana kadar belirtilen süreçlerin bilgi güvenliği 
açısından değerlendirilmesinde fayda-maliyet 
analizi’nin ġekil 2’de her çalışmanın başlangı-
cında olduğu gibi işletmelerin veya kurumların 
bilgi güvenliği yatırımı’na ayıracakları bütçe ile 
yapılacak çalışmanın getirisinin önemi arasında-
ki ince çizgi vurgulanmaktadır.4

Şekil 2: Güvenliğe/Korumasızlık
Bütçe Dengesi

Varlık Envanteri’nin Çıkarılması:
Sistemin bilgi varlıklarının tanımlanması adı-
mına geçmeden önce yapılması gereken organi-
zasyonun belirlenmesi, rol ve sorumluluk pay-
laşımı gibi kurumsal kimliğinizin yapıtaşlarının 
tanımlanmasıdır. Daha sonra ISO 27001:2005 
ve ISO 17799:2005 standartları5 çerçevesinde 
kurulacak bilgi güvenliği yönetim sistemi kap-
samı belirlenmeli ve bu kapsama giren tüm bilgi 
varlıkları tanımlanmalı ve dokümante edilmeli-
dir.

Tehditlerin Tanımlanması: Burada yapıl-• 
ması gereken en önemli iş; potansiyel teh-
dit kaynaklarının tespit edilerek ġekil 3’de 
bir tehdit listesi oluşturulmalıdır. Sisteme 
zarar vermesi muhtemel bu tehditler;
Doğal Tehditler (Sel baskınları, Depremler • 
v.s),
Çevresel Tehditler (Binaya ait borulardan • 
birinin patlaması ve sistem odasındaki bil-
gisayarlara zarar vermesi),
İnsan Tehditleri (Çalışan personel kasıtlı • 
olarak sisteme zarar verebilir, kötü niyet-
li kişiler sisteme zarar verebilir veya per-
sonel istemeden / bilmeden sisteme zarar 
verebilir)

şeklinde sınıflandırılabilir.

Tehdit
Kaynağı

Motivasyonu
nedir?

Tehdidin Ortay
Çıkardığı Eylemler 

Hacker, 
Kaçık,

Psikopat

Meydan • 
Okuma
Kendini • 
Ispat Etme
İsyan Etme• 

Sistemin • 
Hack’lenmesi,
Sisteme izinsiz • 
girme,

Teröristler Yakıcı Bö-• 
lücü Eylem
İstismar • 
Etme
İntikam • 
Alma

Bonbalanma,• 
Bilgi Çalma,• 
Siteme • 
Saldırma
Sistem • 
Ayarlarının 
Bozluması

Şekil 3: Tehdit Tanımlama Örnek Tablosu

Zayıflıkların Tanımlanması:
Sistemde olası zayıflıkların tespit edilmesi ve 
bunun istismar edilerek potansiyel bir tehdit 
kaynağı olup olmama durumunun tanımlanması 
ile ilgili ġekil 4’deki gibi bir liste çıkarılmalıdır. 
Sistem zayıflıklarının tanımlanması esnasında 
asıl kaynağın bulunması için sistem güvenlik 
test performansları ve sistemin güvenlik gerek-
sinimlerine ait bir kontrol listesinin bulunması 
gerekmektedir.

Zayıflıklar Tehdit
Kaynağı

Tehdidin ortaya 
çıkardığı
eylemler 

İşten ayrılan perso-
nelin sistem ile ilgili 
ilişiğinin kesilme-
mesi

İşten ayrılan 
personel

İşten ayrılan 
personelin 
sisteme ait 
önemli / patentli 
bilgileri çalması

Sistemin kurulu-
mundan sorumlu 
tedarikçilerin sis-
teme yeni yamalar 
yaparken güvenlik 
açıklarını bilmeleri

Yetkisizi 
kişilerin 
eline 
geçmesi

Yetkisiz 
giriş yaparak 
hassas sistem 
dosyalarının 
çalınması

Şekil 4: Zayıflık Tanımlama Örnek Tablosu

Kontrol Analizleri: Sistemin genel durumuna ait 
güvenlik kontrollerinin analizlerinin yapılıp ya-
pılmadığını veya planlanıp planlanmadığını ve 
organizasyon ile ilgili tehditlerin olma olasılığı-
nın belirlendiği kısımdır.
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Olasılıkların Belirlenmesi:
Olasılıklar belirlenirken; Tehdit kaynaklarının 
motivasyonlarının ve yeteneklerinin, sistemin 
doğal zayıflıklarının, mevcut kontrollerin et-
kinliğinin değerlendirilmesinin düşünülmesi 
gerekmektedir. Bununla ilgili ġekil 5’deki örnek 
çalışma değerlendirilmektedir.

Olasılık Tanımlama
Olasılık
Düzeyi

Olasılığın Tanımı

Yüksek Tehdit kaynağının motivasyonu ve 
yetenekleri oldukça kuvvetli ve kont-
rol altına alınması oldukça düşük bir 
tehdit.

Orta Tehdit kaynağının motivasyonu ve ye-
tenekleri kuvvetli ancak kontrol altına 
alınması mümkün bir tehdit.

Düşük Tehdit kaynağının motivasyonu ve ye-
tenekleri yeterli olmayan veya önemsiz 
etkiye sahip ve kontrol altına alınması 
oldukça kolay olan bir tehdit.

Şekil 5: Olasılık Tanımlama Örnek Tablosu

Sonuç itibarıyla olasılıkların belirlenmesi veya 
tanımlanması ile hedeflenen; olasılık dereceleri 
ve etki analizi tablolarının oluşturulmasıdır.

Önem/Etki Tablosu
Etki Büyüklü-
ğü/Önemi

Etkinin Büyüklüğünün Tanımı

Yüksek Sisteme ait maliyeti çok yüksek bir 
varlığın kaybedilmesi, Organizasyonun 
hayati öneme haiz bir görevini yapa-
maması, insanların ağır yaralanmasına 
veya ölümüne sebep olabilecek.

Orta Sisteme ait maliyeti yüksek bir varlığın 
kaybedilmesi, Organizasyonda öneme 
haiz bir görevin yapılamaması, insan-
ların ağır yaralanmasına sebep olabi-
lecek.

Düşük Sisteme ait maliyeti ihmal edilebilir bir 
varlığın kaybedilmesi, Organizasyonun 
herhangi bir görevini yapamaması.

Şekil 6: Önem/Etki Analizi Örnek Tablosu

Etki Analizi:
Burada nitel veya nicel değerlendirmelerden 
hangisine karar verileceği önemli bir kıstastır. 
Her ikisinin de kendine göre avantaj ve deza-
vatajları bulunmaktadır. ġekil 6’da bu konuda 
örnek bir tablo oluşturulmuştur.

Nitel Etki Analizinin Avantajları;
Risklerin önceliklendirilebilmesi,• 
Tanımlanmış bölgelerdeki zayıflıklardaki • 
gelişmelerin görülebilmesi.

Nitel Etki Analizinin Dezavantajları;
Spesifik ölçümler ve etkilerin • 
büyüklükleri hakkında sayısal veriler 
sunamaz,
Fayda-maliyet analizi yapılamaz.• 

Nicel Etki Analizinin Avantajları;
Etkilerin ölçülebilir büyüklükler vererek • 
gösterir,
Fayda-maliyet analizi bu verilere göre • 
yapılabilir, tavsiye plan oluşturulabilir.
Nicel Etki Analizinin Dezavantajları;• 
Ölçümlemeler sayısal oranlara göre • 
yapılmaktadır, dolayısıyla sayılarla çıkan 
sonuç insanları yanıltabilir.

Risk Tanımlama: 
Kurulacak olan sistemin risk düzeyleri 
belirlenmekte, ölçülebilir risk düzeyleri matrisi 
ve risk skalası oluşturulur. Tablo xxx’de 
gösterildiği gibi risk düzey matrisi içerisinde 
tehditlerin olasılığı ve bahsi geçen tehditin 
etkisinin ortaya konulması gerekmektedir.

a) Risk Düzey Matrisi Oluşturma: ġekil 7’de 
detaylı bir tablo oluşturulmuştur.

Tehdit
Olasılığı

Tehdit Etkisi

Düşük (10) Orta (50) Yüksek(100)

Yüksek 
(1.0)

Düşük
(0.1 x 10 = 1) 

Orta Yüksek

Orta
(0.5)

Düşük Orta Orta

Düşük 
(0.1)

Düşük Düşük Düşük

Şekil 7: Risk Düzey Matrisi Örnek Tablosu

b) Risk skalası :
o 50 < Yüksek < 100
o 10 < Orta < 50
o 1 < Düşük < 10
olarak tanımlanabilir.

c) Risk Düzeylerinin Tanımlaması:

Risk Skalası Tanımlama Tablosu
Risk Düzeyi Risk Tanımı

Yüksek
Tespit edilen risk yüksek ise; ölçümleme 
yapılabiliyorsa yapılır veya hemen yeni 
bir eylem planı hazırlanarak uygulamaya 
alınır.

Orta Tespit edilen risk orta ise; Uygun bir pe-
riyod belirlenerek yeni bir plan oluşturul-
ması beklenir.

Düşük
Tespit edilen risk düşük ise; sistemde 
onay makamı bu durum için riskin kabul 
edilebilirliğine karar verir.

Şekil 8: Risk Skalası Tanımlama
Örnek Tablosu

Bu bölümde beklenen; “Risk Skalası Tanımla-
ma Tablosunun” oluşturulmasıdır.

4. SONUÇ
Günümüz dünyasında kişiler, kurumlar ve hatta 
ülkeler için özellikle parasal değeri olan veya 
menfaat sağlanabilecek her türlü kıymetli bilgi-
nin dost olmayan kişi, kurum veya ülkelerin eli-
ne geçmesi son derece tehlikeli olabilmektedir. 

E-Devlet kapısı gibi sadece vatandaşların değil 
aynı zamanda tüm kamu kurum ve kuruluşları-
nın, işletmelerin kullanacağı bir sitemin gerek 
altyapı, gerekse idari açıdan uluslararası geçer-
liliği olan model, metodoloji veya standartlara 
uygun olarak işletilmesi gerekliliği görülmekte-
dir. Sırf bu yasal olmayan müdahaleler için eği-
tilmiş ve ayrılmış kaynakların bulunması ve kişi 
veya kurumların planlarını ellerine geçirdikleri 
bu bilgileri üstünlük sağlayacak şekilde kulla-
nabilmeleri ağ güvenliğinin ve sonuçta ortaya 
çıkan bilgi ve kişisel hakların korunmasının, 
ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak için 
yeterlidir. Bilgi ve iletişim teknolojileri dünya-
sının yeni trendi olarak görülen; insan, teknoloji 
ve süreç üçlemesi sektörün göremediği nokta-
lardan birisidir. Güvenli bilgisayar ortamlarının 
oluşturulması için eksiksiz bir teknoloji birikimi 
gerekir. Ancak teknoloji tek başına bu ortamlar-
daki tehditlerin çözümü için yeterli olamaz. İyi 
tasarlanmış ürünler, oturmuş ve etkili süreçler 
ve bilgili, iyi eğitimli operasyon ekipleri olmak-
sızın üst düzey güvenlik sistemleri ortaya koy-
mak olası değildir.

5. TEŞEKKÜR

Bu çalışmayı hazırlamama yardımcı olan Dr. 
Ahmet KAPLAN, Mustafa CANLI, Ömer KI-
LIÇ ve tüm e-devlet kapısı projesi çalışanlarına 
teşekkürlerimi sunarım.

6. KAYNAKLAR
1. Kavrakoğlu, İ., Toplam Kalite Yönetimi, Kal-
der Yayınları, İstanbul, 1996.

2. e-Devlet Kapısı Projesi Teknik ġartnamesi.

3. Türk Standartları Enstitüsü, “Bilgi Teknolojisi-
Güvenlik Teknikleri-Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemleri-Gereksinimler”, TS ISO / IEC 27001, 
Mart 2006.

4. DURMUŞ, G., “Risk Analizi”, gdurmus@ya-
hoo.com, Gursoy.Durmus@tikle.com



XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

208

XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

209

5. Türk Standartları Enstitüsü, “Bilgi Teknolo-
jisi- Bilgi Güvenliği Yönetimi için Uygulama 
Prensibi”, TS ISO / IEC 17799, 2000.

6. Türkiye Bilişim Derneği, TBD Kamu-BİB, 
“Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı Sürüm 
1.0”, Türkiye Bilişim Derneği Yayınları, Mayıs 
2006.

7. Stoneburner, G., Goguen, A., Feringa, A., 
“Risk Management Guide For Information 
Technology Systems”, NIST Special Publicati-
on 800-30, Computer Security Division Infor-
mation Technology Laboratory Gaithersburg, 
MD 20899-8930, July 2002.

ÖZET
Bu çalışmada Türkiye’de gerçekleştirilen 
e-Devlet çalışmaları analiz edilerek, e-Devlet 
Kapısının durumu ve ortaya çıkaracağı fayda-
ları hakkında değerlendirmelerde bulunulmak-
tadır.

Anahtar Kelimeler:  e-Devlet, internet, 
toplum, vatandaş, kamu kurumları

ABSTARCT

In this study, e-government activities of Türkiye 
will be anyzed. Also the current situation and ex-
pected benefits of these activities are taken into 
account as well.

GİRİŞ
21.yüzyılda dünya çapında birçok alanda de-
ğişim ve gelişim yaşanmaktadır. Ekonomik, 
bilimsel, teknolojik bu gelişimler günlük haya-
tımızı toplumsal, kültürel ve ekonomik açıdan 
etkilemektedir. Küreselleşmenin etkileri, dünya 
toplumlarının hızlı bir şekilde bilgi toplumuna 
geçişi önlenemeyen bir süreçtir. Bu etkiler sonu-
cunda dünyada birçok ülke kamu hizmetlerinin 
verildiği alanlarda bilgi ve teknolojiyi kullana-
rak akıllı devlet veya e-Devlet diye adlandırı-
lan, vatandaşlarına daha hızlı, kolay ve kaliteli 
hizmet verebilmek için, hizmetlerini elektronik 
ortamdan sunabilecekleri değişik alternatifler 
oluşturmaktadırlar. Devlet hizmetlerinin elektro-
nik dönüşümünü sağlamayı amaçlayan e-devlet 
platformu da bu çalışmaların bir sonucudur. Bu 
e-dönüşüm; vatandaş, iş dünyası (tüzel kişiler) 

ve kamu çalışanları arasında iletişim ve etkileşi-
mi sağlayacak potansiyeller içermektedir.

E-DEVLET KAPISI NEDİR?
Günümüzde her türlü bilgiye erişmek, günlük 
hayatımızı kolaylaştıracak olan hizmetlerden 
yararlanmak veya araştırma yapmak için inter-
net kullanılmaktadır. Ülkemizde e-devlet uy-
gulamalarına; pasaport başvurusu, ehliyet baş-
vurusu gibi sorgulama amaçlı hizmetler; vergi 
beyannamesi, okul kaydı, bankacılık işlemleri 
gibi çevrim içi hizmetler; hava durumu, kanun-
lar, mevzuatlar gibi bilgi verme amaçlı hizmet-
ler; örnek olarak verilebilmektedir. Birçok kamu 
kurumunun çok değişik alanlarda sunmakta ol-
duğu farklı elektronik hizmetler bulunmaktadır. 
Ancak, vatandaşlar bazen bunların hepsinin far-
kında olamamakta, bu ise söz konusu hizmetle-
rin yaygın şekilde kullanımını engellemektedir. 
Oysa, birçok dünya ülkesinde uygulamaya ge-
çirilen e-Devlet Kapısı gibi bir yapının oluştu-
rulması bu tür sorunları engelleyici bir faktör 
olacaktır.

e-Devlet Kapısı; e-devlet uygulamalarının tek 
bir çatı altında bir araya getirilerek, sunulması-
dır. Böylece devletin ana portali oluşturulmuş, 
hizmetlerin tümünün bu kapıda toplanarak tek 
bir kaynaktan sunulması sağlanmış olacaktır. Bu 
kapı, vatandaş ihtiyaçları gözetilerek, hızlı, ke-
sintisiz, güvenilir, çevrim içi, birden fazla ileti-
şim kanalından erişilebilir nitelikte olan, enteg-
rasyonu sağlanmış bir şekilde sunumu için oluş-
turulan, gücünü teknolojiden alan bir yapıdır.
e-Devlet Kapısı; vatandaşı, iş dünyasını (tüzel 
kişileri) ve kamu kurumlarını birbirine bağlaya-

DEVLETİN KISA YOLU

Ceren Tutkun
TURKSAT Uydu Haberleşme Kablolu TV ve İşletme A.Ş.

Kurumsal İletişim Direktörlüğü e-Devlet İçerik Yönetim Grubu
ctutkun@turksat.com.tr
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rak aynı çatı altında birleştirmeyi hedeflemekte-
dir. Sistem;

Devletten Vatandaşa (G2C: Government • 
to Citizen), 
Devletten İş dünyasına (G2B: Government • 
to Business)  
Devletten Devlete (G2G: Government to • 
Government)    olarak üç gruba ayrılmış-
tır. 

Türksat A.Ş. tarafından yürütülmekte olan 
e-Devlet Kapısı projesinde Vatandaş, İş ve Dev-
let olmak üzere 3 ayrı sayfa bulunmaktadır. Bu 
sayfalar yaşam döngüsü ve vatandaş odaklılık 
baz alınarak oluşturulmuştur. Vatandaş sayfasın-
da, kişinin doğumundan ölümüne kadar ihtiyaç 
duyacağı bilgiler kategorize edilmiştir. İş sayfa-
sında, şirketin kuruluş aşamasından kapanış aşa-
masına kadar olan süreçlerdeki bilgiler katego-
rize edilmiştir. Devlet sayfasında ise, Ülkemizin 
tanıtımı ve devlet stratejileri hakkında bilgiler ve 
hizmetler kategorize edilmiştir.  Diğer ülkelerin 
e-Devlet sayfaları incelenerek, sundukları hiz-
metlere ana portalden ulaşılması böylece hizmeti 
nereden alacağını bilmeyen kişileri yönlendire-
rek kolaylık sağlanması yönünde tasarlanmıştır. 
e-Devlet kapısında yapılan bu incelemeler göz 
önünde bulundurularak kullanıcıyı görsel olarak 
yönlendirmek amaçlı tasarlanmaktadır. (Türksat 
A.Ş., “e-kapı”  broşürü)

E-devlet düzenli olarak takip ve denetim gerekti-
ren bir süreçtir, bu nedenle vatandaşa doğru, ek-
siksiz, yerinde ve güvenilir bilginin sağlanması 
için, oluşturulan sayfalarda kategorilendirilmiş 
olan konu ve alt konuların ilgili kurumların ver-
diği hizmetler doğrultusunda kendileri tarafın-
dan güncellenebilmesi gerekmektedir. Böylece 
hizmeti alan kişilere güncel, doğru ve yerinde 
bilgi ulaştırılmış, yanlış yönlendirme yapılması 
engellenmiş olacaktır. Bu açıdan dolayı kamu 
kurumları ile yakın işbirliği ve birlikte çalışma-
yı gerektiren bir süreç karşımıza çıkmaktadır 
(http://edevlet.turksat.com.tr).

E-devlet Kapısının perspektifi; kurum odaklı 
değil, hizmet odaklı olmaktadır. Kurumların, 
vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmetleri yer ve 
zaman kısıtlaması olmadan sunmasıdır. Vatan-
daş, tek bir şifre ve TC kimlik numarası ile tek 
bir kimlik doğrulama sayesinde tüm elektronik 
devlet hizmetlerine bir noktadan, zaman ve me-
kandan bağımsız bir şekilde 7 gün 24 saat ke-
sintisiz olarak erişebilecektir. Farklı hizmetlere 
erişmek için tek bir kullanıcı adı ve şifre yeterli 
olacak böylece vatandaş ve şirketler, devlet ile 
ilişkilerini tek bir nokta üzerinden kolaylıkla 
gerçekleştirebileceklerdir
(http://edevlet.turksat.com.tr).

Kullanılabilirlik kavramı birçok dış ülkede 
(özellikle Kanada, İngiltere ve ABD), tasarım 
sureci içine yerleşmiş bir kavram olmasına 
rağmen, Türkiye’de bu kavram, websitelerin 
bir ürün olarak görünmemesi, kullanıcı-sistem 
ilişkisinin önemsenmemesi ve website yapım 
aşamasındaki planlama eksikliği ve yetersizli-
ği nedeni ile göz ardı edilmekte ya da yeterince 
uygulanmamaktadır (Çağıltay,2005). Toplumun 
tüm kesimlerini hedef kitle olarak alan e-Devlet 
Kapısı, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik konula-
rına önem vermektedir. Düşük seviyede eğitimli 
olandan özürlü vatandaşına kadar her türlü ki-
şinin ihtiyaç duyduğu bilgi veya hizmete rahat-
ça, zaman kaybetmeden ulaşabilmesi, etkin ve 
verimli bir sistem sunulabilmesi için kullanıla-
bilirlik testleri planlanmaktadır (http://edevlet.
turksat.com.tr). Dünyada birçok web sitesi eri-
şilebilirlik açısından özürlü kişilerin ulaşımını 
zorlaştırmaktadır. Oysaki e-Devlet Kapısı erişi-
lebilirlik üzerine çalışmalar yaparak özürlü veya 
geçici sakatlık yaşayan vatandaşlarına kullanım-
da kolaylık sağlayacaktır.

Türkiye’de e-hizmete dönüştürülerek e-devlet 
Kapısı üzerinden verilebilecek kamu hizmetle-
rinin bir envanterinin çıkarılması, öncelikleri-
nin belirlenmesi, bu hizmetlerin verilmesinde 
rol alan kurumların e-Devlet Kapısı açısından 
değerlendirilmesi ve genişleme planlaması ya-
pılmasına imkan sağlayacak verilerin üretilme-

si adına fizibilite çalışmaları devam etmektedir 
(Turksat, Fizibilite Grubu,2007).

E-DEVLETTEN BEKLENEN 
FAYDALAR NELERDİR?
Türkiye’de e-Devletin birçok itici gücü vardır. 
Başlıca itici güçler kamu yönetiminin moderni-
zasyonu ve bilgi toplumunun teşvik edilmesidir. 
Diğer itici güçler arasında özel sektörün reka-
betçiliğinin artırılması ve vatandaşların yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi yer almaktadır (OECD, 
e-devlet çalışmaları Türkiye,2007).

2004 OECD Türkiye ekonomi anketinde “Ada-
let, eğitim ve altyapı hizmetleri gibi, büyüme 
için kritik olan temel kamu hizmetlerinde hiz-
met kalitesini hızlı biçimde yükseltecek daha 
proaktif politikalara ihtiyaç vardır.” denilmekte-
dir (OECD, Economic Survey-Turkey,2004). Bu 
nedenle etkinlik ve verimliliğin artması kamu 
kesiminin büyüklüğü nedeni ile ülkemiz için 
önemli olmaktadır.

Türkiye’de kamu kurumlarının kendilerine ait 
internet siteleri bulunmaktadır; ancak ulusal bir 
portal bulunmamaktadır. Bu durum, kullanıcı-
ların aradıkları bilgiye nereden erişebilecekle-
rini bilmelerini gerektirmektedir, oysaki birçok 
vatandaş hangi kurumun hangi hizmetleri ver-
diğini tam olarak bilmemektedir. Bu durum da; 
vatandaş odaklı e-devlet gelişimi açısından bir 
engel teşkil etmektedir. e-Devlet kapısı, ulusal 
bir portaldir ve yaşamın her adımında vatandaş-
lara kolaylık sağlayacaktır. 

Literatürde e-Devlet çalışmalarında beklenen 
faydalarla ilgili geniş değerlendirmeler bu-
lunmaktadır (OECD e-devlet anketi, Türki-
ye;  Yıldırım, Öner,2003;  Alkış, Şişman,2005;  
Büke,2001; Bartın ,2002 ) :

Vatandaşa Faydaları:

Hizmete kolay ve hızlı erişimin • 
sağlanması

Şeffaflığın sağlanması• 
Katılımcılığın artması• 
Kamu kurumları arasında belge ve • 
bilgi istenmesinden kaynaklanan gidip 
gelmeden kaynaklanan zaman ve maddi 
kaybın azalması
Devlete karşı ön yargının kalkması• 
Verilen hizmette eşitliğin sağlanması• 
Toplum üzerinde verimlilik düzeyinin • 
artırılması 
Vatandaş ihtiyaç ve taleplerinin ön planda • 
olması 
Vatandaş memnuniyetinin artması• 
Bilgi paylaşımı ve katılımcılığını • 
artırarak kararların hızlı, tarafsız ve doğru 
alınması
Yaşam kalitesinin artması• 

Kamuya Faydaları:

Verilen hizmet kalitesinin artması• 
Yapılan harcamalarda tasarrufun • 
sağlanması
Kırtasiye tüketiminin(evrak-fotokopi) • 
azalması
Vatandaşın devlete olan güveninin • 
artması
İş tekrarının önlenmesi• 
Standardizasyonun belirlenmesi ve • 
oluşması
Etkin denetimin sağlanması• 
Kamu hizmet entegrasyonunun • 
sağlanması
Hukukun etkinliğinin artması• 
Bürokrasinin azaltılması• 
Mükerrer yatırımların önlenmesi • 
Hata oranlarının minimuma indirgenmesi• 
Etkinlik ve verimliliğin artırılması• 

 
Yukarıda sayılan bu ve benzeri faydalara ulaşı-
labilmesi için Türkiye’de de önemli çalışmalar 
yapılmaktadır. Beklenen faydaların en kısa süre-
de ortaya çıkabilmesi için çalışmaların istikrarlı 
bir şekilde sürdürülmesinde büyük yarar bulun-
maktadır.
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TÜRKİYE’DE E-DEVLET
UYGULAMALARI GELİŞİM
SÜRECİ

Türkiye’de e-devlet çalışmaları, 1998 yılın-
da ulusal bilgi sisteminin kurulmasını he-
defleyen Kamunet projesi ile başlatılmıştır 
(Başbakanlık,1998). “ e-europe+” projesi çerçe-
vesinde 2001 yılında Türkiye e-Türkiye Girişim 
adlı kendi eylem planını hazırlamıştır. 5  Mayıs 
1972 tarih ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile fikri 
doğan Mernis Projesi, Kasım 2002’de veri ta-
banı kurmuş ve sistem online olarak çalıştırıl-
mıştır. 2003 yılında e-Dönüşüm Türkiye İcra 
Kurulu kurulmuş ve 2003/48 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi uygu-
lamaya konulmuştur. 

E-devlet uygulamalarında önem arz eden elekt-
ronik imza yasası 2004 yılında 25355 sayılı res-
mi gazetede yayımlanmıştır. 2003 – 2004 Kısa 
Dönem Eylem Planının, DPT tarafından proje 
tanımlaması yapılmış, Türkiye Ulusal Coğrafi 
Bilgi Sisteminin oluşturulması için bir ön çalış-
ma yapılmıştır. e-Devlet kapısının kurulması ve 
işletilmesi, 2005 yılında oluşturulan Eylem Pla-
nı ile e-Dönüşüm İcra Kurulu tarafından yapım 
görevi Türk Telekom A.Ş.’ye verilmiştir. Son 
olarak 20 Nisan 2006 tarihinde Türk Telekom 
A.Ş.’nin hisse devrinden sonra koordinasyon 
görevi Ulaştırma Bakanlığı’na, yapım göre-
vi Türksat A.Ş.’ye (Başbakanlığın yayınladığı 
2006/22 sayılı Genelge ile) devredilmiştir. Türk-
sat A.Ş. e-devlet kapısı çalışmalarına büyük bir 
titizlikle devam etmektedir.
 
DÜNYADA E-DEVLET
GELİŞİMİ SIRALAMASI
Günümüzde bütün dünyada, kamusal işlemlerin 
önemli bir kısmının elektronik ortamdan gerçek-
leştirildiği, elektronik devlet modelini oluştur-
ma yönünde yoğun bir çabanın olduğu gözlem-
lenmektedir. ABD’deki Brown Üniversitesi’nin, 
198 ülkenin kamu kurumlarının Haziran ve 

Temmuz aylarında 1687 adet internet sitesini 
inceleyerek internet hizmetlerini yıllık olarak 
araştırdığı raporun yedincisi yayınlanmıştır. Bu 
raporda, Dünya genelinde bilişim alanında önde 
olan ülkeler arasında (ABD, Singapur, Kore…) 
Türkiye bu çaba içinde olduğunu ilk 10’a gire-
rek, Almanya, İsviçre, İtalya ve İspanya’yı ge-
ride bırakarak göstermiştir. (Brown üniversitesi, 
uluslararası e-Devlet analiz raporu,2007)

Türkiye’nin bu çabasına bir başka örnek ver-
mek gerekirse; The Economist Dergisinin, bir 
ülkenin e-iş ortamının internet temelli yatırım-
lar için ne kadar uygun olduğunu ölçen, 2007 
OECD e-Readiness Rankings raporuna göre 
Türkiye e-hazırlık sıralamasında 45. sıradan 
42. sıraya ilerlemiştir (OECD e-Readiness Ran-
kings Raporu,2007). Bu raporlar sonucunda ül-
kemizde gerçekleştirilen e-devlet çalışmalarına 
bakıldığında, e-devlet çalışmalarına kayıtsız ka-
lınmadığı, gerekli çabaların gösterilerek gerekli 
önemin verildiği gözlemlenmektedir.

SONUÇ

Hizmet kalitesini yükseltmek, maliyetleri azalt-
mak, güven sağlamak ve demokrasiyi tabana 
yaymak için e-Devlet uygulamaları önem ka-
zanmaktadır. e-Devlet kapısı çalışmaları bu fay-
daları maksimize edecek yönler içermektedir. 

Hızla gelişen teknoloji sayesinde e-Devlet kapı-
sı; bilgi ve hizmetleri tek bir yerden verdiği ve 
devlet kurumlarının entegrasyonunu sağladığı 
için vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, zaman 
tasarrufu sağlayacak, hizmetleri daha kısa sü-
rede almasını temin edecek böylece hayat ka-
litesini yükseltecek, ayrıca toplumun verimlilik 
düzeyini artıracak ve kamu hizmetlerini dünya 
standartlarının üzerine çıkaracak çok önemli 
olan bir adımdır. Türkiye de dünya ülkelerinden 
geri kalmamak ve vatandaşlarının kamu hizmet-
lerinden sorunsuz bir şekilde daha fazla yarar-
lanmalarını sağlamak için e-Devlet çalışmaları-
nı arttırarak sürdürmektedir. 
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ÖZET

Ülkemizde kamunun mal/hizmet  alımlarının, 
gelişen bilgisayar teknolojisini de kullanarak 
daha şaibesiz yapılmasını sağlamak ve ülke kay-
naklarında israfı önlemek için yapılabilecekler 
üzerine bir çalışmadır.

GİRİŞ:
Yasalar herkese eşit ve adil bir kurallar dizisi 
sunarak, haksızlığın ve karmaşanın önlenmesi 
için hakça bir düzen kurulmasına yardımcı 
olma amacıyla yapılırlar. Ne yazık ki yasalar 
varoluş nedenlerini tarih boyunca tam olarak 
yerine getirememişlerdir. Yasa uygulayıcıları 
yasaları, zaman zaman keyfi davranarak kendi 
ve/veya yakınlarının çıkarına uygulamış veya 
yorumlamışlardır ya da hiç uygulamayarak ka-
nunun amacına ulaşmasına engel olmuşlardır. 
Bu durum belki de ‘kötü kanun yoktur, iyi 
uygulayıcı vardır’ kanısının oluşmasına yol 
açmıştır.

Ülkemizde de yasaların uygulanmasında 
ki en hararetli tartışmaların başında dev-
let kurumlarının yapmış oldukları ihalelerin 
kotarılması gelmektedir. Yapılan ihaleler, her 
aşamada,  ilgili enformasyonun kısa sürede ve 
uygun yöntemlerle yapılamaması nedeni ile, 
gerek ihaleyi kazanamayan/katılamayan firma-
larca, gerekse ihale komisyonu dışında kalan kişi/
kurum/medya vb. organlarca spekülasyona açık 
bir şekle dönüştürülmektedir. Tüm bu karmaşa 
yürürlükte olan Kamu İhale Yasasının ihale-

lerin daha şeffaf ve enformatik olması yönünde 
radikal düzenlemelerle ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Bu kanun gereği idareler, 
SAYDAMLIĞI, rekabeti, eşit muameleyi, 
güvenirliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların 
uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve 
kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla 
yükümlüdürler Bu aşamada temel ilkelerden olan 
‘SAYDAMLIK’ tüm kamu kurumları tarafından 
hayata geçirildiği taktirde diğer tüm ilkeler 
kendiliğinden ister istemez sağlanacaktır. 

Özellikle yapılan ihalelerdeki şartnamelerin taraflı 
hazırlanması, sınırlı sayıda katılımın sağlanması, 
kurumun piyasaya güven vermemesi, idarelerin/
uygulayıcıların yanlış tutumları gibi unsurlar, 
kamu kaynağının bir yolsuzluk yumağı haline 
dönüşmesine yol açmaktadır. Bu nedenle ihale-
lerin her aşamasında uygulayıcılardan bağımsız 
ama uygulamanın içinde ve özünü teşkil ede-
cek şekilde teknolojinin kullanılması sureti ile  
saydamlığın sağlanması hedeflenmelidir.

Günümüzde ölçeği ne olursa olsun tüm 
kamu kurumlarında bilgisayar kullanılmakta, 
artık tüm yazışmalar bilgisayar aracılığı ile 
yapılmaktadır. Diğer bir ifade ile tüm belge ve 
bilgiler sayısallaştırılmaktadır. Sayısallaşan 
bilgilerin nerede, ne zaman, ne şekilde, hangi 
formatta, kimlere, nasıl duyurulması gereği 
kurallar bütünü ile ortaya konulduğu takdirde, 
SAYDAMLIK ihaleyi yapan her kademedeki 
uygulayıcıların elinde subjektif bir unsur olmak-
tan kurtulacaktır.

KAMU MAL/HİZMET ALIMLARINDA VERİ TABANI VE
İNTERNET UYGULAMASI İLE OLUŞAN SAYDAMLIK
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Öğretim Görevlisi
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Mustafa Şimşek
Akdeniz Üniversitesi

Öğretim Görevlisi
msimsek@akdeniz.edu.tr

Bu bildirinin amacı, yasanın hedeflediği stand-
arda ulaşmayı sağlamak için hayata geçirilmesi 
gereken (geçirdiğimiz) teknolojik projenin su-
numudur. 

PROJE(MİZ):

Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğü tarafından büyük çoğunluğu uy-
gulanmakta olan proje aşamaları aşağıda 
sunulmaktadır. Bu proje; yapılacak/yapılan 
ihalelerin duyuru aşamasından ödeme aşamasına 
kadar  yasal mevzuatın izin verdiği sınırlar içer-
isinde, sayısallaştırılan verilerin internet ortamına 
aktarılması, firmalarla paylaşılması ve isteyen 
kullanıcılara iş akışının gerektirdiği kadarını; 
kurumların çalışma ofislerine gelmesine gerek-
sinmeden  sunmasıdır. Proje aşamaları:

A. İhale işlemlerini bilgisayar destekli ya-
pabilmek için işi bilen ve yapan kişiler ile 
uygulamayı geliştiren yazılım grubunun tam 
bir koordinasyon içinde çalışması gerek-
mektedir. Bu amaçla, kullanıcıya dost(user 
friendly) bir veri tabanı seçmek en önemli 
konulardan birisidir. Çünkü veri tabanına 
uygulayıcılar da istediği anda müdahale ede-
bilmelidirler (ufacık ama o an çok gerekli/
önemli olan değişiklikler için bilgisayar 
guruları(!) rahatsız edilmemelidirler). 

B. Mal ve hizmet satın alma talepleri veri 
tabanında ihale formatına dönüştürülmelidir. 
İstisnasız tüm ihale bilgileri ve şartnameleri, 
internet ortamında tamamen güncel olarak 
yayımlanmalıdır. Firmalar kuruma gelmeden, 
hiç kimse ile iletişime(!) geçmeden tüm 
alımlardan ayrıntılı olarak haberdar edilmelidir. 

C.İhale kamuoyu denetimine açık şekilde 
şeffaf olarak yapılmalıdır. İhaleye teklif ver-
meyenler dahil herkes izleyebilmelidir.

D.Yapılan ihale kalemlerine verilen teklifler, 
ihale değerlendirme komisyonunun ve ka-
muoyunun rahatça anlayabileceği formata 

sokulmalıdır. Çünkü, çok kalemli ve çok fa-
zla katılımcının olduğu ihalelerde, tekliflerin 
değerlendirilmesi teknik bilgiye ve büyük 
zamana gereksinim duyulmasına neden 
olmaktadır. Bu durum, kamuoyuna sunu-
lan bilgilerin  anlaşılamamasına da neden 
olmaktadır. 

Bunun çözümü ise:
Onlarca ihale kaleminin bulunduğu çok sayıda 
firmanın teklif verdiği ihalelerde firma ve ku-
rumun aritmetik hata payını azaltarak, komisy-
onun karar vermesini kolaylaştırmak, kamuo-
yuna sunulacak bilgilerin anlaşılır olmasını 
sağlayarak ve en önemlisi zaman kazanmak 
için; verilecek teklif bilgilerinin  önceden 
hazırlanmış ve firmalara dağıtılmış yazılımla 
geri alınmasını sağlamaktır. Böylece, firma-
lar ihaleyi sayısal ortamda, kısa sürede, veri 
tabanıyla örtüşecek biçimde hazırlayacak ve 
komisyon da değerlendirmesini kolayca-kısa 
sürede yapabilecektir. 

E. İhale sonuçlarının ayrıntılı olarak 
katılımcılar, kişi/kurum/medya vb. organlar-
ca kısa sürede enforme edilmesi, saydamlığın 
temel koşullarından birini oluşturmaktadır. 
Bunlar; ihaleye kimler katılmış, hangi kalem-
lerine teklif verilmiş, verilen tekliflerin detayı 
(cinsi, markası, adedi, fiyatı vb.), ihaleyi alan 
firmanın en ucuz teklif olup olmadığı, en 
ucuz değil ise hangi gerekçe ile diğerlerinin 
elendiği gibi soruların cevaplarıdır. Söz konu-
su bilgiler, taraflar hiç yüz yüze gelmeksizin 
veri tabanından internet ortamına doğrudan 
sunulmalıdır. Çünkü teklif verenler, idareler-
den bu tür bilgileri alma konusunda çekingen 
durmaktadırlar.

F. İhaleyi kazanan firmalara kurumca verilen 
sipariş, firmalarca teslim edilen malzeme ve 
fatura bilgilerini, muayene kabul aşamasından  
ödeme belgelerinin saymanlıklara intikaline 
kadar geçen tüm süreçlerini, ilgili firmalar 
idare ile özel bir bağ(!) kurmaksızın takip 
edebilmelidirler.
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G. Saymanlıkça yapılan tüm ödemelerin de 
ayrıntılı olarak yine kamuoyunun denetimine 
sunulmasını sağlanmak zorunluluğu vardır. 
Kime, ne zaman, hangi tutarda, hangi sıra ile 
(sırasız ise hangi gerekçe ile) ödeme yapıldığı 
internet ortamında izlenebilmelidir.

Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğü bünyesinde konu ile ilgili olarak 
yukarıda belirtilen A, B, C, D, E, F maddeleri uy-
gulanabilmekte ve ancak kabul edilir ki  günün 
gelişmelerine paralel sürekli güncellenmekte 
ve geliştirilmektedir. şu anda bizimle çalışan, 
her firma; tutarı ve miktarına bakılmaksızın her 
türlü mal/hizmet alımlarına ait ihale ilanlarını, 
teknik şartnameleri, verilen teklifler ile marka 
ve fiyat gibi özelliklerin karşılaştırmalarını, ter-
cih edilen fiyatın gerekçesini, firmaya verilen 
sipariş ile kesilen faturaların aşamalarını http://
satinalinacak.akdeniz.edu.tr/fmi/xsl/satinalina-
cak/default.htm adresinden tamamen güncel bir 
şekilde öğrenebilmektedir.

SONUÇ:

Bu proje idarelerin hesap verme sorumluluğunun 
yerine getirilmesine de katkı sağlayacaktır. 
Sonuç olarak kamu kaynağının her kuruşunun 
harcanmasında, büyük küçük tüm satın alım 
işlemleri internet ortamında kamuoyunun bil-
gisi ve denetimine açılmalıdır. Temel kural, 
tutarı küçük ve/veya acil adı altında istisnalar 
yaratılmamasıdır. Çünkü yasa uygulayıcıları, 

istisnaları kural yapma konusunda yüzyıllardan 
gelen kalıtımsal bir özellik sergilemektedir. 
Gerçek acil alımlarda işlem gerçekleşmiş olsa 
dahi kimden, nasıl ve ne şekilde temin edildiği 
bilgisi sisteme dahil edilmeli ve kamuoyu bil-
gisine sunulmalıdır. Bu durumu oluşturmamış 
hiçbir işlemin ödemesi yapılmamalıdır. Söz 
konusu işlemler gerçekleştirilirken istekliler, 
yasa uygulayıcıları ile yüz yüze gelmeksizin her 
türlü (teknik ve idari şartname, miktar, marka, 
fiyat, ihale yöntemi, aciliyet nedeni vb.) bilgiye 
ulaşabilmelidirler. Bu projenin benimsenmesi 
ile kamu kaynağının etkili, ekonomik ve verimli 
kullanılması sağlanacak, idarelerin hesap verme 
sorumluluğu geliştirilecek ve mali saydamlık 
sağlanacaktır.

ÖNERİ:

Yasal yeni bir düzenlemeye gitmeksizin, Mal-
iye Bakanlığı ve/veya Kamu İhale Kurumunca 
yukarıda belirtilen işlemlerin zorunlu hale ge-
tirilmesine yönelik bir tebliğ yayımlanmalıdır. 
Uygulama programı, merkezi otorite tarafından 
geliştirilen aynı tip, birbiriyle bağlantı kurabilen 
ve merkezi otoritenin kamu kaynağını daha 
kolay yönlendirebileceği, konsolide edebileceği 
şekilde olması yararlı olacaktır. Ayrıca Kamu 
İhale Kurumunca internet üzerinden her türlü 
gelişmeyi izleyen,  denetleyen, gerektiğinde 
müdahale edebilen bir birim (Basın Savcılığı 
gibi) kurulması da önerimizdir. 

ÖZET

Bu çalışma ağ üzerinden yapılan saldırıları 
ve onlara karşı geliştirilen saldırı tespit 
mekanizmalarında (IDS, Intrusion Detection 
System)  yapay sinir ağları kullanılmasına bir 
örnek oluşturulması ve incelenmesini içermek-
tedir.  

Yapay Sinir Ağları (YSA) kullanarak bir ağ 
üzerinde akan paketlerin hangi saldırı yön-
temi kullandığının  bulunması  bu çalışmanın 
konusudur. Bu nedenle öncelikle saldırı tespit 
sistemlerinin ne şekilde yapılandıkları, hangi 
yöntemleri kullandıkları incelenmiştir. Ardından 
genel olarak saldırı tipleri ve özellikleri ele 
alınmıştır. Bu saldırılardan ağ da anormalik 
yaratan saldırılardan “Neptune” ve “the ping 
of death” ‘ın bulunması için Çok Katmanlı 
Algılayıcı (Multi Layer Perceptron (MLP)) ya-
pay sinir ağ modeli kullanılarak bir yapay sinir 
ağı oluşturulmuştur. Ağ kurulmasında MATLAB 
programı kullanılmıştır. Yapay sinir ağında 
kullanılacak veri setleri DARPA veri setlerini 
örnek alarak, bir kamu ağından toplanan ağ 
paketlerinden oluşturulmuştur. Oluşturulan veri 
setleri ile MATLAB programına uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: saldırı tespit, yapay 
sinir ağları, çok katmanlı, 

1. GİRİŞ

WWW (World Wide Web) ve yerel ağ sistem-
lerinin  hızlı gelişimi ve yayılması son  yıllarda  
bilgisayar ve bilgi iletişim dünyasını değiştir-

di. Birbirlerine bağlanan bilgisayar sayılarının  
artması ile bilgisayar ve ağ sistemlerine izinsiz 
giriş yapmak isteyenler (intruders) ve ağ korsan-
larına (hackers)  yeni kapılar açtı. Bu tür açık 
kapılardan sızmalar ile sistemlere geçici veya 
kalıcı zararlar verildi. Bu nedenle şirketler, araş-
tırma firmaları, organizasyonlar kendi ağ yapı-
larındaki veri akışınının güvenliğini sağlayacak 
yeni sistemler geliştirdiler. Bu sistemlere genel 
olarak saldırı tespit sistemleri (IDS, Intrusion 
Detection System) denilmektedir [1]. 

2. SALDIRI TESPİT
SİSTEMLERİNİN (STS) YAPISI
Saldırı Tespit Sistemleri bir ağ veya bir bilgisa-
yara karşı yapılan her türlü saldırının tespit edil-
mesi ve saldırının bertaraf edilmesi için  gelişti-
rilmiş sistemlerin bütününe denir. 

Bir STS tasarımında iki ana yaklaşım vardır [2]. 

- İmza Tanıma Temelli veya Kötüye Kullanım 
yolu ile saldırı tespiti : Ağda  kötü amaçlı kulla-
nımların tespitidir. Bilinen  sistem açıklarını  ve 
saldırı imzalarının  kullanılması ile oluşan ey-
lemlerin araştırılması ile saldırıların tespit edil-
mesi olarak tanımlanabilir.  Kötüye kullanım 
tespiti (Misuse detection) ya da imza-tanımaya 
dayalı sistemlerde her davranışın bir imzası-
karakteri  vardır. Bunlar  daha  önce  görülen 
davranış şablonlarıdır.

Eğer gözlenlenen davranış daha önceden bilinen 
bir saldırı imzası ile eşleşiyorsa saldırı olarak sı-

SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNDE YAPAY SİNİR 
AĞLARININ KULLANILMASI
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nıflandırılır. Daha önce karşılaşılmadıysa saldırı 
olarak nitelenmez. Bu sistemler  saldırıyı kesin 
olarak tanıyabilmesidir. Yani yanlış alarm ver-
mezler fakat yeni bir saldırı gelirse bunu seze-
mezler [3]. 

Uzman sistemler çoğunlukla  bu yaklaşımı kul-
lanırlar. STS tasarımlarında kural tabanlı uzman 
sistemlerin oluşuturulmasında  Denning ’e [4]  
ait olan profil modelini kullanılmaktadır. Bu 
modelde uzman sistemler eşik değeri, istatiksel 
momentum kullanımı veya Markov modelini 
kullanmaktadırlar. 

- Ağ üzerinde oluşan anormal (abnormal) ağ 
traffiğinin incelenmesi ile saldırıların tespiti: 
Anormal ağ trafiği, ağ içerisinde meşru kullanı-
cıların kendi hak ve sınırlarını aşması veya diğer 
bağlantılarda oluşan ağ akışını engeleyecek ka-
dar ve kabul edilebilecek sınırları aşan eylemle-
rin ortaya çıktığı  ağ trafiğidir. 

Kısaca ağda  oluşan anormallikleri gözlemleye-
rek, saldıryı belirlemek mümkündür. Bu tip mo-
dellere ağ aktivitesi modelleri (Network activity 
models) adı verilir ve ağdaki trafik yoğunluğu 
üzerinden saldırı tespitine odaklanırlar. Bu sal-
dırılar bilgi tarama (Probe) ve Hizmet Engel-
leme (Denial of Service – DoS) olarak bilinen 
saldırıların yakalanmasında kullanılmaktadır. 

Normal bir sistemde kullanıcı istekleri tah-
min edilebilir bir yapıdadır.  Burada normal 
davranışın bilinmesi ve modelenmesi esastır. 
Ancak bundan sonra bir anormallik varsa te-
spit edilebilir. Normal davranış belirli kural-
lar ile tanımlanabilir ve bu tanımlar sınırları 
dışında kalan davranışlar  anormallik olarak 
değerlendirilir ve sapmanın şiddetine göre 
saldırı olarak sınıflandırılabilir. Bu yöntemin 
avantajı daha önceden tanınmayan saldırıların 
keşfedilmesi olasılığıdır. Dezavantajı ise yanlış 
alarmların (false alarm/positive) sayısının yü-
ksek olmasıdır [1].

Anormallik tespitinde istatistiksel yöntemler, 
yapay sinir ağları, veri madenciliği bilgisayar 
bağışıklık sistemi (computer immunology) gibi 
birçok yaklaşım uygulanabilir [5].

Çalışmamızda Çok Katmanlı Algılayıcılar (ÇKA 
- Multi Layer Perceptron (MLP) yapay sinir 
ağını (YSA) kullanarak bir saldırı tespit sistemi-
nin ağ yapısını oluşturacağız. Daha önce yapılan 
çok sayıdaki çalışmalarda [6],[7],[8],[9] YSA 
kullanarak sisteme yapılan atakların  normal 
veya saldırı nitelikli olduğu tespit edilmişken, 
buradaki çalışmamızda atağın tipinin belirlen-
mesine çalışılmıştır.

3. SALDIRI TİPLERİ VE
ÖZELLİKLERİ
Ağ üzerinden yapılan saldırılar 4 temel katego-
riye ayrılırlar. [3]

a) Bilgi Tarama (Probe ya da scan): Bu saldı-
rılar bir sunucunun ya da herhangi makinanın, 
geçerli ip adreslerini, aktif giriş kapılarını (port) 
veya işletim sistemini öğrenmek için yapılırlar. 
[3]

Örneğin;  
a. Belirli bir protu sürekli tarama saldırısı 
(ipsweep).
b. Bir sunucu üzerindeki hizmetleri bulmak 
için tüm portları tarar (Portsweep).

b) Hizmet Engelleme (Denial of Service - 
DoS):  TCP/IP   protokol yapısındaki açıklar-
dan faydalanarak veya bir  sunucuya çok sayı-
da istek yönelterek sunucunun iş göremez hale 
gelmesini sağlayan saldırılardır. DoS saldırıları 
kendi içinde gruplara ayrılır [10].

”The ping of death” (ölümüne ping)  saldırısı 
protokol hatalarından faydalanarak yapılan bir 
saldırı şeklidir. Bu atakta bir tek büyük boyutlu 

ICMP eko mesajı gönderilerek sistemin cevap 
verermemesi sağlanmış olur. 

Şekil 1: DoS saldırı tipleri [3]

Başka bir saldırı şekli ise  TCP SYN paketinin 
içerisine kaynak ve varış adresi aynı makine 
(bilgisayar) olan bir paket gönderilmesiyle olur. 
Bunlar tek paketle ya da az paketle gerçekleştiri-
len, protokollerin açıklarını kullanan saldırılar-
dır [3]. Bu iki atak şekli ilerleyen konu başlıkları 
altında detaylı olarak anlatılacaktır.  

Bir sunucudan sürekli  istekte bulunulmasına 
dayanan saldırı yöntemi ile hem sunucu maki-
neyi hem de ağı meşgul eder. 

Benzer saldırı şekilleri aşağıda sıralanmıştır [3]. 

a. ICMP mesajlarının broadcast ile tüm ağa 
dağıtılmasıyla oluşur (Smurf).
b. Kullanıcının makinayı sürekli pingleme-
siyle gerçekleşir (Selfping).
c. Saldırgan kurbanın kurmaya çalıştığı bağ-
lantılar için kurban adına ”reset” göndererek 
bağlantısını engeller (tcpreset).
d. Saldırgan sunucuya sürekli mail gönderir 
(mailbomb).

c) Yönetici Hesabı ile Yerel Oturum Açma 
(Remote to Local - R2L): Kullanıcı haklarına 
sahip olunmadığı durumda misafir ya da başka 
bir kullanıcı olarak izinsiz erişim yapılmasıdır 
[3]. Bunlara örnek:

a.  Unix işletim sistemi  üzerinde çalışan bir 
trojan saldırısıdır (Sshtrojan).

b.  Tahmini kolay şifreleri bularak sisteme gi-
rilmesidir (guest).

d) Kullanıcı Hesabının Yönetici Hesabına 
Yükseltilmesi (User to root - U2R): Bu tip sal-
dırılarda sisteme girme izni olan fakat yönetici 
olmayan bir kullanıcının yönetici  izni gerekti-
recek işler yapmaya çalışmasıdır [3]. Bunlarda 
bazıları aşağıda sıralanmıştır.

a.  Solaris üzerinde eject programı ile tam-
pon taşmasına (buffer flow) yol açıp, yönetici 
haklarına sahip olunmasıdır (Eject).

b.  Sql veritabanı kurulu Linux makinalarda 
sunucuya bağlanan kullanıcının belirli ko-
mutlarla yönetici hakları ile komut satırı elde 
etmesidir (Sqlattack).

STS’ler saldırı tiplerine göre sınıflandırılmak-
tadır. 1. ve 2. tip saldırılar ağ tabanlı STS’ler 
ile engellenirken, 3. ve 4. saldırılar ise sunucu 
(host) tabanlı STS’ler ile engellenmektedir. Bi-
zim çalışmamızda kurmayı planladığımız STS 
ağ tabanlı STS’dir. 

Tespit Edilecek Saldırılar

Bu çalışmamızda DoS saldırılarından ikisini 
kullanacağız : “SYN Flooding (Neptune)” ve  
“The Ping of Death”. Bunun nedeni iki saldırı 
şeklininde ağda bir anormallik aratması ve ya-
pay sinir ağlarının bu anormalliği tespitindeki 
başarının görülmesini sağlamaktır. aşağıda bu 
iki saldırını kısa açıklamaları yer almaktadır.

SYN Flooding (Neptune) Saldırısı 
Bilgisayar sistemi TCP/IP “stack” adı verilen  
bir bölgede tüm bağlantı bilgilerini tutar. TCP 
bağlantı temelli bir erişim sağladığı için üç yollu 
el sıkışma modelinin gerçekleşmesi gerekir. İki 
bilgisayar bağlantısında bağlantıyı talep eden ta-
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raf karşı tarafa  SYN paketi  gönderir. Karşı ta-
raf ise cevap olarak SYN/ACK paketi ile daveti 
kabul ettiğini belirten bir paket gönderir. Daha 
sonra ilk taleb eden tekrar ACK göndererek 
bağlantının kurulmasını sağlamış olur. TCP ‘nin 
bu çalışma şekli istendiğinde kötü amaçlar için 
kullanılır. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bir kişi bir 
sunucuya SYN paketi gönderirken  bu paketin 
özelliği içindeki “Source ip” kısmına paketi gön-
deren kişinin IP adresi yerine aslında gerçekte 
varolmayan bir IP adresi yazarak gönderir. Bu es-
nada sunucu bu ”SYN” paketini alır ve bağlantı 
işleminin tamamlanması için  varolmayan IP 
adresine ”SYN+ACK” paketi gönderir. Sunucu 
”SYN+ACK” paketinin cevabını (ACK) varol-
mayan bu IP adresli makineden beklemeye başlar. 
Bu bekleme sırasında varolmayan bu IP adresi 
bilgisayarın ”TCP/IP stack” ’inde tutulur. Doğal 
olarak varolmayan IP adresli makineden  ”ACK” 
paketi gelmez ve  bir süre sonra sunucunun ”TCP/
IP stack” ’i taşar  ve ağ  işlemez hale gelir. Bu 
saldırı ”SYN Flooding” olarak tanımlanıyor. 
Sunucunun ”TCP/IP stack” alanının doldurulması 
ile sunucu etkisiz hale getirilir. Kısaca sunucu 
artık  kendisine gelen SYN bağlantı kur davet pa-
ketlerine cevap veremez hale gelir [15].

Şekil 2: SYN Flooding Atağı [14].

“SYN Flooding” büyük bir ağda bir sunucuyu 
etkisiz kılıyorsa ağın genelinde oluşan pak-
etlerin incelenmesi ile anlaşılması oldukça 
zordur. Buradaki çalışmamızda  ağ içindeki 
sunucu ve bilgisayar sayısı oldukça çoktur. Bu 
nedenle saldırı yöntemi önce yapay sinir ağına 
öğretilir daha sonrada bu saldırıyı bulması iste-
nir.  SYN Flooding TCP protokolunün üç yollu 
el sıkışma modelinin kötüye kullanımından 

başka birşey değildir. Bu yüzden ağda “ACK” 
ve “SYN/ACK” paketlerini bulunması kolaylık 
sağlıyabilir. Ancak paketler kapalıdır ve içer-
ikleri bilinmemektedir. Ancak bir ağ paket analiz 
programı (sniffer programı) ile anlaşılabilir. An-
cak STS’ler her paketin içeriğine bakacak kadar 
hızlı olamadıkları için saldırının motifinin be-
lirlenmesine çalışılması gerekir. Ayrıca ”SYN 
Flooding” sadece paket analizi ile de anlaşılması 
güçtür. Çünkü kurban sistem (sunucu) saldırı 
esnasında dışarıya paket gönderebilirken, gelen 
çağrılara cevap veremez durumdadır.  

”The Ping of Death” Saldırısı
 ICMP protokolü ağda bilgisayarların hata 
mesajlarını birbirlerine göndermesini yada 
“Ping” gibi basit işlemlerin yapılmasını sağlar. 
ICMP spesifikasyonunda, ICMP ”Echo request” 
’lerin veri kısmı 216 ile 65,536 byte arasında ol-
mak zorundadır. Eğer bu veri sınırlarının dışına 
taşmış bir paket sunucu sisteme yollanırsa 
işletim sistemi böyle bir şey beklemediği için 
çalışamaz duruma gelecektir [15].

“The Ping of Death” ile artık sistemler tarafından 
kolalıkla fark ediliyor. Çalışmamızda kullandı-
ğımız paket boylarını küçük tuttarak diğer paket 
boyları (http, ftp hizmetinde kullanılanlar) ile 
karışmasını ve yapay sinir ağının sadece paket 
boyuna bakarak değilde paket dağılım motifine 
göre karar vermesini sağlanmasına çalışılmıştır. 

4. ÇOK KATMANLI
ALGILAYICILAR
(MULTİ LAYER
PERCEPTRON (MLP))

Çok Katmanlı Algılayıcılar (ÇKA); günümüzde 
birçok  probleminin çözümünde kullanılmakta-
dır. Bugün özellikle  sınıflandırma işlemlerinde 
en çok kullanılan yöntemlerin başında gelmek-
tedir. ÇKA’ da Delta öğrenme kuralı denilen bir 
öğrenme yöntemini kullanılmaktadır. Bu kuralın 
amacı; ağın istenen çıktı ile ürettiği çıktı arasın-
daki hatayı minimum yapmaktır [19]. 

ÇKA’lar; girdi katmanı, gizli katmanlar ve çıktı 
katmanı olmak üzere 3 katmandan oluşmakta-
dır. Bilgiler girdi katmanından ağa tanıtılır, giz-
li katmanlardan çıktı katmanına ulaşır ve çıktı 
katmanından dış dünyaya aktarılır. ÇKA’larda; 
eğiticili öğrenme yöntemi kullanılmaktadır. Ağa 
hem örnekler, hem de bu örneklerden oluşturul-
ması gereken çıktılar sunulmaktadır. Ağ; örnek-
lere bakarak problem uzayında bir çözüm üretir, 
bu genellemeye bağlı olarak gelecek yeni örnek-
ler için de çözüm üretebilmektedir [19].

ÇKA’nın performansında öğrenme oranı ve mo-
mentum parametreleri büyük önem taşımaktadır. 

Öğrenme oranı küçük seçilirse öğrenme işlemi 
yavaş olacak, büyük seçilirse değişimler kararsız 
olacaktır. Aynı zamanda; ÇKA’lar yerel sonuçla-
ra da takılabilmektedir. Bu nedenle, momentum 
terimi kullanılmakta ve ele alınan problem için 
ağın ürettiği çözümler kabul edilebilir düzeye 
çekilmektedir [12][19].

ÇKA yapay sinir ağının eğitimi için eğitim (tra-
ining) veri setlerine  ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
veri setlerinin  yardımı ile  yapay sinir ağı  atak 
motiflerini öğrenecektir. Bu nedenle eğitimde 
kullanılacak eğitim veri setinin oluşturulmasın-
da çok dikkatli olunmalıdır. Veri setinin gerçek-
tende ilgili olayların motiflerini yansıtığından 
emin olmak gerekir. Eğitilmiş yapay sinir ağının 
gerçekten atakları yakalayıp yakalamadıkları 
test etmek için en az bir tane test veri setine ihti-
yaç duyulmaktadır. 

5. VERİ SETİNİN
OLUŞTURULMASI VE
ÖZELLİKLERİ

Yaptığımız çalışmada veri seti mevcut bir kamu 
ağında akan paket analizinden elde edilmiştir. Ve-
rilerin toplanma yöntemi MIT Lincoln Laboratory 
tarafından 1998 yılında  yapılan DARPA çalışma-
sındaki yöntemin aynısıdır [13]. DARPA ağının 
detayları bir sonraki bölümde anlatılmaktadır. 

Ağ içerisinde 1200 yakın bilgisayar, yazıcı, su-
nucu ve kablosuz erişim  cihazı bulunmaktadır. 
Ağ içerisine ağ paketlerini toplaması için   ağ 
(paket algılayıcı) analiz yazılımı olan  Ethereal 
Network Protocol Analyzer [17] kullanılmıştır. 
Bu yazılım ile ağ üzerinden o an geçen trafikler 
her 10 dakikada bir  2 dakikalık süreler zarfında  
toplanmıştır.  Ağ analiz programı (Ethereal Net-
work Protocol Analyzer) ile  toplanan trafik ağ 
protokolleri taşıdıkları protokollere göre grupla-
ra ayrılmıştır.  Trafikler ethernet, FDDI, FiberC-
hanel, IPX, TCP, Token Ring, UDP, Wlan gibi 
paketlere göre tek tek toplanıp analiz edilebil-
mektedir. 

Yukarıda tanımladığımız ve çalışmamızda tes-
pit etmeyi düşündüğümüz saldırı yöntemle-
ri ( “Neptune” ve “the ping of death”) sadece 
TCP protokolunu kullandığı için diğer trafikler 
göz önünde bulundurulmamıştır.  Genel olarak 
toplanan veri setlerinde % 42 IP (%5 TCP, %36 
UDP, %1 ICMP), % 40 ARP, % 7 IPX proto-
kolünü kullanan paketlerden oluşmaktadır. Et-
hereal Network Protocol Analyzer programında 
yapılan bir filtreleme ile TCP paket trafiğini aşa-
ğıdaki başlıklara göre sıralanmıştır. 

Tablodaki başlıkların açıklamaları aşağıda 
sıralanmıştır.

Address  A  Talep Eden IP Adresi 
Address  B  Talebe Cevap Veren IP Adresi 
Packets   Paket Sayısı
Bytes       Paket Boyu
Packet    Type Paket Tipi

Daha sonra ağa dışarıdan  ”Neptune” ve ”the 
ping of death” atakları uygulanmıştır. Atakların 
oluşturdukları trafik verileri Ethereal programı 
ile  toplanmıştır. Bu atakların oluşturdukları 
anormal trafik DARPA test sonuçlarındaki atak 
motiflerine benzemektedir.  Bu motifler daha 
sonra eğitim seti olarak kullanılacak veri seti 
içerisine yerleştirilmiştir. Saldırının tipini be-
lirtmek için veri setlerindeki her bağlantıya bir 
değer atamamız gerekmektedir. Her bağlantıdaki 
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son sütün değerleri 0,1,2 değerlerinden birini 
almaktadır.  Eğer eğitim setindeki bir bağlantı 
normal bir bağlantı motifini gösteriyor ise 0, ” 
SYN Flooding - Neptune”  atağını gösteriyor 
ise 1, ”the ping of death”  atağını gösteriyor 
ise 2 değeri almaktadır. Veri setinin text mo-
dundaki bir gösterimi aşağıda gösterilmiştir. 
Burada ”Address A” ve ”Address B” verilerinin 
çıkarılmıştır. Çünkü atak türünü öğrenmek için 
sürekli değişen IP adreslerini kullanmaya gerek 
yoktur. Her satır bir bağlantıyı göstermektedir.

139,139,1,243,1,243,0,0,2,0
1090,80,1,60,0,0,1,60,1,0
1993,631,1,62,1,62,0,0,1,0
1311,80,1,62,0,0,1,62,1,0

1142,80,1,60,0,0,1,60,1,0
1144,80,1,60,0,0,1,60,1,0
3249,80,2,120,0,0,2,120,1,0
....
....
1245,80,3,120,0,0,2,120,1,1
1247,80,2,182,0,0,3,182,1,1
1251,80,3,182 ,0,0,3,182,1,0
1261,80,3,3709,0,0,3, 3709,1,1
1263,80,2,120,0,0,2,120,1,1

Paket tiplerine tcp=1, udp=2 ve icmp=0 olarak 
atanmıştır. 

Yapay sinir ağlarında yukarıda oluşturulan veri 
seti girdi olarak ele alınmıştır. 270 adet örnek 
bağlantı 9 sütünda tanımlanmıştır. Böylece 

Address A Port A Address B Port B Packets Bytes Packets
A->B

Bytes
A->B

Packets
A<-B

Bytes
A<-B

Packet 
Type

212.155.11.105 1090 208.53.143.90 80 1 60 0 0 1 60 1

212.155.11.96 1993 212.175.70.49 631 1 62 1 62 0 0 1

212.155.11.82 1311 207.68.178.16 80 1 62 0 0 1 62 1

212.155.11.71 1142 64.4.60.7 80 1 60 0 0 1 60 1

212.155.11.71 1144 65.54.183.193 80 1 60 0 0 1 60 1

212.155.11.10 3249 83.66.160.20 80 2 120 0 0 2 120 1

212.155.11.10 3316 66.226.72.50 80 2 120 0 0 2 120 1

212.155.11.10 3244 83.66.160.21 80 1 60 0 0 1 60 1

212.155.11.10 3241 66.249.91.104 80 2 120 0 0 2 120 1

212.155.11.10 3375 84.44.114.44 80 1 62 0 0 1 62 1

212.155.11.10 3392 212.156.13.147 80 1 62 0 0 1 62 1

212.155.11.10 3396 212.156.13.147 80 3 706 0 0 3 706 1

212.155.11.10 3405 212.156.13.147 80 1 62 0 0 1 62 1

212.155.11.10 3412 212.156.13.147 80 1 62 0 0 1 62 1

212.155.11.10 3381 66.249.91.104 80 2 120 0 0 2 120 1

Tablo 1 : Veri İçerikleri ve Başlıkları

270*9’luk bir matris oluşturulmuştur. Eğitim ve 
test setlerideki  bu bağlantıların saldırı olduğunu 
göstermesi için bir de çıktı seti oluşturulmuştur. 
Bu veri seti 270*1’lık bir matristir. 

6. DARPA VERİ SETİ

DARPA’nın sponsorluğunda MIT Lin-
coln Laboratuarlarında STS’ler için bir 
karşılaştırma ortamı sunan IDEVAL veri setle-
rini oluşturulmuştur [13]. Saldırı tespit sistem-
lerinin sınanması amacı ile iki ağ kurulmuştur. 
Bunlar saldırıların hedefi olacak bir ağ ve 
saldırıları gerçekleştiren başka bir ağ olarak 
dizayn edilmiştir. İç ağda Amerikan Hava 
Kuvvetlerindeki bir yerel ağın simülasyonu 
gerçeklenmiştir. 1999 değerlendirmesinde 
kullanılan ağ aşağıdaki gibidir [3].

Şekil 3: DARPA ağının yapısı [3]

M.Erol’un çalışmasında [3] belirttiği gibi hava 
kuvvetlerini temsil eden ağ içerisinde dört “kur-
ban” makine bulunmaktadır. Bunların üzerinde 
SunOS, Solaris, Linux, ve Windows NT işletim 
sistemleri bulunmaktadır. Şekilde görülen trafik 
oluşturucular yüzlerce sunucuyu ve çeşitli uygu-
lamaları çalıştıran Internet kullanıcılarını simüle 
etmektedir. Protokollerin (HTTP, SMTP, telnet,...) 
karışımı, trafik yoğunluğunun saatlik degişimleri, 
1998’de gerçek Hava Kuvvetleri agından topla-
nan trafiğe benzer olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Ağ üzerinden 2 noktadan veri toplanmıştır: dört 
kurban makine ile yönlendirici arasındaki iç ağ 
dinleyicisi ve yönlendirici ile Internet arasındaki 
dış ağ dinleyicisi üzerinden [16].

Şekil 4: DARPA ‘daki ataklar  [14]

7. ÇKA YAPAY SİNİR AĞININ 
OLUŞTURULMASI
Yapay sinir ağları “MATLAB Neural Network 
Tools Box” ‘ı kullanılarak EK-1’de belirtilen  
kodlar ile oluşturulmuştur. 

Tüm uygulamalarda birinci katmanda “Tan-
Sigmoid Transfer Fonksiyonu” (tansig(n)) kul-
lanılmıştır. ÇKA uygulamalarında saklı katman-
ların tümünde Tan-Sigmoid Transfer Fonksiyonu 
kullanılmıştır. Bu fonksiyon grafiğinden de anla-
şılaçağı gibi yumuşak bir geçiş sağlamaktır [18].

Şekil 5 : Tansig(n) foksiyonu

Tüm uygulamalarda çıkış katmanında ise “Line-
ar Transfer Function” (purelin(n)) kullanılmıştır. 
Bu fonksiyon ise keskin bir geçiş sağlamaktadır. 
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Şekil 6 : purelin(n) fonksiyonu

Öğrenme algoritması için  “Levenberg – Mar-
quardt”  algoritmasının kullanıldığı trainlm 
kullanılmıştır. Bu algoritma çok fazla hafıza 
kullanmakla birlikte daha kısa sürede daha az 
epoch (devir) ile sonuça ulaşmaktadır. 

Uygulamaların Geliştirilmesi

Tek katmalı uygulamalarda ara katman da 10 ve 
20 nöron kullanılmış, çıkış katmanında da tek 
nöron kullanılmıştır. Çıkış değeri saldırı tipini 
belirlemektedir. Tek katmanda     [10 1] ve [20 
1] nöronla uygulama yapılmış, ancak başarım 
sağlanamamıştır.

Çok katmalı uygulamalarda saklı katmanlarda 
[10 10 1], [10 20 1], [10 30 1] olmak üzere üç 
deneme yapılmıştır. [10 10 1] nöronlu uygula-
mada  “underfitting” özellikleri gözlenirken 
[10 20 1] nöronlu uygulamalarda başarım 
sağlanmıştır. [10 30 1] nöronlu uygulamalarda 
hedef değerine (goal) ulaşılmasına rağmen 
başarım sağlanamamıştır. 2. ara katman 40 nö-
rona ([10 40 1]) çıkarıldığında “overfitting” 
görülmüştür. 

Çok katmanlı uygulamalarda saklı katman sayısı 
artırılmasına rağmen başarım sağlanamamıştır. 

En iyi başarım  [10 20 1] nöronla kurulmuş ya-
pay sinir ağı ile alınmıştır.

Öğrenme başarısı ve testler ile ilgili grafikler 
Ek-2’de verilmiştir.

8. TARTIŞMA
Bir ağda oluşan anormal veri akışlarının izlen-
mesinde YSA’nın kullanılması giderek yay-
gınlaşmaktadır. Bu yönde çok sayıda çalışma 
ticari ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
çalışmamızda yapay sinir ağlarının STS olarak 
kullanılmasındaki başarısı gözlenmiştir. Uzman 
sistemler, yapay zeka uygulamaları, istatistiki 
analiz metodları STS uygulamalarında alterna-
tif çözümler olarak görülmektedir. Ancak iyi 
motiflenmiş bir veri seti ile YSA’nın başarısı 
%100 oranındadır. Ayrıca Ek-2’deki grafiklerde 
de görüleceği gibi minimum değerlerde oluşan 
anormal trafik değişimlerinide  tespit etmekte   
başarılıdır. 

9. SONUÇLAR

Bu çalışmada, çok katmanlı yapay sinir ağları ile 
internetten gelebilecek DoS ataklarının algılan-
ması başarı ile sağlanmıştır. STS oluşturulmasın-
da  anormal trafiklerin dağılımına bakarak saldı-
rının tipinin belirlenebileceği gösterilmiştir. 

Başarımı en yüksek ağın [10 20 1] nöron sayıla-
rına sahip çok katmanlı algılayıcı yapay sinir ağı 
olduğu görülmüştür. Yapılan test  çalışmalarında 
verilen her saldırı kurduğumuz yapay sinir ağı 
aracılığı ile kolaylıkla tespit edilmiştir. Eğitim 
veri setinin oluşturulmasında DARPA veri set-
lerinin motifleri ile kendi yerel alan ağımızdan 
elde edilen  verilerin kullanılması, test veri se-
tinin tamamen gerçek ortamdan elde edilen ve-
rilerden oluşması çalışmanın  gerçek trafiklerin 
incelenmesinde de kullanılabileceğini göster-
miştir. 

Yapılan çalışmada sadece DoS ataklarının mo-
tifleri kullanılmış olmasına rağmen DARPA veri 
setinden çıkarılan 38 atak motifinin de yapay 
sinir ağına öğretilmesi ile tüm saldırıların tiple-
rinin öğrenileceği  görülmüştür [13]. 
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ÖZET

Phishing çok yeni bir terim olmasına karşın ol-
dukça çabuk yayılarak tüm internet kullanıcıla-
rını tehdit etmekte olan bir tehlike olarak gös-
terilebilir. Phishing farklı şekillerde kendisini 
göstermekte olsa da en bilinen anlamıyla mev-
cut çalışan bir internet hizmetinin taklit edilerek 
kullanıcıların kandırılması yoluyla kullanıcıya 
ait önemli bazı bilgilerin ele geçirilmesi ve kul-
lanıcının maddi zarara uğratılması olarak ta-
nımlanabilir. Bu çalışmada phishing tekniğinin 
planlamasından sonuç kısmına kadar kademe 
kademe nasıl çalıştığını ve nasıl çok kısa zaman-
da önemli bir tehdit haline geldiğini anlatmaya 
çalışacağız. 

ABSTRACT 

Even though Phishing is a very new term, it has 
spread very quickly and has become a threat to 
all internet users. Even though it is used in many 
different ways, it can be described as duplicat-
ing a valid functioning internet service and ob-
taining important user information by deceiving 
those users. In this topic we will study Phishing 
from initial planning to its results and how it be-
came a threat so quickly. 

Anahtar Kelimeler: Phishing, Güvenlik, 
SPAM, Elektronik Dolandırıcılık 

1. GİRİŞ 

Hiç şüphesiz internet günümüzde hayatımızın 

vazgeçilmez bir parçasıdır. Günlük hayatta bir-
çok gereksinim internet sayesinde çok kısa sü-
rede karşılanabilmektedir. Bu anlamda internet 
her geçen gün hayatın bir vazgeçilmezi olma 
yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.  

İnternetin sosyal hayat içerisinde bu kadar ha-
yati yer edinmesinin şüphesiz en önemli sebebi 
kişilere sağladığı kolaylıklardır. Çok fazla çaba 
sarf etmeksizin kişilere sağladığı olanaklar in-
terneti her geçen gün biraz daha vazgeçilmez 
kılmaktadır. 

İnternetin sağladığı olanaklardan günümüzde en 
bilinen ve kullanılanlarından birisi de internet 
bankacılığıdır. Şu an ülkemizde faaliyette bu-
lunan bütün bankalarla internet üzerinden işlem 
yapılabilmesi mümkündür. 

İnternet şubesi olarak adlandırabileceğimiz bu 
hizmetlerin büyük bir kısmında,  kişinin herhan-
gi bir banka şubesinden gerçekleştirebileceği iş-
lemleri yapabilmesi mümkündür. Bu durum in-
ternet şubelerinin sağladığı zaman avantajı başta 
olmak üzere tüm imkânları ile kişileri her geçen 
gün biraz daha fazla internet üzerinden bankacı-
lık hizmeti almaya zorlamaktadır. 

Kullanıcılara internet şubelerinin sağladığı za-
man kazancının dışında güvenlikte diğer bir 
önemli faktör olarak nitelendirilebilir. Herhangi 
bir banka şubesinde yapılacak bankacılık işlemi 
sırasında taşımak zorunda bulunulan para mikta-
rı oranında güvenliğinizde önem kazanmaktadır. 
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Fakat internet üzerinden paraya hiç el dahi do-
kunmadan büyük miktarlarda para ile dilenilen 
işlem gerçekleştirebilmektedir. 

O halde bu noktada şu soru sorulmalıdır: inter-
net şubelerini kullanmanın güvenlik açısından 
doğurduğu risklerden ne derece haberdarız? Bu 
sorunun cevabı ülkemizde bulunan birçok in-
ternet şubesi kullanıcısı için yetersiz derecede 
haberdarızdır. Öncelikle internet şubesinin tek-
nik anlamda taşıdığı açıkların yanında, üçüncü 
şahısların oluşturduğu sorunlar son birkaç yıldır 
her yıl katlanarak ivme kazanan bir hızla büyü-
yen bir tehdit oluşturmaktadır. Şüphesiz bu tip 
tehditlerin en başında son birkaç yılın en popü-
ler tehdidi Phishing saldırıları gelmektedir. 

2. PHISHING 

2.1. Tanım Ve Temel Kavramlar 
Phishing, sosyal mühendislik teknikleri kulla-
nılarak, kurbanın şifreleri, banka hesap numa-
raları, kredi kartı bilgileri gibi özel ve yüksek 
güvenlik isteyen bilgilerini, kurbanı aldatarak 
elde etme yöntemi olarak tanımlanabilir. Phis-
hing kelimesi ingilizce fishing (balık tutma) ke-
limesinden türetilmiş bir kelimedir. Bu anlamda 
kurbanlara phish (fish – balık) denilmektedir [9] 
ve [13]. 

Balık tutma esnasında avcı balıkları tutabilmek 
için farklı çeşitlerde oltalar kullanır. Oltaları ba-
lıkların fazlaca bulunduğunu gözlemlediği yer-
lere tutmak istediği balığın cinsine göre belirli 
şekillerde yerleştirir ve balıkların oltaya takıl-
masını bekler.  

Phishing dolandırıcılığında da sistem benzer 
şekilde işlemektedir. Birkaç farklı türü olması-
na rağmen sonraki bölümde ayrıntılı olarak an-
latılacak genel kabul görmüş sistem şu şekilde 

işlemektedir. İlk olarak günün popüler ve fazla 
müşterisi bulunan bankası ya da finans kurumu 
seçilir. Bu balıkların fazla olduğu gölde avlan-
mayı seçen avcıya benzetilebilir. Daha sonra 
seçilen kurumun internet şubesi gözlem altına 
alınır ve mevcut sistemi tespit edilir. Bu tespit 
örneğin kurumun kullanıcı kodu sistematiği, 
şifre düzeneği ve benzeri bazı teknik ayrıntılar 
ile kurumun müşterilerin profili, demografik 
ve ekonomik yapısı gözden geçirilerek en uy-
gun tuzak (yem) hazırlanır. Bu noktadan sonra 
hedef sitenin genel kopyası ya da bir benzeri 
oluşturulur ve yine sonraki bölümde ayrıntıları 
anlatılacak sistemlerden birisi kullanılarak bir 
geçici sunucuda sistem çalışır hale getirilir. Bu 
anda dolandırıcı hazırlamış olduğu e-postaları 
elinde hazır bulunan posta listelerine SPAM 
olarak yollar. Bu postalarda banka/finans kuru-
luşunun sisteminde güncelleme yapılmakta ol-
duğu ve sistemde eksik bilgilerin tamamlanması 
isteği belirtilir ve altına dolandırıcının daha ön-
ceden hazırladığı sitenin adresi belirli gizleme 
yöntemleri ile kurban aldatılacak şekilde konu-
lur. Bu postaya inanan kullanıcı kendi elleri ile 
dolandırıcıya kendi önemli (kişisel) bilgilerini 
verir. Bundan sonra, dolandırıcıya sadece gelen 
bilgileri toplayıp bu bilgilerle maddi çıkar sağ-
lamak kalmaktadır [8]. En yalın anlatımıyla bu 
şekilde işleyen Phishing sistemi son birkaç yılda 
çok geniş bir kitleyi etkilemekte ve her geçen 
gün kendisini geliştirip yenilemektedir. 

Kısaca Phishing tekniği bir tür sosyal mühendis-
lik tekniği olarak insanların kavramadaki yanıl-
malarından ve algısal zaaflarından faydalanarak 
insanlardan çıkar sağlamak olarak tanımlanabi-
lir [16].  Şekil.1’de 24 Temmuz 2006 günü Tür-
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından gelmiş 
gibi gösterilerek hazırlanan tuzak e-posta göste-
rilmektedir [11] ve [12]. 
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Şekil 1. TCMB Konulu Phishing Denemesi Es-
nasında Kullanılan E-Posta Örneği (Kaynak: 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mü-
cadele Büro Amirliği) 

2.2 TARİHÇE

Phishing tekniğinin ilk örneğine 2 Haziran 1996 
yılında A.B.D’de faaliyet gösteren AOL (Ame-
rican On-Line) firmasına ait haber grubunda 
rastlanmıştır [1] ve [10] 

Bu tarihten 2003 yılı ortalarına kadar olan dö-
nemde genellikle inandırıcılıktan uzak ve salt 
yazı bazlı e-posta ve haber grubu iletileri ile 
yapılmakta olan Phishing dolandırıcılığı, 2003 
yılının ikinci yarısından itibaren bir evrim geçir-
miş ve çok çeşitli teknikler geliştirerek inandı-
rıcılığını ve dolayısı ile popülerliğini her geçen 
gün artırmıştır. 2003 yılının ikinci yarısının bu 
kadar farklılaşmasını, göz aldanması sağlaması 
için alınan geçici alan adları, salt yazı bazlı ileti-
lerden HTML bazlı ve dinamik içeriğe sahip ile-
tilerin alması gibi bazı temel değişiklikler ortaya 
koymaktadır [10]. 

Ülkemizde tekniğin kullanılmaya başlaması 
2004 yılı sonlarını bulmaktadır. Ancak yurtdı-
şındaki ilk örneklerinde olduğu gibi ülkemizde 
de ilk örneklerin inandırıcılıktan uzak, oldukça 
basit tipte olması bu ilk dolandırıcılara amaçla-
rına ulaşma imkânı vermemiştir. Zamanla ge-
lişen teknikler ile ülkemizde de oldukça geniş 

kitleleri etkileyen phishing saldırıları yapılmış-
tır. Şekil 1’de görülen örnek, 2006 yılı içerisinde 
en çok ses getiren saldırılardan birisine ait tuzak 
e-postadır [12] ve [17]. 

2.3 PHİSHİNG TEKNİĞİNİ 
BENZER DİĞER TEKNİKLERDEN 
AYIRAN ÖZELLİKLER 
Phishing dolandırıcılığı benzer bazı diğer elekt-
ronik dolandırıcılık tekniklerine oldukça fazla 
benzerlikler içermektedir. Phishing tekniğinin 
en çok benzerlikgösterdiği diğer bir teknik 419 
Tekniği olarak da bilinen “Nijerya Tekniği”dir [2].

Nijerya tekniği, 1990’lı yıllarda Nijerya da bü-
yük bir kitleyi önemli ölçüde etkilemiş bir başka 
elektronik dolandırılıcılık türüdür. Teknik olarak 
Phishing ile benzerlikler gösterse de bazı kilit 
noktalarda Phishing’den ayrılır. 419 tekniğinde 
kurbanın zaafının ortaya çıkması için aslında 
olmayan bir büyük kar ortaya konulur. Sonra 
bu büyük kar’a ortak olabilmek için kurbandan 
cüzi bir miktar para talep edilir. Vaat edilen bü-
yük kar’ın karşısında ufak kalan bu bir miktar 
para alındıktan sonra sistem kendisini yok eder 
ve dolandırma işlemi bitmiş olur. Oldukça sık 
rastlanan bir şekli söyle örneklenebilir: Dolan-
dırıcı büyükbabasından kalan 1 milyon dolar-
lık mirası alabilmek için gerekli olan avukat ve 
diğer masrafları karşılayamadığı için ufak bir 
miktar yardım istediği bir e-postayı SPAM yön-
temlerini kullanarak bir listeye yollar. Postanın 
içeriğinde yazan milyon dolarlık paradan ona 
yardım edenlere pay vereceğini de içerikte belir-
tir. Bu büyük vaat karşısında kandırılan kurban 
dolandırıcıya istenilen miktarı verir. Bu esnada 
dolandırıcı ortadan kaybolur ve dolandırma işle-
mi sona ermiş olur. 

Örnekten de anlaşılabileceği gibi 419 tekniğin-
de e-posta ile bilgilendirme ve toplumun belirli 
bazı zaaf ve kavrama zorluklarından faydalan-
ma tıpkı phishing tekniğinde olduğu gibi yü-
rütülmektedir. Ancak iki tekniğin ayrıldığı ana 
nokta phishing’de kurbanın belirli bir mükâfat 

vaat edilmeksizin kandırılmasıdır. İşte böyle bir 
mükâfatın olmamasından ötürü kurban sanki 
normal bir güncelleme işlemi yapıyormuş gibi 
bilgilerini vermekte ve hatasız kurulmuş bir 
düzenek içerisinde kesinlikle dolandırıldığını 
anlamadan bazen haftalar, bazen aylar boyunca 
normal hayatına devam etmektedir. Bu sayede 
dolandırıcıya 419 tekniğinde var olmayan dere-
cede uzun sürelerde işlemi sonlandırma ve izini 
kaybettirme imkânı sunulmaktadır [2]. 

Bunun dışında 419 yöntemi birebir ya da daha 
eski iletişim yolları ile de gerçekleştirilebilirken 
phishing tekniği mutlaka elektronik bir sistem 
içerisinde işletilmek zorundadır. Bu anlamda 
419 tekniği son birkaç yıldır internet üzerinden 
Nijerya haricinde de birçok ülkeyi etkileyen bir 
teknik olmuştur. 

3. OLAĞAN BİR PHISHING
DOLANDIRICILIĞININ
AŞAMALARI 
Birkaç farklı türü bulunmasına rağmen genel 
olarak bütün phishing dolandırıcılıkları aynı 
aşamaları takip ederek işlerler. Bu aşamalar sı-
rasıyla; Planlama, Hazırlık, Yemleme, Toplama, 
Dolandırma ve Dolandırma Sonrası İşlemler 
olarak 6 ana kısma ayrılır [9]. 

3.1 PLANLAMA 

Saldırının ilk aşaması olan planlama, hedef fir-
manın seçimi, kurban profilinin seçimi ve saldırı 
tipinin tercihi gibi kilit bazı kararların alındığı 
kısımdır. Saldırıyı gerçekleştirecek olan dolan-
dırıcı işe ilk olarak popüler ve müşterisi fazla 
olan bir kurumu seçmek ile başlar. Bu kurumun 
internet sitesinde bulunan zaafların fazlalığı sal-
dırganın işini kolaylaştırmanın yanında aynı za-
manda saldırının başarısı açısında da önemlidir. 
Ayrıca saldırının konusunu oluşturacak firmanın 
hesaplarından yapılacak para transferlerinin iz-
lenmemesi ya da firmanın bazı kilit işlemleri ka-

yıt altına almıyor olması saldırganın saldırı es-
nasında ve sonrasında gizli, isimsiz (anonymo-
us) kalmasında büyük fayda sağlamaktadır. Bu 
da hedef seçimini bu açıkları barındıran firma-
lara doğru kaydırır. Günümüzde en çok saldırıya 
maruz kalan iki firma olan PayPal ve e-Gold’u 
incelediğimizde bu iki özelliği taşımakta olduk-
ları görülmektedir [9]. 
Hedef firma seçildikten sonra kurban seçimine 
geçilir. Bu aşamada hedef olarak seçilen firma-
nın genel müşteri profili izlenir ve bu profile uy-
gun bir saldırı planlanır. Örnek vermek gerekirse 
genellikle müşteri profili gençler olan bir firma 
hedef olarak seçilmişse, yapılacak yemleme es-
nasında kullanılacak e-posta listesinin gençlerin 
daha çok bulunduğu sitelerden elde edilmiş bir 
liste olması saldırının başarı şansını artıracaktır. 
Kurban profili’de seçildikten sonra sıra hedef 
firma ve kurban profili göz önüne alınarak seçi-
lecek olan saldırı türüdür. Saldırı türü seçiminde 
ana kıstas hedef firmanın sitesindeki bulunan 
zaaflar ve bu zaafların kullanımıdır. Genel ola-
rak kabul görmüş üç farklı saldırı türü vardır. 
Bunlar Taklit Saldırılar, Direkt e-posta Saldırılar 
ve Popup Saldırılar’dır. 

3.1.1 TAKLİT SALDIRILAR 

Terimden de anlaşılabileceği gibi hedef sitenin 
birebir aynısını ya da çok benzer bir taklidini 
yapmak olarak açıklanabilecek bu saldırı türün-
de hedef sitenin bütün bir kopyası bazı belirli 
programlar vasıtası ile alınır. Sonra bu kopyada 
girilen bilgileri toplayıp asıl çalışan sisteme geri 
döndürecek toplayıcı sistemi oluşturulur. Bu tü-
rün ana belirleyici özelliği kullanıcılara kurulan 
kopya sitenin asıl sitenin bir uzantısı ya da ken-
disi gibi olduğu hissini vermektir. Bunun için 
DNS saptırması ya da URL saptırması gibi yön-
temler kullanılmasıdır. Yapılan bu kopya sitenin 
ve gönderilen e-postanın uyumu ve inandırıcılı-
ğı saldırının başarısını direkt olarak belirleyen 
faktörlerdir. Bu tip saldırı günümüzde en yaygın 
olarak kullanılmakta olan saldırı türüdür. 
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3.1.2 DİREKT E-POSTA
SALDIRILAR 

Bu tür saldırıda yine kurbana tuzağa çeken bir 
e-posta bulunmasına karşın taklit saldırılarda 
bulunduğu gibi bir tuzak site bulunmaz. Bunun 
yerine sadece kurbanın girdiği bilgileri toplaya-
cak bir toplayıcı sistemi bulunmaktadır. Bu tip 
saldırılarda veriler direkt olarak saldırı e-posta 
içerisinde sorulur. Verilerin girileceği kutucuk-
lar ve gönderim butonu e-posta içerisinde yer 
alır. Gizli bilgilerini gösterilen kutucuklara gi-
ren kurbanın gönder butonuna basması ile bir-
likte veriler saldırganın toplayıcı sistemine ula-
şır. Bu noktada eğer saldırgan verileri gerçekte 
çalışmakta olan sisteme doğru yönlendirirse 
kullanıcı gerçekte çalışan sisteme girdiğini sanır 
ki bu da aldatıldığını anlamasını oldukça güçleş-
tirir. Bu tip saldırı taklit saldırı kadar popüler ol-
mamasının sebebi her geçen gün gelişen e-posta 
istemcilerinin gönderim işlemlerinde kullanıcıyı 
uyarması ve gönderim işlemlerine getirdiği kı-
sıtlamalardır [9]. 

3.1.3 POPUP SALDIRILAR 
Bu tip saldırı artık günümüzde geçerliliğini yitir-
mekte olan bir saldırı türüdür. Bu saldırı türünde 
hedef sitenin mevcut açıklarından faydalanarak 
sitenin içeriğine müdahale ederek hedef sayfa-
ya girildiğinde bir Popup penceresinin çıkması 
ve bu pencere vasıtası ile kullanıcıdan bilgilerin 
istenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bu tür saldı-
rının popülaritesini kaybetmesinin sebebi, artık 
hemen hemen her bilgisayarın Popup engelle-
yici özelliği bulunan internet görüntüleyici kul-
lanmasından ve sitelerde bulunan belirli zaaf ve 
açıkların yüksek oranda kapatılması ile ilgilidir. 

3.2 Hazırlık 
Saldırının hedef firması, hedef kullanıcı kitlesi 
ve saldırı tipi seçildikten sonra sıra saldırıda kul-
lanılacak sistemi oluşturmaya gelir. Bu aşamaya 
hazırlık aşaması denilmektedir. Hazırlık aşaması 
genel olarak beş ana bölümde incelenmektedir. 
Bunlar; sitenin kopyalanması, tuzağın oluşturul-

ması, toplayıcı sistemin hazırlanması, yemleme 
sisteminin hazırlanması ve sistemin sunuculara 
yerleştirilmesidir [9]. 

3.2.1 Sitenin Kopyalanması 
Hedef olarak seçilen firmanın web sitesi bazı 
programlar vasıtası ile birebir bilgisayar orta-
mına aktarıldıktan sonra içerisindeki bazı kı-
sımların gerekli düzenlemeleri yapılır. Bu dü-
zenlemeler esnasında saldırgan mevcut sitenin 
olabildiğince benzeyen bir kopyaya ulaşmayı 
amaçlar. Bunun için sitenin içeriğinde bulunana 
bazı bağlantılar ve resimler kurbanın siteye olan 
inancının artması için mevcut hedef siteye bağ-
lanır. Bu adım taklit saldırı tipinde geçerli olan 
bir adımdır. Diğer iki farklı saldırı tipinde bu 
adıma ihtiyaç duyulmaz. 

3.2.2 Tuzağın Hazırlanması 
Sitenin birebir kopyalanmasının ardından yapı-
lacak olan kopyalanan site içerisinde hedef site-
de bulunana benzer bir bilgi girişi kısmının ko-
nulmasıdır. Bu konulan tuzak, toplayıcı sistem 
ile birlikte çalışarak girilen bilgileri toplayacak 
ve saldırıyı amacına ulaştıracaktır. Bu aşamada 
saldırgan açısından önemli olan nokta bir önceki 
aşamada da olduğu gibi saldırganı olabildiğince 
inandırmaktır. Hazırlanan tuzak taklit bir saldırı 
yapılacaksa kopyalanan sitenin içerisine, direkt 
e-posta saldırısı ise gönderilecek e-postanın içi-
ne, Popup bir saldırı yapılacaksa hazırlanan Po-
pup kutucuğunun içine yerleştirilir. 

3.2.3 Toplayıcı Sistemin Hazırlanması 
Bu aşamada kurulan tuzaktan gelecek verilerin 
uygun şekillerde tutulmasını sağlayacak sistem 
oluşturulur. Bu sistem genellikle PHP, ASP ya 
da benzeri dillerle oluşturulmuş kod betiklerin-
den oluşturulmaktadır. Saldırganın isteği doğ-
rultusunda betik gelen veriyi bir veritabanında 
tutabilir, e-posta ile saldırgana iletebilir, anında 
mesajlaşma yoluyla ICQ ya da benzeri program-
larla saldırgana iletebilir. Bu seçim tamamıyla 
saldırganın istemi ve yeteneği ile ilgili bir du-
rumdur. Bu esnada gözden kaçırılmaması gere-
ken bir nokta saldırganın belirli bazı kodlama 

yeteneklerine sahip olması gerekliliğidir. 

3.2.4 Yemleme Sisteminin Hazırlanması 
Yemleme işlemi için en baştan itibaren belirt-
tiğimiz gibi e-posta sistemi üzerinden yapıl-
maktadır. Yemleme esnasında yem olarak atılan 
e-postaların kopyalanarak oluşturulan sitede ol-
duğu gibi inandırıcılık konusunda üzerinde çalı-
şılmış olması gerekmektedir. Şekil 1. yakından 
incelenirse çok bariz bazı yazım ve imla hataları 
göze çarpmaktadır. Bu tip hatalar yemin inan-
dırıcılığını yok edecek ve saldırıyı başarısızlığa 
uğratacaktır. Bu açıdan yemin dikkatlice hazır-
lanması ve profesyonelliği saldırının başarısı ile 
birebir orantılıdır. Yine Şekil 1. incelendiğinde 
görülebileceği gibi taklit saldırı tipinde olan bu 
saldırıda URL saptırma işlemi yapılmaya çalı-
şılmıştır. merkezbanka.org alan adı üzerinden 
alınan alt alan adı olarak http://tcmb.gov.tr.teyit.
merkezbanka.org adresi sayesinde kullanıcılar 
kandırılmaya çalışılmaktadır. Hâlbuki birçok 
kullanıcı TCMB’nın resmi internet sitesinin 
http://www.tcmb.gov.tr olduğunu bilir. Bu yüz-
den de verilen örnek inandırıcılıktan çok uzak 
bir saldırıya aittir. 

Daha başarılı sayılabilecek bazı yemleme örnek-
lerinde URL saptırma işlemi esnasında görülen 
ile gidilen internet adresleri DHTML gibi bazı 
sistemler sayesinde farklı olarak gösterilmek-
te ve bu da kullanıcıları inandırma konusunda 
daha başarılı sonuçlar vermektedir. 

3.2.5 Sistemin Sunuculara Yerleştirilmesi 
Önceki adımlar sıra ile gerçekleştirildikten son-
ra sıra sistemin sunuculara yerleştirilmesine 
gelmektedir. Bu aşamada saldırganlar en az iz 
bırakarak en inandırıcı olabilecek çözümü ara-
maktadırlar. Phishing tekniğinin ilk ortaya çık-
tığı yıllarda ücretsiz web alanı sağlayan siteler 
kullanılmaktaydı ki şüphesiz bu sitelerin inandı-
rıcılık konusunda büyük eksikleri vardı. Zaman 
içerisinde daha inandırıcı olması açısından daha 
masraflı olan ücretli web alanları kullanılmaya 
başlandı. Web alanının yanı sıra zaman içeri-
sinde göz yanılgısı sağlayan alan adlarının kul-

lanımı da yaygınlaştı. Örneğin 2005 yılı içeri-
sinde yapılan bir saldırıda hedef alınan Garanti 
Bankası için kurbanları şaşırtmak amaçlı www.
bank-garanti.com adresi kullanılmıştır. Bu tip 
başarılı örneklerin yanı sıra merkezbanka.org 
gibi Şekil 1. de görülebilecek başarısız örnek-
lerde mevcuttur. 

3.3 Yemleme 
Yemleme işlemi belki de saldırının en önemli 
aşamasıdır demek yanlış olmaz. Yemleme es-
nasında yapılan hatalar sistemin inandırıcılığını 
yok eder ki bu da bütün bir saldırının başarısız 
olmasına neden olur. 
Yemleme esnasında genel olarak e-posta kulla-
nılır. SPAM olarak adlandırılan istem dışı gön-
derilen e-postalara phishing postaları da örnek 
gösterilebilir. E-posta dışında anında mesajlaş-
ma ile telefon aramaları ve GSM sistemi ile IRC 
ve Chat odaları yolu ile forumlar ve haber grup-
ları yolu ile kurbanlara ulaşılabilmektedir. Bu 
durumda yemleme yöntemlerini iki ana kısımda 
incelenecektir. Bunlar; E-posta yolu ile yemle-
me ve diğer yöntemler ile yemleme’dir [9]. 

3.3.1 E-Posta Yolu İle Yemleme 
SMTP protokolü ilk olarak 1982 yılında o za-
man ki sınırlı kullanım alanı içerisinde oluştu-
rulmuş bir protokoldür. Zaman içerisinde birkaç 
revizyondan geçmiş olsa da çok ciddi güvenlik 
zaaflarını bünyesinde bulundurmaktadır. En son 
Nisan 2001 tarihinde değişikliğe uğrayan SMTP 
Protokolü RFC2821 referansı ile yayımlanan bu 
son değişiklik metninin 7. kısım 1. bölümünde 
açık olarak SMTP protokolünün her türlü saldı-
rıya açık ve güvenlik zaafları bulunan bir proto-
kol olduğu kabul edilmiştir. Sistemi geliştirenler 
tarafından bile kabul edilen bu zaaflar phishing 
ve benzeri birçok farklı saldırının e-posta taban-
lı olarak geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. 
Bu konuda farklı çalışmalar yapılmaktaysa da 
henüz toplum tarafından kabul gören bir sonuca 
ulaşılamamıştır. 

Bu noktada sorulması gereken bir soru, nasıl 
olmaktadır da saldırıyı gerçekleştirecek kişiler 
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yemleme için kullanacakları postaları ele ge-
çirmektedirler? Bu noktada phishing’in atası 
olarak sayılabilecek SPAM sisteminden yardım 
almakta ve onun bazı tekniklerini benimsemek-
tedir. Bu tekniklerden en bilineni sayfa tarama-
sı yöntemidir. Bu yöntemde saldırgan piyasada 
bulunana sayfa filtreleme programları yardımıy-
la arama motorları ya da başka bazı yöntemler 
sayesinde ulaştığı sayfaları ve bunlara bağlı 
sayfalardan e-posta adreslerini ayıklamakta ve 
kendisine bir gönderim listesi oluşturmaktadır. 
Bu konuda verilebilecek bir istatistik A.B.D. 
Ulusal Ticaret Komitesi tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre internet sitelerinde verilen her 
100 e-posta adresinden 86’sına, haber grupların-
da verilen her 100 posta adresinden yine 86’sına 
SPAM olarak adlandırılan istem dışı postalar 
gelmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
internet üzerinde farkında olmadan bırakılan 
e-posta adresleri büyük oranda saldırganlar tara-
fından ele geçirilmekte ve bu postalar phishing 
ve başka saldırılara konu olmaktadır [7]. 

Değinildiği üzere çeşitli şekillerde toplanan 
e-posta adreslerinden sonra geriye kalan iş daha 
önceden hazırlanmış olan postaları listede bulu-
nan adreslere göndermektir. Ancak bu noktada 
saldırganın izini belli etmemesi için Proxy ge-
çitlerini ve isimsiz (anonymous) posta gönderim 
araçlarını kullanması gerekmektedir. SMTP pro-
tokolünde bulunan açıklardan faydalanan isim-
siz posta gönderim araçları, gönderimi yapılan 
postayı istenilen bir posta adresinden geliyor-
muş gibi gösterebilmektedir. Şekil 1. deki örnek 
üzerine devam edersek bu tip bir postanın te-
yit@tcmb.gov.tr adresinden gelmesi durumunda 
inandırıcılığının kat ve kat artacağını söylenme-
si yanlış olmaz. 

Bu noktada saldırgana çıkan engel SPAM pos-
taları engellemesi için geliştirilmiş anti-SPAM 
(SPAM önleyici) filtre programlarıdır. Bu prog-
ramlar belirli bazı SPAM tekniklerine göre ge-
liştirilmiş programlardır ve SPAM postaların 
kullanıcılara ulaşmasını engellemek için oluştu-
rulmuşlardır. Bu noktada anti-anti-SPAM olarak 

adlandırılan bir düşünce sistematiği ile SPAM 
olarak filtre tarafından yakalanması mümkün 
olan posta, filtre programının zaafları araştırı-
larak SPAM kategorisinden çıkartılmaya çalı-
şılır. Örneğin bu tip filtreler mesajın içeriğinin 
boyutuna göre aynı boyutta ve çok sayıda ya-
kın zamanlı gönderilmiş postaları SPAM olarak 
algılamaktadır. Bu engeli aşmak için saldırgan-
lar postaların içine gözükmeyecek bir biçimde 
gelişi güzel karakterler yazdırmaktadırlar ki bu 
sayede filtre farklı boyutlarda olduğundan pos-
taları SPAM olarak nitelendirmemektedir. Bu 
şekilde örneklendirilen filtreleri yanıltma işlemi 
bir kedi-fare oyununa benzemektedir. Filtrelerin 
yeni bir gelişim göstermesinin ardından saldır-
ganlar bu gelişimi aşmak için yeni bir teknik 
geliştirirler. Bu da yine filtrelerin bu yeni gelişti-
rilen tekniği fark edip ona uygun güncellemeleri 
yapması şeklinde devam eden bir süreçtir. 

3.3.2 Diğer Yöntemler İle Yemleme 
E-posta yönteminden başka anında mesajlaş-
ma ve forumlar yolu ile olmakla beraber birçok 
farklı iletişim yöntemi ile yemleme yapılabil-
mektedir. 

Son yıllarda yaygınlaşan internet teknolojisi 
ile birlikte her evde bulanan internet sayesinde 
iletişim ve haberleşme anında mesajlaşma (ins-
tant messaging) programlarının tekeline geçme-
ye başlamıştır. Bu tür programlar içerisinde en 
bilineni olan ICQ’dan başka MSN Messenger, 
Yahoo Messenger da oldukça yaygın kullanılan 
programlardır. Bu programlar vasıtası ile yapı-
lan saldırılar son birkaç yılda oldukça yüksek 
oranlarda artış göstermiştir. Bunun sebebi biraz 
daha bilinçlenen kullanıcılar ve gelişen filtreler 
sayesinde inandırıcılıkları azalan phishing saldı-
rılarının kendilerine yeni güvenilir bir iletişim 
alanı bulma çabalarıdır. Anında mesajlaşma ile 
yapılan saldırılarda ilk olarak bu tip programla-
rı aktif olarak kullanan ve arkadaş sayısı olarak 
fazla olan bir kurbanın mesajlaşma yazılımında 
kullandığı şifresi ele geçirilerek, kurbanın lis-
tesinde bulunan bütün arkadaşlarına yemleme 
postası benzeri birer ileti gönderilir. Bu sayede 

arkadaşından gelen iletiyi dikkatlice inceleme-
den iletide yazanları yapan kullanıcılar saldırga-
nın istediği bilgileri kendi elleri ile teslim etmiş 
olmaktadırlar. 

3.4 Toplama 
Saldırganın hazırladığı tuzağa aldanan kurban-
ların girdikleri verilerin toplanması işlemine 
toplama denilmektedir. Toplama işlemi bazı 
zamanlar bir web sitesi ya da bir veritabanı 
üzerinden olabileceği gibi bazen de e-posta ya 
da anında mesajlar olarak ta olabilir. Örneğin 
saldırganın oluşturduğu sistem her bir kullanı-
cı bilgisini girip tuzağa düştüğü anda kendisine 
bilgileri içeren bir e-posta gönderilmesini sağla-
yabilir. Saldırganın planlarındaki bilgi sayısı ya 
da belirlediği süre dolduktan sonra sistem kapa-
tılmakta ve toplanan verilerle birlikte diğer aşa-
ma olan dolandırma aşamasına geçilmektedir. 
Burada önemli olan bir bilgi; ortalama olarak 
phishing saldırısına konu olan sitelerin ömürle-
rinin en fazla iki gün olmasıdır. 

3.5 Dolandırma 
Bu aşama elde edilen verilerle birlikte hedef-
lenen paranın saldırganın eline geçmesi işlemi 
olarak tanımlanabilir. Şüphesiz ki saldırının en 
başından beri sürekli olarak kimliğini gizleme-
ye çalışan saldırganın bu son aşamaya gelirken 
paraları kendi şahsi hesaplarına aktarması biraz 
saçma olacaktır. Çünkü bu şekilde yapılacak bir 
aktarım sonucunda saldırgan izini kolaylıkla 
belli edebilir. Bu noktada terim olarak “katır” 
(mule) olarak tanımlanan paravanlar işin içine 
girmektedir. İlk olarak saldırganlar genellikle 
Avrupa Birliği ya da A.B.D.’de gazete ya da 
internet ilanları ile paravanlara ulaşır. Özellik-
le bu iki yerden aramalarının sebebi hemen he-
men bütün finansal kuruluşların bu iki yere para 
transferi yapabilmeleridir. Verilen ilanda Asya 
ya da Afrika da bulunan bir firmaya ilanın veril-
diği yerdeki bulunan para aktarımlarını yapacak 
çalışanlar arandığı yazılır. Bu tip bir çalışma so-
nucunda çalışanlara %5 – %10 gibi komisyonlar 
verileceği söylenir. Bu ilana başvuran kişilerden 
yerel bankalarda hesap açmaları istenir ve bu 

hesaplara elde edilen şifreler vasıtası ile dolan-
dırılan hesaplardan para transferleri yapılır. Bu 
para transferlerini alan paravan, WesternUnion 
ya da MoneyGram gibi popüler ve yaygın para 
gönderme yollarından birisi ile saldırganın sahte 
kimlik ve belgelerle varmış gibi gösterdiği kişi-
lere paranın büyük kısmını gönderir. Bu şekil-
de para aklanmış olur. Kurbanların işin farkına 
varması ve olayı gerekli mercilere iletmesi so-
nucunda ulaşılan bir firmada çalıştığını sanan 
paravandan başkası olmaz [9]. 

3.6 Dolandırma Sonrası İşlemler 
Tahmin edilebileceği gibi dolandırma işlemi-
nin sonunda kullanılan araçlar yok edileceği 
gibi kullanılan paravanla ilişki de kesilir. Bazı 
kaynaklarda yapılan büyük çaplı dolandırıcılık-
lardan sonra ülke ve kimlik değiştirmeye kadar 
giden işlemlerin yapıldığı belirtilmektedir. 

4. KORUNMA VE İSTATİSTİKLER 

4.1 Phishing ’Den Korunma 
Phishing saldırısına maruz kalmak günümüz-
de oldukça olağan bir durumdur. Bazılarımızın 
farkına bile varmadan SPAM postaları içerisinde 
kalan saldırı yemlerinden korunmanın bilinen 
kesin bir yönetimi yoktur. Önceden değinildiği 
üzere web sayfalarına yazılan e-posta adresleri 
her daim SPAM ile karşı karşıya kaldıkları göz 
önüne alınarak banka gibi güvenli yazışmalar 
için farklı bir e-posta adresi kullanmak bir çözüm 
olarak düşünülebilir. Bunun yanında ülkemizde 
defalarca kez bankaların ortak açıklamalarında 
değinildiği üzere hiçbir şekilde e-posta yoluyla 
bilgi güncellemesi istenmeyeceği de göz önüne 
alınmalı ve her bu tür e-posta ile karşılaşıldığında 
silinmesi ve ilgili kurum konu ile ilgili olarak bil-
gilendirilmesi phishing’den korunmada bilinen 
en etkili yöntemdir [15]. Bu kadar basit bir bi-
çimde korunulabilinmesine rağmen phishing na-
sıl olurda her geçen yıl katlanan hızlarla büyüyen 
bir tehdit olabilmektedir. Bunun cevabı oldukça 
basit olarak kullanıcıların bilgilendirilmemesi 
ve kullanıcıların dikkatsizliği olarak gösterilebi-
lir. Bununla beraber kullanıcıların kullandıkları 
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programları sürekli olarak güncel tutmaları da 
diğer bir yardımcı etken olarak sayılabilir. Günü-
müzde en çok kullanılan üç internet gösterimcisi 
olan Internet Explorer, FireFox ve Opera’nın son 
sürümleri ile beraber birer phishing denetleyicisi 
bulunmaktadır. Bu sayede girdiğiniz bir site eğer 
phishing amacıyla oluşturulmuş bir sayfa oldu-
ğunda görüntüleyiciniz sizi uyarmakta ve sayfa-
nın gösterimini engellemektedir.

Bu anlamda bilinçli ve dikkatli davranıldığı sü-
rece phishing büyük bir tehdit unsuru olarak gö-
rülmemelidir. Bu tip kullanıcı bilinçlendirmesi-
nin yanı sıra firmalarında bilinçlenmesi sayesin-
de phishing bir tehdit olmaktan çıkacaktır. Fir-
malar açısından en önemli unsur sürekli olarak 
müşterilerini e-posta, televizyon, radyo ve basılı 
medyalar aracılığı ile bilinçlendirme çalışmaları 
yapmalarıdır. Bunun yanında mevcut kullandık-
ları sistemlerde saldırganların faydalanabileceği 
açıkları önceden tespit etmek ve bu açıkları ka-
patacak güncellemeleri de yapmak büyük önem 
taşımaktadır. 

4.2 Sosyal Oluşumlar 
Anti-Phishing Working Group (APWG) phis-
hing saldırılarını önlemek ve bu konuda bir 
platform oluşturmak için kurulmuş kar amacı 
gütmeyen bir organizasyondur. 2600’den fazla 
üyesi ve 1600’den fazla destekçi firması bulu-
nan organizasyon konuyla ilgili bilgilendirme 
ve kamuoyu oluşturma amacıyla çalışmalarına 
devam etmektedir. APWG den başka PhishTank 
yine kar amacı gütmeyen tamamıyla gönüllüle-
rin oluşturduğu bir topluluktur. PhishTank si-
tesi, üyelerinin tespit ettiği saldırıları yayınlar 
ve yine diğer üyelerinin de haberdar olmasını 
sağlar. Aynı zamanda APWG de olduğu üzere 
PhishTank’de toplumu bilinçlendirme ve kamu-
oyu oluşma görevini de üstlenmiştir [4] ve [14].  
Bu iki organizasyondan farklı olarak yalnızca 
Phishing ile mücadeleyi hedef olarak almamış 
olmasına rağmen MAAWG (Messaging Anti-
Abuse Working Group) da bu konuda önemli 
çalışmalar yapmakta ve halkın bilinçlendirilme-
sini amaç edinmektedir [4]. 

4.3 İstatistikler 
Konuyla ilgili APWG’nin yapmış olduğu çalış-
malar sonucunda her ay sonunda çıkartmış ol-
duğu bültenlerden oluşturulan Şekil 2. ve Şekil 
3. den görülebileceği gibi phishing olabildiğince 
hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Şekil 2.’de 
iki senelik dönem içerisinde tespit edilen phis-
hing sayısının yaklaşık olarak beş kat artış gös-
terdiği görülebilir. Aynı zamanda yeni devreye 
giren phishing sitesi sayısının da iki senelik dö-
nem içerisinde yaklaşık 30 kattan fazla arttığını 
görebilmektedir [3], [5] ve [6]. 

Şekil 2. Ekim 2004 – Ekim 2006 döneminde 
Tekil Phishing Saldırı Sayısı ile Yeni Devreye 
Giren Phishing Sitesi Sayısı (Kaynak: Anti-
Phishing Working Group Ekim 2005 ve Ekim 
2006 Tarihli Bültenleri)

Şekil 3. Ekim 2005 – Ekim 2006 Dönemleri Ara-
sında Phishing Saldırısına Maruz Kalan Firma 
Sayısı (Kaynak: Anti-Phishing Working Group 
Ekim 2005 ve Ekim 2006 Tarihli Bültenleri)

Bunun yanında Şekil 3’ü incelediğinde; saldırı 
konusu olan firma sayısının bir yıllık dönem içe-
risinde yaklaşık iki kat arttığı görülebilmektedir. 

Şekil 4. 2005 – 2006 Döneminde Phishing Saldı-
rısına Konu Olan Sektörlerin Yüzde Olarak Gös-
terimi (Kaynak: Anti-Phishing Working Group 
Ekim 2005 ve Ekim 2006 Tarihli Bültenleri)

Şekil 4 incelendiğinde ise, bir yıllık süre içeri-
sinde phishing saldırılarının hangi sektöre ait si-
teleri konu aldığına ait veriler görülebilir. Ekim 
2005 ve Ekim 2006 dönemlerini kapsayan ve-
rilerde görülebildiği gibi saldırıların çok büyük 
bir kısmı finans sektörünü hedef almaktadır. 

5. SONUÇ 

Her geçen gün biraz daha hayatımızda yer edi-
nen internet ve internetin beraberinde getirdiği 
kolaylıkların bir yansıması olarak günden güne 
çeşitlenen saldırılardan son yıllarda çok hızlı bir 
şekilde büyüyen ve gelişen phishing saldırısı, 
korunması oldukça basit olmasına rağmen bi-
linçsizlik ve dikkatsizlik sonucunda büyüyerek 
daha büyük kitleleri tehdit eder konuma gelmiş-
tir. Kullanıcıların bu konuda bilinçlendirilmesi 
ve aktif denetim sayesinde phishing bir tehdit 
olmaktan çıkacaktır. 
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özdeyiş tüm dillerde aynı şekilde söyleniyor, 
Türkçe’dede farklı değil; “Söz Uçar, Yazı Ka-
lır”... Ya Internet ortamında ne olacak? Bundan 
böyle fikir ve sanat eserlerinin zaman damga-
sıuygulaması “Tasdix” ile tasdixlenmesi oluştu-
rulan sertifika dosyası ile bilgisayar ortamında 
her türlü belge, doküman güvence altına alını-
yorve anılan dosya Türkiye Cumhuriyeti adli 
mercileri nezdinde de kesin delil olarak
kabul ediliyor. 

İnsanoğlu önce mağara duvarlarına resim yap-
mış, ağaçlara şekiller çizmiş. Dicle ve Fırat’ın 
kıyılarında ise kil tabletlerin üzerine çivi yazısı 
kullanmışlar. Asurlular da Mısırlılar gibi yaşkil 
üzerindeki yazılarına yüzüklerini basarak bunla-
rı mühürlemişler. Nil kıyılarında ruhban kesimi 
diğerlerinin anlayamaması için kendi özgün im-
lerini geliştirmişler... Çin’dedüğümlenen sicim-
lerin yerini daha sonra resim yazısı almış. Yazı 
biçimlerini yasalarla desteklemişler. Günümü-
zün Kapalı anahtar (private key) ve açık anahtar 
(public key)altyapısına benzetebileceğimiz ki-
şiye özel silindir mühür burada da kullanılmış. 
Yazıların,anlaşmaların yüzyıllarca kalabilmesi 
için kayalara kanunlarını kazıtmışlar. 

Antik Yunan ve Roma anlatılarında harf yazı-
larının Fenike’ye dayandığı söylenir veRoma-
lıların isim simgeleri için kalıpları olmasına ve 
kopyalama işinde kölelerikullanmalarına rağ-
men bu işi mekanik yöntemlere geçirmedikle-
rinden bahseder. Yine aynıkaynaklara göre: Her 
yöneticinin, valinin mühürü mevcuttur. Yazılara 
mühür konularak geçerlilikleri sağlanır.. Papi-
rüs, parşömen ve bilahare kağıdın kullanımında 

el yazması kopyaları çoğaltan yazmanlar da art-
mış, ama hala bu yazıların asıl olup olmadığını 
söyleyenbunlara konan sıcak mühürlermiş. 

Geçmişte insanoğlu taşları, kabukları, boncuk-
ları birbirine çarpmış, içi boş kütükleretokmakla 
vurmuş, boynuzların içine üflemiş ve bunlarla 
doğaya eş sesler çıkartmaya çalışmış. Kendince 
ritm yapmış, bu ritme uyanlar figuratif hareket-
ler yapmışlar. Sonra doğada varolan sesleri tak-
lit edebilecek cihazlar üretmişler, önce beyinle-
rinde işitmişler sonra etrafındakileredinletmiş-
ler. Takibeden zamanlarda bestelerini kendine 
özgün yazım şekli ile saklama yolunagitmişler. 
Osmanlı döneminde nota yazmak rağbet görme-
diğinden  XIX yüzyılda III. Selim’in teşviki ile 
“koma” kullanan besteleri  için Hamparsum ve 
Nasır Dede’ye

1
 nota gösterimlerigeliştirtilerek 

klasik Türk musikisi kayıt altına alınmış. Kul-
lanım kolaylığı açısından Hamparsum notalama 
sistemi daha hızlı yaygınlaşmıştır. 

Bunların hepsi de bireylerin fikirlerinden doğan 
güller. Kimileri kayıt altına alınmadılar,kimileri 
açamadan soldular, kimileri kayıt altına alındı, 
biçim değiştirdi zamanımıza ulaştı ama bunu 
oluşturanlar bundan nemalanamadılar... Örne-
ğin Avusturya’daki bir site Mozart’ın yazdık-
larını internet üzerinden ilgilenenlere bilabedel 
sağlıyor. 

Veriye ve bilgiye ulaşmak için eskiden kütüpha-
nelerde sayfaları karıştırırken, her evde en azın-
dan bir kitaplık rafı bulunurken,  artık internet 
sayesinde faremize tıklıyoruz web sayfalarıara-
sında geziniyoruz. Kağıt önemli verileri taşıyan 
1 

Hamparsum “Ermeni Khaz”, Abdülbaki Nasır Dede “Arap 
Ebced” nota sistemi temel alınıp geliştirilmiştir.

TASDIX; FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMADA
BİR INTERNET UYGULAMASI

Zafer Babür
İş Geliştirme Md. Eczacıbaşı Bilişim

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No 7 Levent, İSTANBUL
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yegane ortam olma özelliğini yavaş yavaşkay-
bederken, yakında her bireyde bir bilgisayar ve 
her yerden internet erişimi olmasınıbeklediği-
mizden kağıt üzerindeki imza kavramı da öne-
mini yitiriyor. Mektup yazmanın unutulduğu, 
ödemelerimizi internet üzerinden hiç dokun-
madığımız para ile yaptığımız bu dönemde telif 
haklarının bu ortamda da korunması, kollanması 
geçmiş zamanlarda olduğu gibi yine gerekiyor. 
Özgün yapıtların bize ait olduğunu ispatlama-
mız gerekiyor. Geçmişteüçüncü bir şahsın şa-
hitliğini ya da kamunun resmi bir kurumunun 
damgasını arardı yüceyargı. Artık adli merciler 
de  internet dünyasında “Sanal Delil” olarak 
“elektronik imza” yı kabul ediyor.  Bilgisaya-
rınızdan ayrılmadan, sadece bir tıkla elektronik 
ortamda doğmuş fikrihaklarınızı içeren belgeyi, 
yine elektronik ortamda “tasdix” lenmiş olarak, 
ileride fikri mülkiyet hakkınızı ispatlamak için 
kesin delil olarak kullanılmak üzere elektronik 
ortamda saklıyabiliyorsunuz. 

FİKRİ MÜLKİYET
HAKKI NEDİR?
Fikri mülkiyet, zihinsel üretim süreci sonucun-
da ortaya çıkmış çalışmalar ve bunlardan doğan 
haklar için kullanılan bir tanımdır. Genel anlam-
da; bilimsel, edebi, sanatsal ya da sanayialanla-
rındaki zihinsel etkinlikler sonucunda elde edil-
miş yasal hakları anlatır. 

Fikri mülkiyet kavramı, fikri ve sınai hak-
lar başlıkları altında ele alınır. Sınai haklar; 
buluşlar(patent, faydalı model), endüstriyel ta-
sarımlar, markalar gibi zihinsel üretimlerden 
kaynaklanan hakları kapsar. Fikri haklar ise; 
makale, hikaye, roman, şiir, senaryo, film, resim, 
fotoğraf, çizim, müzik, mimari, heykel, grafik 
tasarım ve benzeri sanatsal çalışmalardan doğan 
hakları, yani telif haklarını ifade eder. Hem telif 
hakları hem de sınai haklarkavramlarından bah-
sedildiğinde, ifade kapsamında maddi ve mane-
vi hakların tümü yer alır. 

Telif hakları; edebiyat, müzik, resim ve heykel 

gibi özgün sanatsal çalışmalarıgerçekleştiren-
lerin, oluşturdukları eserlerinden dolayı sahip 
oldukları maddi haklarıdır. Filmler, koreografi-
ler, mimari eserler, reklamlar, haritalar, teknik 
çizimler, bilgisayaryazılımları ve veritabanı 
uygulamaları desenleri de telif hakları kapsa-
mına girer. Komşu haklar ise belli bir eseri icra 
esen sanatçıların haklarını ifade eder. Örneğin; 
oyuncuların ya damüzik icracılarının çalışma-
ları, plak/kaset/CD veya film yapımcılarının 
oluşturdukarı kayıtlar, radyo-tv yapımcılarının 
oluşturdukları programlar sonucu doğan hakları 
bu sınıflamada yerinialır. 

Bir eseri meydana getirenin ürettiği eser üzerinde 
devredilemez manevi hakları vardır. Bu haklar; 
eserini kendi kullanması, başkalarınca kullanıl-
ması, çevrilmesi, adapte edilmesi, çoğaltılması 
ve dağıtılması gibi konularda izin verme ya da 
yasaklayabilme haklarıdır. Telifhaklarından do-
layı eser sahibinin kazandığı maddi haklar ise, 
eser sahibi yaşadığı sürece veölümünden 70 yıl 
sonrasına kadar, eserinden (kendi ve mirasçıları-
nın) maddi gelir elde etmesini sağlar. 

FİKRİ MÜLKİYET HAKKI
NASIL SAĞLANIR?
Edebi, sanatsal ve bilimsel alanlardaki çalışma-
lar telif haklarını doğurur. Yani edebi, sanat yada 
bilim alanında ortaya çıkmış bir eserden dolayı 
eser sahibinin eserini yayınlama, çoğaltma, yay-
ma, eseri üzerinden maddi kazanç sağlama , bü-
tün bunları yapabilmek için başkalarına vekalet 
verme ya da bu sayılanların hiçbirini yapmama 
ve yaptırmama hakkı vardır ve bu eylemler ka-
nunla tanımlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde Fikir ve Sanat Eserle-
ri hakkındaki kanun, 05/12/1951 günü kabule-
dilmiş, 5846 sıra numarası ile, 13/12/1951 günlü 
7981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
“Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini 
meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri 
icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, 
seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları 

ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcı-
ların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri 
üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, 
korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını 
düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı 
yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir. 
Kanun Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade 
olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen 
bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada 
program sonucu doğurması koşuluyla bunların 
hazırlık tasarımları, Her nevi rakıslar, yazılı ka-
reografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer 
sözsüz sahne eserleri, Bedii vasfı bulunmayan 
her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserle-
riyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, kroki-
ler, resimler, coğrafyave topoğrafyaya ait maket 
ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik 
tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, 
çevre ve sahne tasarım ve projeleri ilim ve ede-
biyat eserleri kapsamında saymaktadır.” 

Av. Erdem Türkekul
2
’un konuşmasında da be-

lirttiği üzere; 
“Ülkemizde fikri hakların korunmasıyla ilgili 
hak sahipliğinin kanıtlanması için eserin noter-
de suretininçıkarılması, iadeli taahhütlü mek-
tupla eser sahibinin eseri kendisine yollaması 
gibi masraflı ve içeriğingizliliği açısından gü-
venli olmayan çeşitli yöntemler kullanılıyor “ 

Internet ortamında hak sahipliğinin kanıtlanma-
sı için bir başka yöntem ise Tasdixkullanımıdır 
ki Sn. Faruk Eczacıbaşı’nın 5 Haziran, 2007 de 
Istanbul Modern Sanat Müzesinde Tasdix’in ta-
nıtım toplantısı açılış konuşmasında da değindi-
ği üzere; 

2 Av. Erdem TÜRKEKUL, Türkekul Hukuk Bürosu, İstanbul 
Modern Sanat Müzesi Tasdix tanıtım toplantısı 05.06.2007 :
Ülkemizde fikri hakların korunmasıyla ilgili yaşanan sorun-
ların en önemlilerinden biri, hak sahipliğin kanıtlanması 
sorunudur. Uygulamada hak sahipliğinin kanıtlanması için 
eserin noterde suretinin çıkarılması, iadeli taahhütlü mek-
tupla eser sahibinin eseri kendisine yollaması gibi masraflı ve 
içeriğingizliliği açısından güvenli olmayan çeşitli yöntemler 
kullanılıyor. Bu yöntemlerin hepsinin ortak noktası eserin 
oluşturulma anı ile ilgili zaman bilgisinin kayıt altına alınması 
ve bunun mahkemelerde delil olarak kullanılabilmesi. Tasdix, 
eserin oluşturulma anÙnÙ kanÙtlayabilecek nitelikte, delil 
elde etmemizi sağlayarak bu sorunu çözümlüyor.

“Temel işlevi elektronik ortamdaki her tür dos-
yayı güvenilir, uluslararası standartlara uy-
gun, yasal geçerliliği olacak şekilde; işlemin 
yapıldığı anda ve işlem yapılan bilgisayarda 
olduğunu gösteren onaylama  (zaman damgası) 
hizmetini internet üzerinden vermek olan Tas-
dix; Türkiye’de bu konudaki önemli bir ihtiyacı 
karşılayacaktır. Tasdix sayesinde her yeni fikir 
ya da eser sahibi eserini bilgisayarına kaydet-
tiği anda zaman damgası ekleyebilecektir ve bu 
kayıt Türkiye Cumhuriyeti adli mercileri nezdin-
de 5070 sayılı elektronik imza kanunu sayesin-
de hukuksal bir delil olarak kabul edilmektedir.
Türkiye’de her geçen gün fikri ve sınai haklar 
konusunda ilerleme kaydediyoruz. Tasdix bu 
konudaki uygulamaları hızlandıran kullanımı 
kolay, aynı zamanda güvenilir bir çözüm olarak 
Türkiye’de bir ilke imza atmaktadır.“ 

5070 sayılı elektonik imza yasasına göre tele-
komunikasyon kurumu tarafından yetkilendiril-
miş elektonik sertifika hizmet sağlayıcısı olan 
E-Güven’in (www.e-guven.com) güvenli alt-
yapısı ve Eczacıbaşı Bilişim’in (www.ebi.com.
tr) kullanımı kolay ve ekonomik çözümü Tasdix 
(www.tasdix.com) ile dökümanların oluşturul-
duğu zaman ve bu dökümanların üzerinde daha 
sonra herhangi bir değişiklik yapılmadığı da ka-
nıtlanabilir.

TASDIX NE İŞE YARAR?
Tasdix, özgün olduğunu veya hangi tarihte eli-
nizde bulunduğunu kanıtlamanız gereken du-
rumlar için dökümanlarınıza sayısal zaman 
damgası vurur.

Başta fikir ve sanat eseri sahipleri olmak üze-
re pek çok kişi, çalışmalarını ya da fikirlerinin 
çalınacağından, izinsiz kullanılacağından endişe 
eder. Bu nedenle de balgeler üzerinde zaman bi-
ligisi eklemek için, bu belgeleri birden fazla no-
terde onaylatmak ya da kendi kendilerine iadeli-
taahütlü olarak postalamak gibi yöntemleri kul-
lanırlar. Günümüzde ise 5070 sayılı Elektronik 
İmza Kanunu doğrultusunda hizmet veren yet-



XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

240

XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

241

kili elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından 
E-GÜVEN sayesinde Tasdix’in yaptığı sayısal 
zaman damgalaması, yasal merciler tarafından 
kabul gören bir işlem haline gelmiştir.

Bir güfteker şarkı sözlerini, bir fotoğraf ustası 
yaptığı kompozisyonunu, bir mimar çizimleri-
ni, bir heykeltraş yaptığı heykelin resimlerini, 
bir senarist yazdığı senaryosunu/sinopsisini, bir 
bestekar notalarını, bir şef özgün mönüsünü, bir 
dermatolog reçetesini, bir adli tıp doktoru tıbbi 
raporunu, bir ev hanımı dantel desenini, bir ev 
sahibi ya da kiracı kontratını, bir muhasebeci 
raporlarını “tasdix” leyebilir. Önemli olan, İn-
ternet gibi bir ortamda eser yayınlamadan evvel 
eser sahibinin eserini diğerlerinden önce oluş-
turduğunu ispatlamasıdır ki tasdix elektronik or-
tamda yasal geçerliliği olan bir delil oluşturarak 
bunu sağlamaktadır.

Musiki Eserleri Sahipleri Grubu (MSG) Yö-
netim Kurulu Başkanı Garo Mafyan da konuş-
masında3 Tasdix’in MSG üyeleri için güvenilir, 
ekonomik, pratik ve hızlı bir çözüm olduğunu 
belirtmiştir.

Tasdix, türü ya da boyutu ne olursa olsun, bil-
gisayar ortamında oluşturulmuş her tür belge-
ye, dökümanı oluşturan bilgisayardan başka 
bir ortama taşımadan, olduğu ortamda belgenin 
Özüt’ünü (hash) oluşturup buna Elektronik Ser-
tifika Hizmet Sağlayıcısı olan E-GÜVEN tara-
fından kalıcı ve yasal geçerliliği olan bir zaman 
damgası eklenmesini sağlar. Böylece “tasdix” 
lenen dökümanların oluşturulduğu zmanı bel-
gelendirmek için eski ve maliyetli yöntemleri 
kullanmaya gerek kalmaz. Sistem 24 saat inter-
net üzerinden çallıştığından mesai saatleri ya da 

3Garo MAFYAN, Musiki Eseri Sahipleri Grubu (MSG) Yönetim 
Kurulu Başkanı,
İstanbul Modern Sanat Müzesi, Tasdix Tanıtım Toplantısı, 
05.06.2007
 “Tasdix bizim için ekonomik, hızlı ve pratik bir çözüm 
sağlıyor. Bu hizmetle grubumuzdaki sanatçılareserlerini 
bilgisayarlarına kaydettikleri andan itibaren, kullanımı kolay 
Tasdix uygulaması ile güvenilir, pratik ve resmi geçerliliği 
olan bir elektronik belgeye sahip olacaklar. MSG olarak, tüm 
bu avantajları bize sağlayan Tasdix’i sanatçılarımızın da kul-
lanması için özel bir paket anlaşması yapmış bulunuyoruz.” 

tatil günleri gibi bir kısıtlaması da yoktur.

Tasdix Masaüstü yazılımını kullanarak bilgisa-
yar ortamındaki her türlü dosyaya sayısal zaman 
damgası vurabilir. Böylece;

tek bir tıkla,• 
herhengi bir kuruluma ihtiyaç duymadan,• 
düşük bir maliyetle,• 
dökümanları ilgisiz kişilerle paylaşmadan, • 
onlara göstermeden,
mesai saatleri ya da iş günlerine bağımlı • 
olmadan, 
bilgisayarınızdan “tasdix”lediğiniz dökü-• 
manlarınız; 

olası sorunlara karşı hangi tarihte elinizde oldu-
ğu ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılma-
dığı konusunda yasal geçerliliği olan bir kanıta 
(sayısal zaman damgası) sahip olur. 

TASDIX NASIL ÇALIŞIR?

Tasdix Intenet bağlantısı gerektiren bir onli-
ne uygulama olup, öncelikle Tasdix sistemine 
http://www.tasdix.com web adresinden üyelik 
gerektirir.  Bireysel üyelik tamamen serbesto-
lup geçerli bir e-mail adresi olan herkese açıktır. 
Kurumsal üyelik vergi dairesi kurumsaladres vb 
bilgileri talepetmekte buna göre kullanıcı ve alt-
kullanıcı tanımlarını yaptırmaktadır.Bireysel ya 
da Kurumsal üye olunabilen sistem sayesinde 
bireysel kullanıcı kendi özgün eserini kendisi 
için “tasdix” lerken, kurum çalışanları kurum 
dahilinde oluşturdukları eserlerini, kurumun 
kendilerine tahsis ettiği kullanıcı adı ile kurum 
için “tasdix” leyebilmektedirler. 

Tasdix sistemine üye olunduktan sonra, tasdix’in 
http://www.tasdix.com web sitesinden kullanı-
cının bilgisayarındaki işletim sistemine uygun 
(MacOS, WindowsXP) ve ücretsiz olan Tas-
dix Masaüstü yazılımını bilgisayara indirmesi 
(download) gerekir. Bu sayede kullanıcının öz-
gün dosyası bilgisayarında kalmakta ve bu dos-
yanın karşı tarafta zaman damgası veren siteye 

yüklenmesi (upload) gerekmemektedir. Her tas-
dix işlemi üyenin bir kontörüne malolmaktadır. 

Tasdix’e üye olup Tasdix Masaüstü yazılımı-
nı bilgisayarına yükleyen üyeler, hesaplarında 
yeterli kontör varsa (her tasdix  için 1 kontör), 
anında tasdixleme işlemi yapmayabaşlayabilir-
ler. Kontör almak isteyen üyeler, web sitesi üze-
rinden kredi kartı ya da bankahavalesi ile kontör 
satın alabilirler. 

Bir dosyanın “tasdix”lenmesi için yapılması ge-
rekenler; 

1.  Bilgisayarınızda tasdixlenecek dosyayı 
seçin 
2.  İmleç dosyanın üzerinde iken sağ tıklayın 
3.  Listeden “Tasdixle” komutuna tıklayın 
4.  Çıkan pencerede kullanıcı adı ve şifrenizi 
girin 
5.  Tasdix dosyanın özütünü (hash) alıp, 
zaman damgasını üzerine ekleyecektir. Bu 
işlemsonucunda hesabınızda kalan kontör 
ekranda belirecek ve “.tms” sayısal zaman 
damgalı sertifikanız bilgisayarınızda oluşa-
caktır. 
6.  Eseriniz (dokümanınız) ile birlikte sayısal 
zaman damganızı da uzun yıllar saklayınız 

SONUÇ

Kil tabletin yerini papirüs, papirüsün yerini 
parşömen, parşömenin yerini kağıt aldı. Kağı-

dın tahtını ise Internet almaya çalışırken tescil 
mekaniği de yerini elektronik imza ve onun 
yan ürünlerine bırakacak. Eczacıbaşı Bilişim ve 
e-Güven’in ortak çalışması olarak ortaya çıkan 
TASDIX, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir. 
Fikir ve sanat eseri sahipleri artık geleneksel 
yöntemler yerine “Tasdix”i kullanarak dökü-
manlarına internet aracılığıyla anında zaman 
damgası ekleyebilecektir. Böylelikle, hukuksal 
açıdan çalışmalarının özgün ve kendilerine ait 
olduğunu kanıtlamaları çok kolaylaşacaktır. 
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1. 5070 Sayılı Elektronik imza kanunu http://
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2. Mühürden Elektronik İmzaya 102X 
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3. www.tasdix.com 

4. www.wikipedia.org

5. www.ebi.com.tr

6. www.e-guven.com.tr

7. www.e-imza.gen.tr
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ÖZET

Bu çalışmada İnternet kafelerin teknotoplumsal 
uzam olarak gençlerin gündelik yaşamlarının 
ayrılmaz bir parçası olduğu düşünülmektedir. 
Bu bağlamda, çalışmanın ilk bölümünde, dün-
yada ve Türkiye’de İnternet kafelerin geliş-
mesinin kısa tarihçesi sunularak, bu mekânın 
değişen anlamı tartışmaya açılacak; ardından, 
İnternet kafe kullanım biçimlerine ilişkin mev-
cut araştırmaların bulguları irdelenecek ve 
Ankara mikro ölçeğinde gerçekleştirilen nitel 
bir alan çalışması üzerinden, bu mekânların 
gençlere ve çocuklara zararlı etkilerine ilişkin 
ana akım medya ile siyasal aktörler tarafından 
üretilen kalıpyargılar tartışmaya açılacaktır. Bu 
serimlemeler aracılığıyla, burada Türkiye’de 
İnternet’in ve İnternet kafelerin denetlenmesi 
ile çocukların ve gençlerin korunması şeklin-
deki yeni muhafazakâr teknopolitikalara karşı, 
kullanıcılara ve eğitim sürecinin kendisine so-
rumluluk veren eleştirel pedagojiye ve eleştirel 
medya okuryazarlığına temellenen yeni medya 
okuryazarlığının geliştirilmesi önerilecektir. 

Bu çalışma TÜBİTAK-SOBAG tarafından des-
teklenen 107k039 projesi kapsamında Ankara 
mikro ölçeğinde devam etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Yeni medya kullanım bi-
çimleri, İnternet kullanım etiği, İnternet Kafe

ABSTRACT

THE USING PRACTICES OF INTERNET 
CAFÉS IN ANKARA
We think that Internet Cafés are inseparable 

part of young people’s everyday life as techno-
social spaces.  In this context, in the first part of 
the study, the alteration of the meanings, attrib-
uted to Internet Cafés will be analyzed through a 
brief history of Internet Cafés both in the world 
and in Turkey, and then, the findings of the pre-
vious studies about the uses of Internet Café 
will be evaluated. Lastly, here the stigma mostly 
produced by the mainstream media and politi-
cal actors on the negative effects of these places 
on children and young people will be discussed 
on the basis of qualitative field study, conducted 
in the Ankara province at micro scale. In con-
clusion, the development of new media literacy 
approach stemming from both critical pedagogy 
and critical media literacy theory, which gives 
responsibility to the user and the education pro-
cess itself, will be suggested against the conser-
vative technopolitics that aims to protect chil-
dren and young people through controlling the 
content of the Internet and Internet Cafés. 

GİRİŞ
İnternet kafeler, dünyada 1990’ların ikinci yarı-
sından itibaren İnternet alt yapısının gelişimine 
koşut olarak ilk olarak gelişmiş Batı ülkelerinde 
açılmaya başlamıştır. Bu mekânlar ilk açıldıkla-
rında yeni bir iletişim teknolojisinin ve iletişim 
ortamının bireyler tarafından en ucuz maliyet-
le denenebileceği ve hoş vakit geçirilebilecek 
mekânlar olarak tasarlanmıştır. Bu mekânlar 
önceleri büyük metropollerin en işlek ana cad-
deleri üzerindeydi ve olası kullanıcının hemen 
gözüne çarpacağı, bir anlamda yol üstünde ko-
layca girip-çıkabileceği dikkat çeken, gösterişli 
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KULLANIM BİÇİMLERİ

Mutlu Binark
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tasarım özelliklerine sahip yerler olarak düşü-
nülmüşlerdi. Örneğin Londra’da 1999 yılında 
açılan EasyInternet Kafe’de 400 bilgisayar hiz-
met vermekteydi. Bu kafe dünyanın en büyük 
İnternet kafesi olduğunu iddia ediyordu (Liff 
ve Lægran, 2003:308). Ancak zamanla İnternet 
kafeler bir yandan merkezin dışındaki yerle-
şim alanlarında (örneğin banliyölerde ve küçük 
kentlerde) birbiri ardına açılmaya başladılar, bir 
yandan da merkezdeki görünürlüklerini yaygın-
laşmalarıyla çelişik bir biçimde yitirip, ya bod-
rum katlarında ya da çok katlı binaların üst kat-
larında hizmet vermeye devam ettiler. Bir diğer 
deyişle, merkezden çevreye çekilme sürecinde, 
saatlik kullanım ücretleri de bu mekânsal ay-
rışmayla birlikte farklılaşmaya başladı. Bugün 
herhangi bir kentte farklı sosyo-ekonomik gelir 
gruplarına göre hizmet veren, saatlik erişim be-
deli, mekân tasarımı ile sunduğu hizmetler farklı 
İnternet kafeleri görmek sıradan bir durum hali-
ne gelmiştir. 

İnternet kafeler sadece bilgisayar ağı dolayımı 
ile bireylerin siber uzama bağlandıkları ve bu 
uzamın onlara sunduğu bir takım olanaklardan 
yararlandıkları mekânlar değildir, İnternet kafe-
ler teknolojinin ve kullanıcıların belli bir ekono-
mik, toplumsal, kültürel deneyim temelinde bu-
luşmasını sağlayan teknotoplumsal uzamlardır 
(Lægran ve Stewart, 2003:359).  Bu çalışmada 
İnternet kafeleri  bu şekilde adlandırmamızın 
nedeni, küresel ve yerel akışların eş anlı olarak 
bu mekânlarda ağ dolayımıyla buluşabilmesi, 
farklı aidiyet tasarımlarına sahip kullanıcıların 
değişik şekillerde tecrübe ettikleri siber uzama 
erişim olanaklarının farklı özelliklere sahip İn-
ternet kafelerde değişebilmesi ve çeşitlenmesi; 
tüm bunların da bir takım kültürel, toplumsal ve 
ekonomik örüntülerden beslenmesidir. İntenet 
kafeleri, yukarıda kısaca açıkladığımız şekil-
de teknotoplumsal uzam olarak ele alırsak, bu 
mekânların toplumsal etkileri ve kullanım biçim-
leri hakkında yeni araştırma sorularının, mevcut 
sorunsallaştırmalardan farklı şekilde sorulması 
gerekmektedir. Burada da bu farklı sorular orta-
ya atılacak ve farklı bir paradigmadan düşünme 

yolunda çeşitli önermelerde bulunulacaktır. 

Bu çalışma Ankara mikro ölçeğinde gerçekleşti-
rilecek bir alan çalışmasının bulguları üzerinden 
İnternet kafelerin kullanım biçimlerini açıkla-
yarak, bu teknotoplumsal uzamların kültürel, 
toplumsal örüntülerle ilişkisini ortaya koymaya 
çalışacaktır. Bunun için öncelikle, Türkiye’de 
çocukların ve gençlerin İnternet kafe kullanım 
biçimlerine ilişkin mevcut lisansüstü çalışmalar 
değerlendirilecektir. Daha sonra nitel araştırma 
yöntemleri içerisinde yaygın olarak kullanılan 
odak grup görüşme tekniği ile Ankara mikro öl-
çeğinde İnternet kafelerin mekân olarak düzen-
lenişi ve  kullanıcı profili üzerine gerçekleştirilen 
alan çalışması üzerinden, gençlerin ve çocukla-
rın İnternet kafeleri nasıl kullandıkları örnek-
lerle açıklanacaktır. Haluk Geray, yeni medya 
incelemelerinde niteliksel araştırmanın önemini 
şu şekilde açıklar: “İletişim teknolojilerinin me-
tinsel içerikleri yanında fiziksel varlıkları, bun-
lara zaman ayrılması ve toplumsal kullanımları 
niteliksel araştırmalarda ele alınmaktadır. Böy-
lece, hem iletişim kurumlarını hem de izleyicile-
rini ele alarak iletişim araçlarının görgül olarak 
nasıl anlamlar ürettiklerini çalışmak mümkün 
olmaktadır” (2004: 66). Ankara mikro ölçeğin-
de gerçekleştirilen nitel alan çalışmasının temel 
varsayımları ise şunlardır:

● Bireylerin İnternet kafe seçişleri yaşa, cin-
siyete ve sosyo-ekonomik konuma bağlıdır. 
● İnternet kafelerde bireylerin geçirdikleri 
süre ve bu süre içerisinde gerçekleştirdikleri  
çeşitli etkinlikler yaşa, cinsiyete ve sosyo-
ekonomik konuma bağlıdır. 
● İnternet kafeler toplumsal etkileşimin ger-
çekleştiği mekânlardır. 
● İnternet kafe kullanımı bireylerin gündelik 
yaşam örüntüsünün bir parçasıdır.

Ayrıca Tüm İnternet Evleri Derneği (TİEV) Mer-
kez Yönetim Başkanı Yusuf Andiç ve Ankara 
Şube Temsilcisi Ersen Candan ile konuyla ilgili 
olarak yapılan derinlemesine görüşmelerden de 
bu çalışmada yararlanılacaktır. Çalışmanın so-
nuç bölümünde Türkiye’de İnternet’in ve kamu-
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ya açık ücretli veya ücretsiz erişim mekânlarının 
denetlenmesi, çocukların gençlerin korunması 
şeklindeki yeni medya politikalarına karşı kul-
lanıcılara ve eğitim sürecinin kendisine sorum-
luluk veren eleştirel pedagoji ve eleştirel medya 
okuryazarlığı kapsamında, yeni medya okurya-
zarlığının geliştirilmesi önerilecektir. 

TÜRKİYE’DE İNTERNET
KAFELERİN KULLANIMI
ÜZERİNE LİTERATÜR
DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye’de İnternet kafe kullanım biçimleri, 
mekân ve kullanıcı ilişkisi üzerine yapılan araş-
tırmaların sayısı oldukça sınırlıdır1. Bu çalış-
maların ortak noktaları, belli bir kent ölçeğinde 
İnternet kafelerin kullanıcı profilini, kullanım 
nedenlerini ortaya çıkartmak ve bu mekânların 
devlet eliyle düzenlenmesine ilişkin bir takım 
öneriler geliştirmektir. Örneğin, Gören’in alan 
araştırmasında Ankara’da ve Eskişehir’de İnter-
net kafe kullanıcısı olduğu saptanan 22’si erkek, 
13’ü kadın kullanıcıyla derinlemesine görüşme 
yapılmıştır. Bu çalışmada İnternet’e ilişkin ka-
dın ve erkek kullanıcılar arasındaki kullanım 
farkları ile mekânı kullanım biçimleri ortaya çı-
karılmaya çalışılmıştır. Gören, cinsiyet farkına 
dayalı kullanım amaçlarının yanı sıra mekânı 
kullanmaya gelenleri kullanım amaçlarına göre 
dört alt gruba ayırmıştır: İlk grup, İnternet kafe-
leri yerel ağ ortamında oyun oynamak için; ikinci 
grup, bilgisayar ve İnternet erişimi hakkında bil-
gi edinmek için; üçüncü grup, bilgisayar kullan-

1 Bu konuda YÖK Tez kataloğu tarandığında şu tezlere ula-
şılmıştır: Çağlayan, Savaş (2001), Enformasyon Toplumu: İn-
ternet Kafeler ve Kahvehanelerin Karşılaştırmalı Araştırması, 
İzmir, Ege Üniversitesi S.B.E. Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi; Gören, Demet (2003), Yeni İletişim Teknolojisi Olarak 
İnternet Kafeler ve İnternetin Kamuya Açık Alanlarda Kulla-
nılması, Ankara, Ankara Üniversitesi S.B.E. Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi; Sevindik, Tuncay (2003), İnternet Kafeye 
Giden Bireylerin İnternet Kafelerden Beklenti Düzeyleri, İn-
ternet ve İnternet Kafeleri Kullanma Amaçlarının Belirlenmesi 
(Elazığ İli Örneği), Elazığ, Fırat Üniversitesi S.B.E. Yayınlan-
mamış Yüksek Lisans Tezi; Gümüş, Çetin (2003), İnternet Ka-
felerin (Dijital Kütüphaneler) Denetlenmesi ve Eğitim Amaçlı 
Kullanımının Teşvik Edilmesi, Elazığ, Fırat Üniversitesi S.B.E. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

mak için; dördüncü grup ise İnternet erişimi için 
kullanmaktadır (Gören, 2003: 114). İlk grubun, 
İnternet kafelerde kalma süresi diğerlerine göre 
daha fazladır. Çünkü yerel ağ ortamında oyun 
oynama edimi, bir oyun oturumunun tamamlan-
masına ve oyunda verilen görevleri en kısa süre-
de başarıyla gerçekleştirmeye bağlıdır. İlk grup 
kullanıcıların çoğunlukla 18-25 yaş arasındaki 
erkeklerden oluştuğu ve bu kullanıcıların diğer 
kullanıcılarla birlikte çoklu ortamda oyun oyna-
ma ediminden hoşlandıkları saptanmıştır. İkinci 
grup kullanıcıların evlerinde bu teknolojik ola-
naktan yararlanmalarının mümkün olmadığı ve 
bu teknolojileri tanımak için İnternet kafelere 
geldiği saptanmıştır (2003: 116). Üçüncü grup 
kullanıcılar ise, evlerinde bilgisayar donanımı ve 
İnternet ağ bağlantısı olanağı olmayan ancak bu 
teknolojileri kullanma bilgi ve becerisine sahip 
kişilerden oluşmaktadır (2003: 118). Dördüncü 
grupsa, evlerinde bilgisayar donanımına sahip 
olmakla birlikte, bu mekânlara İnternet erişimini 
sağlamak için gelmektedir. Bu grup kullanıcılar 
İnternet üzerinden gereksinim duydukları veri 
kaynaklarını taramakta; e-posta hizmetini veya 
sohbet hizmetlerini kullanarak iletişim gereksi-
nimlerini gidermekte; iş başvurusu yapmakta ve 
bu başvuruları takip etmektedir (2003: 119). Gö-
ren çalışmasının sonunda Türkiye’deki İnternet 
kafeleri sundukları hizmetleri ve nitelikleri göz 
önüne alarak iki gruba ayırmaktadır: İlk grup, 
bilgisayar ve İnternet kullanım olanağını en ucuz 
şekilde sunan ticari mekânlar iken; ikinci grup, 
bir kafe ortamı içinde bilgisayar ve İnternet kul-
lanım olanağı temin eden mekânlardır (2003: 
126-127). Gören, Türkiye’de İnternet kafelerin 
varlığını cinsiyetler, sınıflar ve bölgeler arasın-
daki sayısal uçurumun giderilmesinde bir katkı 
olarak düşünmektedir (2003: 127, 136-137).2

 
Çağlayan, İzmir mikro ölçeğinde İnternet kafe 
kullanıcılarıyla hayat hikayesi anlatımı yönte-
miyle yaptığı ve kullanım biçimlerini geleneksel 

2 Benzeri bir öneri şu çalışmada da geliştirilmiştir:  Kaya 
Bensghir, Türksel ve Yıldız, Mete (2005), “Using Internet 
Cafes as An Alternative Means of Combating the Dijital 
Divide”, Turkish Public Administration Annual 2003-200l, 
29-31, s.73-98. 

kahvehane kültürü ile karşılaştırdığı alan çalış-
masının sonunda Türkiye’de İnternet kafelerin 
kullanım nedenlerini şu şekilde saptamıştır: İnter-
net kafelerde ağ bağlantı hizmetinin evlere göre 
daha hızlı olması, kullanıcının saat başına makul 
bir kullanım ücreti ödemesi, toplumsallaşma-
ya olanak tanıyan bir mekân olması (Çağlayan, 
2001: 216). Çağlayan, İnternet kafelerin varlığı-
nın Türkiye’de bilgisayar okuryazarlığını arttırdı-
ğını düşünmektedir. İnternet kafeler için önerdiği 
denetim ise İnternet içeriğine erişimin filtreleme 
şeklinde teknolojik denetimdir (2001: 217). 

Tuncay Sevindik’in Elazığ ili örneğinde, İn-
ternet kafe kullanıcılarının profilleri ve bu 
mekânlardan beklentileri üzerine gerçekleştirdi-
ği alan çalışmasında anket yöntemi kullanılarak, 
araştırmacıya göre İnternet kafelerin iletmesinde 
ve sunulan hizmette/içerikte varolan bir takım 
temel sorunlar saptanmıştır. Sevindik, İl Emni-
yet Müdürlüklerinde “İnternet Polisi” birimle-
rinin kurulmasını; İnternet kafelerin oyunlu ve 
oyunsuz şeklinde değil, on beş yaş altı ve on beş 
yaş üstü olarak ikiye ayrılmasını; her ilin emni-
yet biriminin İnternet kafelerdeki bilgisayarları 
uzaktan denetleyecek denetim yazılımlarına sa-
hip olmasını önermektedir (Sevindik, 2003: 114-
115). Çetin Gümüş de Sevindik gibi benzer bir 
şekilde İnternet kafelerin denetlenmesini öner-
mektedir (2003). Sevindik ve Gümüş’ün araştır-
malarında İnternet’e ve İnternet kafelere bakış 
açısı ana akım medyanın konuya ilişkin ürettiği 
ve dolaşıma soktuğu kalıpyargılardan beslen-
mektedir. Gümüş’ün alan araştırması kapsamın-
da; araştırmasının ekinde (EK 17); yer verdiği 
İnternet Kafelerle ilgili Elazığ Valiliğine yapı-
lan müracaatlar  kapsamında Elazığ İli Vilayet 
Makamı’na verilmiş  isimsiz dilekçede, İnternet 
kafelerin kumarhaneler gibi işletildiği, ahlâkdışı 
yazışmaların ebeveynleri tedirgin ettiği öne sü-
rülmekte ve buralardaki disketlerin incelenmesi, 
polislerin bu mekânlara baskın yapması öneril-
mektedir (344). Gören, Çağlayan, Sevindik ve 
Gümüş’ün çalışmalarından farklı olarak Bilge 
Yeşil’in 2000 yılında İstanbul mikro ölçeğinde 
10 İnternet kafe sahibiyle yaptığı görüşmeleri 

özetlediği çalışmasında, İnternet kafelerin dev-
letin baskıcı aygıtlarıyla düzenlenmesi eleştiril-
mekte, bu kamusal erişim mekânlarında “devle-
tin bütünlüğü ve bölünmezliği” (125-126) adına 
yapılan denetimin özel alandaki kullanım biçim-
lerini (özellikle pornografi içerikli web siteleri-
ne erişim gibi) kapsamamasını bir çelişki olarak 
tanımlanmaktadır. Ayrıca Yeşil de çalışmasında 
Türkiye’de İnternet kafelerin çoğunlukla bilgi-
sayar oyunları oynanmak için kullanıldığını sap-
tamaktadır (2003: 123). 

Mete Yıldız ise, İnternet’e erişimin bir kamu 
politikası olarak desteklenmesi gerektiğini öne 
sürmekte, küresel ekonomiyle bütünleşme ge-
reksiniminin, kamu hizmetlerinin sayısallaşma-
sının ve kamu idaresinde yönetişim anlayışının 
giderek ağırlık kazanmasının ağ kültürüne geçişi 
zorunlu kıldığını belirtmektedir (2002: 77-78). 
Türkiye’de kamu karar vericilerinin “herkese 
erişim/hizmet” ilkesi çerçevesinde İnternet’e 
erişim olanağını desteklemesini öneren Yıldız, 
Türkiye’de İnternet kafelerin varlığının sayı-
sal uçurum sorununun kısmen ve geçici olarak 
çözülmesine bir katkı olduğunu düşünmekte-
dir. İnternet ortamıyla tanışıklığın bilgisayar 
okuryazarlığı sorununun aşılmasına yardımcı 
olabileceği öne sürerken, İnternet ortamı için 
Türkçe içerik üretiminin desteklenmesini, dev-
letin bir kamu politikası olarak İntenet erişim 
olanaklarını arttırmasını önermektedir. Yıldız’ın 
çalışmasında İnternet kafelerin yaygınlık kazan-
masıyla birlikte, erişilen içeriğin denetlenmesi 
sorununun ortaya çıktığı saptaması ile verdiği 
ülke örnekleri Türkiye’deki tartışmaları değer-
lendirmek açısından anlamlıdır. 3

ANKARA MİKRO ÖLÇEĞİNDE 
İNTERNET KAFELERİN
KULLANIM BİÇİMLERİ 
Çalışmanın bu kısmında, Ankara mikro ölçe-
ğinde gerçekleştirilen bir alan çalışmasının so-

3 Örneğin Çin, Temmuz 2001’de 2000 İnternet kafeyi kapat-
mış ve 6000 kafenin etkinliklerini yeniden düzenlemek için ge-
çici olarak durdurmuştur. Aynı yıl Mayıs ayında, İran’da 1500 
İnternet kafeden 400’ü kapatılmıştır.
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nuçlarını aktarmak, hem Türkiye’de İnternet 
kafeleri en çok kullandığı gözlemlenen genç-
lerin ve çocukların kullanım biçimlerini, hem 
çalışmanın ikinci bölümünde önerilen ve sonuç 
kısmında tartışılacak olan yeni bir bakış açısını 
kavrayabilmek için yararlıdır. Bu alan çalışma-
sı, 2006-2007 Güz eğitim-öğretim döneminde 
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencileri 
tarafından Halkla İlişkilerde Araştırma Yöntem-
leri (HİT 307) adlı lisans dersi kapsamında ça-
lışmanın giriş bölümünde belirtildiği üzere nitel 
araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi 
tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüş-
mesi tekniğini açıklayacak olursak, sayıları 6-9 
veya 5-10 arasında değişen kişilerden oluşan 
bir gruba, yarı yapılandırılmış soruların araştır-
macının eşliğinde sorulması ve grup üyelerinin 
yüz yüze yürütülen tartışmalara katılması tekni-
ğine dayanan nitel bir veri toplama yöntemidir 
(Sarantakos’tan akt. Kümbetoğlu, 2005: 117, 
Mann ve Stewart, 2002: 99). Bu tartışmalar sı-
rasında araştırmacı moderatör (yönlendirici, ko-
laylaştırıcı) olarak çalışmaya katılır. Araştırma 
ekibinden bir kişinin gözlemci olarak çalışmaya 
eşlik etmesi de tercih edilir. 

Alan araştırması Ekim-Aralık 2006 tarihleri ara-
sında Ankara’nın Etlik, Kızılay, Kurtuluş, Be-
şevler, İncirli, Gülveren, Yenimahalle, Korukent, 
Altındağ, Konutkent, Ayrancı, Bahçelievler, 
Ayaş, Bilkent, Keçiören, Birlik Mahallesi, Ka-
vaklıdere, Çayyolu, Yüzüncü Yıl ve Tandoğan 
gibi semt ve ilçelerinde toplam 38 adet İnternet 
kafede yürütülmüştür. Bu İnternet kafelerde, 
10 yaşından başlayarak 24 yaş ve üstüne kadar 
toplam 206 kişiyle odak grup görüşme tekni-
ği kullanılarak nitel alan araştırması yapılmış, 
gençlerin İnternet kafeleri kullanım biçimleri, 
nedenleri ve bu mekânlarda gelişen ilişkiler ile 
etkileşimin çeşitli boyutları ortaya çıkartılmaya 
çalışılmıştır. Görüşme yapılan kişilerin 180’i er-
kek, 26’sı kadındır. Bu kişilerden 118’nin evinde 
bilgisayar varken,  88 kişinin evinde ise bilgisa-
yar bulunmamaktadır. Araştırmaya katılanların 
mesleklere göre dağılımı ise şu şekilde sırala-

nabilir: 171 öğrenci, 1 mühendis, 1 turizmci, 1 
sigortacı, 12 işsiz, 2 serbest meslek, 1 garson, 
1 hemşire, 7 işçi, 1 komi, 1 kırtasiye çalışanı, 1 
eczane tezgahtarı, 1 oto müzik tesisatçısı, 1 bo-
yacı, 1 muhasebeci, 1 futbolcu, 1 marangoz, 1 
asker. Katılımcıların bu mesleki profili, İnternet 
kafelerin en önemli kullanıcılarının öğrenciler-
den oluşan çocuklar ve gençler olduğu olgusunu 
bir kez daha doğrulamaktadır. 

Ankara’da farklı sosyo-ekonomik gelir düzey-
lerini temsil eden yerleşim yerlerinde gerçek-
leştirilen alan araştırmasında genel olarak gelir 
düzeyine göre kullanım ücretinin, donanımın 
niteliğinin ve mekânın niteliklerinin farklılaş-
ması gözlemlenmiştir. Ancak gençlerin İnternet 
kafeleri kullanım biçimlerinde bir takım temel 
ortak özellikler de ortaya çıkmıştır: İnternet 
kafeler “gençlere” ait, onların gündelik yaşam-
larının sıradan bir parçası olan mekândır. Bu 
gençler de çoğunlukla erkektir. İnternet kafele-
rin gençlere ait bir mekân olması özelliği nede-
niyle, Türkiye’de aile ve okul gibi muhafazakâr 
kurumlar tarafından İnternet kafeler bir tür teh-
like ve ahlâki-kültürel yozlaşma kaynağı olarak 
görülmekte, mekânın ve sunulan hizmetin (içe-
riğin) denetimi sürekli gündeme getirilmekte-
dir. Bu alan araştırmasında, yukarıda daha önce 
bulguları özetlenen ve tartışılan çalışmalardan 
farklı olarak, gençlerin gündelik yaşam örüntü-
leri içinde İnternet kafelerin yeri saptanmaya ve 
İnternet kafe kullanımı toplumsal, ekonomik ve 
siyasal bağlamda tartışılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın bulguları genel olarak sekiz mad-
de halinde özetlenebilir: İlk olarak, kullanım sü-
resi ele alınacak olursa, İnternet kafelerde bilgi-
sayar karşısında geçirilen toplam süre 16 ve 24 
yaş grupları için en az 1 saat ilâ 10 saat arasında 
değişebilmektedir. 15 yaşından küçükler için 
özellikle ebeveyn denetimi nedeniyle, bilgisayar 
başında geçirilen süre görece daha azdır. 24 yaş 
ve üstü yaş gruplarında ise İnternet kafede har-
canacak boş zamanın sınırlı olması nedeniyle, 
bilgisayar başında geçirilen sürenin yine daha 
az olduğu görülmektedir. İnternet kafede geçiri-

len zamanın özellikle (çevrimiçi ya da çevrimdı-
şı) arkadaşlarla birlikte olunduğu zaman arttığı 
söylenebilir. Alan çalışmasında tüm katılımcıla-
ra günde kaç saatlerini bilgisayar karşısında ge-
çirdikleri sorulduğunda ise, 15 yaşından küçük-
ler 1 ila 5 saat, 16 ve 19 yaş arasındakiler 1 ila 
7 saat, 20 ve 24 yaş arasındakiler 1 ila 10 saat, 
24 yaşından büyük olanlar ise 30 dakika ila 15 
saat yanıtını vermişlerdir. Bilgisayar karşısında 
geçirilen süre, bilgisayar sahipliği ve İnternet 
kafede harcamayı yapabilmek için yeterli eko-
nomik sermayeye sahip olmak ilintilidir. Katı-
lımcıların büyük çoğunluğunun evde bilgisayar 
sahibi oldukları göz önüne alınırsa bilgisayar 
karşısında geçirilen süredeki aralık kavranabilir. 
Katılımcılar diledikleri zaman, diledikleri kadar 
bilgisayarı kullanabilmektedir. 

İkinci olarak, İnternet kafede geçirilen süre 
boyunca, İnternet üzerinde yapılan etkinlikler 
farklı yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, 
10-15 yaşlar arasında sohbet, oyun, ödev amaçlı 
kullanım; 16-19 yaşlar arasında sohbet ve oyun 
amaçlı kullanım, 20-24 yaşlar  arasında ve 24 
yaşın üzerinde e-posta, oyun, sohbet amaçlı kul-
lanım gözlemlenmiştir. Ancak, İnternet’in oyun 
ve sohbet amaçlı kullanımı tüm yaş gruplarında 
gerçekleştirilen temel ortak etkinliklerdir. Özel-
likle çocuklar İnternet kafelerde çoğunlukla di-
jital oyunları oynamak için bulunmaktadır. 23 
Ocak 2007 tarihli İçişleri Bakanlığı genelge-
siyle valiliklere, şiddet içeren oyunların listesi 
iletilerek, GTA Vice City, Battlefield Vietnam, 
Half Life, GTA San Andreas, Delta Force, Swat, 
Call of Duty, The Punisher, Louncher, Hitman, 
Counner, Hell Forces, HAlo, Line of Sight Viet-
nam, Pariah, Serious Sam ve Return to Castle 
Wolfenstein adlı bazı şiddet içerikli oyunların 
İnternet kafelerde oynanması yasaklanmıştır.4 
Alan araştırmasında, bu listede de yer alan bazı 
oyunlar dahil, belli oyunların tüm yaş grupları 
arasında popüler olduğu gözlemlenmiştir. Örne-
ğin, Counter Strike isimli third person shooter5 
4  “Şiddet içeren oyunlara yasak” başlıklı haber, Milliyet 
Gazetesi’nin 6 Ekim 2006 baskısının “Yaşam Haberleri” bö-
lümünde yer almıştır (http://213.243.28.121/2006/10/06/ya-
sam/yas13.html, 20 Nisan 2007).
5 Third person shooter, sözcüğü için Türkçe’de her hangi bir 

türündeki aksiyon oyunu ile Knight Online adlı 
çoklu devasa oyun (MMOPRG) bu türden bilgi-
sayar oyunlarıdır. Bu oyunlar İnternet kafelerde 
çevrimiçi veya çevrimdışı olarak grup halinde 
birlikte oynanmaktadır.6 

Üçüncü bulgu İnternet kafe kullanıcıları tarafın-
dan İnternet üzerinde ziyaret edilen sayfaların 
niteliği ve türüyle ilgilidir. Katılımcıların en çok 
ziyaret ettiği web siteleri “google.com, yonja.
com, msn.com, youtube.com, hotmail.com, oga-
me.com, pcoyun.com” gibi sitelerdir. 

Bu web sitelerinde sohbet hizmetine ve bilgi-
sayar oyunlarına erişim olanağının olması dik-
kat çekicidir. Katılımcılar doğrudan bilgisayar 
oyunları oynamasa veya sohbet hizmetinden 
yararlanmasa dahi, dolaylı olarak kullandığı 
web sitesi üzerinden bu etkinlikleri gerçekleş-
tirebilmektedir. İnternet kafe kullanıcılarının 
yoğun olarak bilgisayar dolayımlı iletişimin 
(BDİ) sunduğu yeni olanaklardan yararlandıkla-
rı söylenebilir.7

Dördüncü bulgu, İnternet kafe kullanıcılarının, 
İnternet kullanım nedenlerinden farklı olarak İn-
ternet kafelere gelme nedenlerine ilişkindir. Di-
ğer bir deyişle, İnternet kafeler, kullanıcılar için 
İnternet’e erişim hizmeti dışında bazı farklı ola-
naklar da sunmakta, kamusal bir mekân olarak 
işlev görmektedir. Bu konuda dikkat çeken en 
önemli husus, İnternet kafelerde, çocuk kullanı-
cı nüfusunun, kullanıcının sosyo-ekonomik ge-

karşılık bilgisayar oyunları dergilerinde dahi kullanılmamakta-
dır. Bu oyun türü, kahramanın üçüncü bakış açısıyla ekranda 
göründüğü oyun türüdür. 
6 Bu tür oyun biçimlerine ilişkin ayrıntılı bir inceleme için 
Günseli Bayraktutan-Sütcü’nün çalışmasına bakılabilir. 
Bayraktutan-Sütcü çalışmasında oyun oynama ediminin çev-
rimiçi ve çevrimdışı grup dinamiklerini, Silkroad Online adlı 
devasa çevrimiçi oyun üzerinden ele alarak, oyun dünyasın-
da kurulan sanal kabile ve  oyundaki klan liderliği olgusunu 
incelemektedir. Bayraktutan-Sütcü, Günseli (2007), “Devasa 
Online Oyunlarda Klan Kültürü ve Liderlik Olgusu.” Folklor ve 
Edebiyat, Yaz Sayısı. 13(2),s. 41-56. 
7 Bilgisayar dolayımlı iletişim ortamının özellikleri ve sundu-
ğu çeşitli olanaklar (örneğin kimlik egzersizleri, toplumsal-
laşma biçimleri için vb.) için bakınız: Binark, Mutlu (2005), 
“Kimlik(lenme), Dipnotsuz İletişim ve Etnik Laflama Odaları”. 
İnternet, Toplum, Kültür, Binark, Mutlu ve Kılıçbay, Barış. 
(Der.) Epos, Ankara, s.118-136.
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lir düzeyi yükseldikçe azalmasıdır. Bu bulguyu 
kullanıcı ve mekân ilişkisi boyutunda değerlen-
dirmek gerekmektedir. Düşük sosyo-ekonomik 
gelire sahip ailelerin yaşadığı semtlerdeki İn-
ternet kafelere gelen çocukların büyük çoğun-
luğunun evlerinde kendilerine ait bilgisayarının 
olmadığı, olsa dahi İnternet’e erişim olanağının 
olmadığı saptanmıştır. Bu saptamayla ilişkili 
olarak, İnternet kafelerde varolan donanımın ni-
teliğinin mekânın çekiciliğini arttırmasıyla olan 
ilintisi ortaya çıkmaktadır. Nina Wakeford’un 
da Londra’daki İnternet kafeler üzerine yaptığı 
çalışmada da saptandığı üzere, İnternet kafenin 
teknik altyapısının özellikleri ve mekânın at-
mosferi, dekoru vb. özellikler kullanıcı profilini 
etkilemekte, belli bir kullanıcıyı kendine bağla-
yabilmektedir (2003). Dolayısıyla, donanımın 
niteliği (ekran kartı, hafıza kartı, kulaklık, mik-
rofon, kamera, LCD ekran vb.) sadece bilgisayar 
oyunları oynamak için buraları kullanan çocuk-
lar için değil, diğer kullanıcılar için de önemli 
bir etkendir. Ayrıca, İnternet kafelerde hizmet 
veren bilgisayarlardaki İnternet bağlantısı eve 
göre daha hızlıdır ve makinalara yüklü yazılım-
lar daha yeni ve çeşitlidir. Dolayısıyla tüm bu 
özellikler ev yerine İnternet kafelerin kullanımı-
nı teşvik etmektedir. Alan araştırmasında kimi 
kullanıcılar evlerinde İnternet bağlantısı olma-
sına rağmen, dev plazma ekranlarda elde edilen 
daha iyi ses ve görüntü kalitesinde bilgisayar 
oyunu oynayabilmek için İnternet kafeleri tercih 
ettiklerini belirtmişlerdir. 

İnternet kafelerde bilgisayarlar dışında farklı 
ancak ilişkili teknik donanıma rastlamak müm-
kündür. Örneğin, yazıcılar, play-station, tarayı-
cılar, fotoğraf makineleri, televizyon ekranları 
ve fotokopi makinesi bu grup içerisinde sayıla-
bilir. Bu türlü makine ve olanaklar da İnternet 
kafeleri kullananların sayısının artmasına neden 
olmaktadır. Örneğin, Ankara’da bu araştırmanın 
yapıldığı tarihlerde popülerleşmeye başlayan 
İnternet kafe kullanım biçimi büyük ekranlarda 
çoklu kullanıcılarla play-station8 oynanmasıdır.  
8 Play-station, konsol oyun cihazıdır. Sony, Nintendo ve 
Microsoft’un ürettiği farklı oyun konsollarının tümüne 
Türkiye’de bu ad verilmektedir. Türkiye’de İnternet Kafeler 

Bu konudaki araştırmaya katılanlardan bir İnter-
net kafe kullanıcısının deneyimi şöyledir:
“Arkadaşlar şimdi yeni bir şey var çok tutuluyor. 
Biz mesela arkadaşlarla hafta sonları Kızılay’da 
2-3 tane yer var oralara gidiyoruz. Bildiğimiz 
playstation var ya adamlar onu büyük ekranlara 
bağlamışlar. İki kişi oturuyorsun koltuğa karşı-
lıklı oyun oynuyorsun.” (Erkek, 24 yaş, lise me-
zunu, işsiz, bekar, evde bilgisayar var, haftalık 
İnternet kafe harcaması 10 YTL). 

Bu şekilde İnternet kafelerde oyun oynayanları 
izleyen kullanıcılar, seyirci konumuna girmek-
tedir. Üstelik, oyunun akışına/gidişatına ilişkin 
yaptıkları yorumlar ve tepkiler ile yorumlayıcı 
topluluk oluşturmaktadırlar. 

Görülmektedir ki, İnternet kafeler, bireyin farklı 
etkinlikler üzerinden toplumsallaştığı bir alan-
dır. Ancak, ana akım medyada İnternet, bireyi 
yalnızlaştıran, toplumdan yalıtılmış olmasını 
sağlayan etkili ve olumsuz bir güç olarak su-
nulmaktadır. İnternet’e yönelik en önemli ka-
lıpyargılardan birisi bilgisayar ekranı karşısında 
geçirilen zamanın bireyin asosyalleşmesinin ne-
deni olduğudur. Kitle iletişim araçlarının tarih-
sel gelişimleri boyunca bireyi yalnızlaştıran ve 
şiddet edimlerine neden olan teknolojiler olduğu 
konusunda ana akım iletişim paradigması içeri-
sinde pek çok tartışma ve araştırma yapılmış-
tır (Mutlu, 2005: 177). Oysa yukarıda sunulan 
dördüncü bulguda da görüldüğü gibi, İnternet 
kafede birey hem aynı mekân içerisinde diğer 
kullanıcılarla, hem de siber uzam dolayımıyla 
ağ üzerindekilerle toplumsal etkileşime girmek-
tedir (Timisi, 2005; Subaşı, 2005, Binark, 2005). 
Bir diğer deyişle, aynı anda hem çevrimiçi hem 
de çevrimdışı kişilerarası iletişim etkinliği yeni 
biçimlerde gerçekleşmekte, devam etmektedir. 
Örneğin, kent merkezinin dışında yer alan İnter-
net kafeler gençler için bir çeşit buluşma mekânı 
olarak da hizmet vermektedir. Özellikle liseli 
genç erkekler için okulun dışında alternatif bir-
likte olma mekânlarının başında İnternet kafeler 
Meslek Odasının çalışması sonucunda İnternet kafeler ve 
oyun kafeleri birbirinden ayrılmış; play-station kafeleri artık 
oyun kafeleri kapsamında değerlendirilmektedir. 

gelmektedir. Alan araştırmasında bazı gençler 
“arkadaşımı görmek”, “kafayı dağıtmak” gibi 
nedenler için İnternet kafeye geldiğini söyle-
miştir. İnternet kafelerde oynanan dijital oyun-
lar da bu temelde sıralandığında, 10 ila 15 yaş 
grubunun FİFA, Counter-Strike, Need for Spe-
ed, 16 ila 19 yaş grubunun Warcraft, O-game, 
Counter-Strike, 20 ila 24 yaş grubunun Need for 
Speed, FİFA 2006, 24 yaş üzerindekilerin Knight 
Online, Counter-Strike ve O-game  oynadıkları 
saptanmıştır. Alan çalışmasına tüm yaş grupları 
arasında ve farklı  gelir düzeylerine sahip genç-
ler arasında ortak oyunun bir takım oyunu olan 
Counter-Strike olduğu görülmüştür. Birbirine 
karşı Counter-Strike oynamak için İnternet ka-
feye giden genç grupları bulunmaktadır. Hatta 
bazı kafelerde Counter-Strike  turnuvaları dahi 
düzenlenmektedir. 

İnternet kafelerde ayrıca mekânın büyüklüğü-
ne bağlı olarak farklı etkinlikler de söz konusu 
olabilmektedir. Örneğin, İnternet kafelerin içe-
risindeki çeşitli bölümlerde, geleneksel kahve-
hanelerde görülen türden etkinlikler de (okey, 
tavla, bilardo, iskambil oyunu oynamak, lig tv. 
izlemek gibi) gerçekleştirilebilmektedir. Bazen 
de mekânın bir bölümünde hazır yiyecek hiz-
meti verilmektedir. Wakeford’un çalışmasında 
da İnternet kafelerde sunulan yiyecek ve içecek 
hizmetlerinin kullanıcı tercihini etkileyebilecek 
bir etken olduğu belirtilmektedir (2003). 

Çalışmanın beşinci bulgusu, yaşa bağlı olarak 
gerçekleşen ebeveyn denetimidir. Konuyla ilgi-
li olarak alan araştırmasında ortaya çıkan ilginç 
bir saptama, her sosyo-ekonomik gelir düzeyinde 
ebeveynlerin İnternet kafe sahipleriyle ve/veya 
mekânla bir çeşit ilişkisinin olduğudur. Bu ilişki 
ise, iki tür görünüme sahiptir: Çocuklar ya ebe-
veynlerinin sahiplerini/ işletenlerini tanıdığı ka-
felere, ya da anne ve babalarca fiziksel olarak her 
an erişimi kolay mekânlara yönlendirilmektedir. 

Bu bulgu, çocukların ve gençlerin yeni medya 
kullanım biçimlerinin bir şekilde geleneksel aile 
denetimine, özellikle de baba otoritesinin yeni-

den inşasına uyumlandırıldığını göstermektedir. 
Örneğin, egemen cinsiyet rejiminde babadan, 
anneye, anneden çocuklara doğru zincirleme 
olarak uzanan bir denetim söz konusudur. Özel-
likle cep telefonlarının kullanım biçimine ba-
kıldığında, babanın anneye çocuğu aramasını 
isteyerek, annenin evin dışındaki çocuğa nerede 
kimlerle birlikte olduğunu ve ne yaptığını belli 
aralıklarla sorduğunu görmek mümkündür. Ege-
men cinsiyet rejiminin sürdürülmesinde iktidar-
sız yönetici, ama babanın otoritesini düzenleyici 
konumda olan annedir (Binark ve Bayraktutan-
Sütcü, 2006: 324-334). 

Alan araştırmasının, altıncı bulgusu, İnternet 
kafelerin ücretlendirme politikalarına bağlı ola-
rak kullanıcı profilinin farklılaşmasıdır. Düşük 
sosyo-ekonomik gelir düzeyindeki semtlerde 
hizmet veren İnternet kafelerin saatlik kulla-
nım ücretleri, merkezde olmayan ancak yüksek 
sosyo-ekonomik gelir düzeyine sahip semtlerde 
hizmet verenlerin kullanım ücretlerinden olduk-
ça düşüktür. Buralardaki İnternet kafelerde üc-
retlendirme ve ödemelerle ilgili bir diğer önemli 
pratik ise Türkiye’ye özgü “veresiye yazdır-
mak” durumudur. Düşük sosyo-ekonomik gelir 
düzeyine sahip semtlerde İnternet kafenin de-
vamlı kullanıcısı, yani müdavimi olma durumu 
daha yaygındır. Özellikle çocuklar, yukarıda da 
anılan ebeveyn üzerinden kurulan ilişkiler nede-
niyle veresiye kullanımı, “deftere yazma” uygu-
lamasını tercih etmektedir. Merkezdeki İnternet 
kafelerde ise kullanıcı dolaşımı oldukça fazladır. 
Bu nedenle, buralarda veresiye uygulamasının 
gelişmesi ne olanaklıdır, ne de gereklidir. 

Alan araştırmasına dahil edilen İnternet kafeler-
de saatlik erişim ücreti genel olarak 1-1,5 YTL 
arası değişmektedir. Ek olarak, belli saatlerde 
kullanım ücretinin değiştiğini de belirtmek ge-
reklidir. Örneğin merkezdeki bazı İnternet kafe-
lerde akşam 6-8 saatleri arasında saatlik erişim 
ücreti artmakta, kullanıcı sayısının görece daha 
az olduğu sabah saatlerinde ise azalmaktadır. 
Kullanıcının İnternet kafede, İnternet’e erişi-
minin hesaplanmasıyla ilgili olarak da İnternet 
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kafe işletmecilerinin uyguladığı farklı yöntem-
ler vardır. Örneğin, basitçe kullanıcının bilgisa-
yar karşısına oturduğu saati kayıtlayan yazılı bir 
fişin verilmesi veya İnternet kafedeki tüm maki-
nelerin merkez/ana bilgisayardan açılıp kapan-
masının denetlenmesi gibi farklı uygulamalar 
söz konusudur.

Alan araştırmasının yedinci bulgusu, kullanı-
cıların İnternet kafeye aktardıkları maddi kar-
şılığa ilişkindir. Araştırmaya katılan İnternet 
kafe kullanıcılarının yaş değişkeni gözetilme-
den, haftalık İnternet kafe harcamaları sorgu-
landığında ortaya çıkan tablo şöyledir: düşük 
sosyo-ekonomik gelir statüsündeki kullanıcıla-
rın haftalık ortalama İnternet kafe harcamaları 
9,4 YTL, orta sosyo-ekonomik gelir statüsün-
dekilerin 10,8 YTL ve yüksek sosyo-ekonomik 
gelir statüsündekilerin 15 YTL’dir. Bu bulguları 
değerlendirirken daha önce açıklandığı üzere, 
mekâna bağlı olarak değişen saatlik erişim ücre-
ti gözardı edilmemelidir. Ayrıca Knight Online, 
Silkroad Online veya World of Warcraft:Burning 
Crusade (WOW) gibi gençler arasında oldukça 
popüler olan devasa çevrimiçi bilgisayar oyunu 
oynamak için İnternet kafeye gelen bir oyun-
cunun bu oyun karşısında geçirdiği süre en az 
3-4 saattir. TİEV Ankara Şubesi Başkanı Ersen 
Candan, bir WOW oyuncusunun aralıksız ola-
rak 16 saat bu oyunu İnternet kafede oynadığını 
gözlemlediğini 27 Temmuz 2007 tarihinde yapı-
lan görüşmede aktarmıştır. Bu şekilde İnternet 
kafeyi kullananların İnternet kafede harcadık-
ları para, diğer kullanıcılar göre kuşkusuz daha 
fazladır. Ek olarak, Candan bu tür kullanıcılara 
kafe işletmecisinin belli bir indirim yaptığını ve 
böylece belli bir İnternet kafe kullanımının des-
teklendiğini de belirtmiştir. İnternet kafelerde 
oynanan devasa çevrimiçi oyunlar için yapılan 
harcamalar ve  bu oyunların içinde gerçekleşen 
ekonomik etkinlikler kapsamlı bir çalışma ko-
nusunu oluşturacak zenginliktedir. 

Araştırmanın sekizinci bulgusu, cinsiyete bağlı 
kullanım biçimleriyle ilgilidir. Bu konuyla ilgili 
olarak vurgulanması gereken bulgu, her yaş ve 

eğitim düzeyinde kadın kullanıcı sayısının gö-
rüşme yapılan tüm İnternet kafelerde çok az ol-
duğudur. Ankara’da gerçekleştirilen bu nitelik-
sel alan çalışmasının 206 katılımcısından sadece 
26’sı kadındır. Bu niceliksel azlık, odak grup gö-
rüşmelerinde de cinsiyet temsilinde dengesiz bir 
duruma neden olmuş ve gruplara katılan kadın 
kullanıcılar çoğunlukla suskun kalmayı tercih 
etmişlerdir. Bu bulgu, Türkiye’de İnternet kafe-
lerin de tıpkı diğer kamusal mekânlar gibi erkek 
egemen alanlar olduğunu göstermektedir.  

Nitel araştırmanın bulguları genel olarak değer-
lendirilirse, çocukların ve gençlerin İnternet kafe-
lerde İnternet’e erişiminin ve geçirdikleri zamanın 
ana akım iletişim paradigmasının ve etkiler yak-
laşımının önerdiği korumacı ve kollamacı bakış 
açısından farklı olarak, gündelik yaşamın içinde  
aidiyet tasarımının inşası, çevrimiçi ve çevrimdı-
şı toplumsal etkileşim gibi yeni kavramlarla ele 
alınması gereği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çalış-
manın giriş bölümünde öne sürülen alan çalışması 
varsayımları bulgularla doğrulanmıştır. Bireylerin 
İnternet kafe seçişleri yaşa, cinsiyete ve sosyo-
ekonomik konuma bağlıdır; İnternet kafelerde 
bireylerin geçirdikleri süre ve bu süre içerisinde 
gerçekleştirdikleri  çeşitli etkinlikler yaşa, cinsi-
yete ve sosyo-ekonomik konuma bağlıdır; İnter-
net kafeler toplumsal etkileşimin gerçekleştiği 
mekânlardır ve İnternet kafe kullanımı bireylerin 
gündelik yaşam örüntüsünün bir parçasıdır. Araş-
tırmanın bulguları, bireylerin İnternet kafelerde 
geçirdikleri zamanın ve etkinliklerinin sadece ko-
rumacı ve kollamacı yasak ve yasakçı düzenleme-
ler ile değil, eleştirel medya okuryazarlığı ve yeni 
medya okuryazarlığı kavramları ile düzenlenme-
si gerektiğini göstermiştir. Sonuç bölümünde bu 
kavramlar ile İnternet kullanım etiği arasındaki 
ilişki ve yeni araştırma soruları tartışılacaktır. 

SONUÇ: İNTERNET KULLANIM 
ETİĞİ VE ELEŞTİREL MEDYA 
OKURYAZARLIĞI ÖNERİSİ
Türkiye’de İnternet’e erişim konusunda cinsiyetler, 
bölgeler ve sınıflar arası sayısal uçurumun varlığı 

ve nitelikli içerik üretimi sorunu bir yana bırakılırsa, 
İnternet gündelik yaşamın içine giderek daha faz-
la dahil olmakta ve aktif demokratik katılımın bir 
aracı olarak görülmektedir. Bundan ötürü de, siyasi 
irade ve siyasal seçkinler tarafından yeni medya 
ortamının ve kullanım mekânlarının denetlenmesi 
gereği ortaya çıkmaktadır. Temelinde korumacılık 
anlayışının yattığı bu yasal düzenlemeler, gündelik 
yaşamda egemenlik alanını gittikçe genişleten yeni 
sağ ve muhafazakâr politikaların stratejik ve yapı-
sal işleyişinin bir sonucu olarak görülmelidir. 

Türkiye’deki tüm bu gelişmeler bir arada değer-
lendirildiğinde, yapılması gerekenleri şu şekilde 
sıralamak mümkündür: konuyla ilgili tüm aktör-
lerin bir araya gelmeli, toplumsal sorunların tek 
kaynağının İnternet ortamı olarak görülmesinden 
vazgeçilmeli, İnternet’in demokratik kullanım 
biçimlerinin yaygınlaştırılması konusunda ge-
niş katılımlı teknopolitika geliştirilmeli, İnternet 
kullanım etiğinin yerleştirilmesi konusunda çalı-
şılmalıdır. Bu durumda sorunun ana kaynağında 
yatan olgunun, Türkiye’de ana akım medyanın ve 
siyasi aktörlerin günah keçisi ilan ettiği İnternet 
veya İnternet kafeler olmadığı, onları bu şekilde 
etiketleyen zihniyettin kendisinde olduğu görüle-
bilecektir. Yürürlüğe giren yasaya STK’lar karşı 
çıkarken yapmaları gereken bir diğer şey de, savu-
nulanın kuralsızlık olmadığını kamuya anlatmak 
ve daha sonra da geliştirilecek düzenlemelerin 
hangi aktörlerin siyasal, ekonomik ve toplumsal 
çıkarlarını artırmaya dönük gelişmeler olduğunu 
sorgulayacak bir bakış açısını geliştirmektir. Üs-
telik aşağıdaki soruların İnternet’in ve kamusal 
erişim mekânlarının düzenlenmesi çalışmalarında 
hiç sorulmadığını belirtmek gerekir: İnternet üze-
rinden işlenen çeşitli suçlarda (pornografik içeri-
ğin dağıtılması, etnik veya dini/mezhep ayrımcılık 
içeren forumlarda nefret iletilerinin paylaşılması 
vb.) gerçek suçlu yeni medya ortamı mıdır? yoksa 
bu ahlâki panik içerisinde sorgulanması ihmal edi-
len zihin örüntülerimi midir?

Bu noktada öncelikle tartışılması gereken husus, 
Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren yeni 
bir gençlik kültürünün ortaya çıkmış olmasıdır. 

Bu öyle bir gençlik kültürüdür ki, medya ortamı 
içinde yetişmiş, sosyal ve ekonomik alanda gide-
rek arası açılan “sahip olanlar” dolayısıyla “tüke-
terek varolanlar” ile “sahip olmayanlar” veya bir 
şekilde tüketememeyi ikame eden sınıflara men-
sup, iki farklı gençlik kültürü. Bir yanda bireyci, 
hedonist, ironik, kayıtsız, apolitik yeni orta sınıf 
gençlik kültürü diğer yanda ise kendine, ötekine, 
neredeyse her şeye öfkeli, hınç duyan ve tepki-
lerini ırkçı, cinsiyetçi ve homofobik söylemler 
ile eylemlerle yaşama geçiren ve bunu “vatan-
millet-din ve namus” adına doğallaştıran, meşru 
kılmaya çalışan alt sınıf gençlik. Yeni medya or-
tamı bu gençlik hallerini ortaya çıkartmamıştır; 
sadece bu hallerin gündelik yaşamda dolaşımını, 
paylaşımını hızlı ve yaygın kılmıştır. Dolayısıy-
la, İnternet’teki forumlarda gerçekleşen ırkçı ve 
cinsiyetçi konuşmalar gündelik yaşamda üretil-
miş ve konumlandırılmış iç benliğin siber uzam-
daki bir uzantısı değil midir? Bu durumda siber 
uzamda üretilen ve dolaşıma sokulan içerik gün-
delik yaşamda ortaya çıkan zihin örüntülerinin 
doğallaştırılması değil midir?

Henry A. Giroux’un deyişiyle, medya metinleri 
varolan kültürel topografyayı yeniden inşa eder 
(2002). Çocukların ve gençlerin yeni medya 
kullanım biçimleri de bu bağlamda gündelik ya-
şamda deneyimlenen siyasal-kültürel her türlü 
edimden, zihin örüntülerinden yalıtık, ayrı bir 
“uzamda” gerçekleşmez.  İşte bu nedenle sadece 
İnternet kullanım kampanyaları düzenleyerek, 
“gerçek” alanda varolan ve çeşitli biçimlerde 
ortaya çıkmaya hazır şiddet kültürünün önlen-
mesi mümkün değildir. Gençlerin İnternet kul-
lanım biçimleri “eleştirel medya okuryazarlığı” 
ile geliştirilmeli, yeni medya ortamında dolaşan 
iletilerin eleştirel bir biçimde kavranabilmesi 
için gerekli bakış açısı kazandırılmalıdır. Giro-
ux eleştirel medya okuryazarlığı, kolaycı, bil-
dik/tanıdık varsayımlara, basmakalıp yargılara 
ve çerçevelenmiş hazır imgelere karşı estetik 
ve siyasi-ahlaki pratiklerden beslenen bir bakış 
açısı/yaşam içinde duruş; eğitim sürecini de de-
mokratik ve eşitlikçi bir toplumun yaratılması 
için gerekli siyasi kanal olarak tanımlar (2004). 
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Türkiye’de gözlemlendiği üzere suçu, yeni 
medya ortamına/taca atarak, vicdan ve etik mu-
hasebeyi ertelemek yerine, eleştirel medya okur-
yazarlığı için eleştirel pedagoji ve uygulamala-
rın bir an önce alana sokulması gerekmektedir. 
Douglas Kellner, eleştirel medya okuryazarlı-
ğını geliştirmenin, yeni medyanın iletilerinin 
eleştirel bir biçimde açımlanmasının ve bunun 
etkileri üzerine çalışmanın çok önemli olduğunu 
belirtmektedir: “Yeni teknolojiler, belli oranlar-
da devrimcidirler-bir gündelik hayat devrimi 
yaratırlar; ancak bu, çoğu zaman kapitalist tüke-
tim toplumunu destekleyen ve yaygınlaştıran bir 
devrimdir ve açıkça gözlemlenebilen ve teorize 
edilmesi gereken yeni fetişizm, kölelik ve tahak-
küm biçimlerini içerir” (2004: 732). Kellner’e 
göre, kültürde varolan farklı ideolojik sesleri ve 
kodlamaları fark etmek önemlidir. Üstelik, başat 
ideolojiler ve imgeler, söylemler ile metinlerde 
bunları altüst edenleri de birbirinden ayırmak 
gerekmektedir. En iyi ve en kötü medya kültürü 
arasında bir ayrım yapmayı, muhalif alt kültürler 
ile alternatiflerin nasıl yaratılabileceğini öğren-
mek gerekmektedir. Kellner’in başvurduğu eğ-
retilemeyle dersek, “insan ne yerse odur dedik-
leri gibi, insan aslında ne görür ve işitirse odur”. 
Dolayısıyla medya kültüründeki abur-cuburdan 
kaçınmak, daha sağlıklı, daha besleyici ürünler 
seçmek için bireyler harekete geçirilmelidir. Bu 
noktada daha iyi tatları, yani medya kültürünün 
daha iyi ürünlerini ayırt etmenin öğretilmesi 
gündeme gelmektedir. Günümüzün görsel-işitsel 
kültürü içinde doğmuş ve buna doymuş genç ku-
şakları doğal olarak ne medyaya eleştirel bir ba-
kış açısına sahiptir ne de eleştirel medya okurya-
zarıdır. O nedenle eleştirel medya okuryazarlığı-
nın demokratik ve katılımcı yurttaşlık politikası 
kapsamında geliştirilmesi gerekmektedir (1995: 
335). Üstelik, eleştirel medya okuryazarlığının 
yanı sıra, kullanıcıların yeni medya dolayımıyla 
farklı demokratik katılımlarının gerçekleşebil-
mesi için gerekli erişim, yazılım ve donanım ve 
içerik olanakların da kamu politikası olarak ya-
şama geçirilmesi gereklidir (Dahlgren, 2000). 
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ÖZET

Yeni medya-siyaset ilişkisi çerçevesinde yurttaş-
lık haklarının gelişimi ve katılımcı demokrasinin 
savunulmasında kendisine önemli bir misyon 
yüklenen İnternet’in rolünün tartışmaya açıl-
ması bu çalışmanın sorunsalını oluşturmuştur. 
Çalışmada, düşünürlerin sivil toplum, kamusal 
alan ve enformasyon toplumu üzerine yürüttük-
leri tartışmalar katılımcı demokrasi bağlamın-
da izlenerek, İnternet ve yurttaşlık hakları ara-
sındaki ilişki ele alınmıştır. Yeni medya olarak 
İnternet’in, katılımcı demokrasiyi güçlendirme 
ve yurttaşların haklarını savunma açısından ne 
tür katkıları bulunmaktadır? Yoksa İnternet de 
tıpkı, geleneksel iletişim araçlarında gözlemlen-
diği gibi sahiplik yapısına ilişkin ekonomi po-
litik dinamikler neticesinde kendinden menkul 
bir demokrasi anlayışını ve egemen tüketim kül-
türü ideolojisini yeniden üreten bir araç olma 
yolunda mıdır? türünden sorulara çalışma bo-
yunca yanıtlar aranmıştır. İnternet’in kullanım 
amacına bağlı olarak siyasallaşma açısından 
farklılıklar gösterdiği ileri sürülebilir. Bu yüz-
den, İnternet’in kamusal etkileşim ve örgütlülük 
çerçevesinde özgürleştirici ve demokrasi kültü-
rünün gelişimine sağladığı katkılara mesafeyle 
yaklaşmak, bu aracın fetişleştirilmemesini ve 
İnternet’in kimlerin ellerinde yoğunlaştığı sonu-
cunu düşünmemiz açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İnternet, katılımcı de-
mokrasi, yurttaşlık hakları, elektronik demokra-
si, ekonomi politik yaklaşım

ABSTRACT

The essential problem of this study is to set a 
discussion on the role of Internet which has ad-
opted an important mission of the development 
of citizenship rights and the defence of par-
ticipatory democracy within the terms of new 
media-politics relationship. In this study, the 
relation between Internet and citizenship rights 
is dealt with by following the discussions which 
philosophers has had on civil society, public 
sphere and information society in the context 
of participatory democracy. What kind of con-
tributions does Internet, as a new media, have 
to consolidate participatory democracy and to 
defend rights of citizens? Or, is Internet on the 
way of becoming a medium which reproduces its 
own understanding of democracy and dominant 
ideology of consumer culture as a result of po-
litical economy dynamics related to structure of 
ownership like in the case of traditional mass 
media? These kind of questions are tried to 
be answered in the course of this study. It can 
be proposed that Internet shows differences of 
politicizing according to the aim of its usage.  
Therefore, it is important to keep the distance to 
freeing of Internet on the basis of public space 
and organization and to contributions of it to 
the culture of democracy in terms of its fetishism 
and consideration of who intensively uses it.

1. GİRİŞ

Yurttaşlık, bir toplumun temelini teşkil eden ku-
rumların, değerlerin ve kavramların odağında 
yer alan, bir anlamda demokrasinin olmazsa ol-
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maz (sine qua non) niteliğindeki bir unsurudur. 
Eski Yunan’dan günümüze yurttaşlık kavramı, 
tarihsel süreçte değişik anlamlar kazanmıştır. 
Özellikle on dokuzuncu yüzyıla egemen olan iki 
büyük iktisadi ve siyasal düşünce akımı-liberal 
ve Marksist dünya görüşleri- ve onların yirminci 
yüzyıl sonundaki en yeni ifadelerinin (Yeni Sağ 
ve Yeni Sol) yurttaşlık kavramına yaklaşımların-
da farklılıklar gözlemlenmektedir.

Yeni medya-siyaset ilişkisi ekseninde yurttaşlık 
haklarının gelişiminde ve bu hakların siyasal ik-
tidarlara karşı savunulmasında kendisine önemli 
bir değer atfedilen İnternet’in rolünün tartış-
maya açılması bakımından bu çalışma belli bir 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada düşünürlerin 
sivil toplum, kamusal alan ve enformasyon top-
lumu üzerine tartışmaları izlenerek, İnternet ve 
yurttaşlık haklarının gelişmesi arasındaki ilişki 
ele alınmıştır. Ayrıca, “ağ devleti” ve “elektro-
nik demokratikleşme” kavramları tartışılarak, 
bu kavramlara yöneltilen eleştiriler değerlendi-
rilmiştir.

Bu anlamda çalışmada şu sorulara yanıtlar 
aranmaya çalışılmıştır: Yeni medya olarak 
İnternet’in, katılımcı demokrasiyi güçlendirme 
ve yurttaşların haklarını savunma açısından ne 
tür katkıları bulunmaktadır? Yoksa İnternet de 
tıpkı, geleneksel iletişim araçlarında gözlemlen-
diği gibi sahiplik yapısına ilişkin ekonomi poli-
tik dinamikler neticesinde kendinden menkul bir 
demokrasi anlayışını ve egemen tüketim kültürü 
ideolojisini yeniden üreten bir araç olma yolun-
da mıdır? 

2. ESKİ YUNAN’DAN
GÜNÜMÜZE YURTTAŞLIK
KAVRAMINA TARİHSEL
BİR BAKIŞ 

“Yurttaşlık” kavramının ilk izlerine, Eski 
Yunan’da rastlanılmaktadır. Eski Yunan’da, ak-
tif katılıma ve herkesin sırayla yöneten ve yö-

netilen olmasına önem verilmiştir.1 Yurttaşların, 
kendilerini kentin genel sorunlarına adamaları 
beklenmiştir. Politika, bireysel çıkarları ya da 
gereksinimleri gözetmeye yönelik önemsiz bir 
iş değildi. İyi bir yurttaş, bir bütün olarak cum-
huriyetin gereksinimlerine yönelmek için kişi-
sel kaygıları aşan kişiydi (Phillips, 1995: 38). 
Bununla birlikte, Atina demokrasisi doğrudan 
demokrasi modelini öncelese de, kadınların ve 
kölelerin kamusal alandaki temsiliyetlerini ih-
mal etmesi açısından sonuçta seçkinci bir de-
mokrasi modelini öngörmekteydi. Yurttaşın eski 
Yunan’daki bu konumu, sonraki dönemlerde 
Jean Jacques Rousseau ve diğer siyasal düşü-
nürlerin kavramsallaştırmalarında da etkisini 
göstermiştir (Savran, 1987: 65).

Fransız Devrimi’nin Rousseau düşüncesinin 
hayli etkili olduğu Jakoben döneminde, din, 
zümre, aile ve bölge gibi alternatif kimliklere 
karşı her Fransız’ın yurttaşlığı hâkim kimlik 
olarak yerleştirme gayretleri söz konusu ol-
muştur. Yurttaşlığın yaygınlık kazandığı ölçüde 
erdemli davranışın temel güdüsü sayılan dinsel 
inanç ve ailevi sadakat arkaplana itilmiştir. Do-
layısıyla, Jakoben ideolojide yurttaşlık, herkesin 
topluluğa hizmetle yükümlü olduğu evrensel bir 
görev haline gelmiştir (Walzer, 1989: 211-212). 
Yurttaşlık görevinin tam anlamıyla yerine geti-
rilmesi için Jakobenler yurttaşlara özgür, özerk 
ve karar alıcı özellikler de atfetmişlerdir. Bu an-
lamda, Fransız Devrimi’nin ürünü olan yurttaş, 
kent devletinin yurttaşına göre daha aktif konu-
ma sahip olmuştur (Sarıbay, 1991: 18).

Bir başka deyişle, çağdaş demokrasilerin yurt-
taş tipinin atası Fransız Devrimi’nde doğmuştur 
denilebilir. Bu anlamda, eski Yunan’ın kent-
devletinden başlayıp günümüze kadar geçen 
sürede, “yurttaş” kavramıyla kastedilen iki 

1 Atina yurttaşları devletin önemli meselelerini tartışmak ve 
karara bağlamak için bağımsız meclislerinde yılda en az kırk 
kez toplanırdı. Oylama ve rastgele seçim bileşimiyle, araların-
dan politika önerilerini formüle etmek üzere, beş yüz kişiden 
oluşan, daha kolay idare edilebilir bir konsey seçilirdi. Rotas-
yon ilkesine bağlı olarak, bu konseyin üyeleri elli kişilik bir 
komitede görev yaparlardı; bu komiteye başkanlık eden her 
kişi yalnızca bir gün görevde bulunurdu (Held, 1987: 23).
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farklı anlayışın etkili olduğundan söz edebiliriz: 
“Bunlardan ilki yurttaşlığı bir görev, bir sorum-
luluk, gururla kabul edilmiş bir yük olarak ta-
nımlamaktadır. İkincisi ise, yurttaşlığı bir statü, 
bir yetki, bir hak veya pasif şekilde kullanılan 
haklar dizgesi olarak görmektedir. Birinci anla-
yışta, yurttaşlık hayatın çekirdeğini oluşturmak-
ta; ikincisinde ise hayatın dışsal çerçevesi olarak 
belirmektedir (Walzer, 1989: 216).

Reel yaşamda ne denli başarılı olduğu tartışma-
lı olsa da, hiç şüphesiz günümüz demokrasileri 
yukarıda sözü edilen birinci tür yurttaşlık an-
layışını esas almaktadır. Bununla birlikte, yay-
gın olarak kabul edilen tanım, yurttaşlığın “bir 
topluluğa katılma veya ona üye olma” şeklinde 
yapılanıdır. Burada tanım itibariyle yurttaşlık, 
sadece bir topluluk içinde işlev kazanan ve an-
cak bu sayede belirli haklara ve görevlere sahip 
olmayı içeren bir statüden ibarettir. Bu nedenle, 
yurttaşlığın “aktif” ve “katılımcı” boyutu adeta 
ortadan kalkmış görünmektedir. Dolayısıyla, 
yurttaşlığın aktif ve katılımcı boyutlarını dikkate 
alan bir tanımlama, öncelikle bu boyutları teşvik 
eden katılımcı demokrasiyi ön gerektirmektedir.

3. LİBERAL DÜŞÜNCEDE
“YURTTAŞLIK” KAVRAMI
Liberal düşüncenin yurttaşlık anlayışının arkap-
lanında “birey” ve onun yaşamına ilişkin belli 
bir değerlendirme bulunmaktadır. Liberalizm, 
devlet-toplum-birey ilişkisinde vurguyu özünde 
bir rasyonel “homo oeconomicus”a indirgediği 
birey lehine yapmaktadır. Liberalizmin dayandı-
ğı temel unsur yurttaş değil, “iktisadi insan”dır. 
Dolayısıyla, söz konusu homo oeconomicus’un 
on dokuzuncu yüzyıl bağlamındaki karşılığı 
olan “burjuva erkeğin”, oy verme hakkının ta-
nınmasıyla ifade bulan yurttaşlık statüsüne ka-
vuşturulması, liberal-ekonomistik anlayışla bü-
tünüyle tutarlıdır (Üstel, 1997: 127).

Liberal bireycilik, bireye yalnızca ahlaki bir ön-
celik tanımakla kalmaz, aynı zamanda söz ko-
nusu bireyi, çeşitli niteliklerle (çalışkan, özerk, 

çıkarının bilincinde vb.) donatarak normalleştir-
mektedir (Üstel, 1997: 130). Bu normalleştirme 
sürecinde liberal bireycilik, “siyasi olanı hukuki 
olana indirgeme, çoğu siyasi konuyu haklar, ada-
let, yükümlülük ve sorumluluk gibi hukuki ka-
tegorilere sıkıştırıp geri kalan sorunlara araçsal 
bir yaklaşımla birey ve yığınların kendi ‘çıkar’ 
ya da ‘ilkeler’ini rasyonel bir biçimde gözetmek 
için yargı kuralları içinde birbiriyle rekabet et-
tiği çalışmalar gözüyle bakma eğilimindedir” 
(Connolly, 1995: 104).

Liberal bireyciliğin “yurttaşlık” anlayışı, Vahe 
Georges Kateb’in de ileri sürdüğü gibi, “çeşitli 
düzeyden anayasa ihlallerine ve kanunsuzluklar 
ile usulsüzlüklere karşı uyarılarda bulunmak 
için, gevşek bir biçimde ve geçici olarak birara-
ya gelen bireylerin epizodik yurttaşlığıdır” (ak-
taran Connolly, 1995: 116). Epizodik yurttaşlı-
ğın ardında “kamu yararı”nın gerçekleştirilmesi 
değil, ancak kişisel çıkarların tatmini bulunmak-
tadır. Liberal düşünce, yurttaşlığı her kişinin 
kendisi için iyi olanı (çıkarını) oluşturabilme, 
gözden geçirebilme ve rasyonel olarak uygula-
yabilme kapasitesi olarak tanımlarken, siyasal 
faaliyeti de özelleştirmektedir (Mouffe, 1993: 
48). Siyasal faaliyetin özelleştirilmesi, liberal 
devletin tüm yurttaşlara “sözde” eşit mesafede 
davranma tutumuyla tutarlılık içindedir. Anne 
Phillips’in (1995: 27) anlatımıyla, “tam geliş-
miş liberal devlet doğuma, mevkiye, eğitime, 
işe (ve yüzyılımızda ırka ve cinsiyete) dayalı 
ayırımları ortadan kaldırmaktadır. Ancak bunu, 
yalnızca politikayla alakasız olduğunu ilan etme 
anlamında dile getirmektedir.” Dolayısıyla yal-
nızca siyasal alan değil, aynı zamanda kamusal 
alan da formel “eşit temsil”in toplumdaki her 
türden eşitsizlikleri kamufle ettiği alanlar haline 
gelmektedir (Üstel, 1997: 131).

Polis devletinden refah devletine uzanan süreç-
te liberal devlet, siyasal ve ekonomik yaşama 
müdahalesini arttırırken söz konusu “eşit me-
safe” anlayışını korumuş, refah devleti hakları 
“evrensel yurttaşlık” ekseni üzerinde bölüştü-
rülmüştür. Bu süreçte refah devleti, sivil toplu-

mu bir anlamda vesayeti altına almıştır. Ancak 
1980’lerden bu yana, Avrupa’nın birçok ülke-
sinde refah devletinin içine düştüğü kriz, aynı 
zamanda yurttaşlık anlayışına ilişkin de yeni 
söylem ve tutumların ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Bu gelişmede, diğer etkenlerin yanı 
sıra “sivil” ve “politik” haklar ile “sosyal” hak-
lar arasındaki niteliksel farklılık özellikle belir-
leyici olmuştur (Üstel, 1997: 131). Bu niteliksel 
ayrışmanın temelinde, yurttaşın talep ettiği ya 
da sahip olduğu sivil ve politik haklar ile sosyal 
hakların devlet-yurttaş ilişkisini iki farklı yön-
de etkilemesi bulunmaktadır. Sivil ve siyasal 
haklar, devlet karşısında bireysel özgürlüklerin 
savunulmasına imkân tanırken, sosyal haklar 
tam tersine yalnızca devletin yurttaşlarla daha 
fazla ilgilenmesini, dolayısıyla bir yandan daha 
fazla müdahalesini, diğer yandan da bu hakların 
hayata geçirilmesine yönelik bir dizi kurumsal 
düzenlemeyi doğrudan üstlenmesini zorunlu kıl-
maktadır (Fraser ve Gordon, 1994: 90).

Nitekim, 1980’li yıllarda kimi Batı ülkelerinde 
iktidara gelen Yeni Sağ hükümetlerin ilk icra-
atlarından biri, refah devletinin “sosyal yurt-
taşlık” anlayışını gözden geçirmek olmuştur. 
Yeni Sağ’ın “aktif yurttaşlık” olarak ifade edi-
len yeni yaklaşımının ardında, asgari devletçi 
sivil toplum anlayışına yönelik değerlendirmesi 
bulunmaktadır (Üstel, 1997: 131). Yeni Sağ, re-
fah devletine karşı sürdürdüğü mücadele içinde 
onun “müşteri tipi” ilişkilere dayalı yurttaşlık 
anlayışına karşı “aktif yurttaşlık” kavramını ge-
liştirmiştir.

Aktif yurttaşlık anlayışı, Yeni Sağ ideoloji için-
deki bir paradokstan kaynaklanmaktadır. Bu an-
layış ise, 1980’li yıllar boyunca Thatcherizmin 
bir yandan ekonomik alanda vahşi bir özelleştir-
meye giderken, diğer yandan siyasal alanda mer-
kezileşmeye yönelmesiyle bütünüyle tutarlıdır.2 
2 Sosyal yurttaşlıktan yararlanan kişilerin aslında “sadaka” 
değil, ancak haklardan, diğer bir anlatımla tam üyelik statü-
süyle donatılmış yurttaşların tümüne yönelik bir kurumlar ve 
hizmetler sisteminden (devlet okulları, sağlık sigortaları, park-
lar vb.) yararlanmalarına karşılık, Yeni Sağ öncelikle devleti bir 
dizi taahhütten kurtarmakla kalmamakta, aynı zamanda da 
kimi yurttaşları diğerlerine karşı Hıristiyan değerler temelinde 

Thatcherizm, yurttaşı öz çıkarının son kertede 
bilincinde bir homo oeconomicus’a indirgeyerek 
depolitize ederken, aynı zamanda refah devleti-
nin, sosyal yurttaşlık anlayışına karşı geliştirdiği 
aktif yurttaşlık kavramından yararlanmaya ça-
lışmıştır (Fraser ve Gordon, 1994: 90-91).

4. MARKSİST YAKLAŞIMDA
“YURTTAŞLIK” KAVRAMI
Marksist ideoloji, özellikle Karl Marx’ta or-
taya çıktığı biçimiyle sivil toplumun yalnızca 
devletten ayrı bir alan oluşturmakla kalmayıp, 
aynı zamanda da devlete “karşı” olduğu görü-
şündedir. Marksizme göre, burjuva toplumunun 
bir özelliği olan bu ayrım, yabancılaşmanın da 
kaynağıdır. Sivil toplum ve devlet arasındaki ke-
sin ayrım, aynı zamanda insan ve yurttaş arasına 
konulan ayrımı da doğurmaktadır. Bir başka de-
yişle, burjuva düzeninde birey, kamu yaşamı ile 
özel yaşamı arasında, yurttaş ile burjuva yaşamı 
arasında bölünmüştür. Dolayısıyla liberalizmin 
siyasal yanılması, gerçek yaşamda kamu alan-
ları ile özel alanlar arasındaki ayrımı korurken, 
siyasal yaşam onları yeniden birleştirmektedir. 
Böylece Marx, burjuva devletini bir anlamda 
sivil toplumun resmi ifadesi olarak görmektedir 
(Camilleri ve Falk, 1992: 23).

Marksist yaklaşıma göre, Marx’ın radikal dönü-
şümle; bir yandan devlet-sivil toplum ayrımını, 
diğer yandan da burjuva toplumunun bir özelliği 
olmakla eleştirdiği insan-yurttaş ayrımını orta-
dan kaldıracağı düşünülmektedir. Devlet-sivil 
toplum arasında bir ayrım gözetmeyen Mark-
sizmin kamusal alana ilişkin yaklaşımı da do-
ğal olarak düalitenin reddi üzerine kurulmuştur. 
Marx, liberal felsefenin hayati dayanakları ola-
rak gördüğü kamusal ile özel, yurttaş ile burjuva, 
devlet ile sivil toplum arasındaki ayrımı, diğer 
bir ifadeyle düalite üzerine kurulmuş bir yaşam 
biçimine karşı çıkmaktaydı (Phillips, 1995: 27). 
Dolayısıyla ister Marx’ta yer aldığı biçimiyle 
olsun, ister daha sonraları Antonio Gramsci’nin 
yaptığı gibi, devletin ideolojik ve politik işle-

sorumlu kılmaktadır.
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vinin gerçekleşme yeri olarak tanımlansın, sol 
gelenek uzun süre sivil toplum ve bağımsız yurt-
taş inisiyatiflerine kuşkuyla bakmıştır.3 Dahası, 
Sovyet tipi sistemlerin önemli bir bölümü sivil 
toplumu, “kristalize olmuş devlet yapıları içinde 
massederek yok etme” yöntemini benimsemiş-
lerdir (Keane, 1993: 11).

Bununla birlikte, 1970’li yıllardan başlayarak 
Yeni Sol tarafından geliştirilen “katılımcı sivil 
toplum” modeli, yurttaşlık kavramına ilişkin 
farklı bir düşünsel çerçeve geliştirmiştir. Sivil 
toplum-kamusal alan-yurttaşlık denkleminin 
Yeni Sol içinde itibar kazanmasının nedenle-
rinden biri, Orta ve Doğu Avrupa’daki demok-
ratikleşme çabalarının, 1990’lı yıllarla birlikte 
demokrasinin doğası ve özgürleştirici potansi-
yeline ilişkin önemli soruları gündeme getirme-
sidir.

Barbara Einhorn, Mary Kaldor ve Zdenek Ka-
van, Citizenship and Democratic Control in 
Contemporary Europe adlı çalışmalarında 
(1996: 4), demokrasinin iki alternatif anlayış 
çerçevesinde ele alınabileceğini öne sürmekte-
dir. Demokrasi, bir yandan sivil ve siyasal başta 
olmak üzere bir dizi biçimsel hak ve iktidar için 
“yasal rekabeti” güvence altına alan ve aynı za-
manda da bu iktidarın kullanımını sınırlayan bir 
sistem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda 
yurttaş, sunulan bir dizi seçenek arasından öz-
gürce seçebilen bir tüketicidir. Bunun dışında, 
siyasal toplumun karar alma sürecine katılımı 
son derece sınırlıdır. Alternatif görüş ise, tüm 
bireylerin kendi yaşamlarının denetimine sahip 
olma yolunda söz sahibi olmalı, dolayısıyla da 
yaşamlarını doğrudan etkileyen kamu politika-
larının oluşturulmasında etkili kılınmalıdır. Söz 
konusu demokrasi anlayışı ise, biraz da garip bir 
rastlantı sonucu “aktif yurttaşlık” anlayışı üze-
rinde odaklaşmıştır. 

3 Bu durum, sosyalist dinamiklerin yaşatıldığı bazı Latin Ame-
rika ülkelerinde kökten reddedilmekte, dünyanın diğer çevre 
ülkelerinde ise egemen-bağımlı ilişkisi çerçevesinde susturul-
maya çalışılan toplumsal hareketlerin karşı çıkışlarına rastla-
nılmaktadır.

Yukarıda Thatcherizm özelinde değindiğimiz 
“aktif yurttaşlık” anlayışından, bir başka deyişle 
“Hıristiyanca değerler” bağlamında depolitize 
edilen yurttaşlık anlayışından tümüyle farklı bir 
yaklaşımın ifadesi olan Yeni Sol’un “aktif yurt-
taşlığı”, “sivil toplum ve kamusal alanda özgür 
müzakere ve eylemle beslenen bir yurttaş profi-
lini gerektirmektedir” (Einhorn vd., 1996: 4).

5. KATILIMCI DEMOKRASİ
ÇERÇEVESİNDE SİYASETTE 
YENİ ARAYIŞLAR VE YENİ
MEDYANIN KONUMU 

Yeni toplumsal hareketler, sağladıkları veya 
zorladıkları katılım olanaklarıyla, yurttaşlık 
haklarını genişleten dalgalardır. Toplumsal ha-
reketler, toplumun “hasta” olarak nitelendirilen 
bir öğesine (bir değere, norma, otorite ilişkisine 
veya toplumun bütününe) yönelik kültürel bir 
sorgulamayı içermektedir. Alain Touraine’nin 
belirttiği gibi, “bu sorgulama sonucu toplumsal 
ilişkilerin yeniden inşa edilmesinin yolları açıla-
bilmektedir” (aktaran Sarıbay, 1993: 14-15).
Yeni toplumsal hareketlerin en belirgin özelliği, 
devlet iktidarını değil, devletten özerklik kazan-
mayı istemeleridir. Devlet iktidarı arayışında ol-
mamak, toplumsal hareketlerin olmazsa olmaz 
koşuludur. İktidar arayışı yerine toplumsal ha-
reketlere yön veren etken ise, adalet duygusunu 
ve ahlaki gücü toplumsal iktidarın geliştirilmesi 
yönünde harekete geçiren ve sosyal hareketlilik-
leri oluşturma gücünü paylaşan bir dinamizmdir 
(Fuentes ve Frank, 1990: 35). Dolayısıyla, yeni 
toplumsal hareketler, aslında geniş bir kültürel 
meydan okuma veya toplumsal başkaldırı şek-
linde belirmektedir. 

Toplumsal hareketlerin yaygınlaşması ve yeni/
alternatif bir küreselleşme hareketinin anlam ka-
zanmasında özellikle yeni medya önemli bir kat-
kıda bulunmaktadır; çünkü, yayıncılık alanında 
yaşanan tekelleşme tartışmaları beraberinde 
geleneksel medyanın yeniden sorgulanmasına 
yol açmıştır. Geleneksel medyanın örgütlenme 

şekilleri, ulusal ve uluslararası alanda meyda-
na gelen olaylara ilişkin yapılandırılan haber 
ve yorumlar, çarpıtılmış ya da dezenformasyo-
na uğratılmış gündem belirlemeler, magazinel, 
sansasyonel ve popüler ağırlıklı haber içerikleri 
vb. liberal/yaygın/ticari medyaya yönelik al-
ternatif arayışların doğmasına neden olmuştur. 
Özellikle bu arayışlardan, “kamusal hizmet ya-
yıncılığı” ve “Immediast (medya karşıtı) hare-
ket” ya da “halka dayalı yayıncılık” daha çok 
Yeni Sol yaklaşımın açılımlarında filizlenmiştir. 
Bununla birlikte, yeni medyanın yaşama geçiril-
mesinde “İnternet yayıncılığı” bir yandan Yeni 
Sol akımın siyasal ve kültürel dinamiklerinden 
güç alırken; diğer yandan, ekonomik altyapı ve 
teknik donanıma erişilebilirlik açısından da Yeni 
Sağ’ın “serbest pazar ekonomisi” mantığı belir-
leyici olmuştur. Yeni medya çerçevesinde İnter-
net yayıncılığı, sözü edilen arayışlar arasında 
yirmi birinci yüzyılın örnek yayıncılık modeli 
olarak gösterilmekte ve “doğrudan demokrasi” 
modeli bağlamında aktif katılıma olanak sağla-
ması açısından ön plana çıkarılmaktadır. Ancak 
önemli bazı noktalarda da eleştirilmektedir. 

Yeni medya ya da yeni enformasyon teknolojile-
ri; varolan televizyon, radyo gibi geleneksel kit-
le iletişim araçlarının bilgisayarlarla desteklen-
mesiyle ortaya çıkan videotext, İnternet, kablolu 
televizyon, bilgisayar ve diğer sayısal iletişim 
hizmetlerini veren teknolojiler olarak nitelendi-
rilmektedir (Geray, 1997: 12). Bir noktadan di-
ğerine iletişim sağlaması, asenkronik ve etkile-
şimsel olması, alıcı ve vericinin yer değiştirebil-
meleri ve kitlesizleştirici etkileri yeni medyanın 
temel özellikleri olarak belirtilmektedir (Geray, 
1997: 14). Sözü edilen özelliklerin gelişimi, ser-
mayenin ve giderek de üretimin 1970’li yıllar-
dan itibaren uluslararasılaşarak dünya pazarına 
yönelmesiyle ilişkilidir. İşte bu tarihlerde, özel-
likle Yoneji Masuda ve Marshall McLuhan’ın 
enformasyon toplumuna ilişkin düşünceleri yeni 
medya ile siyaset arasında kurulacak ilişkide 
önemli parametreler oluşturmaktadır. 

Enformasyon toplumunun ilk kuramcılarından 

Masuda, 1960’larda sosyo-ekonomik sistemin 
kamusal sermaye, insani sermaye ve sinerji ve 
toplumsal yarar tarafından karakterize edilen gö-
nüllü bir sivil toplum olacağını vurgulamaktadır 
(Masuda, 1980: 623). Çok merkezli ve gönüllü-
lüğe dayalı bu toplum, dikey değil yatay olarak 
işlevsel bir toplumsal düzene sahip olacaktır. 
Politik sistem, “katılımcı demokrasiye” dönüşe-
cektir. Azınlıkların görüşlerinin de ele alındığı, 
anlaşmalar üzerinde temellenen bir katılımı ve 
toplumun bütünü tarafından oluşturulan ortak 
hedeflerin, bireylerin ve grupların eşgüdümlü ve 
gönüllü eylemleriyle gerçekleştirmesi üzerinde 
temellenen sinerjik toplumda yurttaşların en 
önemli hakkı, katılımcı hareketler ve şikâyet et-
mek olacaktır. Enformasyon toplumunun “ruhu-
nun”, insan ve doğanın uyumuna, katı öz disiplin 
ve toplumsal katılıma dayalı olacağını belirtmek-
tedir (Masuda, 1980: 620-634). Enformasyon 
toplumu maddi değerler yerine, enformasyon 
değerleri etrafında işlevsel olacaktır. Bilişsel 
yaratıcılık, maddi tüketimden çok daha önemli 
olacaktır. Masuda, enformasyon toplumu için 
computopia kavramını kullanır. Computopia’da, 
herkes kendi bireysel geleceğini gerçekleştirme 
ve ihtiyaçlarını karşılama olasılığına sahip ola-
caktır. Computopia, küresel olacaktır, çünkü 
fikirlerin ve amaçların paylaşılmasına gönüllü 
olarak dünyanın her yerinden topluluklar ka-
tılacaktır. Ona göre, computopia yirmi birinci 
yüzyılın yeni uzun-dönemli vizyonu olacaktır 
ve başlıca şu kavramlara dayanacaktır(Masuda, 
1980: 625-629): 

(a) Zaman değerini yakalama ve 
gerçekleştirme, 
(b) Karar alma özgürlüğü ve fırsat eşitliği, 
(c) Çeşitli gönüllü toplulukların gelişmesi, 
(d) Birbirine bağlı sinerjik toplumlar. 

Enformasyon toplumu, McLuhan’da da eşitlik-
çi bir toplum olarak kurulmaktadır. McLuhan’a 
göre, nitelendirdiği “elektirik” çağında bilincin 
teknolojik olarak simülasyonu sonucu “bilme” 
süreci kolektif olarak tüm insanlığa ulaşacaktır. 
İnsanın bütün işi, refahı yaratacak olan enfor-



XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

260

XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

261

masyon hareketi sonucu, öğrenmek ve bilmek ve 
serbestçe ulaşabildiği enformasyonu toplamak 
olacaktır. McLuhan, enformasyon toplamayı, 
insanların “altın çağındaki” ilkel toplumlardaki 
besin toplayıcılığına benzetmektedir (aktaran 
Geray, 1998: 1416). Masuda ise, sınıfsız bir top-
luma göndermede bulunmaktadır. McLuhan da 
Masuda gibi, enformasyonun maddesel mallarla 
karşılaştırıldığında, tüketildiğinde eksilmeyen 
bir kaynak olduğunu söylemektedir. Bu nedenle 
enformasyona ulaşım kolay ve serbest olacak-
tır. Yine McLuhan’da da merkeziyetçilik yerine, 
teknolojinin içerdiği özellikler nedeniyle, yerel-
leşme ve katılımcılık vurgulanmaktadır. Ancak 
McLuhan’ın deterministik olarak sunduğu ge-
lişmeler, Masuda’ya göre seçeneklerden biridir. 
Siyaset ile kurulacak ilişkide, Masuda’ya göre 
doğru seçimler yapılmazsa hedefin kontrol edil-
diği “otomasyon devleti” ortaya çıkacaktır (Ge-
ray, 1998: 1417). 

Bu noktada, öncelikli olarak Masuda başta ol-
mak üzere sözü edilen düşünürlerin yukarıda 
ortaya koyduğu fikirlerin tartışmaya son derece 
açık olduğunu belirtelim. Computopia idealinde 
tehlike, enformasyon teknolojilerinin sağladığı 
olanakların, “denetlenen bir toplum” yaratılma-
sına yol açacağı endişesidir. Ayrıca, Masuda, 
bireylerin ve toplulukların ortak hedeflerini ger-
çekleştirecek eşgüdümlü ve gönüllü katılımdan 
söz ederken, bu ortak açılımları kimin tanımla-
yacağı sorusu üzerinde durmamaktadır. Varolan 
iktidar yapılarının, yeni medyanın yaygınlaşma-
sıyla ortadan kaldırılabileceğini düşünmek için 
ise yeterli gerekçe gösterilmemektedir. Gösteri-
len en önemli gerekçe, enformasyon toplumun-
da bilginin işlemesine dayalı zihinsel üretim fa-
aliyetlerinin artacağı ve zihinsel emeğin genişle-
yeceğinden hareketle, geleneksel siyaset yapma 
biçimlerinin dayandığı kapitalist-proletarya ge-
riliminin yerini, uyumun alacağıdır. Her bireyin 
kendi insani varoluşunu gerçekleştirebileceği bir 
düzenlemeye geçileceği öngörüsünde, toplum-
sal varoluşun eşdeyişle, kaynakların dağıtımının 
ne tür amaçlar ve çıkarlar merkezinde gerçekle-
şeceği sorusu gözardı edilmektedir. İktidar yapı-

larını gözönüne almayan bu yaklaşım, siyasetin 
bilgisayarlar aracılığıyla ve tikel iletişim alanın-
da gerçekleşebileceğini umut etmektedir.

Özellikle 1980’li yıllarla birlikte Doğu 
Bloku’nda yaşanan reel sosyalizmin çözülüşü, 
sivil toplum dinamiklerine ilişkin düşüncele-
rin yeniden yapılanmasına yol açmıştır. Küre-
selleşme sürecinde önemli rol oynadıkları ileri 
sürülen yeni medyanın mekâna ilişkin engelleri 
ortadan kaldırarak Batı’lı yaşam tarzını ve değe-
rini kapalı Doğu’lu toplumlara sunarak, onların 
dönüşmesinde rol oynayan önemli nedenlerden 
birini oluşturmuştur. 

Colin Sparks’a göre, sivil toplum ve enformas-
yon toplumu ilk bakışta tuhaf iki yakın arka-
daştırlar. Sivil toplum kategorisi, erken modern 
düşüncede ortaya çıkmış ve Hegel, Marx ve 
Gramsci ile siyaset teorisindeki modern kar-
maşık kullanımına kavuşmuştur. Sivil toplum, 
toplumsal iktidarı sorunsallaştırmış ve demok-
rasiye ilişkin normatif söyleme dahil olmuştur. 
Enformasyon toplumu terimi ise, daha yenidir 
ve modern toplumlardaki üretim faaliyetlerinin 
doğasını açıklayan bir dizi terimden biridir. Bu 
terim, emek gücü yapısındaki ve başat üretim 
tekniklerindeki değişimlere dikkat çeker. Baskı 
altında kalmış bir muhalefetin ideolojisi olma-
yan enformasyon toplumu fikri, toplumlarda-
ki iktidar ilişkilerinden hoşnut olanların kendi 
kendilerini meşrulaştırmanın bir parçası olagel-
miştir (Sparks, 1994: 21-22). Bu iki yaklaşım 
arasındaki belirgin farklılıklara rağmen, her iki-
si arasında yakınlaşma da söz konusudur. John 
Keane’in sivil toplum argümanını, enformasyon 
toplumu teorilerine yakınlaştıran bir boyutu 
vardır. Keane’e göre 1980’li yıllar, tam istih-
dam rüyasının nihayete ermesiyle karakterize 
edilmiştir. Marxism Today dergisi çevresindeki 
grubun temsilcilerinden biri olan Geoff Mulgan, 
“iletişim teknolojisinin güçlü iktidar piramitleri-
nin altını oymak için kullanılabileceğini ayrıca, 
siyasal yaşamın doğasında da değişiklikler oldu-
ğunu ve güçlü politik iktidar kurumlarının dev-
rinin en azından ileri endüstrileşmiş toplumlar-

da nihayete erdiğini” vurgulamaktadır (aktaran 
Sparks, 1994: 38). Bu değişimlerin sonucunda, 
hiyerarşik ve demokratik olmayan Hegelci dev-
lete ihtiyaç ortadan kalmıştır. Yeni teknolojik 
gelişmelere, özellikle de enformasyon teorileri-
ne dayalı üretime kayış, endüstri kapitalizminin 
hem iş yerinde hem de hükümetlerde açıkça ka-
rakteristiği olan iktidar yapılarının giderek za-
yıflamasına yol açmaktadır. 

Keane gibi sivil toplum ideologlarının beklenti-
lerinin tersine, sermaye tarafından, muhtemelen 
de büyük uluslararası sermaye tarafından ege-
menlik altına alınan ve yönlendirilen bir sivil 
toplum durumu ile karşılaşıyoruz. Bugün sivil 
toplumu güçlendirmek, uluslararası/ulus aşırı 
şirketlerin durumunu güçlendirmek anlamına 
gelmektedir. Sparks’a (1994) göre, “enformas-
yon toplumu” ve “sivil toplum” teorisyenleri ta-
rafından ifade edilen görüşler entelektüel hata-
larla doludur. Enformasyon toplumu teorisyen-
leri, çağdaş teknik gelişmeleri doğru olarak tes-
pit etmişler, ancak bunların yaşama geçirildiği 
gerçek toplumsal ve ekonomik boyutu gözardı 
etmişlerdir. Sivil toplum teorisyenleri ise, doğ-
ru bir şekilde devletin bir baskı aygıtı olduğunu 
tanımlamışlar, ancak sivil toplumu özgürlük ve 
eşitlik alanı olarak şeyleştirmişlerdir.

Demokratik bir iletişim sistemi, sivil toplumun 
önemli köşe taşlarından biridir. Etkili ve gerçek 
anlamda yurttaşlığın yaşama geçirilmesinde 
iletişimin ve enformasyonun merkezi faktörler 
olduğu açıktır. Burada iletişimin demokratik-
leşmesinin hedefi, toplumdaki kaynakların da-
ğılımında ve yerel ya da ulusal düzeyde karar 
almaya yönelik temeli sağlayacak enformasyon 
havuzuna nüfusun her kesiminin katkıda bulun-
masını sağlamaktır. İletişimsel demokrasi, siya-
sal demokrasinin ve demokratik yönetim süre-
cinin ayrılmaz bir parçasıdır. Nedeni ne olursa 
olsun eğer iletişimsel demokrasi yoksa, gerçek 
anlamda demokrasiden söz edemeyiz. Karol 
Jakubowicz’e (1994: 94-95) göre, enformasyon 
toplumunda enformasyona erişim eskiye kıyas-
la ne fazlalaşmış ne de kalite olarak artmıştır. 

Dahası, bazı hayati örneklerde, enformasyonun 
metalaşması nedeniyle giderek azalmaktadır. 
Yeni medyanın varolan toplumsal ve bölgesel 
eşitsizlikleri derinleştirdiği ve çoğalttığı açıktır. 
Yeni teknolojiler, politik karar verme sürecini 
etkileyebilmeye yönelik ulusal düzeydeki sirkü-
lasyona fikirlerin dahil olması anlamında mev-
cut durumu değiştirmemiştir. Bununla birlikte, 
enformasyon toplumunun aynı zamanda göze-
tim toplumu olduğunu kabul ediyorsak, ayrıca 
enformasyon teknolojilerinin geniş çaplı uygu-
lamalarının toplumsal yaşamı hem politik hem 
de ekonomik çıkarlara hizmet eden daha etkili 
bir kolonileşmeye yol açtığını da kabul etmemiz 
gerekmektedir. 

Dolayısıyla, sivil toplumun ulusal sınırların öte-
sine genişletilmesi gerekmektedir. Bugün bir 
toplumun, yerel devletine ve pazar güçlerine 
karşı uygun uzamı kurması yeterli değildir. Şüp-
hesiz, küresel bir sivil toplumun bazı biçimleri 
yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak 
küresel devletin gücüne üstün gelmesi için kat 
etmesi gereken daha çok uzun bir yol vardır. 
Bundan dolayı, enformasyon toplumu ile si-
vil toplum mümkün olmayan bir kombinasyon 
meydana getirecektir. Bu durum, sivil toplumun 
kendisini radikal olarak küresel bir güce dönüş-
türene kadar sürecektir (Jakubowicz, 1994: 96).
Sandra Braman, günümüz dünyasında, enfor-
masyon ve iletişim politikalarını anlamanın, 
“iktidar” kavramıyla yakından ilişkili olduğunu 
ifade etmektedir; çünkü enformasyon alanında 
teknolojiye dayalı gerçekleştirilen niteliksel bir 
düzenleme, aynı zamanda siyasal ve ekonomik 
kültüre de egemen olmayı beraberinde getirmiş-
tir. Küresel telekomünikasyon ağını özelleşti-
ren iktidar şekilleri içinde yeni bir devlet şekli 
belirginlik kazanmıştır. Devletin sınırları, hem 
coğrafik özellikler hem de iktidarın genişletil-
mesiyle daha uzun süre zorla kabul ettirilemez. 
Artık, devletin doğal sınırı yoktur. Devletin ta-
nımlanması ve sınırlarının çizilmesi, enformas-
yon politikaları ile tanımlanır hale gelmiştir. 
Böylece devlet, gerek içeride gerekse dışarıdaki 
ilişkilerini enformasyon politikalarına göre ya-
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pılandıracaktır (Braman, 1995: 4). Braman’ın 
dile getirdiği “ağ devleti” anlayışı, enformasyo-
nun yaratımı, işlemi, akışı ve kullanımı için kü-
resel telekomünikasyon ağ kullanımına geniş bir 
şekilde bağlıdır. Ağ devletleri, özerkliğin siya-
sal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda 
deneyimlenebildiği “ağ” çevresindeki etki alan-
larını azaltan çabalardır. Bu çaba, güç noktala-
rının üretimi ve yeniden-üretimidir. Ağ devleti, 
dönüştürücü iktidarın kullanımında özelleşir. Ağ 
devletindeki karar verme aşamaları, elektronik 
demokrasi ile ilişkili olarak, farklı öğrenme çe-
şitlerini kapsayan karmaşık uygulayıcı sistem-
lerdir (Braman, 1995: 15-16). 

Kenneth Hacker (1996: 213-215) ise, politik ile-
tişim sistemine yeni kanallar eklemek ve varo-
lanları çoğaltmakla yurttaşların daha fazla yetki 
sahibi olacaklarına inanmanın naif bir çabadan 
öteye gidemeyeceğini vurgulamaktadır. Hacker, 
daha çok iletişimin daha iyi iletişim olduğunu 
sananların hata ettiklerini dile getirmektedir. 
Ona göre, yurttaşlar politik iletişim konularında, 
konu hakkında daha çok çözüm önerisi değil, 
daha verimli çözüm önerilerinin getirilmesini 
istemektedir. Yeni medya aracılığı ile elektronik 
demokratikleşmenin sağlanması için demokra-
tik bir iletişim teorisinin geliştirilmesi gerek-
mektedir.
Yukarıda sözü edilen düşünürlerin elektronik de-
mokrasi yönündeki vurguları, bireylerin siyasal 
otorite ve güç odakları karşısında temel hak ve 
özgürlüklerini meşrulaştırmak için güç aldıkla-
rı demokrasi kavramının bir anlamda İnternet 
üzerindeki yeni yansımalarını oluşturmaktadır. 
Bu açıdan elektronik demokrasi olgusu, klasik 
demokratik uygulamaların yetersizliğine radikal 
bir karşı çıkışı ifade etmektedir. Elektronik de-
mokrasi John Street’e göre, tıpkı eski Yunan’da 
olduğu gibi doğrudan demokrasi modelini yurt-
taşlara sunmaktadır. Bu yaklaşıma karşı çıkanlar 
ise, elektronik demokrasi olgusunu dört açıdan 
eleştirmektedir: “(1) Sadece erişime sahip olan-
ların karar alma ve siyasa oluşturma sürecine 
katılabileceği, (2) Kullanılabilir bilgi ve erişi-
min artışıyla, sonuca ulaşmada farklı seslerin 

çokluğu nedeniyle sıkıntıyla karşılaşılabilir, (3) 
Katılım öğesinin, yüz yüze etkileşimde oldu-
ğundan daha zayıf olması ve bir makine tuşuna 
indirgenmesi, tartışma ortamının kaybolması, 
(4) Erişimdeki uyumsuzluklar ve kaynak eşit-
sizlikleri katılımın bozulmasına yol açabilir. 
Ayrıca oy vermenin de gönüllü bir uygulamaya 
bırakılması sistemin temel aksaklıklarından biri-
ni oluşturabilir” (Street, 1997: 31-33).

Özetle, bugün siyasete katılım açısından yeni 
medya alanında yaşanan ticarileşme dışında, 
erişimdeki ekonomik eşitsizlikler önemli bir 
sorun teşkil etmektedir. Ekonomi-politikçilerin 
temel eleştiri noktalarından birini bu durum 
oluşturmaktadır. Ayrıca yeni medyanın yarattığı 
olanaklardan verimli bir şekilde yararlanabil-
mek için bu donanımı kullanabilme yetisine sa-
hip olmak ve küresel hale gelen İngilizce’yi de 
bilmek gerekiyor. Öte yandan, yeni medyayı bir 
mücadele aracı olarak değil, mücadele konusu 
olarak düşünmek önemlidir. Çünkü, yeni medya 
yanlış kullanıldığında siyasette bir “otomasyon” 
devletine yol açarak, kontrollü topluma dönüş-
me riskini de taşımaktadır. 

6. YENİ MEDYA VE SİYASET
İLİŞKİSİNDE EKONOMİ
POLİTİK YAKLAŞIMIN
İZDÜŞÜMLERİ 

Ekonomi politik4 toplumsal değişim, toplumsal 
süreç ve toplumsal ilişkilerin ön planda yer aldı-
ğı bir ontolojiye ihtiyaç duyar. Bu durum, top-

4 Dar anlamda ekonomi-politik, iletişim kaynaklarını kapsayan 
üretim, dağıtım ve tüketim kaynaklarının karşılıklı olarak inşa 
edildiği ya da yapılandığı toplumsal ilişkiler, özellikle de güç 
ilişkileri çalışmasıdır. Ekonomi-politiğin daha genel bir tanımı 
ise, toplumsal yaşam içindeki “kontrolün” ve “hayatta kalma” 
mücadelesinin bir çalışması olarak karşımıza çıkar. Bu tanım-
lamadaki “kontrol”, özel anlamda halkın iç organizasyonuna 
ve değişime uyumlanma sürecine gönderme yapar. “Hayatta 
kalma” ise, insanların toplumsal yeniden üretim ve süreklilik 
için ihtiyaç duyduğu şeyleri nasıl ürettiği anlamındadır. Kont-
rol süreçleri, bir topluluk içindeki ilişkilerin toplumsal orga-
nizasyonu yapılandırması nedeniyle büyük ölçüde siyasaldır. 
Hayatta kalma süreçleri, üretim ve yeniden üretim süreçleriy-
le ilgili olması nedeniyle temelde ekonomiktir. (Mosco, 1998: 
15)

lumsal değişimin her yerde olduğu, yapılar ve 
kurumların sürekli değişim süreci içinde olduğu 
ve bundan dolayı da gelişmek için giriş nokta-
larını karakterize eden süreçlerin, kurumları be-
lirtmekten daha yararlı olduğu görüşünden hare-
ket etmek anlamına gelir. Vincent Mosco (1998: 
21), bu düşünceden hareketle, ekonomi politiğin 
üç giriş sürecini açıklar: “(1) Değişim sürecinin 
değer değişimi için kullandığı metalaşma, (2) 
Zamanla, yerin (mekânın) biçim değişimi ya da 
kurumsal yayılma sürecinin değişimi uzamsal-
laşma, (3) Toplumsal aktörle/örgütle inşa edilen 
yapıların süreci yapılaşma.”

Ekonomi-politikte sınıf yapılaşması, toplumsal 
yaşamı kavramak için merkezi önemdedir. Pek 
çok araştırma, iletişimin ekonomi-politiğinde 
sınıf bölünmelerinin devam ettiğini bildirmiştir. 
Sınıf bölünmeleri için ırk, cins ve iletişimin top-
lumsal ilişkilerinin çoğunu inşa eden sınıf bö-
lünmeleri vardır. Yapılaşma, post-yapısalcıların 
toplumsal alanı bütünü ile sözde sınıflandırma 
süreçleri tarafından üretilen öznelliklerin bir 
sürekliliği olduğu görüşünü reddeder. Yapılaş-
mada, önemli eylemlerden biri, evrenbilimden 
etiğe, hergün toplumsal pratikleri kapsayan dün-
ya hakkında düşünmenin doğal yolunun “ortak 
duygu” olarak tanımlandığı hegemonyanın inşa 
sürecidir (Mosco, 1998).

Ekonomi-politik, yeni iletişim teknolojilerine 
sahip olan egemen sermayenin (donanım ve 
yazılımları ellerinde bulunduranlar), devlet ve 
diğer süper-yapısal güçleri okumaya eğilimli-
dir ve bundan dolayı devletin inşa edici rolünü 
önemli sayan siyaset bilimi gibi bir yaklaşımdan 
yararlanır. Ancak devleti, toplumsal güçlerin ge-
niş bir dengesinin bağımsız söz sahibi olarak gö-
ren çoğulcu bir politik analize doğru yönlenen 
siyasa biliminden temelde ayrılır. Buna karşılık, 
ekonomi-politik toplumsal analizlerin hareket 
noktası olarak, yeni medyayı ellerinde bulundu-
ran sermayenin gücü ve metalaşma süreci üze-
rinde vurgu yapar. Ekonomi-politik yaklaşım, 
toplumsal sınıf ve emekten hareket ederek, sınıf 
iktidarını yeniden üreten pazara ve böylesi bir 

akıl biçimine karşıdır. Bunların yerine, merke-
ze “toplumu” ve “kamusal yaşamı” alır (Mosco, 
1998). 

Yeni medya ve siyaset ilişkisi bağlamı içinde, 
ekonomi-politik yaklaşım küresel kapitalist sis-
temi eleştirir. Küresel kapitalist sistem, tekno-
loji kullanımıyla sağladığı ideolojik ve politik 
denetimi böyle bir işlevin “gereklilik” olarak 
sunulabileceği ekonomik ortamda kuracak bir 
yandan kâr maksimizasyonunu garantilemekte, 
diğer yandan bireylerin ürünlerle ilişkilerini do-
ğallaştırılmış bir dekor içinde düzenleme olana-
ğına kavuşmaktadır. Bu sistemin temel şartları 
olan çokuluslu şirketler, yalnızca teknolojinin 
üretim koşullarını denetlemekle kalmazlar, aynı 
zamanda pazar ekonomisinin gereklerine uygun 
bir şekilde, bu süreci genel bir strateji haline 
getirirler. Böylece birçok üretim aşaması yerel 
üretim birimlerine aktarılıp maliyetlerin en azda 
tutulması sağlanırken, özellikle yeni iletişim 
teknolojilerinde bazı stratejik parçaların merke-
zi üretiminden ödün verilmez. Çünkü böyle bir 
bilgi paylaşımı ya da aktarımı, küresel kapitalist 
sistemin teknolojik bağımsızlığını ve belirleyi-
ciliğini tehdit edebilir (Soyak, 1996: 148). İşte 
tam da bu noktada, ekonomi politik yaklaşım, 
yeni iletişim teknolojileri alanında gerçekleşen 
tekelleşme ve yoğunlaşmaları sorunsallaştırarak 
eleştirmektedir.

Ekonomi-politik yaklaşıma göre, teknolojiyi 
üreten piyasa koşulları, onu salt bir ekonomik 
etkinlik olarak değerlendirirler. Dolayısıyla 
“teknolojik gelişme” kapitalist üretim strate-
jilerinin gereklerine uygun bir süreç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin üretimini 
belirleyen ekonomik bağlam, gerekirse çoktan 
geliştirip beklemeye almış olduğu bir teknolo-
jiyi dolaşıma sokarak, bütün bir mevcut iletişim 
ortamının yaygınlaşmış teknik özelliklerini bir 
anda değiştirebilmektedir. Bilgisayar program-
larının veya işletim sistemlerinin her yeni sürü-
münün çoğu zaman köklü değişiklikler getirme-
si bunun başlıca örneğidir. Her yenilik aşaması 
ise yeniden satın alınması gereken birçok ürün 



XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

264

XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

265

anlamına gelmektedir. Böylece kitle iletişiminin 
“özgürleştirici” boyutu ya da “demokratik” kul-
lanımı, ona ulaşabilecek tüketici ilişkisi kurula-
bildiği sürece mümkündür; bu ise yeni iletişim 
teknolojilerinin git gide karmaşık hale gelmeleri 
nedeniyle güçleşmektedir. Sonuçta, “özgürleşe-
bildiği” iddia edilen bireyler yalnızca ekonomik 
üstünlüğe sahip olanlardır. Bu durumda yeni bir 
toplumsal tabakalaşmanın yolunu açmaya yara-
maktadır. Bu anlamda demokrasi eski Yunan ya 
da Roma’da olduğu gibi köleler için değil, “öz-
gür yurttaşlar” içindir. Üstelik bu kez “özgür” 
olanların da ne kadar özgür oldukları tartışma-
lıdır (Ergur, 1998: 58). Ekonomi-politik yakla-
şımın temel dayanakları gereği, karşı çıktığı en 
temel nokta yeni medyanın eşitsizlikçi ve anti-
demokratik ortamıdır.

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Eğer yurttaşlar siyasal sürece etkin şekilde ka-
tılma için fırsat ve imkânların varolduğunu gö-
rürlerse, katılmaya atfettikleri değer ve önem de 
artmaktadır. Böylece, kolektif kararlarla kendi-
leri arasında daha sıkı bir psikolojik bağ kurarak 
katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesinde 
önemli aktif işlevler görmektedirler. Tersi bir 
durum, onların kendilerini pasif bir konumda 
görmelerine yol açmakta, dolayısıyla katılımcı 
demokrasinin işlemesini aksatmaktadır (Sarı-
bay, 1991: 23).

Bu anlamda, genel olarak yeni medya, özel an-
lamda da İnternet küresel düzeyde toplumsal 
hareketlerin biraraya gelerek iktidar güçleri kar-
şısında eylemlerini ortaya koymalarına olanak 
sağlayacak açılımlar sunsa da; İnternet üzerinden 
gerçekleştirilen hak arayışlarının örgütlü bir te-
mele dayanmamasından ötürü katılımcı demok-
rasinin sürekliliği açısından kimi soru işaretleri-
ni de beraberinde getirmektedir. Yeni medyanın, 
geleneksel medya gibi yurttaşların serbest za-
manlarını ele geçirme yönündeki faaliyetleri göz 
önüne alındığında, egemen kapitalist ideolojinin 
kendini yeniden üretmesinde ekonomik ve siya-
sal açıdan iki yönlü bir avantaj elde ettiği ger-

çeğiyle karşı karşıya geliriz. İnternet, ekonomik 
açıdan, yurttaşların işlik dışındaki zamanlarını 
da kârlı bir alana dönüştürmeye çalışır. Özelikle 
reklamlar ve yeni yaşam tarzlarının sunumu ara-
cılığıyla bu işlevi yerine getirir. Siyasal açıdan 
ise, yeni medyanın en önemli fonksiyonlarından 
biri de katılımcı demokrasiyi geçici ve uçucu bir 
şekilde yerine getirirken, diğer yandan da aslın-
da apolitikleşmiş bir kitlenin ortaya çıkması yö-
nünde hareket eder. Eşdeyişle, yeni medya an-
lamında İnternet, kullanım amacına bağlı olarak 
siyasallaşma açısından farklılıklar gösterir. Bu 
yüzden, İnternet’in kamusal etkileşim ve örgüt-
lülük çerçevesinde özgürleştirici ve demokrasi 
kültürünün gelişimine sağladığı katkılara mesa-
feyle yaklaşmak, bu aracın fetişleştirilmemesini 
ve bu aracın sahiplik yapısının kimlerin ellerinde 
olduğu sonucunu doğurur. 

Bertolt Brecht’in yaşadığı dönem itibariyle kül-
tür endüstrisinin araçları (özellikle radyo) için 
irdelediği fonksiyonel dönüştürme5 kavramını, 
günümüzde yeni medya için uyarlayabilmek 
mümkündür. Kaldı ki, Walter Benjamin de, “po-
püler sanat ve teknolojik yeniliklerin devrimci 
potansiyeline dair Brecht’in iyimser yaklaşımını 
benimsemiştir” (Slater, 1989: 217). Her iki dü-
şünürün, kültür endüstrisinin proleter sınıfın sa-
hipliğine ve yararına dönüştürülmesini söylediği 
bu kavramı, bugün yeni medya için örgütsüzleş-
tirilen işçi sınıfı da dahil olmak üzere ezilenler, 
dışarıda tutulanlar/ötekileştirilenler, yoksullar 
ve yoksullaşan sınıfların genel iyiliği için bir kez 
daha yüksek sesle dillendirmenin gerekli oldu-
ğunu son söz olarak söylemek gerekiyor.  
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ÖZET
İnternet’in Türkiye kadın hareketi içindeki tar-
tışmalara etkisinin irdelenmeye çalışıldığı bu 
çalışmada, bilişim teknolojilerinin, özel olarak 
da İnternet’in aktivizm üzerindeki yansımaları 
saptanmaya çalışılmaktadır. Kadın Kurultayı 
e-grubunun inceleme örneği olarak seçildiği 
çalışmada, e-postanın nasıl bir iletişim yöntemi 
olduğu üzerinde durulmakta, e-grup üyelerinin 
özellikleri ve grupla ilişkilenme biçimleri ortaya 
konmaya çalışılmaktadır. Araştırmada e-grup 
üyelerinden yarı yapılandırılmış derinlemesine 
görüşme yöntemiyle elde edilen veriler kullanıl-
mıştır. Grup aidiyetinin tartışmalara nasıl yan-
sıdığı ve politik kimliklerin ne oranda açık ve öz-
gürce temsil edildiğinin yanıtının arandığı araş-
tırmada e-gruptaki dilsel pratikler ve üyelerin 
e-grup dolayımlı aktivizm konusundaki görüşle-
ri de irdelenmeye çalışılmaktadır. Türkiye kadın 
hareketinin en geniş ve farklı siyasi gruplardan 
üye profiline sahip elektronik tartışma grubu 
olan Kadın Kurultayı’nda gerçekleşen kadın po-
litikası üzerine tartışmaların kadın eylemliliğini 
hangi biçim ve oranda etkilediği ve İnternet’in, 
sayısal uçurumun gitgide derinleştiği günümüz-
de, Eski Yunan’daki doğrudan demokrasinin bir 
aracı olup olmayacağı cevaplanmaya çalışılan 
iki temel soruyu oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İnternet, kadın hareketi, 
bilişim teknolojileri, sayısal uçurum, e-posta, ak-
tivizm, doğrudan demokrasi, toplumsal cinsiyet.

Bu yayının ayrıntılı ve geliştirilmiş versiyonu 
için bkz. Mutlu Binark (der.) (2007), Yeni Med-
ya Çalışmaları, Ankara: Dipnot Yayınları.

ABSTRACT

This study aims to investigate, the effects of in-
ternet on discussions in women’s movement in 
Turkey. In this regard, the study dwells upon the 
information technologies, especially internet’s 
reflections on activism. The Kadın Kurultayı e-
group is chosen as the study group to discover 
what kind of a communication tool the e-mail 
is, the features of the e-group members and the 
different ways  group members relate to the 
group itself. Data collected from e-group mem-
bers by semi structured depth interview is used 
in this research. This study, intends not only to 
find out in what ways the sense of group belong-
ing reflects on the discussions, at what rate the 
political identities are represented directly and 
freely but also the speech practices within the 
group and the opinions of the members about 
e-group mediated activism. Two main questions 
of this study are: How do the discussions tak-
ing place in Kadın Kurultayı, having the widest 
range of member profile from different political 
groups, effect the women activism? Can internet 
be a tool of direct democracy as in the Ancient 
Greeks, at  times like ours when the digital di-
vide is getting deeper day by day? 
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GİRİŞ

Genel olarak İnternet’in demokrasiyle olan iliş-
kisi ve demokratik ortamın oluşturulmasındaki 
olası/potansiyel katkısı iki kutuplu olarak tartı-
şılmaktadır. Bu tartışmalar, İnternet’in özgür-
lük vaad ettiğini iddia edenlerle, eskiye oranla 
daha çok denetim getirdiği ya da varolan sosyo-
ekonomik eşitsizlikleri sürdürdüğünü söyle-
yenler arasında süregitmektedir1. Son yıllarda 
akademide ya İnternet ve demokrasi arasındaki 
ilişkiyi irdeleyerek yücelten ya da olumsuzlayan 
çalışmalar yapılmaktadır. İnternet’i demokra-
siye katkısı anlamında olumlayan çalışmaların 
bir kısmı, İnternet ortamını Atina demokrasi an-
layışının doğrudan ve katılımcı modeline ben-
zetmekte, İnternet’in tüm yurttaşların siyasal 
sürece tıpkı agoralardaki gibi dolaysız katıla-
bilme potansiyellerini içinde barındırdığını öne 
sürmektedir. 

Bu araştırmada en genel ifadesiyle İnternet’in 
kadın hareketindeki politik tartışmalara etkisi 
tartışılmaya çalışılmaktadır. Bilişim teknolojile-
ri alanı, tüm hegemonik ve toplumsal cinsiyet 
ideolojisi ile biçimlenmiş durumuna rağmen ka-
dınlar için özgürleşme, kurtuluş ve kendini ger-
çekleştirme olanaklarıyla doludur. Bu alan da 
toplumsal cinsiyet ideolojisine müdahale edile-
bilecek diğer alanlar gibi bir mücadele alanıdır. 
1 İnternet ve genel olarak enformasyon teknolojilerini 
basitleştirilmiş bir biçimde “iyi” ya da “kötü” kamplaşması 
üzerinden değerlendirmek ya da tümüyle bu cepheleşmenin 
dışında durarak bu kampları eleştirmek tutucu bir konuma 
işaret etmektedir. İletişim teknolojilerinin yarattığı ve/veya 
sürdürdüğü tüm eşitsizliklerin farkında olarak, toplumsal 
yaşama getirdiği olumsuz görümleri göz ardı etmeksizin ve 
aynı zamanda demokratik, eşitlikçi ve özgütrleştirici bir araç 
olarak kullanılma potansiyellerini de barındırdığını hatırla-
yarak, çoğulluğu savunan bir yerde konumlanmak imkansız 
değildir.  
Enformasyon teknolojileri ile ilgili iyimser ve kötümser 
yaklaşımları tarihsel bir perspektiften değerlendiren yazısı 
için bkz. Barış Kılıçbay (2005), “Bir Teknoloji Söyleminden 
Parçalar: Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Kuramla-
rına Tarihsel Bakış”, İnternet, Toplum, Kültür içinde, Epos 
Yayınları.

Bilişim teknolojileri, kadınlar yararına ve kadın-
lar için kullanılma potansiyellerini de içlerinde 
barındırır. Özellikle masaüstü yayıncılık, elekt-
ronik yayıncılık, e-posta ile haberleşme ve İnter-
net üzerinden küresel ve yerel bilgi bankalarına 
ulaşma, haber ve sohbet gruplarına, forumlara 
katılma, İnternet üzerinde (sanal) eğitim vb. 
olanaklar hem bireysel olarak kadınların hem 
de kadın sivil toplum örgütlerinin etkinliklerini 
desteklemekte, yaygınlaştırmaktadır. Daha da 
önemlisi kadınların kendi sözlerinin dolaşıma 
girmesine olanak tanımaktadır (Zoonen’dan 
akt. Binark 2001). Bilgi kaynaklarına erişim ve 
bağlantılı olarak iletişimin gelişmesi, kadınların 
yalıtılmışlıklarının sona ermesi ve özgüvenleri-
nin artmasında olumlu bir etkide bulunmaktadır. 
Kadın örgütleri, bilişim teknolojileri aracılığı 
ile kolay eriştikleri bilgiyi daha rahat yöneterek 
lobicilik faaliyetlerini güçlendirebilmekte, daha 
kolay organize olabilmekte, bu teknolojilerin 
sağladığı şeffaflaşmadan yararlanabilmektedir-
ler. Örneğin “Kadın Kurultayı E-Grubu”nun, son 
yıllarda TCK ve Medeni Kanun tartışmaları sı-
rasında kadın örgütlerinin organize olabilmesin-
de oynadığı rol yadsınamaz biçimde önemlidir. 
Öte yandan, dünyadaki örneklerine baktığımız-
da da, İnternet’in erişime sahip olabilen bireyler 
ve politika arasındaki ilişkileri yeniden tanım-
ladığı da bir gerçek olarak karşımızda durmak-
tadır. İnternet’in elbette tek başına demokrasiyi 
geliştirecek bir mecra olmadığı ama demokratik 
ideallerin yayılmasında bugün önemli bir araç 
haline geldiği belirtilmektedir (Timisi 2003).

Meksika’nın Chiapas eyaletinde mücadele 
eden köylüler ve gerilla orduları, fikirlerini ve 
mücadeleleri hakkındaki haberleri dolaşıma 
sokmak için, başından beri, bilgisayar veri-
tabanlarını, korsan radyoları ve başka med-
ya biçimlerini kullanıyorlardı. (Kellner 2004: 
725). Zapatistalar’ın İnternet’i kullanmasının 
gerisinde 1990’lardaki iki gelişme, Meksika 
ve Chiapas’ta alternatif bir bilgisayarlı iletişim 
ağı olan La Neta’nın2 kurulması ve La Neta’nın 
2 İspanyolca karşılığı “feminen” olan the Net (ağ) sözcüğü, 
aynı zamanda Meksika argosunda “hikayenin aslı” anlamına 
gelmektedir (Castells 2006: 112).

kadın grupları tarafından Chiapas’taki hükümet 
dışı örgütler ve Meksika’daki başka kadın grup-
larının yanı sıra, ABD’deki kadın grupları ağları 
arasında bağlantı kurmakta kullanılması etkili 
olmuştur (Castells 2006: 111-112). 

Yurttaşların kamusal sorunları tartışıp düşünce-
lerini yerel hükümete ilettiği, elektronik katılı-
ma odaklanan denemelerle İnternet’in yerel de-
mokrasiyi güçlendirmeye yaptığı katkı için gös-
terilebilecek iyi örneklerden biri California’da 
Santa Monica’da başlatılan PEN programıdır. 
1990’ların başında bu tartışmanın en fazla duyu-
lan sonuçlarından biri, evsizler hakkında başla-
tılan (evsizlerin de katıldığı) bir tartışma ortamı-
nın ortaya çıkmasıdır. Amsterdam’da 1990’larda 
işgal hareketinin eski liderleri ve yerel hüküme-
tin ortak girişimiyle kurulan Dijital Kent, bilgi-
sayarlı iletişim ağlarının tabanın kendi kendine 
örgütlenmesi ve yerel düzeydeki kamu tartışma-
sı açısından olağanüstü bir güce sahip olduğunu 
göstermiştir (Castells 2005: 483). Dünyada, işçi 
sınıfı ve muhalif grupların mücadelelerinde yeni 
iletişim teknolojilerini kullandığı birçok örnek 
bulunmaktadır. 1990 yılında, Filipinli konfek-
siyon işçilerini desteklemek üzere Hollandalı 
kadınlar tarafından başlatılan ve “Çamaşırları-
nız Temiz Kalsın” sloganı etrafında örgütlenen 
kampanya ve bu kampanyayla bağlantılı hareket, 
işçilerin içinde bulunduğu korkunç çalışma ko-
şullarını tüm dünyaya duyurarak Filipinliler’in 
yaptığı grevlere destek vermiştir3. 1997 yılında, 
İngiltere’deki Merseyside dok işçileri grevini ve 
Kore’deki grevleri gerçekleştirenler, uluslarara-
sı dayanışma sağlamak için web sitelerini kul-
lanmışlardır4 (Kellner, 2004: 728).

E-POSTA NASIL BİR
İLETİŞİM ARACI?
İnternet’in yaygın olarak kullanılmaya başla-
masıyla birlikte, elektronik posta da İnternet 
üzerinde en çok kullanılan araçlardan, hatta 
İnternet kullanımında en önemli nedenlerden 
biri oldu. Tübitak-Bilten’in 2000’de yayımla-
3 bkz. www.cleanclothes.org adresli web sitesi.
4  İngiltere’deki grevler için bkz. gn.ape.org/lbournet/docks

dığı Bilgi Teknolojileri Yaygınlık ve Kullanım 
Araştırması’nda yer alan verilere göre, evinde 
İnternet bağlantısı olanlar arasında İnternet’i 
e-postalarına bakmak için kullananlar yüzde 
23’le ilk sırada yer almaktadır (Tübitak Bilten:  
2000). E-posta coğrafi uzaklık ya da saat farkı 
nedeniyle gecikmez; gönderici ve alıcı arasın-
da bir koordinasyon gerektirmez; elektronik 
bir belge olarak tüm bilgisayar temelli araç ve 
uygulamalarla uyumludur ve kolaylıkla dosya-
lanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir ve dü-
zenlenebilir; arşivlenebilir ve istendiğinde tek-
rar kullanılabilir ve oldukça ekonomiktir. Tüm 
bu karakteristik özellikleri nedeniyle e-posta 
sadece iş dünyası, devlet ve eğitim gibi orga-
nizasyonel alanlarda değil, aile ve arkadaşlarla 
iletişimde de başat bir iletişim yöntemi haline 
gelmiştir (Kibby 2005: 771). Bazı uzmanlara 
göre, bilgisayar dolayımlı iletişim, özellikle de 
e-posta, yazılı iletişimin intikâmı, tipografik zih-
nin geri dönüşü anlamına gelmekte, bazılarına 
göre ise tersine, iletişim aracının gayri resmiliği, 
kendiliğindenliği ve kimliksizliği, elektronik bir 
metinle ifade edilen yeni bir “sözellik” biçimini 
teşvik etmektedir. Elektronik postayı, gerçek za-
manda eşzamanlı sohbet biçiminde gerçekleşen 
(yazan bir telefon gibi), gayri resmi, kurulmamış 
bir yazma edimi olarak düşünecek olursak, daha 
önce insan zihninin farklı bölgelerinde birbirle-
rinden ayrı olan iletişim biçimlerini birbiriyle 
kaynaştıran yeni (ve melez) bir iletişim aracı-
nın ortaya çıktığı öngörüsünde bulunabiliriz. 
(Castells, 2005: 483-484). Walter Ong’a göre 
ise, sözlü ve yazılı kültür arasındaki ayrım ilk 
olarak, ancak “ikincil sözlü kültür çağı” olarak 
nitelendirilen bu elektronik çağda kavranmaya 
başlanmıştır (1995:15).

KADIN KURULTAYI
ELEKTRONİK HABERLEŞME 
GRUBU
İnternet dolayımlı aktivizmin yukarıda değini-
len dünyadaki örnekleri kadar geniş çaplı ol-
masa da, Türkiye kadın hareketinin önemli bir 
mecrası olan Kadın Kurultayı e-grubu özellikle 
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son yıllarda gerçekleştirilen birçok protesto ey-
leminin örgütlenmesi ve yaygınlaştırılmasında 
önemli bir görev üstlenmiştir. Kadın Kurultayı 
e-grubu, kadına yönelik şiddete karşı 1998 yı-
lından bu yana Kadın Sığınakları ve Danışma/
Dayanışma Merkezleri Kurultayı adıyla düzen-
lenen etkinliğin örgütleyicisi olan bir grup kadın 
tarafından Ağustos 2000 tarihinde oluşturulmuş 
bir gruptur. Grubun yahoogroups’taki İnternet 
sitesinde bulunan tanıtım yazısı şöyle: 
“Grubumuz, kadına yönelik şiddet ve özellikle 
de aile içindeki şiddete karşı bir şeyler yapmak 
isteyen kadınları buluşturmayı hedefliyor. Önce-
likli amacımız ise, Türkiye’nin dört bir yanında 
şiddete karşı mücadele eden kadınlar ve kadın 
gruplarının ortak örgütlülüğünü ve hareketini 
sağlamak. Kadına yönelik şiddete karşı bir şey-
ler yapmak isteyen tüm kadınları grubumuza ka-
tılmaya çağırıyoruz.”

Sığınaklar Kurultayı organizasyonuyla ilgili 
işleri konuşmak, paylaşmak ve iletişimde bu-
lunmak üzere sınırlı bir çerçevede oluşturulan 
e-grupta zamanla, kadın hareketinin gündemine 
paralel olarak çok çeşitli konularda yazışılmaya, 
iletişim kurulmaya, kampanya örgütlenmeye ve 
dertleşilmeye başlanmıştır.5 Gruba üye olmanın 
iki temel ölçütü bulunmaktadır: Kadın olmak ve 
kadın hareketinden bir kişinin önerisi aracılığıy-
la başvuruda bulunmak. Gruba üyelik başvuru-
ları, genellikle bir grup üyesinin yine gruba ya-
zarak arkadaşını önermesiyle gerçekleşmekte ya 
da bazen öneren kişi doğrudan kolaylaştırıcılar-
dan (moderatör) istemektedir. Gruba gelen üye-
lik başvurularının kadın hareketinin yükselme 
dönemlerinde, örneğin bir kampanya ya da pro-
testo eyleminin yürütüldüğü ya da 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’ne yaklaşan zamanlarda ya da 
grupta farklı taraflar arasında canlı tartışmalar 
olduğu dönemlerde arttığı görülmektedir. Ka-
dın hareketinin gündeminin yoğun olduğu böyle 
dönemlerde gruba ayda ortalama 500-1000 arası 
mesaj gelmektedir. Bu sayı yaz aylarında, hafta 

5 Hatta, bu yön değiştirmeden rahatsız olan ve kendisiyle 
bu çalışma için görüşme yapılan bir kurucu üye (Suna), bu 
nedenle bir süre sonra gruptan ayrılmıştır. 

sonlarında ve durgunluk zamanlarında ayda 70-
100 mesaja düşebilmektedir. 

Tamamen gönüllü olarak görev yapan kolaylaş-
tırıcılar, genellikle sadece teknik kolaylaştırıcı-
lık görevlerini yerine getirmektedirler: yeni üye 
kaydı, üyelikten düşenlerin üyeliklerini yenile-
me, üyeliğinde sorun yaşayan üyelerin adresle-
rini kontrol edip çözüm arama vb. Bugüne kadar 
hiç bir üye gruptan kendi isteği dışında çıkarıl-
mamıştır. Araştırmanın yapıldığı Mart-Mayıs 
2006 döneminde yaklaşık 1100 üyesi bulunan 
e-grubun bugünkü üye sayısı 1445’tir. Ancak 
birden fazla e-posta adresi ile üye olanlar ya da 
üye olduğu halde yazışmaları takip etmeyen üye-
ler de bulunmaktadır. Üyelik referans usulüyle 
yapıldığı için, genellikle gerçek ad ve soyad ile 
üye olunmakta, daha nadir olarak da takma isim 
kullanan üyelerle de karşılaşılmaktadır.

Grup kolaylaştırıcılarından Zelal Ayman, Kadın 
Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-
DER), bilişim şirketi Intel ve Hürriyet Gazetesi 
tarafından 30 Mart 2006’da İstanbul’da 2’incisi 
düzenlenen Kadın ve Bilişim Günü’nde Kadın 
Kurultayı e-grubu üzerine yaptığı konuşmada 
grupla ilgili şunları söylemiştir: “Türkiye kadın 
hareketinin son altı yılının sistematik bir tarihini 
burada rahatlıkla bulabiliriz. Kadınların yazılı 
tarihi olmadığı ve kadınların yazma ve teknolo-
jiyle ilişkilerinin zayıflığı göz önüne alındığında, 
elimizdeki kaynağın ne kadar değerli olduğunu 
daha iyi anlarız diye düşünüyorum.”6 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmada İnternet’in farklı kadın gruplarının 
6 Son yıllarda Kadın Kurultayı e-grubu üzerinden örgütlenen 
ve sonuca ulaşan örgütlenme ve eylemlerin birkaçını sırala-
mak gerekirse: Medeni Kanun ve Ceza Kanunu’nda kadınla-
rı ilgilendiren maddelerin kadınların lehine değiştirilmesi, 8 
Mart 2006’da çeşitli basın yayın organlarında yayımlanan ve 
60’tan fazla kadın grubunun imzasıyla çıkan 8 Mart bildirisi, 
TİSK tarafından düzenlenen kadın istihdamıyla ilgili konferan-
sa katılan bir grup kadın tarafından kaleme alınan “kadın ve 
istihdam” konulu eleştirel bir metin ortak imzaya açılması ve 
bu imzalarla beraber gerekli tüm yerlere iletilmesi, AB’nin ka-
dınlarla ilgili projelere daha çok ve kolay başvuru süreçleri ile 
fon aktarmasını talep eden metnin imzaya açılması ve AB’nin 
Brüksel ve Türkiye ofislerine iletilmesi.

politik tartışma süreçlerini nasıl etkilediğini bir 
e-grup üzerinde sınayabilmek için Kadın Kurul-
tayı e-grubu örnek çalışma alanı olarak seçilmiş-
tir. Bu e-grubun seçilmesinde, grubun yapısının 
homojen değil, aksine çok farklı bileşenlerinin 
olması, farklı politik kimliklerin tartışmalarda 
net bir biçimde izlenebilmesi ve araştırmacının 
ilk kurulduğu günlerden bu yana bu e-grubun 
üyesi olması etkili olmuştur. Araştırmaya ilk 
başlandığı dönemde, araştırmanın veri alanının 
Kadın Kurultayı e-grubuna gönderilen yazılı 
mesajlardan oluşması ve bu mesajlar üzerinden 
metin çözümlemesi yapılması planlanmaktaydı. 
Etik kurallara uygun davranmak için, elbette ki 
öncelikle gruba mesaj yazarak gruba araştırma 
hakkında bilgi verilecek, izin istenecekti. An-
cak, zaman içinde grup kolaylaştırıcısı ile yapı-
lan birkaç görüşme sonucunda, dileyen herkesin 
üye olamadığı, referansla üye kabul eden, kamu-
ya kapalı bu e-grubun üyelerinin, iletilerini grup 
dışına çıkmayacağı güveniyle yazdıkları, böyle 
bir araştırma yönteminin kimi grup üyelerini te-
dirgin edebileceği sonucuna varılmıştır. Bunun 
üzerine, araştırmanın neredeyse bütün çerçevesi 
değişmek durumunda kalmış, e-grup üyeleri ile 
yüzyüze ya da e-posta ve telefonla yapılan bire-
bir görüşmeler araştırmanın veri alanını oluştur-
muştur. Mutlu Binark’ın da belirttiği gibi, araş-
tırmacının tartışma gruplarından ya da sohbet 
odalarından tanıdığı katılımcı ile, e-posta ya da 
telefon ile görüşerek, yüz yüze iletişim kurma-
sı gerektiği durumlarda araştırmaya daha etkin 
biçimde katılması istenen kişinin güveninin ka-
zanılması gerekmektedir7. Bunun için de araştır-
macının yapması gereken, katılımcıyı araştırma 
konusu ve amacı hakkında doğru bilgilendirmek 
ve onun kişilik hakları ile mahrem alanına zarar 
verebilecek kullanımlardan kaçınmaktır (2005: 
182). 
Araştırma kapsamında 11 kadınla görüşme ya-
pılmıştır8. Ankara’da bulunanlarla yüz yüze, 
7 Bu araştırmada görüşme yapılan üyelerin biri dışında tü-
müyle daha önceden kadın hareketinden yüz yüze tanışıldığı 
için güven oluşturma süreci hızlıca aşılmıştır.
8 Bu araştırmanın görüşmeleri Mart-Mayıs 2006 tarihleri 
arasında yapılmıştır. Haziran 2006’da grupta yaşanan ve bir 
grup üyenin ayrılmasına neden olan büyük bir tartışma bu 
görüşmelerden sonra gerçekleştiği için görüşmelere yansı-

Ankara dışında yaşayanlarla e-posta üzerinden 
ve bir tanesi ile de telefon ile görüşme gerçek-
leştirilmiştir. Güneydoğu Anadolu’daki kadın 
örgütü temsilcilerinden biri görüşme talebini, 
“kapanmış kimi tartışmaları tekrar açmak is-
tememe” gerekçesi ile reddetmiştir. Görüşme 
yapılacak kişiler belirlenirken, grubun üç kolay-
laştırıcısından birinin olmasına, grubun kuruluş 
aşamasında bulunan ve daha sonra ayrılan bir 
eski üyenin bulunmasına ve gruba üyelikleri de-
vam eden kişiler arasında ise, farklı politik kim-
likler, yaşadığı coğrafya, gruptaki üyelik süresi 
gibi özelliklere göre çeşitli temsiliyetlere sahip 
olmalarına özen gösterilmiştir. Görüşme yapılan 
kişiler, kimliklerinin gizlenmesi amacıyla, bu 
araştırmada takma adları ile anılacaklardır. Ka-
dın Kurultayı e-grubundaki diğer gerçek kişiler-
le olan isim benzerliği sadece tesadüfidir. 9

Görüşme sonuçları betimsel ve yurttaşlık-
aktivizm olmak üzere iki ana başlık altında 
analiz edilmiştir. İlk kategoride üyelerin bu 
e-grupta varoluş nedenleri ve varoluş biçimle-
ri tasvir edilmeye çalışılmaktadır. E-gruba üye 
olma amacı, e-grubun takibi (iletilerin okunma 
sıklığı), yazma ve tartışmalara katılım sıklı-
ğı ve grup üyelerinin profili gibi alt başlıklarla 
yapılmaya çalışılan tanımlarla, bu araştırmanın 
temel olarak merak ettiği sorulara yanıt bulunan 
“Yurttaşlık-Aktivizm” başlıklı bölümün zemini 
oluşturulmaya çalışılmıştır. 11 kişi üzerinden çı-
karılan bu betimsel resim ana hatları ile e-grubun 
tamamı hakkında bir fikir vermektedir. Ancak, 

mamıştır. Tartışma ile ilgili değerlendirme yazıları için Ayşe 
Durukan’ın Amargi Dergisi’nin 2’inci sayısında yayımlanan 
“Kadın Kurultayı’na Güzelleme...Ne Kadınlar Sevdim, Vardı-
lar” başlıklı yazısı ve İlknur Üstün’ün yine Amargi’nin 4’üncü 
sayısında yayımlanan “Muktedir Olmak, İktidar Olmak: 
Devlet Sivil Toplum İlişkisi”  yazısına bakılabilir. 

9  Katılımcılardan Nazan 4-5 ay gibi kısa bir süredir gruba 
üye olduğu, Songül başörtülü aktif bir feminist olduğu, Suna 
grubun kuruluşunda bulunup daha sonra ayrıldığı ve şu an 
üye olmadığı, Arzu Kürt kadın hareketini temsil ettiği, Nuran 
etkin feminist politika içinde yer aldığı, Tülin anarşist ve 
lezbiyen feminist olduğu, Sevgi grubu çok yakından takip 
etmeyen bir feminist akademisyen olduğu, Neşe Kemalist 
feminist olduğu, Süreyya grubun yurtdışında yaşayan bir 
üyesi olduğu, Kâmuran kolaylaştırıcılardan biri olduğu, Pınar 
komünist feminist ve grubun etkin bir üyesi olduğu için 
araştırmaya seçildiler.
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elbette görüşme yapılan bu küçük grubun temsil 
etmekte yetersiz kaldığı ayrıksı örnekler de bu 
e-grupta yer almaktadır. “Yurttaşlık – aktivizm” 
başlığı altında ise grup aidiyetinin tartışmalara 
katılıma etkisi, politik kimliklerin özgür ve açık 
temsiliyeti, e-grupta karşılaşılan dilsel pratikler, 
Kadın Kurultayı e-grubunun Türkiye’deki kadın 
politikasına etkisi, e-grup dolayımlı aktivizm 
konusundaki fikirler ve e-grupların “doğrudan 
demokrasinin” gerçekleşmesinde bir araç olup 
olmadığı irdelenmeye çalışılmaktadır. 

E-GRUBA ÜYE OLMA AMACI 
Araştırmaya katılanların büyük bir bölümünün 
e-gruba üye olma amaçları, “kadın hareketi ile 
iletişimi sağlamak ve kadın hareketinin günde-
minden haberdar olmak” biçiminde özetlene-
bilir. Ancak bu amaçların yanı sıra daha farklı 
nedenlerle gruba üye olanlar da bulunmaktadır. 
Örneğin, Tülin, gazete okumadığı ve televiz-
yon izlemediği için haberleri İnternet’ten takip 
ettiğini, ancak genellikle bir gazetenin İnternet 
sitesine girip haber okumak yerine, kendisini 
ilgilendiren haberleri e-gruplar üzerinden takip 
ettiğini belirtmektedir:

“Medya çok önemli bir şeyi bile mesela haber 
yapmıyor. Mesela Terörle Mücadele Yasası be-
nim için çok önemli ama medya bunu olması 
gerektiği biçimiyle ya da benim karşı duracağım 
biçimiyle vermediği için ben bunu medyadan 
öğrensem, bir şey yok da zannedebilirdim. Yani 
açıp yasayı okumayabilirdim. Ama orda açıp 
okumam gerektiğini algılıyorum.”

Yurtdışında yaşayan Süreyya, Kadın Kurultayı 
e-grubunun kendisi için önemini üç başlıkta top-
lamaktadır. İlki, kadınlarla ilgili pek çok haberi 
İnternet’teki gazetelerden okuyabiliyor olması-
na rağmen, günlük gelişmeleri takip edebilme-
nin e-grubun bir işlevi olarak çok önemli olma-
sı; İkincisi, Türkiyeli ve kadına yönelik şiddete 
karşı çalışma yapan kadın kurumlarının çalış-
malarını takip etmek ve kadın sivil toplum an-
layışının gelişmelerini izlemek açısından önem 

taşıması; üçüncü neden ise, “bu gelişme içinde 
inatçı ve gelişmeye karşı duran uçları seçmek 
ve nedenlerini düşünmek, kadın çalışmalarını, 
tarihi öncelikli alan bir yaklaşımla izleyebilmek 
açısından önemli. Yani kısaca kritik etme imkânı 
veriyor” olmasıdır.

Nuran, Kadın Kurultayı e-grubunda kendisini en 
çok heyecanlandıran ve işlevsel gördüğü nokta-
nın, Türkiye’de kadınla ilgili politik gündeme 
dâhil olma noktasında bir dinamizm yaratması 
olduğunu vurgulamaktadır. Gruba üye kadınlar, 
başka insanları, başka kanalları harekete geçire-
bilmekte:
“Ortak bir gündem belirlenip ortaklıklar yaka-
lanabiliyor, bu ortaklıklar Türkiye’nin politik 
gündemine müdahil olma özelliği taşımayabilir 
ama bunun kendisi çok değerli, zaten bu kadar 
eleştirdiğim halde ayrılmamamın nedeni bu. 
Böyle bir işlevi var, bu reddedilemez.” 

Arzu, grupta bulunma nedenlerini şöyle sırala-
maktadır: 
“ Türkiye’nin bir sürü kentinden ve yurt dışın-
dan, ABD’sinden Kıbrıs’ına kadar, Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinden kadınlar üye. Onlarla en ko-
lay, en ucuz, en ekonomik, en hızlı iletişim ağı. 
Bu bulunmaz bir nimet aslında...Birbirimizden 
de haberimiz oluyor, mesela, Türkiye’nin çok 
farklı bir kentinde yapılan bir kadın faaliyeti 
anında yansıyor, bunlardan haberdar olmak çok 
önemli bir şey. Ya da bir telefona, bir adrese, bir 
iletişime ihtiyacın oluyor, anında yanıt geliyor 
birilerinden, yani o yönden çok hoş bir şey...Her 
şeye rağmen, tüm farklılıklara rağmen, öyle bir 
dayanışma var.” 

Neşe ise, gruba üye olma amacını şöyle açıkla-
maktadır: 
“Kadın konusu benim için önemli bir konu. Bu 
konuda iyileştirici, ileri götürücü, kazanımlar 
sağlayıcı bir şeyler yapılacaksa tek tek bireyler 
olarak değil, güçlerin birleştiği bir topluluğun 
daha etkili olacağına inanıyordum. Bu nedenle 
üye oldum. Aradığımı her zaman bulamadım. 
Çoğu kez ‘burada ne işim var’ dediğim oldu.”

E-GRUBUN TAKİBİ 
Gruba gönderilen iletiler, araştırmaya katılanlar 
tarafından genellikle sık okunmakta, e-grup cid-
di bir şekilde takip edilmekte, ancak, üye öne-
risi ya da imza kampanyalarına katılım konulu 
iletiler okunmadan silinmektedir. Zaman kısıtı 
üyelerin büyük bölümü için bir sorun olduğun-
dan daha çok özel olarak ilgi duyulan konular, 
gündemde olan konularla ilgili iletiler ve “ne 
söylediği merak edilen” kişilerin iletileri takip 
edilmektedir. Kimi durumlarda politik tercihler 
bazı iletilerin okunup okunmamasını belirle-
mektedir. Günde birkaç kez mesajları okuduğu-
nu söyleyen Neşe, gelen iletiler arasında eleme 
yaptığını söylemektedir: 
“Yapmıyorum dersem yalan olur. Özellikle gru-
ba siyasetin karıştığı10  dönemlerdeki kampanya 
mesajlarını okumamak ya da silmek gibi.Ör-
neğin Eren Keskin’e Altaylı tarafından yapılan 
saldırıda hem mesaj yazdım hem kampanyayı 
destekledim. Aynı Eren Keskin için son kam-
panyaya katılmadım. Mesajların çoğunu oku-
madan sildim. Çünkü Keskin bir eylem yapmış-
tı, sorumluluk kendisindeydi. (Bana mı sordu?) 
Arkasında durmalı.”11

10 Kadın hareketinde yer alan kadınların, kadınla ilgili politika 
üretme süreçlerinde aktif olarak yer aldıkları ve/veya bu sü-
reçlerde birçok protesto gösterisi, basın açıklaması vb. politik 
eyleme katıldıkları halde, yapılan şeyi politika dışı görmeleri, 
“erkeklerin yaptığı” siyasetle kadın hareketini birbirinden çok 
ayrı yerlere koymaları ve bu siyasetin kadın hareketindeki tar-
tışmalara etki etmesini “kadın hareketine siyaset karışması” 
olarak tanımlamaları sıkça görülmektedir ve ayrı bir yazının 
konusudur. 
11 Demokrasi, politika, örgütlülük, kadın hareketi ve İnternet 
gibi konular bir araya gelince Kadın Kurultayı’nda konuşulan 
konuların güncel göndermelerine ve kadınların hangi tür poli-
tik içeriklere, ne tür tavırlarla yaklaştıklarına gösterge sunabil-
mek amacıyla bundan sonra dipnotlar kullanılacaktır. “İnsan 
hakları aktivisti ve Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Kar-
şı Hukuki Yardım Bürosu’nun kurucusu Avukat Eren Keskin, 
2002 yılında Almanya’da gerçekleşen “Kadın Hakları, İnsan 
Hakları mıdır?” başlıklı bir konferansa katıldı. Bu konferans-
ta büroya başvuran 222 kadının tanıklığından yola çıkarak, 
devlet kaynaklı cinsel şiddetle ilgili çeşitli verileri kamuoyuyla 
paylaştı. Bunun üzerine “ordunun manevi şahsiyetine hakaret 
ettiği” gerekçesiyle Eren Keskin hakkında suç duyurusunda 
bulunuldu. Açılan dava, 2006 Mart’ında Eren Keskin’in 10 ay 
hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlandı. Mahkeme, hapis 
cezasını 6000 YTL para cezasına çevirdi. İfade özgürlüğü ihlal 
edilen Eren Keskin, bu para cezasını ödeyerek özgürlüğünü 
satın almayacağını açıkladı.” (www.erenkeskinedestek.org) 
Aynı günlerde o dönem Hürriyet köşe yazarı olan Fatih Altaylı, 
Radyo D’de yaptığı radyo programında “Ben bu Eren Keskin’i 
ilk gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim...

Bu örnekte de görüldüğü gibi, politik gündem-
deki gelişmeler Kadın Kurultayı’ndaki farklı 
politik kimliklerin karşı karşıya gelmesine ne-
den olmakta, hararetli tartışmaları kışkırtma-
dığı durumlarda, en hafifinden, konuyla ilgili 
mesajların görmezden gelinmesine yol açmak-
tadır. Kadın Kurultayı e-grubunda, araştırmaya 
katılanların da belirttiği gibi, “sessiz çoğunluk” 
daha fazladır. Görüşmelerden çıkan sonuçlara 
göre, bunun çeşitli nedenleri bulunmaktadır.  İlk 
nedenlerden biri yazma alışkanlığının olmama-
sıdır. Türkiye’de sözlü kültürün yazılı kültüre 
oranla çok daha gelişmiş olması, yazan kişilerin 
sayısının az olmasında paylaşılan bir ortak ne-
den olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra, ka-
dınların yazma konusunda erkeklere oranla daha 
çok sıkıntı duyduğu, yazmanın zorlayıcı olduğu 
da ifade edilen nedenlerden biridir. Bu nedenle 
grupta “izleyici kitle”nin yazanlara göre daha 
kalabalık olduğu düşünülmektedir. Örneğin 
Neşe, gruba sık yazmanın grubu önemsemenin 
bir göstergesi olduğunu ifade ederken, kolay-
laştırıcı Kâmuran da yazmak konusunda sıkıntı 
yaşadığını söylemektedir: “Bende beyaz kağıt 
fobisi var mesela, pek yazı yazamam ama gruba 
yazıyorum sohbet eder gibi.” 

Nazan ise yazıyla arasındaki yabancılaşmayı 
şöyle ifade etmektedir: 
“Yazdığım zaman yabancılaşıyor o bana. Ya da 
tam ifade etmemiş oluyorum. Karşımdaki insan 
bundan ne anlayacak gibi kaygılarım olabiliyor. 
Birçok kadının da böyle bir kaygısı var. Bu biraz 
da kadın olmakla alakalı bir şey. Mesela erkek-
lerin böyle bir şeyi yok.”

Eren Keskin bana niye cinsel tacizde bulunmuyorsunuz de-
mek istiyor, manyak mıdır nedir?” gibi ifadeler kullandığı için 
kadın örgütlerinin yoğun protestosuyla karşılaşmıştı. (http://
www.bianet.org/2002/04/20/haber9375.htm) 2002 yılında 
Kadın Kurultayı e-grubundaki kadınların ve kadın örgütlerinin 
yoğun kampanyaları ve destekleri sonucu kamuoyu oluşmuş, 
Fatih Altaylı Basın Konseyi’ne şikayet edilmiş ve kınama cezası 
almıştı. Ayrıca Altaylı, İHD’nin suç duyurusu üzerine açılan da-
vada ceza almış; Keskin’in açtığı tazminat davası sonucunda 
da tazminat ödemeye mahkum edilmiştir (http://www.bianet.
org/2006/03/20/76172.htm). 
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Edebiyat eleştiri yazını, erkekler tarafından 
yazılmış, kadınların yazıyla duygusal bir ilişki 
kurdukları, analitik yazılar yazma konusunda 
“doğaları gereği” yeteneksiz oldukları, o neden-
le ancak romans yazabilecekleri yollu yorum-
ların yer aldığı metinlerle doludur. Kadınların 
“yazma” edimi ile sorunlu ilişkilerinin toplum-
sal cinsiyet temelli nedenleri bu tür metinlerde 
elbette göz ardı edilmektedir. Oysa, feminist ba-
kış açısına sahip araştırmalar göstermektedir ki, 
toplumsal cinsiyet ideolojisi, hemen her alanda 
olduğu gibi kadınların yazma edimiyle de önüne 
psikolojik ve toplumsal engeller koymaktadır. 
Alfabe yazısı, ataerkil iktidarların sivil ve din-
sel düzenlemeleriyle tarihsel olarak bağlantılıdır 
(Irigaray 2006: 55). Genel olarak sanat alanında 
ve özel olarak edebiyatta da toplumsal çatışma-
ları içermediği düşünülen sanat kavramlarının 
çoğu ırkçılık, Avrupamerkezcilik, sınıfsal ay-
rımcılık, sömürgecilik gibi cinsiyetçilikten de 
yoğun biçimde beslenmektedir (Shiner,  2004). 
Nuran, kendisi de dâhil, belli bir yaşın üzerinde-
ki kadınların teknolojiyi kullanım oranının çok 
düşük olduğunu söylemektedir:

“ [E-grupta] Yazı yazabiliyorum ama e-grup 
kurmaya kalktığımda, dışardan rahatlıkla giri-
lebilir e-gruplar kurduğumu girdiklerinde fark 
ettim. Bunu genç bir arkadaşımla halledebil-
dim...Ki benden daha yaşlı kadınların durumu 
benden de vahim...Kadın Kurultayı’na bakıyo-
rum, bildiğim kadarıyla genç kadınlar da var 
ama benim fi tarihinden bildiğim, yaşı büyük 
kadınlar da var. Zorlandıklarını biliyorum. Ka-
dın Kurultayı’ndaki kadınlar bir şekilde başka 
kadınların desteğini almış, bu olanaklara sahip 
olabilmiş. Yani orda yazıyı yazıp, “gönder”e 
basabiliyor. Çok büyük hatalar yapıyoruz tabii. 
Ben sürekli birilerini arayıp bu nasıl oluyordu 
diye soruyorum.”

Grubun yeni üyelerinden Nazan’ın tartışmala-
ra çok fazla katılmamasının nedenlerinden biri, 

bilgisayarla ve İnternet’le çok rahat bir ilişki ku-
ramamasıdır12: 
“Teknoloji daha çok erkek alanı gibi görülüyor 
ya hani, sonuçta erkeklere ait bir alan, kadınlar 
daha sonradan buna dahil olmuşlar, her şeyde 
bunun yansıması var. Bilgisayar kullanma ya da 
bilgisayara sahip olma bile kadınlar için daha 
geç...Ben 32 yaşındayım ve toplasan son bir yıl-
dır bilgisayarı kullanıyorum aslında, sadece açıp 
kapamasını biliyordum. Kendi bilgisayarım hala 
yok. Çok kadın da böyle, ki bu gruptaki birçok 
kadın üniversite mezunu, iş-güç sahibi ve anla-
dığım kadarıyla da bu olanağa sahip kadınlar...
Kadınlar için yeni bir alan ama özellikle de yeni 
nesil aslında bunu özellikle de büyük şehirlerde 
daha fazla kırmış durumda.”13

Grubun kuruluş aşamasında yer alan ve dört-beş 
yıllık üyelik döneminden sonra gruptan kendi 
isteğiyle ayrılan Suna’ya göre, gruptaki yaklaşık 
1100 kadının 20-25’i ve genellikle aynı insanlar 
yazmakta. Suna, kadınların teknolojiyle ilişkisi-
nin sorunlu olmaması gerektiğini şöyle açıkla-
maktadır: “kadınların mekanik aletlerle ilişki-
sinin aslında kötü olmaması gerekir, elektrikli 
ev aletlerinden bir rahatlık var çünkü.” Suna’ya 
göre, yazan kişilerin sayıca azlığının bir nedeni, 
bir kısım insanın e-grubu sadece haber almak 
için kullanmasıdır.

Kadın Kurultayı e-grubunda yazmayı engel-
12  Bu noktada ikinci olarak, kadınların teknolojiyle kurdukla-
rı ilişkilere bakılmalıdır. Teknolojiyi ve günümüzde de özellikle 
bilgisayarı deneyimlemenin kadınlarda stres yarattığı çeşitli 
araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Bu “teknostres”in yanı 
sıra, “teknofobi”  olarak adlandırılan ve kısaca teknolojiyi 
kullanma korkusu olarak tanımlanabilecek psikolojik engel, 
ağırlıklı olarak kadınlarda ve yaşlılarda gözlemlenmektedir. 
Enformasyon teknolojilerinin erkeklere yönelik olduğu ve 
erkeklerin araçları oldukları, bu nedenle kadınların başarılı ve 
etkin bir şekilde teknolojileri kullanamayacakları şeklindeki 
önyargı “bilgisayar endişesi” (computer anxiety) üzerine 
temellenir (Damarin’den akt. Binark 1999:88). Matematik 
korkusu da benzer bir korkudur. Bu korkuların temelinde, 
cinsiyetçi ideolojinin kadınlara ve erkeklere atfettiği toplum-
sal roller ve toplumsal cinsiyet kimlikleri yatar. Bu ideoloji 
toplumsallaşma sürecinde kadınları ve erkekleri farklı araçla-
ra yönlendirmektedir. Orta ve yüksek öğrenim kurumlarında 
kız öğrencilerin matematik ve fen derslerine karşı duydukları 
korku cinsiyetçi pratiklerin bir sonucudur (88-89).  
13 Görüşmelerden yapılan alıntılardaki yazım yanlışları, ifade 
bozuklukları, özgünlüğü bozmamak kaygısı ile, anlamayı çok 
güçleştirmediği sürece değiştirilmemiş, aynen korunmuştur.

leyen nedenlerden üçüncüsü de katılımcının 
kendini mesaj yazacak kadar bilgili, birikimli 
ya da yetkin hissetmemedir. Bu durum tahmin 
edileceği üzere, hem yazma sıkıntısı yaşayan 
kadınların kendilik algılarından hem de gruptaki 
tartışma ortamının “daha bilgili/birikimli, daha 
deneyimli” kadınlarca egemenlik altına alındı-
ğı düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, 
Tülin’e göre, e-grupta kadın hareketi içinde de-
neyimli olanlar ve bilgi birikimi daha fazla olan-
ların istemeden yarattığı bir iktidar, bir hiyerarşi 
vardır ve bu da kimi kadınların rahat yazmasını 
engellemekte, büyük bir çoğunluk yazılan ileti-
lerin hepsini okumakta, ama yazacak, kendini 
tanıtacak özgüveni bulamamaktadır: 
“Zaten orada bazı kadınların baskın biçimde sü-
rekli yazması sessizliğin de çoğalmasına neden 
oluyor. Fırsat verilmediğini de düşünüyorum 
ben. Bence o yazmayan çoğunluk özgüvensiz-
likten ve nasıl yazacağını bilmemekten yazmı-
yor. Yani orda o kadar akademik ve şey bir dil 
kuruluyor ki, bilgiç diyebilir miyim, yani doğru 
kelime bu değil ama, mürekkep yalamış bir dil 
kuruluyor. İnsanları yazmaktan uzaklaştırıyor, 
ben büyük bir çoğunluğun onları okuduğunu 
düşünüyorum.”

Tülin, kadın hareketi içinde saygınlık kazanmış 
ve deneyimleri olan kadınların görünmeyen bir 
kabul edilişi olduğunu ve istemeden de yaratmış 
oldukları bir hiyerarşinin olduğunu düşünmek-
tedir: 
“Yani bazılarının sözüne güveniliyor, bazıları 
uzlaştırıcı gibi. O konuştuğu zaman sular du-
ruluyor gibi. Bunun yaşla değil statüyle ilgili 
olduğunu düşünüyorum, deneyim anlamında 
statüyle ilgili olduğunu düşünüyorum, hatta ve 
hatta, bildiğimiz anlamda statü, ekonomik sta-
tü. Akademisyenlerin dinleniliş şekliyle, onlara 
verilen reflekslerle diğer insanlara verdiğimiz 
refleksler farklı.”

Songül’e göre de, “tartışmalarda tarafsan, bir 
kere yazma pratiğinin, kendini yazarak ifade 
etme gücünün olması gerekmektedir: “Çünkü 
oraya yazan kadınlar genelde bir birikimi olan 

kadınlar.” O nedenle yazı dilini iyi kullanama-
yan kadınlar izlemeyi tercih etmektedir. Bu “ko-
nuşan” kadınlar ayrıca dinleyenlerin söyleye-
ceklerini dile getirdiği/getirebildiği için, grupta 
sessiz kalan kadınların konuşmaya ihtiyaç duy-
muyor olabilecekleri de düşünülmektedir.
Arzu ise akademisyen kadınların e-grupta bile-
rek ya da bilmeyerek kurdukları iktidara şöyle 
değinmektedir: 
“Türkiye’de bir de akademi meselesi var. Yani 
akademisyen kadınların hakikaten bilgi iktidarı 
var, en azından öyle görünüyor. Bu, daha çekin-
gen, daha kısa, daha ürkek konuşma ya da hiç 
konuşmama şeklinde yansıyor...Aslında çift ta-
raflı bir şey bu. Hem onların da yarattığı bir şey 
var hem toplumda da böyle bir şey var zaten. 
İsminin başında Dr. ya da Prof. olunca insanlar-
da önden ‘bu çok bilir’ gibi bir şey oluyor zaten. 
Karşılıklı bir şey, akademisyenlerin kendisi de 
yaratıyor bunu. Onlar da çok masum değil.” 

Süreyya, çok yazarak grupta bazı kadınların ses-
sizleşmesine neden olmak istemediği için 2006 
Ocak ayından bu yana gruba sık mesaj yazmadı-
ğını söylemektedir: 

“Üye sayımız artmasına rağmen yazışmalara 
katkısı olanların sayısında bir artma olmadı. Bu 
devrede kendi kendimle yüzleşmek zorunda kal-
dım. Biz ilk üyelerin sesleri, görüşleri ki bizler 
biraz daha yaşlı bir gruptuk, yeni üyelerin sesle-
rini acaba ne kadar bastırıyor diye kendi kendi-
me sordum. Ciddi çıkışlarımız, kesinleşmiş tav-
rımız, benim kişisel olarak radikal feminist gö-
rüşlerim acaba ne kadar baskıcı idi? Acaba genç 
kadınlar benim sesim dolayısıyla mı yazmaktan 
çekiniyorlar diye kendi kendimi sorguladım. 
Buna rağmen yazmaya devam ettim; çünkü biz 
iki-üç kişi yazmasak kimse yazmayacaktı. Ga-
liba kendi kendimle, yazılmasa bile okunuyor 
diye barışık olmaya çalıştım.”

Suna’ya göre yatay haberleşme zannedilen 
e-grup üzerinden haberleşmesi bazı insanlarla 
hiç haberleşememe haline geliyor: 
“Elektronik haberleşme kendisine atfedilen ulvi 
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özellikleri, yataylaştırıcı, kararların herkes tara-
fından alınması, o herkesin tarifine bağlı olarak 
taşıyor ya da taşımıyor ya da herkesin tarifine 
bağlı olarak eşitsiz, bazı küçük herkesler, büyük 
herkesler şeklinde konumlandırıyor.”

Son olarak kolaylaştırıcı Kâmuran da grupta hiç 
yazmayanlar olduğunu ve kendisi sık yazdığı 
için çok rahatsız olanlar bulunduğunu söyle-
mektedir: 
“Ben bazen kendimi kapatıyorum. Bazı kadın-
ların konuşması, bazı kadınları engelliyor. Her-
kesin ilgi alanı, canını yakan konu farklı oluyor. 
Hiç yazmamış bir kadın mesela göğüs kanseri 
olunca bir iki satır yazıveriyor oraya....‘Ben 
grupta Atatürk diyemiyorum, ne zaman burada 
Atatürk desem başıma üşüşüyorlar’ diyor birisi 
mesela. Çok bilgili ve çok yazanlar oluyor. Bun-
lar bazen kendini çok geriye çekiyor.” 

Grup Üyelerinin Profili 
Yukarıdaki açıklamalarda da görüldüğü üzere, 
gruba düzenli yazan kadın sayısı az olduğu için, 
sık yazan kadınların grubun profilini tam olarak 
yansıtıp yansıtmadığından emin olunamamakta-
dır. Genel olarak dünyada ve Türkiye’deki yok-
sulluk bilgisayar ve İnternet’e erişimi engellediği 
ve bu e-gruptakiler bu erişim olanaklarına sahip 
olmaları bakımından seçkin bir grubu temsil et-
tiği için, grubun Türkiye profilini tam yansıttığı 
söylenemez. Grup profili konusunda kolaylaştı-
rıcılar daha rahat bilgi verebilmektedir. Bununla 
birlikte, katılımcılara grubun profili hakkında da 
soru sorularak e-grubun zihinlerindeki resmi an-
laşılmaya çalışılmıştır. Arzu’ya göre, sadece bil-
gisayar kullanmasını bilen kadınlar bu e-gruba 
üyedir. Kendini Türkiye’nin doğu ve güneydo-
ğusunda yıllarca siyaset yapmış biri olarak ta-
nımlayan Arzu, o kesimden çok az kadının ya 
da oralardan da belirli birkaç kişinin gruba gelen 
iletilere ulaştığını söylemektedir: “Çünkü bilgi-
sayar Türkiye’de kadınlara zor ulaşmış bir şey. 
Erkeklerin de ulaşımı çok zor. Yeni genişliyor, 
yayılıyor, okuma yazma problemi olan bir mem-
leket.” “İç Anadolu, Karadeniz ve Türkiye’nin 
birçok yerinde kadın örgütlülüğü olmadığı için” 

bu bölgelerin Kadın Kurultayı’nda temsil edile-
mediğini belirten Arzu’ya göre: 
“Gruba üye olmadan önce onların örgütlenme 
kültürünün genişletilmesi, kadın dayanışma ru-
hunun genişletilmesi falan lazım. Başka bir ör-
gütlülükten sonra bu gelir. Bu [Kadın Kurultayı 
e-grubuna üye olmak] üst bir şey bence. Onun 
için o bilinç düzeyi gelişecek ki, öyle bir gele-
nek oturacak da ondan sonra sen demesen de 
üye olurlar zaten.” 

Grupta yürüyen tartışmalar veya düzenlenen 
kampanyalar da grup profili üzerinde ani deği-
şikliklere yol açabilmektedir. Gruptan toplu şe-
kilde ayrılanlar veya toplu halde üye olup kam-
panyalara destek verenler, hararetli tartışmalara 
katılanlar olmaktadır. 

Songül’e göre 1100 üyeden tartışmalara aktif 
katılan yirmi üye, kadın hareketinin profilini bir 
şekilde temsil ediyor, çünkü aşağı yukarı her ke-
simden konuşan bir kadın bulunuyor:
“Oradaki kadınların hepsinin belirgin bir poli-
tik duruşu var...Politik bir duruşu olmayan bir 
kadın yok. Daha çok sol ve feminist bir duruş 
var. Ama Türkiye profilini yansıttığını düşün-
müyorum. Çünkü Türkiye’nin çok büyük bir 
kesimi apolitik. O anlamda, Türkiye’deki kadın-
ların çok küçük ve pratikte de siyasal çalışmalar 
yapmış ve yaşlı bir kesiminin orada olduğunu 
düşünüyorum. Genç insanların çok az olduğunu 
düşünüyorum ya da konuşan kadınlar en az kırk-
lı yaşlarda veya daha üstü.”

Tülin ise grubun en sağcısından en solcusuna, 
İnternet ve bilgisayar kullanabilen, bir şekilde 
eğitim görmüş, okuma yazma bilen ve teknolo-
jik olanaklara ulaşabilen, yani elit kadınlardan 
oluştuğunu söylemektedir:

“Gerçek yaşamın tam tersi...Biz bir fanusun için-
de gibi, elit bir grup kadın, oturuyoruz ve hayatı 
kendimizin gördüğü gibi zannediyoruz. Oysa ki 
sokaktaki hayat bunun tam tersi ve belki de böy-
le bir grubun oluşmasının nedeni de o. Bir avuç 
insanın, sokakta hiçbir şekilde kendi sözünü 

üretemeyen ve bastırılan kadınların biraya gelip, 
birlikte mücadele edebiliriz, yani bu grubun ku-
rulma nedeni de o olabilir. Biz sokakta çok fazla 
yokuz zaten ya da sözümüz geçmiyor.”

Grup üyelerinin yaş dağılımına ilişkin tahminle-
ri ise birbiriyle zıtlık gösterebilmektedir. Ancak 
ilginç biçimde, kendini ileri yaş grubuna ait his-
sedenler grupta gençlerin çoğunlukta olduğunu 
düşünürken, genç üyeler ise yaşça ileri ve dene-
yimli kadınların grupta daha yoğun bulunduğu-
nu düşünmektedir. Orta yaş grubunda bulunan 
Arzu’ya göre, e-grupta gençler sayıca daha fazla 
ve “Genç kesim daha atak, daha canlı, dinamik, 
daha çok söyleyecek sözü var” iken, yaşça genç 
olan Sevgi’ye göre, hem yaşça daha ileri hem 
de “Kendi durdukları yerleri olan ve e-gruba 
üye olacak kadar bilgisi olan kadınlar. Orta sı-
nıf, feminist ya da feminizme yakın kadınlar. Ne 
olurlarsa olsunlar bir fikri olan kadınlar” grupta 
ağırlık taşımaktadır. Neşe’nin grup profiline iliş-
kin ayırt edici düşünceleri ise şöyledir: 

“ Buradaki profilin, sürekli mesaj yazanları kas-
tediyorum, Türkiye’deki kadın profili ile aynı 
olduğuna inanırsam, hareketi terk etmem gere-
kir. Neyse ki değil. Bir yerlerde bir avuç da olsa 
gerçek feministler var ve ben onları bulma umu-
dumu kaybetmiş değilim.”

Gruptan iki kez kendi isteğiyle ayrılıp bir süre 
dinlenmek isteyen Pınar’a göre, Kadın Kurulta-
yı e-grubu kendisine feminist diyen çok sayıda, 
farklı geçmiş ve yaşantılardan gelen kadının bu-
luşma noktasıdır: “Profili çok çeşitli buluyorum, 
bence Türkiye’nin eylemci kadın profilini yansı-
tıyor.” Grubun kolaylaştırıcısı Kâmuran ise elle-
rinde somut bir grup profili verisi bulunmadığını 
söylemektedir:
“Web’den başvurularda form dolduruluyor. Her 
yaştan, her eğitim düzeyinden, her şehirden, 
her politik görüşten kadın üyemiz var. Avukat, 
eczacı, her meslekten. ABD’den bir sürü profe-
sör var, onlar genelde izliyor. Türkiye’nin adını 
bilmediğim bir sürü ilçesinden, Avustralya’dan, 
Avusturya’dan, İsveç’ten üyeler var. ANAP’lılar, 

Arı Grubu, Başkent Kadın Platformu, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi çevresinden üyeler var. 
Milletvekilleri, lezbiyenler, Öteki-Ben’den lez-
biyenler, anti militarist feministler, ekofeminist-
ler, anarşistler var.” 

YURTTAŞLIK – AKTİVİZM

Grup Aidiyetinin Tartışmalara Katılıma Etkisi
Görüşmeler sırasında dikkat çekici noktalardan 
biri, gruba daha çok aidiyet hisseden üyelerin, 
grubun etkinliğini, tartışma ortamının demok-
ratikliğini daha yücelterek anlatmaları olmuş-
tur. Tersten bakıldığında, e-gruptaki tartışma 
ortamının demokratik olduğunu düşünenler, 
tartışmalarda daha etkin olabilmektedirler.  Tü-
lin, sanal ortamın hem yabancılaştıran hem de 
yakınlaştıran bir işleve sahip olduğunu vurgula-
maktadır: “Kadın Kurultayı’nda tanıştığım bir 
sürü insanla gerçek hayatımda iletişim kurdum, 
yazdıklarımız yakınlaştırdı bizi ve bunu gerçek 
hayata taşıyabildik.” Kendini gruba ait hisset-
mediğini belirten Tülin ayrıca, grupta kurulan 
“ahbap-çavuş” ilişkilerinin kendisini yazmaktan 
alıkoyduğunu belirtmektedir: 
“Kendimi oraya çok ait hissetmeme nedenle-
rimden biri ortaklık konusunun sadece kadınlık 
olması...Daha kendime benzeyenlere yakınlık 
duyuyorum...Bazı insanlar bazı insanlarla ya-
zışırken öyle samimi, öyle direkt, arkadaş gibi, 
dost gibi kuruyorlar ki, hani onlar aralarında ko-
nuşuyorlar ve sen de kenardan laf atıyorsun gibi 
bir duyguya kapılıyor insan. Ama bunun gerçek 
hayatta böyle olmadığını biliyorum. Mesela İn-
ternet üzerinden tanıştığım ve sonra yüzyüze ta-
nıştığım insanlardan bana şimdiye kadar hiç kötü 
bir dönüş olmadı. Bana, seninle tanışmayı çok 
istiyorduk dediler. Aslında bana cevap verilme-
diği için kendimi kenarda hissediyordum, oysa 
onlar kafalarında bir yere koyuyorlar ve kendi-
lerince bir yakınlık kuruyorlar. Ama İnternet’te, 
sanal bir ortamda bunu hissetmiyorsun, yüzyüze 
görüştüğünde yaşayabiliyorsun. 
Ben kendimi kendini bir yerde ifade edemeye-
cek bir insan olarak görmüyorum ama benim 
bile oraya çok az yazmama neden oluyor. Sanki 



XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

278

XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

279

bir grup insan birbirini ağırlıyor da, biz de misa-
fir odasındayız gibi...”

Songül, gruba aidiyetle ilgili hissetiklerini şöyle 
anlatmaktadır: 
“Çok nadir yazıyorum. Çünkü kendimi o gruba 
ait hissedemiyorum. Gruba yeni girdiğim sıra-
larda, yazdığım bir şeye bir arkadaştan rencide 
edici bir yanıt geldi. Mesela başörtüsüyle ilgi-
li bir tartışma vardı. Ona uzun uzun cevaplar 
yazdım, uzun uzun karşılıklar geldi. Hatta bir 
Kurban Bayramı’nda ben burada çalışıyordum, 
gitmedim bir yere, başka bir arkadaş da evde 
çalışıyormuş, öyle mesaj gönderdi. O tür yani 
empatik şeylerimiz de var. Ama kendimi oraya 
mesaj yazma konusunda çok istekli bulmuyo-
rum. Çünkü o kadar farklı bir gündem ki benim 
gündemim, belki elektronik ortam olduğu için, 
belki o kadınlarla karşı karşıya olsam, daha ya-
kın hissedebilirim….Kadın Kurultayı’nda da 
kendimi izleyici olarak hissediyorum, katılımcı 
olarak hissetmiyorum. Belki aynı frekansta az 
insan olduğu için...Bir arkadaşla frekanslarımız 
çok tutuyordu, onunla arkadaş, dost olduk son-
ra. O Kurultay’dan ayrıldı. O da çok güzel şey-
ler yazdı, ama hiç ses gelmedi. O hassasiyetler 
kimsede bir yankı bulmadı. Artık zaman kaybı 
olarak gördü Kadın Kurultayı’nı ve çıktı. Biz 
hem mailleşiyoruz, hem telefonlaşıyoruz, çocu-
ğu oldu, İstanbul’da yüzyüze görüştük.”

Songül’ün gruba kendini ait hissetmeme nedeni-
nin, Kurultay’daki Kemalist kadınların başörtü-
sü tartışmalarında sert tepkiler göstermesinden 
mi kaynaklandığı sorulduğunda, Songül görüş-
lerini şu şekilde açıklamıştır: 
“Yoo, onlara alışkınız biz. Başka toplantılarda 
da onlarla karşılaşıyoruz ve bir şeyler duyu-
yoruz. Onları duymak bizi yaralamıyor artık, 
onlara karşı bir şey geliştirdik. Kişisel olarak, 
birisiyle iyi bir ilişkim olması için onun beni ka-
bul ettiğini hissetmem lazım, insan olarak varlı-
ğıma saygı duyduğunu hissetmem lazım. Bu his 
gerçekleşmediği zaman kendimi izleyici olarak 
hissediyorum, katılımcılık isteğim olmuyor. 
Bu sitede kendimi hala yabancı hissediyorum. 

Ki ben birçok imza kampanyasını destekledim, 
Eren’in [Keskin] kampanyasını destekledim. 
Trabzon’da bir avukat mini etekli kadınlar hak-
kında dava açmıştı, onları destekledim. Mardin 
Kadın Platformu’nun bir deklarasyonu vardı, 
hatta bir sürü düzeltmeler yaptım gönderdim. 
Böyle birçok şeyi de yazdım, katıldım. Ama çok 
böyle aman bir şiir yazayım göndereyim, bugün 
şöyle bir şey hissettim paylaşayım demiyorum. 
Mesela şimdi başörtüsü tartışması var, ben daha 
hiç bir şey yazmadım. Sadece bir şeye sinir ol-
dum, içinden Atatürk geçen hikayesne14, ona bir 
tepki göstermek ihtiyacı hissettim. Benim dı-
şımdaki insanların tartışması daha çok hoşuma 
gidiyor, takip ediyorum zevkle.” 

Grup aidiyetini engelleyen nedenlerden birini 
kendini güvende hissetmeme oluşturmaktadır. 
Örneğin Tülin, kendini feminist bir grupla ko-
nuşurken hissettiği gibi güvende hissetmediğini, 
yargılanacağını hissettiğini ifade etmektedir. 

POLİTİK KİMLİKLERİN ÖZGÜR 
VE AÇIK TEMSİLİYETİ 
Kadın Kurultayı e-grubunda politik kimlikler 
genellikle rahat ve özgür bir biçimde ifade edil-
mekte, ancak daha temkinli yaklaşan gruplar da 
bulunmaktadır. Örneğin Arzu’ya göre, türbanlı-
lar kendini ifade etme konusunda daha çok sıkın-
tı yaşıyor, Kadın Kurultayı’nda sözlü saldırılarla 
karşılaştıkları için, kadın hareketi içinde olduğu 
gibi e-grupta da ürkek davranıyorlar. Arzu’ya 
göre lezbiyenler de gru içinde gizlenmektedir. 
Grupta lezbiyen kimliğini gizlemeyen Tülin, 
eşcinseller içinde cinsel kimliğini açıklamaktan 
14 Görüşmenin yapıldığı günlerde gündemde olan bir tar-
tışma, 24 Nisan 2006 tarihinde “Afife Jale Tiyatro Ödülleri 
Töreni”nde müzikal komedi dalında ödül alan tiyatrocu Ali 
Poyrazoğlu’nun yaptığı konuşma idi. Poyrazoğlu’nun Kadın 
Kurultayı e-grubuna da yansıyan ve gruptaki Kemalist kadın-
larla diğerlerini karşı karşıya getiren konuşması şöyleydi: 
“ T.C. parasının sahte olup olmadığını anlamak için parayı ışı-
ğa tutar ve üstünde Atatürk resmini görmeye çalışırsınız.Para 
sahte değilse Atatürk’ün resmini görürsünüz...Bazı adamların 
ne mal olduğunu anlamak için,onları kaldırıp ışığa tutup ba-
kacaksınız, içinden Atatürk geçiyor mu, geçmiyor mu diye..
İçinden Atatürk geçmeyen adamlara paye vermeyiniz.Cumhu-
riyete yakışır yaşam biçimlerine sahip çıkınız”. (www.teknick.
com/forum)

daha çok çekindiğini ifade etmektedir:
“ [Grupta] şimdiye kadar eşcinselliğe dair bir 
kaygı duymadım. Ben eşcinseller içinde kendi-
mi deşifre etmeye daha çok korkuyorum. Kaos 
GL’yle15 ilgili duyuruları ilettim, eşcinsellik 
konusunda bir şey söylemem gerekiyorsa söy-
ledim, kendi deneyimlerimi aktarmak anlamın-
da da…‘burası kadın kurultayı, burayla hiçbir 
ilişkisi yok bunların’ gibi bir şey geliştirmediler. 
Geliştirseler de açıklardım...Olumsuz bir geliş-
me olmuyor diye kabul ediliyorum diye hisset-
miyorum, orada her grup kadının olduğunu bil-
diğim için bana da o elitist yaklaşım var: ‘Şim-
di eşcinsellere bir şey söylersek kötü anlaşılır, 
kötü olur, söylemeyelim’. Ben bunu içinde hiç 
hazmedemeyen kadınların illa ki olduğunu dü-
şünüyorum, her grupta var, gerçek yaşam böyle 
çünkü ve o da bir yansıması ve mutlaka vardır. 
Ama ağırlıkta olduğunu sanmıyorum.”

Ancak, Tülin Kadın Kurultayı’nda görünmez 
bir homofobi (eşcinsel korkusu) olduğunu da 
düşünmektedir: 
“Eşcinsellik üzerine asla konuşulmuyor ama ya-
zılarının içinde eşcinselliği ifade edenler oluyor, 
çoğunlukta olmasa da ayrımcılıktan söz ederken 
eşcinsellere yönelik ayrımcılığı zikreden insan-
lar var. Gruba egemen olan anarşist söylemin eş-
cinsellerle konsensus içinde olduğunu düşünü-
yorum. Görünmeyen bir homofobi olduğu gibi 
görünmeyen bir kabul de var. Ben bunu yazış-
malardan da tavırdan da hissediyorum, bir sal-
dırı almadım hiç. Ama aslında bunu konuşmak 
da istemiyorlar.”

Tülin aynı zamanda, politik olarak aşırı uçlar-
da bulunanların Kadın Kurultayı’nda daha es-
nek bir dil kurduklarını ve bunun gerçek hayata 
karşılık gelmediğini düşünmektedir.  her politik 
grubun e-grupta bir şekilde temsil edildiğini dü-
şünmektedir: 

15 Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma 
Derneği, 1994’te Ankara’da yayınlanmaya başlayan Kaos GL 
Dergisi etrafında toplanan lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve 
transseksüel bireylerin 2005’te kurduğu bir dernektir. Bakınız: 
htpp://www.kaosgl.org.

“Gruptaki egemen dil çok anarşizan bir dil, ege-
men dil anti-militarist bir dil, bana göre öyle. 
Bunun ağırlığı hissediliyor orada, bu insanlar 
konuştuğunda bir saygı ve kabul de var. Anar-
şizan bulmamın en temel nedeni anti-militarizm 
ve ulusçuluk, milliyetçilik söyleminin yaratıl-
maması orada. Yani devlete karşı olmak, ikti-
dara karşı olmak, eşitlikçi ve özgürlükçü olmak 
orada en egemen söylem bana göre. Ve bunla-
rın hepsi bana göre anarşizm içinde birleşiyor...
Egemen dilin anarşizm olduğunu düşünüyorum. 
Sağ görüşlerin hemen hemen hiç yansımadığı-
nı düşünüyorum, yansıyor ama egemen bir hale 
gelemiyor. Getirmeye çalışıldığında bile bence 
sessiz bir konsensüs var, o dili kabul etmeyen. 
Çok az kişi yazıyor ve yazanlar çok anarşist 
bir pencereden bakıyorlar hayata. O yüzden o 
söylem baskın bir söylemmiş gibi oluyor. Oysa 
eminim ki, o kadar üyesi olan bir grupta anar-
şistler o kadar baskın değil.”

Süreyya, Kadın Kurultayı e-grubunda, yazan 
kadınların pek çoğunun kendilerini ifade eder-
ken eşit ve demokratik bir ortamda olduklarını 
düşündüklerini ancak, önemli olanın kendilerini 
ifade etmeyen, deneyip vazgeçenlerin düşünüşü 
olduğunu ve onların kesinlikle eşit ve demokra-
tik bir ortamda olduklarını düşündüklerini zan-
netmediğini belirtmektedir:
“Aramıza Müslüman (kendi kendilerini böyle 
tanımladılar) kadınlar katıldı. İlk yazışmalar-
dan sonra vazgeçtiler. Şimdi izliyorlar. Aramıza 
Kıbrıslı kadınlar katılmıştı ve bence çok önem-
li idi. Onlar tamamen vazgeçti. Bilmem grubu 
izlemeğe devam ediyorlar mı? Aramıza Gayri 
Müslüman kadınlar katılmıyor bile. Aramızdaki 
Kürt kadınlar ise, bazıları yazar, bazıları da her-
halde Türk milliyetçilerinin yazdıklarını ağızla-
rını kapatmak için elleri ile çenelerini devamlı 
yukarı iterek okurlar.”

Nuran’a göre, yazmak her zaman çok zorlayıcı 
olduğu için e-grupta izleyici kitle daha geniş ve  
grupta feminist tartışma görmek pek mümkün 
değil: 
“Orada sağlıklı bir temsiliyet söz konusu değil. 
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Türkiye’de ne tartışıyorsak, aynı dille aynı söy-
lemi tekrarlıyor…Türkiye profili bence kısmen 
var, ama orada sesi çıkmayan ve Türkiye’de de 
aktif olan belli bir ideolojik duruşu ya da fel-
sefesi olan kadınların oraya yansımaması söz 
konusu, o nedenle tümüyle o profili çiziyor 
dedirtemiyor bana. Ama politik tablonun çok 
yansıdığını söyleyebilirim. Türkiye’deki siyasal 
duruşlarla oradaki tartışmalar o kadar paralel gi-
diyor ki, politik angajmanlar vardır elbette, ama 
kadınlık meselesiyle uğraşman, feminist ideoloji 
gibi bir ideolojiyi getirmen, o noktada tartışmayı 
başka bir yere taşımanla mümkün. O taşımayı 
göremiyorum ben Kadın Kurultayı’nda. Ara ara 
çıkıyor. Ötekilerin çok saldırgan, insanlara “la-
net olsun, bunla mı uğraşacağım” dedirten tavır-
ları nedeniyle pek çok insan kalem oynatmıyor 
gibi geliyor bana.”
Arzu’ya göre gruptaki herkes kimliğini açıkla-
maktadır: “Ama illegal bir bağı olan insanlar 
zaten söylemez. Çünkü bu yazışmaların hepsi 
Türkiye’de emniyet güçleri tarafından da izleni-
yor. Emniyet’in en rahat izlediği yöntem. Bunu 
herkes de biliyor, o konuda dikkatliler bence.” 
Kolaylaştırıcı Kâmuran da benzer şekilde grup-
ta politik kimliklerden oluşan bileşimin sürekli 
değiştiğini söylemektedir:
“ Gruba başladığı anda feministim diyenler de 
var, ama herkes için o kadar da kolay değil bunu 
demek Türkiye’de. Aktif çoğunluğun ve izle-
yenlerin büyük bir bölümü feminist. Başlangıçta 
daha azdı, şimdi daha çok feminist sayısı. Daha 
doğrusu feminist demekten gocunmayanların sa-
yısı. “Biz feministler” diye konuşanlar var. Gün-
demi oluşturanlar arasında Kemalist feministler, 
Marksist feministler var. Kadın Kurultayı’nda 
kampanya yaptığımızda üye başvurusunda pat-
lama oluyor. Günlük üye yapma limiti 10, daha 
fazla yapamıyoruz, o nedenle bazı üye başvu-
rularında gecikme oluyor. Belli görüşlerin ilgi-
lendiği konuda kampanya yapılıyorsa, bütün ya-
kın çevreleri üye oluyor. Bir dönem Kürtler, bir 
dönem daha soldan kadınlar dışardan tanıdıkları 
aracılığıyla takip ediyor grubu, sonra o tartışma-
da kendi katkısı da olsun istiyor, kendi kişisel 
temsili olsun diye üye olmak istiyor. Eren Kes-

kin - Fatih Altaylı olayında Kemalist feminist-
lerden 40’a yakın kadın toplu biçimde ayrıldı. 
Bunlar İstanbul Kadın Çalışmaları çevresinden 
kadınlardı. Bildiğim isimler özellikle ilk dönem, 
Medeni Kanun tartışmalarının olduğu günlerde 
‘bu sanal bir grup’ diyerek ayrıldılar, sonra geri 
döndüler tek tek.”

Kâmuran keskin politik tartışmaların geldiği 
noktaya ilişkin şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 
“Milliyetçilik tartışmasında özür de diledi ta-
raflar birbirinden. Eskiden böyle tartışmalarda 
grupça ayrılırlardı. Şimdi gitmiyorlar, yazmasa-
lar da izliyorlar. Önyargıların yıkılmasına yar-
dımcı oluyor buradaki tartışmalar bence. Biraz 
da hayattaki radikal fikirlerin de orada olması 
lazım. Çünkü biri yazdığı zaman, öbürü de ce-
saret ediyor, her görüş yazıyor. Bir sürü insan 
istemediği için gitmiyor. Tahammüllü olmaya 
ve anlamaya çalışıyor, karşı olduğu görüşleri 
bile kelime kelime okuyor, zaman ayırıyor, de-
ğer veriyor.”

DİLSEL PRATİKLER:
UZMAN OLMANIN GÜCÜ 
Grupta sergilenen tartışma üslupları genellikle 
sakindir, söylemsel şiddet içermemektedir. An-
cak türban meselesi, laiklik, Kürt sorunu gibi 
Türkiye’nin politik gündeminde de sık sık ateşli 
biçimde tartışılan konular gündeme geldiğinde 
konuşmalar gerginleşebilmekte, cepheler ve 
söylemler keskinleşebilmektedir. Tülin, Kadın 
Kurultayı e-grubuna yazan kadınların, gerçek 
hayatlarında bu kadar yumuşak bir üslup kul-
landıklarını düşünmediğini ama grupta şiddet ve 
hakaret dili kullanmayalım diye dikkat edildiği-
ni düşündüğünü, nadir de olsa bunu aşanların da 
olduğunu söylemektedir: 
“Çünkü diğer üye olduğum gruplardan da bili-
yorum ki, küfür dâhil, her şeyi yazabiliyor in-
sanlar. Kadın Kurultayı’nda karşılaşmıyorsun, 
bu da biraz mürekkep yalamakla, biraz eğitimle, 
biraz da kadın dilinin bir şekilde oluşmasıyla il-
gili. Kadın dili çok şiddet içermez...Kimse çok 
sert, şiddet dili, kaba bir dil kullanmıyor ve bir 

şekilde yazışmalar benim anlayamadığım bir 
şekilde bir yerde kesiliyor...Kadın Kurultayı ile 
benim üye olduğum bir lezbiyen liste hemen 
hemen farklılık, her kesimden farklı insanlar 
anlamında aynı. Bizde Kürt meselesi tartışıldı-
ğında kıyametler kopuyor, hakaretler oluyor ve 
muhtemelen üyelerden bir kısmının üyeliğine 
son verilerek bitiyor tartışmalar, burada şimdi-
ye kadar hiçbir üyenin üyeliğine son verilmemiş 
ama bir şekilde tartışma duruluyor. Ben o du-
rulmanın gerçek hayata tekabül etmediğini dü-
şünüyorum...kimse kimseyi ikna edemeyeceğini 
biliyor, herkes kendi durduğu yeri belirtiyor ve 
bir süre sonra da uzatmıyorlar onu.”

Tülin, tartışmalarda şiddet dili kurulmasına iliş-
kin şu örnekleri aktarmaktadır: 
“Apo’ya [Abdullah Öcalan] gerizekalı yazmıştı 
biri mesela, bence korkunç bir mail’di. Apo’yu 
kişisel olarak hiçbir şekilde tasvip etmediğim 
halde, tüylerim diken diken olmuştu okurken. 
Yani politik olarak bir şeyi reddedebilirsin ama 
kurulan dil böyle bir dil olmamalı. Zaten hiç-
bir anlamı olmuyor...Türbanlılara karşı da çok 
şiddet dolu, çirkin bir dil kullanıldığını gördüm 
mesela. Korkunçtu mesela o Ali Poyrazoğlu ör-
neği. Ben de İslam ülkesinde yaşamak istemi-
yorum, ben de karşıyım, elime silahı alıp öldür-
mem onları bunun için ama ben asla öyle bir dil 
kurmam, alay etmem, hakaret etmem.”

Kürt sorunu, türban sorunu gibi netameli konu-
larda grupta çıkan tartışmalarda tutturulan üslu-
bu nasıl bulduğu sorulan Songül şöyle yanıtla-
maktadır: 
“Aşağı yukarı bu mevzularda aynı kişiler arasın-
da bir gerilim yaşanıyor. Böyle bir konu çıktığı 
zaman artık kimin ne söyleyeceğini biliyorsun 
grupta. Kimin hangi üslupla yazacağını, kimin 
ne akıllar öğreteceğini biliyorum. Bazen X’i hiç 
okumadan geçiyorum, tahmin ediyorum ne di-
yeceğini.”

Nuran, gruptaki yazışmalarda kullanılan ve 
–meli, -malı ile biten cümlelerden oldukça ra-
hatsız olduğunu belirtmektedir:

“‘Birbirimizi anlamalıyız’, ‘Birbirimizin dediği-
ni duymalıyız’, ‘Farklılıklarımızla yan yana dur-
malıyız’, böyle klişeler var, bunlar çok önemli 
ama onlar orada dursun. Bunların hayata geçiril-
mesinin böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum 
ben. Özel olan politiktir dedik, siyaseti de mut-
fağın tenceresine çevirdik. Gündelik hayatın bil-
gisi çok önemlidir dedik, sadece bu bilgi önem-
liymiş ve diğer bilgilerin hiçbir değeri yokmuş 
gibi davrandık. Yani bokunu çıkarmak böyle bir 
şey. Yani hep böyle uçlara götürülüyor. Başka 
bir şeyi taşımaya çalışırken, öteki her şeyi yok 
sayan bir şeye dönüşüyor. Kadın Kurultayı’nda 
da böyle bir şey görüyorum ben.”

“Gruba iki satır bir şey yazmak için iki saat tele-
fon görüşmesi yapıldığını, Kadın Kurultayı’nın 
elektrikli ve gergin bir ortam olduğunu” belir-
ten Suna’ya ve İnternet’in dokunmanın yeri-
ni tutmadığını söyleyen Nuran’a göre Kadın 
Kurultayı’nda yapılan tartışmalar, önyargıların 
azalmasına değil aksine, kemikleşmesine ne-
den olmaktadır. Nuran bu konudaki fikrini söyle 
açıklamaktadır : 
“Şimdi şiddet tırmandı ve Güneydoğu’da yeniden 
bir savaş başladı16. Başlamasıyla birlikte, mem-
leketimin tek çakıl taşını bile vermem’lerle hak 
hukuk, gak guk, ‘ama biz de özgürlük için sava-
şıyoruz’ diyenler, yani devleti savunanlarla, öteki 
taraftakilerin, yani her koşulda savaşı savunanla-
rın savaşı başladı. Çok kısa bir süre önce, Diyar-
bakır olayları patlak vermeden önce, bu insanların 
yazışmaları böyle değildi birbirine karşı...gözüne 
baktığın bir insanı öldürmesi çok zordur meselesi-
ne çok inanırım ben. Gözüne bakmaların daha ka-
lıcı, daha birbirini anlamaya yönelik şeyler yarata-
cağına inanırım ben, sanal alemden daha etkili.”
16 Burada dile getirilen olayı betimleyecek olursak: 24 Mart 
2006’da Muş ili Şenyayla kırsalında 14 PKK (HPG) üyesinin 
kolluk kuvvetleri tarafından öldürülmesinin ardından, PKK 
yetkililerinin operasyonda kimyasal silah kullanıldığını ifade 
ederek cenazelere sahip çıkılması çağrısında bulunmasıdır. 
Dini merasimden sonra, bir grubun sloganlarla cenazeye eşlik 
etmek istemesi üzerine kolluk kuvvetleri göstericilere müda-
hale etmiştir. (http://www.mazlumder.org/ana.php?konu=
rapor&id=1051&lang=tr). Daha sonra başlayan ve günlerce 
süren olaylarda 5’i çocuk 10 sivilin güvenlik kuvvetleri tara-
fından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği İnsan Hakları 
Derneği-Diyarbakır Şubesi tarafından açıklanmıştır (http://
www.bianet.org/2006/04/07/77356.htm). 
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Arzu, yazan kişinin ruh halinin cümlelere yansı-
dığını, bazı tartışmalarda sert yazıldığını cümle-
lerden anladığını söylemektedir:
“Cümlelere ufak nidalar ekleniyor falan, off’lar 
poff’lar, yani o tür şeylerden anlaşılıyor. Anlaşı-
lacak  biçimde yazıyor arkadaşlar, o konuda 
yetenekliler. Ben gözümün önüne getiriyorum, 
bu arkadaş  yazarken öfkeli yazmış diye 
bir his uyanıyor bende. Onun için sanallığı git-
tikçe uzaklaşıyor. Kültür  seviyesi uygun olan 
arkadaşlar dikkat ediyorlar.”

Sevgi’nin gruptaki tartışma üslupları nedeniyle 
politik kimliklerin ifade ediliş biçiminin gerçek 
hayattakinin tam tersi olduğunu vurgulamaktadır:  
“Benim en çok gözlemlediğim Kemalist ve Kürt 
kadınlar arasındaki ufak tartışmalar. Neredeyse 
sanal olmayan hayatta Kemalist kadınlar tara-
fından susturulan ve baskılanan Kürt kadın sesi, 
grupta tam tersine Kemalist kadınları susturan 
bir ses oluyor. Bu iki sesin hala birbiriyle alıp 
veremedikleri var. Ve üsluplar sanal/sanal ol-
mayan ortamlarda ters görüntü veriyor... Sanal 
ortam suskun/ susturulan sesleri yükseltiyor. 
Baskın ve gürültücü sesleri de susturuyor.” 

Neşe ise gruptaki özensiz üsluptan şikayet et-
mektedir: 
“Beğendiğimi söyleyemem. Üslup kötü. Çala 
kalem yazıyorlar. Sanki “Chat” yapar gibi. Bunu 
saygısızlık olarak görüyorum. “Replay”e de kar-
şıyım. Ama tahammül etmeye çalışıyorum. (Bu 
kadar zorlanınca grupta ne işim var? Çıkacağım 
zaten.)”

Tülin e-grupta bazen sorumsuzca yazışıldığını 
şöyle ifade etmektedir: “Sanal ortamda ‘beni 
kimse tanımıyor’un verdiği bir rahatlıkla belki 
süperego biraz zayıflıyor, ego’dan id’e doğru 
bir gidiş oluyor iletişim dilinde. Ben buna hiç 
anlam veremiyorum. Sen bunu gerçek hayatta 
benim gözümün içine baka baka yapabilecek 
misin?”. Gerçek yaşamda söylenemeyen sözle-
rin siber uzamda kolaylıkla söylenebiliyor oluşu 
ve kişilerarası ilişkilerde sorumluluk hissedil-
memesi etik rahatsızlıklar yaratmaktadır. Bilgi-

sayar dolayımlı iletişimde, özellikle kullanıcının 
anonim kaldığı durumlarda çok sık karşılaşılan 
bu ve benzeri sorumsuz/özensiz davranış bi-
çimleri, İnternet, sohbet odaları, chat üzerine 
yapılan akademik çalışmalarda derinlemesine 
irdelenmektedir (Pixy Ferrs, 1996; Scott Soren-
sen, 2001;  Göker 2004; Binark 2005a, Necdet 
Subaşı 2005, Bowker 2005). 

KADIN KURULTAYI 
E-GRUBUNUN TÜRKİYE’DEKİ 
KADIN POLİTİKASINA ETKİSİ 

Görüşme yapılan kadınlar, özellikle somut mü-
cadele süreçlerinde grubun Türkiye’nin kadın 
politikasının gelişmesine olumlu bir etkisi ol-
duğunu düşünmektedir. Örneğin aynı zaman-
da avukat olan Tülin, Barbie operasyonuyla17, 
kanunlarla, ceza yasasıyla, soyadı kanunuyla 
ilgili yapılmak istenen çalışmaların grupta tar-
tışıldığını, önerilerin oraya sunulduğunu, taslak 
metinler üzerine bir sürü hukukçunun tartıştığı-
nı ve son halinin verildiğini ve tekliflerin öyle 
götürüldüğünü söylemektedir. Tülin’e göre, 
Türkiye’de demokratik kitle örgütleri bile böy-
le katılımcı bir süreç izlememektedir. Süreyya, 
grup çalışması olarak yapılan ve hem yurt içi-
ne hem de yurt dışına imzaya açılan imza kam-
panyalarının kurultay dışında da çok dikkatle 
izlendiğini ve konuyla ilgili olumlu sonuçlara 
varıldığını hatırlatmaktadır. Nuran, son dönem-
de özellikle bu tür e-gruplar aracılığı ile ortaya 
çıkan ‘sanal âlem feminizmi’nden rahatsızlığını 
şöyle dile getirmektedir:  
“Sanal âlem feminizmi diye bir şey olduğunu 
keşfettim. Yani hayattan kopuk, seyirci bir kitle-
nin karşısında, bir sandalyede sabahtan akşama 
kadar oturup sadece mesaj yazıyorlar. Önemli 
değil ne yazdıkları, nereye gideceği, kime ne 

17 Magazin dünyasında ünlü bazı kadınlarla ünlü futbolcu, işa-
damı ve politikacıların para karşılığı birlikte olduğu iddiasıyla 
yapılan ve Barbie Operasyonu olarak isimlendirilen olayda, 
sözkonusu kadınlar teşhir edilmiş, oysa olayın ‘faili’ olan er-
keklerin adı bile geçmemişti. Adı bile İstanbul Emniyet’i tara-
fından olayın tümüyle kadın üzerinden kavrandığını gösteren 
Barbie Operasyonu, o tarihte birçok kadın örgütü tarafından 
eleştirilmiş, tartışmalar Kadın Kurultayı’na da yansımıştı.

dedikleri, önemli olan sadece orada A kişisinden 
bir şey gelmiş olması. Bu negatif etkileri olan 
bir şey, doğru bulduğum bir şey değil.” 

Suna’ya göre, üye olduğu dönemde, Kadın 
Kurultayı’ndaki tartışmalar, kadın hareketinin 
gündemine yansımaktaydı, ancak bir takım 
olumsuz yanları da gözardı etmemek gereklidir:
“Bu etkinin boyutlarının ne olduğuna ayrıca 
bakmak lazım. Ne kadar ayıklayıcı, dışarda bı-
rakıcı, ne kadar gruplar üzerinden  konuşturu-
cu, şahısları yok edici özellikler taşıdığına ay-
rıca bakmak lazım. İmza  koyarken her za-
man bireysel katılıma açık oluyordu. Medeni 
Kanun’la ilgili tartışmaların Kurultay’da çok 
önemli  olduğunu düşünüyorum. Mesela Antal-
yalılar dağa çıkmıştı18, hepimiz takip etmiştik, 
onun fotoğrafları falan geldiğinde hepimiz çok 
heyecan duymuştuk. Enerjiyi bulaştırıcı, yayıcı, 
güçlendirici, haber taşıyarak zenginleştirici bir 
yanı var...Bir süre sonra keçiboynuzu gibi his-
settim, o ayrı bir şey.” 

Suna, genel olarak Türkiye Kadın Hareketi’nde 
sorunlu olarak gördüğü “cevap yetiştirme” tav-
rını Kadın Kurultayı’nda da gördüğünü belirt-
mekte, kadın hareketinin kadın hakkı ihlallerinin 
çok yoğun yaşandığı Türkiye’de sürekli tepkisel 
eylemler geliştirmek zorunda kalmasını şöyle 
eleştirmektedir: 
“Genel olarak Kadın Kurultayı’na bu tepkicilik 
esaslı, bir şeye cevap yetiştirme tarzlı çok ha-
berin geldiğini düşünüyorum. Başbakan bilmem 
ne demiş, ona cevap verelim, bilmem nerde ne 
olmuş, ona da yanıt verelim..olduğunda başka 
projelerin, ortaklıkların üretilmesi açısından pek 
zengin bir ortam olmadığını düşünüyorum...Ba-
zen tabii ders vermek, açıklama yapmak önem-
li ve gereklidir, ağırlığını hissettirmek, politik 
duruşunun farkındalığını yansıtmak çok gerek-
lidir. Ama bu zırt pırt olduğu zaman hakikaten 
18  2001 yılında TBMM’de Medeni Kanun görüşmeleri devam 
ederken kalabalık bir feminist grubu Antalya’da bir dağa çık-
mış, oradan İnternet bağlantısı kurarak Ankara, Diyarbakır, 
Van, İstanbul, New Jersey’den birçok kişi ve örgüte eylem 
fotoğraflarını anında göndermiş, eylemlerini adeta canlı ya-
yınla duyurmuşlardı. Daha sonra eylem jandarma müdahalesi 
ile son bulmuştu.

yumuşak ve etkisiz bir şeye dönüşüyor. Her gün 
basın açıklaması yapmak gibi...Yani söylüyor 
mu söylemiyor mu farkına varmadığın bir şeye 
dönüşüyor, kadınlar bile izlemez hale geliyor...
Çünkü her biriyle uğraşıp bir şey yapmak müm-
kün değil, ana hattı kurmak, kendi ana akımını 
oluşturmak için zaman bırakmıyor, ki bu da bir 
dezavantaj”

Suna’nın Kadın Kurultayı’na getirdiği eleştiri-
lerden biri de, fazlasıyla yerel bir haberleşme 
ağı olarak kalması, uluslararası haberleşme ağ-
larından Kurultay’a çok az haber akışı olmasıdır. 
Ancak Suna bu durumu engellemenin de mali-
yetinin yüksek olduğunun farkındadır: “Gruba 
ya olduğu gibi aktarılacak, ya özetlenecek ya 
çevrilecek. İngilizce bilmeyen ya da benim gibi 
Fransızca bilmeyen bir kadının önünden SOS 
FEMME haberleşme bültenleri şakır şakır aksa 
ne olacak?”. Songül, Kadın Kurultayı’ndaki tar-
tışma süreçlerinin Türkiye’nin kadın politikası-
na olumlu anlamda etki ettiğini düşünmektedir: 
“Belli konularda hassasiyet ve farkındalık ge-
liştiriyor. Farkındalık olsa bile, hassaiyet olma-
yabiliyor, o sizin için bir süre uykuya yatmış 
olabiliyor... Kurultay tek başına etkili olmuyor 
da, eylemleri, önerileri çabuk tepkiyle karşıla-
nan, saygı duyulan, önem verilen insanlar var. 
Onların getirdiği, ortaya koyduğu öneriler çok 
çabuk sahipleniliyor...Dolayısıyla teorik anlam-
da kadın politikası üretimine çok fazla katkıda 
bulunduğunu sanmıyorum çünkü teorik tartış-
malar çok az yapılıyor, ama gündelik politika, 
gündelik duruş, tavır alış, aktüel tavır üretimin-
de etkili olduğunu düşünüyorum. E tabii bu ak-
tüel şeyler de neticede teorilerimizi de etkiliyor 
belki, zihin dünyamızdaki şeylerin, daha belir-
gin hale gelmesine, bazı içselleştiremediğimiz, 
içselleştirmekte zorlandığımız şeyleri daha ko-
lay içselleştirememizi sağlıyor.”

Neşe, e-gruptaki tartışmaların Türkiye’deki ka-
dın politikasına etkisi konusunda şunları söy-
lemektedir: “Herkes neredeyse birbirinin “hık” 
deyicisi durumunda. Bozacı ile şıracılar bir ara-
da. Bir politika yapılacaksa onların politikası 
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olacaktır. Benim değil.”
Kolaylaştırıcı Kâmuran ise Kadın Kurultayı 
e-grubunu biraz üniversite gibi gördüğünü söy-
lemektedir: 
 “Biri mesela bir konuda ne düşünüyorsa yazı-
yor, sonra grupta tartışılıyor, sonra diyor ki, iyi 
ki de yazmışım, yazmasam bu görüşümün yan-
lış olduğunu öğrenemeyecektim...Bence çok 
demokratik bir ortam. Bütün partilerden üye-
lerimiz var. Aşırı sağdan bile üyeler var. Bura-
da önemli olan bir orta zemin var. Bir tartışma 
başlayınca en uç görüşler tartışmaya başlıyor. 
Türban karşıtı ve türbanı savunanlar mesela...
Bu uçta olanlar sertleşmeye başlayınca, kişiliği, 
hayat görüşü, politik görüşü bu sertliğe izin ver-
meyenler bu orta noktaya çağırmaya başlıyorlar. 
Fatih Altaylı meselesinde de vardı, adama böy-
lece ceza aldırdık. Ben de o orta noktayı seviyo-
rum, demokrasi orada mümkün çünkü. Birçok 
e-grupta bu kadar rahat tartışıldığını düşünmü-
yorum. Herkes rahatça fikrini söylüyor, o uçta 
olanların da varlıkları öyle anlamlı. Ama onlar 
da gitmiyor, aynı platformda olmayı istiyorlar. 
Bu da tahammülü gösteriyor…Türkiye’nin poli-
tik gündemini değil belki ama kadın hareketinin 
gündemini kesinlikle etkiliyor bu grupta yapılan 
tartışmalar. Farklılıklarla birarada olmak burada 
başarıldı. Diğer gruplarda yapılan işler burayı, 
burada yapılan işler diğer grupları besliyor. İm-
zalar buradan gidiyor.”

Kâmuran’a göre, birçok STK nasıl muhalefet 
yapılır bu e-grup aracılığı ile öğrenmiştir: 

 “Kadın hareketi bu e-grubun da katkısıyla lo-
bicilik yaptı, sokak eylemleri yaptı, dağa çıktı, 
meclisi bastı. Bu yıl (2006) 8 Mart’ta hazırladığı 
metinle muhtıra verdi resmen. Bu çok önem-
li bir metin. Namus kavramı nasıl kullanılıyor, 
kota kavramı nasıl kullanılıyor bu metinde çok 
önemli. Çubukçu meselesi varken, kafaların 
karışık olduğu bir noktada bir manifesto oldu o 
metin. Mesela Neval El Saadawi imza kampan-
yasını grup kendi yaptı. Başka uluslarası işler 
de yaptık. AB grubu, Avrupa Kadın Lobisi po-
litikalarına da buradan müdahalede bulunabili-

yoruz. Merkezi politikayı değil belki ama sivil 
politikayı mutlaka etkiliyoruz, ki Nimet Çubuk-
çu kampanyası19 merkezi politikayı etkilemektir 
aslında. Çok enteresan kadınlar var grupta: bü-
rokrat, milletvekili, bakan danışmanı, üst düzey 
falan. Onlar buradan aldıklarını hayata bire bir 
aktarıyorlar. Burada yapılanların, konuşulup 
tartışılanların yüzde 40 dönüşü oluyor diyebi-
lirim bir oran vermem gerekirse. Bende gittim 
bilmem kime ne söyledim diyor mesela. Çubuk-
çu, davasını çeksin diye uğraştık önce mesela. 
Kaybedeceğini anlayınca son dakika çekme me-
navrası yaptı Çubukçu. Hükümet politikalarını 
bu noktada etkiliyor mesela. Artık bizim bu mo-
dellerle iş yapmaya çalışan gruplar var. Bizim 
haklı olduğumuz kamuoyunda ispatlandığı za-
man, karma örgütlere giden kadın sayısı artıyor, 
kadınların kendine güveni geliyor çünkü.” 

E-GRUP DOLAYIMLI AKTİVİZM

Görüşme yapılan kadınlar, özellikle somut kaza-
nımların elde edilebileceği durumlarda aktiviz-
min e-gruplar üzerinden ilerlemesini genellikle 
olumlu bulduklarını belirtmekte, etkinlik, yay-
gınlık ve hız bakımından e-grupların çok etkili 
olduğunu ve birçok somut katkısı bulunduğunu 
söylemektedir. Ancak hareketin tek başına ve sa-
dece e-grup aktivizmine dönüşmesini de olum-
lu bulmamakta, aksine tehlikeli görmektedirler. 
Kadın Kurultayı’nda örgütlenen ve olumlu so-
nuçlanan örnekleri Arzu şöyle özetlemektedir: 
“Bir mitingde Kürtçe ‘Merhaba Kızkardeşlerim’ 
diyen Handan Çağlayan hakkında dava açılmış-
tı. Kurultay üzerinden imza kampanyası oldu. 
300’ü aşkın imza toplanmıştı. Bu imzalar haki-
min kararını etkilemişti, hakim kendi dillendir-
mişti, bu kadar kadın desteği var size diye. Me-
sela Kadriye Demirel’di galiba, Diyarbakır’da 
kardeşi tarafından namus cinayetinde öldü-
rülmüştü. Bir dini bayram tatiliydi. Biz Kadın 
Kurultayı üzerinden eylem örgütledik. Onu hiç 
19  Kadın, Aile ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu’nun, Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan bir haberde 
yer alan “Kadın örgütleriyle değil, bazı kadınlarla sorunum 
var” açıklamasının ardından kadın örgütleri ortak bir basın 
açıklaması yaparak, Bakanı protesto etmişti (http://www.
bianet.org/2006/02/14/74637.htm).

unutmam. Yurtdışından Süreyya20 yazdı. Biz 
evden, kimi Diyarbakır’dan, kimi oradan, kimi 
buradan, metni oluşturduk, eylemi örgütledik. 
Cenazeye sahip çıkıldı, mesela o hoş bir şeydi. 
Şu an Eren Keskin için imza kampanyası yü-
rütülüyor. Kadınların TCK çalışması da Kadın 
Kurultayı üzerinden oldu. Ama Kadriye Demi-
rel çok somuttu. Tatil gününde, evlerimizden biz 
önemli bir eylemi örgütledik ve o cenaze töreni 
önemliydi. Kürt ve Türk kadınları o öldürülen 
kızın cenazesini omuzlarında taşıdılar. Oradaki 
feodalizme de çok güzel bir yanıttı.”
Tülin de aktivizmin e-gruplar üzerinden gitme-
sinin kendisini çok rahatsız ettiğini, e-grupta 
imza toplamak yerine toplanıp Meclis önünde 
eylem yapmanın politikacılara ‘halk burada ve 
bize karşı’ duygunu vereceğini ve bunun da 
daha etkili olacağını söylemektedir: : 
“Diyelim ki o kanun çıktı, biz o hakları elde 
ettik, mutlaka faydası olacaktır ama o kadın 
gücünden etkilenmeyen erkekler ve kadınlar o 
kanunu fiilen nasıl yaşatacaklar, nasıl uygulana-
cak o kanunlar? Bir hak elde ediyorsun ama top-
lumu dönüştürmeden elde ettiğin o haktan kaç 
kişi yararlanacak, kaç kişi yararlanma cesareti 
bulacak?”

Ancak, Tülin, hiç bir şey yapmamaktansa hiç 
değilse e-grup aracılığıyla bir şey yapmanın 
önemli olduğunu, e-grup olmasa, kadınların 
birbirlerinden haberdar olamayacaklarını, bu 
iletişim ağının kolektif bir şey yapmak için bir 
potansiyel barındırdığını da düşünmektedir. 
Nuran’a göre, e-grup üzerinden giden aktiviz-
min başarıya ulaşma nedeni, siber uzamla sınırlı 
kalmamasıdır: 
“Teknoloji ya da sanal âlem, bizim işimizi hız-
landıran, daha hızlı müdahil olmamızı sağlayan 
bir olanak. Maddi kaynak kullanımı konusunda 
daha tasarruflu davranmamızı sağladı. TCK için 
eylem hazırlıkları yaptığımızda telefonların ba-
şından ayrılmadık. Her kadın telefonla ilişkiye 
geçti, bir yandan e-gruplarda yazışıyorduk, bir 
yandan telefonlarla ilişkiye geçiyorduk. Yani 
eski örgütlenme geleneklerine yenileri ekle-

20 Bu metinde kullanılan takma ismi kullanılmıştır.

yerek daha da güçlendik. Sağdan soldan gelen 
kadınlarla Meclis’ten ayrılmayıp lobi faaliyeti 
yaptık...Mesela Nimet Çubukçu’nun protesto 
metnini telefonla beş kadın birbirimize haber 
vererek, gece ikiye kadar çalışarak, sabah tekrar 
başlayıp öğlene metni oluşturup, o saate kadar 
cep telefonları ve ev telefonları susmayarak ve 
e-grupta dağıtarak hazırladık. Akşam beşte 56 
tane örgüt imzası toplamıştık. Yani e-grup olma-
saydı, bu kadar hızlı olamazdık. O zaman beş 
kadın akşama kadar 56 örgütü arayacaktı tek 
tek.” 

Suna ise bu noktada aktivizmin elektronik ortam 
üzerinden gitmesinin farklı hiyerarşilere yol aç-
tığına dikkat çekmektedir: 
“Sadece e-grup üzerinden yüzde yüz demokratik 
katılım mümkün değil. Yüz milyonlarca insana 
bırak İnternet’i, günde bir doların altında, ek-
mek bulmak sorunken, açlık varken, İnternet’te 
demokratik katılımdan söz edeceksin. Hayatın 
sadece bir parçasının bu haberleşme ağı oldu-
ğunu unutmamak gerekir. Ben birbirimize do-
kunabilmekten çok söz ederim, her zaman elle 
dokunmak değil ama. Ankaralı Feministler’in 
8 Mart’ta gündüz gösterilerine katılamamıştım 
ama gece sokak gösterisine katılmıştım. Orada 
genç kadınlarla birlikte olmak bana çok iyi gel-
mişti. Bu ortamda ne kadınların sesini duyuyo-
rum, ne gözlerini görüyorum, ne heyecanlarına 
ortak oluyorum, o enerjiyi sokakta hissetmek 
çok önemli...Her birinin yeterli tarafları üzerin-
den giden iyi bileşimler yaratmalı. Genel olarak 
elektronik haberleşme olanağının, bu imkanı 
elinde tutanlar için çok önemli bir şans olduğu-
nu düşünüyorum.”

Suna, e-gruplarda toplanan imzaların ve o imza 
sahiplerinin görünmemesi ile ilgili düşünceleri-
ni bir örnekle şu şekilde anlatmaktadır: 
 “Türkan Akyol’un Bakan olduğu dönemlerde 
onun çok önemli bir danışmanı vardı. Yıllar son-
ra bir başka vesileyle biraraya geldik, ‘bu bakanı 
da Türkan Hanım’ı mahvettiğiniz gibi mahvedi-
yor musunuz, faks makinamız sizin yüzünüzden 
çalışamaz durumdaydı’ dedi. Hakikaten o zaman 
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hatırladım da, böyle eskiden Kızılay’da buluşur 
kuyruklar oluşturur, faks çekerdik, saatlerce faks 
makinelerini meşgul ederdik. O insanların haya-
tında ‘biz buradayız’ diye gösteren, etkileyen 
bir şeymiş demek ki. Elektronik haberleşmenin 
böyle bir şeyi yok, bir tıka bakıyor.” 

E-posta kutularını e-posta bombardımanına tut-
manın da bir eylem biçimi olup olamayacağı so-
rusuna ise Suna şöyle yanıt vermektedir:
 “Bürokratların, bakanların, başbakanın 
inbox’ları [e-posta kutuları] bizimkiler gibi de-
ğil, çok nadir doluyor. O kadar iyimser olmamak 
lazım, onu yapabilecek kadar e-posta göndere-
biliyorsak biz bayağı güçlüyüz demektir...Pro-
testolarda e-posta göndermenin hayırlı olduğu-
nu düşünmüyorum. Çünkü o mailbox’ları onlar 
temizlemiyorlar, sekreterleri, danışmanları falan 
temizliyorlar, büyük olasılıkla da küfrediyorlar. 
Yani doğrudan kişiye değen bir şey değil. Yani 
sen iki üç klasör faks doldurduğun zaman fizik-
sel olarak görüyor. Biz hala gözüyle düşünen 
bir yapıya sahibiz...Bizde hala politik düşünme, 
kafa sayısı ile olduğu için. Hala sokak gösteri-
lerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Balkon-
lardan, pencerelerden, tüllerin arkasından şöyle 
ya da böyle konu üzerine düşündüklerini, kafa 
yorduklarını düşünüyorum. Elektronik haberleş-
mede böyle bir şey yok. Ben elektronik haber-
leşmeyi kendi aramızda bir şey oluşturmak için 
daha yararlı görüyorum.” 

Suna’nın dikkat çektiği noktalardan biri de ge-
nel gündeme ilişkin e-grupta konuşulup tartı-
şılanların “memleketin arkasına söylemiş gibi 
hissedilmesi”dir:  “O zaman memleketin or-
tasına hiç söylemiyoruz çünkü, orada hiç sesi-
miz kalmıyor”. Tam bu noktada yeri gelmişken, 
hararetli bir teknopolitika savunucusu Douglas 
Kellner’ın sınırlı zaman ve kaynakların tama-
men siberpolitik alanlara yatırılmasının bazı po-
tansiyel tehlikeleri olduğu uyarısını hatırlamak-
ta fayda var. Tıpkı 1960’larda, yeni sol harekete 
mensup grupların, yanlış bir kararla, eylem ve 
gösterileri anaakım medyanın ilgisini çekmek 
üzere kurgulamasında olduğu gibi, teknopoliti-

kanın abartılmaması ve enerji ve çabaların bu 
şekilde ziyan edilmemesi gerekmektedir (2004: 
733).

Nazan, tartışmaların, kampanyaların, birtakım 
tepkilerin e-grup ortamında gelişmesinden ra-
hatsız olduğunu belirtmektedir: 
“O gerçek anlamda olması gereken, kadınların 
sokakta olmasını, eylem yapmasını, bir araya 
gelip değerek, gözgöze, omuz omuza tepki ver-
mesinin de önünü kesiyor. Çünkü insanlar bir 
şey yaptım, bir olay karşısında ne oldu, imza 
kampanyası oldu, imza attım, birileri o imzayı 
bir yerlere taşıdılar diyor, sanki tepki vermiş 
gibi oluyor. Gerçek yaşamda çok karşılığının ol-
duğunu, çok da gerçekten işe yaradığını da dü-
şünmüyorum. Birçok insanın bundan haberi de 
olmuyor. Sonuçta bu mail grubunda kaç kadın 
var? Ama genelini de sayarsak, bu kadınlar za-
ten kadın hareketinin şu veya bu şekilde içinde 
olan insanlar. Bunun dışında kalan kadınların ya 
da toplumun bundan çok fazla da haberi yok. 
Bu anlamda biraz kendi kendine boşalmayı da 
sağlıyor.”

Nazan’ın altını çizdiği “sanki tepki vermiş gibi” 
olma sorunu, Kellner’ın da dikkat çektiği nokta-
lardan biridir:  “İnternet demokrasisinin (insan-
ların salt mesajlaşarak ya da belli bilgileri dola-
şıma sokarak kendilerini politik olarak yeterince 
aktif görme yanılsamasına kapıldıkları) kendi 
içine kapalı bir dünya halini alması tehlikesi 
mevcuttur” (2004: 722).

Sevgi’ye göre, kampanyaların e-gruplar üzerin-
den gitmesinin tek sonucu hızdır: 

“Sanırım hızın da gerekli ve zararlı olduğu za-
manlar değişiyor. Bunu alınması gereken tavır 
ve yapılması gereken eyleme göre değerlen-
dirmek lazım. Mobilize etmek, hız anlamında 
çok olumlu. Ama doğu kültüründen mi kaynak-
lanıyor nedir, illa bir ses, bir bakış, bir dokun-
ma, bir fincan kahve bir bardak çay olmalı ki, 
canlı canlı hissetmeliyiz ki yabancılaşmayalım. 
Bence [e-grup aktivizmi] yabancılaştırıcı. Ama 

hızlandırıcı da. Ama hız iyi bir şey mi orası da 
tartışılır.”

Kolaylaştırıcı Kâmuran’a göre, grupta ne zaman 
ortak ve iyi bir şey yapılırsa, yeni kadınlar yeni 
çalışmalarla ortaya çıkmaktadır: 
“Pınar Selek, Eren Keskin, 8 Mart, Çubukçu, 
AB hibe programları eleştiri metni, eğitimin 
özelleştirilmesi. Bunların hepsi son bir iki ayda 
olan şeyler, arka arkaya. Buna bayılıyorum ben. 
Müthiş bir enerji ve hareket var. İsteyen kendi 
bir eylem, imza kampanyası başlatıyor. Meclis-
te, ‘bu kadınlar yaparsa olur’ diyen bir grup var, 
belli kadınlardan korkuyorlar. Medeni Kanun 
görüşmeleri döneminde biz mecliste görüşme 
yapıyoruz, bir yandan milletvekillerinin bilgisa-
yarlarına, fakslarına protesto metinleri geliyor. 
TCK görüşmelerinde, Komisyon’da görüşmeler 
devam ediyor, milletvekilinin cebi kapalı, adam 
görüşmeden çıkıyor, telefonunu açar açmaz ben 
arıyorum ve ‘bunu nasıl dersiniz’ diyorum. Adam 
diyor ki, 10 dakika önce içerde söyledim bunu, 
tavanda size bakan bir pencere mi var’ diyor. 
Muhtemelen içerde bekaret konuşuluyordu...
Tek tek kadınların güç kazanması, kendi grup-
larını oluşturma motivasyonlarının artmasında 
bu grubun etkisi oluyor. Uluslararası olarak da 
iyi örgütlendik. Farklı gruplar farklı eylemler 
yapıyor, bu grup üyesi bir sürü kadın Kadın 
Kurultayı’nın eylemi diye gidip katılıyor mese-
la. Pazartesi Dergisi güzellik yarışmasını bastı-
ğında bu gruptan birçok kişi katıldı. Amargi’nin 
konferansında yine aynı şekilde oldu.” 

“Doğrudan demokrasinin gerçekleşmesinde bir 
araç olarak e-gruplar”

Görüşülen kadınlara yöneltilen sorulardan biri 
de, özellikle gelişmiş ülkelerden kuramcıların, 
e-grupların Atina’daki doğrudan demokrasi 
uygulamalarını yeniden gerçekleştirmeyi sağla-
yacak bir araç olduğu yönündeki savları konu-
sunda ne düşündükleriydi. Görüşülen kadınlar-
dan Pınar dışında hiçbiri, e-grupların doğrudan 
demokrasinin gerçekleşmesinde doğrudan bir 
araç olduğunu düşünmemektedir. E-gruplar, tek 

başına bir mecra olarak değil, hep doğrudan ya 
da değil demokrasinin hayata geçebilmesi için 
yardımcı bir araç olarak düşünülmektedir. 

Nuran ise, Antik Yunan’ın demokrasisine değil 
ama Antik tiyatrolarına benzetiyor e-grupları: 
“Antik Yunan’ın Antik tiyatroları gibi, izleyici-
si çok, oyuncusu az oyunları gibi. O oyuncular 
sahneden hiç inmiyorlar. Herkes adına konuşu-
yorlar. Epik tiyatro gibi, bir gösteri, bir oyun, bir 
seyircisi olduğunun farkındalar. Tribüne oyna-
mak, bu oyunun içinden konuşmak. Bunu hak-
sızlık gibi görme, aşağılamak için söylemiyorum 
ama böyle bir şey var. Bilenler, sesi daha yüksek 
çıkanlar, bir şekilde yazma cesareti olanlar daha 
çok konuşuyor. O zaman daha hegemonik bir 
ilişki kuruluyor. Başkaları adına konuşma olu-
yor. ‘Siz Türkler’ gibi, dilde temsiliyeti kuruyor, 
dilde ötekileştiriyor. Aslında dil her şeyi ortaya 
koyuyor.”

Nuran, hâl böyleyken, bir de teknoloji erişimi-
nin bu kadar sınırlı olduğu bir coğrafyada, böyle 
bir toplumsal yapıda doğrudan katılımdan söz 
edilemeyeceğini söylemektedir: 
“Düşünsene, 90’lı yıllarda bir kadının başına 
geleni bu kadar çabuk duyamıyorduk ve anın-
da hareket geçemiyorduk. Bu müthiş bir şey. 
Çok büyük olanaklar sağlıyor. Ama öte yandan 
kullanabilenler ve kullanamayanlar, bu olanağa 
sahip olanlarla olmayanlar arasında, yani bilgiyi 
dağıtanlarla dağıtılanlar arasında başka türlü bir 
ilişki kuruluyor.”

Nuran’ın adını koymadan vurgu yaptığı sayısal 
uçurum sorununun yol açtığı sonuçlar son ker-
tede dahi ortadan kaldırılamayacak gibi görün-
mektedir. Castells bu durumu şöyle açıklamak-
tadır: 
“Ancak kimin daha erken erişime sahip olduğu, 
neye eriştiği de önemsiz değil, çünkü televizyo-
nun tersine İnternet tüketicileri aynı zamanda 
onun üreticileri, içerik yaratıyor ve ağı şekillen-
diriyorlar. Dolayısıyla toplumların İnternet mü-
essesine farklı tarihlerde erişmelerinin, dünya 
iletişim ve kültürünün gelecekteki şekillenmesi 
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üzerinde uzun süreli etkileri olacaktır” (2005: 
471). 

Suna da örneğin Türkiye’deki dil probleminin 
teknolojik olanaklara erişimi de aşan bir sorun 
olduğunun altını çizmektedir: 
“Ama dil problemi diye bir şey var. Türkiye’de, 
geçenlerde Başbakan açıkladı, 46 etnik grup 
yaşıyor, herkes Türkçe konuşuyor varsayıyoruz 
ama bakalım ne kadar kadın elektronik ortamda, 
ekranda dijital olarak kendini ifade etme şansına 
sahip. Okuryazarlık oranının çok düşük olduğu 
bölgelerde, kadınlar İnternet’e her an erişse ne 
olacak? Ellerinin altında yirmidört saat İnternet 
olsa, bilgiler akıyo olsa yani trene bakar gibi ba-
kacağız.”

Songül e-grupların demokrasiye katkısı konu-
sundaki düşüncelerini şöyle açıklamaktadır:
“Ben burada oturduğum yerden Amerika’daki 
savaş karşıtı Pembeli Kadınlar’ın imza kam-
panyasına destek verebiliyorum, bu tür etkileme 
mekanizmalarına ben de dahil olmuş oluyorum. 
Türkiye’de siyaset karizmatik kişiler üzerinden 
yürüdüğü için, ben yine de e-grupların dolaylı 
tartışma ortamları yarattığını, baskı yaratarak, 
hani bunu doğrudan kabul ediyorsan doğrudan 
ama, yani karar alma mekanizmalarından çok, 
karar alma mekanizmalarındaki kişileri etkile-
yebilecek hareketler oluşturabilir. Beş yıldan 
beş yıla oy vermekten oluşan bir demokratik 
ortama göre, bu daha etkileyici, her gün gaze-
telerin verdiği evet hayır anketlerinin etkili ol-
duğunu düşünüyorum...5 milyon kişi İnternet 
kullanıyorsa, onun doğrudan ya da katılımcı 
demokrasiye katkıda bulunacak bir faktör oldu-
ğunu düşünüyorum.” 

Arzu, e-gruplar üzerinden giden imza kampan-
yalarında hız nedeniyle yanlış kararlar verilebil-
diğini, bu tür kararların müzakere edere alınma-
sı gerektiğini hatırlatıyor. Ona göre, toplantılar 
organize etmek yorucu olsa da,  “gece evinde, 
kimse yokken, sessiz sakin, oturup bilgisayarda 
yazmak kadar kolay olmasa da” yüzyüze tartış-
malardan vazgeçilmemeli. Neşe, özellikle kadı-

na söz hakkı vermeyen ‘Eski Yunan’daki doğru-
dan demokrasi’ kavramını eleştirerek, bilgisayar 
dolayımlı demokrasi veya siberpolitika olanak-
larını şu şekilde değerlendirmektedir: 
“Demokrasi mi? O ne demek? Hele de Eski 
Yunan’da... Elbette bu konu başka bir tartış-
manın konusu....Örneğin ben [e-grupta] gerçek 
düşüncelerimi söylemiyorum. Kaç kez gerçek 
düşüncemi söyleyemediğim için klavye başın-
da saçlarımı yoldum. İçimizde kaç kadın kork-
madan yazabiliyor. Gerici, anti-demokrat, anti-
feminist vs. sayılmaktan korktukları için yazmı-
yor, izliyorlar yalnızca. (Özel mailleşmelerden 
bunun böyle olduğunu biliyorum. Sen haklısın 
ama katıldığımızı yazamıyoruz diyorlar.) Do-
layısıyla doğrudan demokrasiyi sağlayacağına 
dair umudum yok.”

SONUÇ 

Kadın katılımcılarla yapılan görüşme sonuç-
larından anlaşıldığı üzere, Kadın Kurultayı 
e-grubu üyelerinin her biri, bu e-grubu durduk-
ları yer, politik kimlikleri, grupla kurdukları iliş-
ki vb. etkenler nedeniyle farklı görmekte, farklı 
tanımlamaktadırlar. Tüm eksiklik ve handikapla-
rına rağmen, şu an etkin biçimde çalışan birçok 
e-grupla karşılaştırıldığında Kadın Kurultayı, 
sonuç alıcı tartışmaların yürütüldüğü, Türkiye 
kadın hareketi için oldukça önemli bir mecradır. 
İnternet yaygınlaştıkça ve İnternet okur yazarı 
sayısı arttıkça, grupta bu eksiklikler nedeniyle 
yaşanan kimi sorunların da azalacağına inanıl-
maktadır. Metin içerisinde çeşitli kereler anı-
lan, Kadın Kurultayı e-grubu üzerinde yapılan 
kampanya, tartışma, metin hazırlığı vb. ile elde 
edilen çeşitli kazanımlarda elbette ki hız, yay-
gınlık ve bilgi paylaşımı noktasında e-grubun 
doğrudan etkisi oldukça yüksektir. Ancak, elde 
edilen başarıların tek başına e-gruba atfedileme-
yeceği, bu e-grubun arkasında örgütlü ve etkin 
bir kadın hareketi bulunduğu açıktır. Dolayı-
sıyla “aktivizmin e-gruplar üzerinden sürdüğü” 
savı bir tehlike arzetmekle birlikte çok geçerli 
görünmemekte, e-grupların doğrudan demokra-
sinin yeniden sağlanmasında bir araç olabileceği 

savı ise şu an için çok gerçekçi görünmemek-
tedir. Dünyada, sayısal uçurumun hatta ondan 
daha önemlisi, yoksulluğun ve eğitim yetersiz-
liğinin bu kadar önemli bir sorun olduğu günü-
müzde, e-grupların doğrudan demokrasinin ger-
çekleşmesinde bir araç olarak kullanılabilmesi 
beyaz, Batılı, orta sınıf, genç ya da orta yaşlı 
iyi eğitimli erkekler için geçerli görünmektedir. 
Ticarileşme, tekelleşme, gözetlenme ve sayısal 
uçurum gibi bir dizi olumsuzluğu göz önünde 
bulundurduğumuzda, İnternet’i tek başına bir 
demokratikleştirici unsur olarak ele almak pek 
doğru olmamakla birlikte, genel bir demokra-
tikleşme sürecinde anlamlı bir demokratikleş-
me potansiyeli barındırdığı göz ardı edilemez. 
Çünkü günümüzde “bilgisayar veri tabanları ve 
web siteleri temel bilgi kaynakları halini almış 
ve yeni teknolojiler bilgi arama ve araştırma fa-
aliyetlerini inanılmaz derecede kolaylaştırmıştır. 
Burada işin asıl püf noktası, demokrasinin bilgi 
ve katılım gerektirmesi ve yurttaşların, gereğin-
ce bilgilendirilmezlerse, tartışmalara akıllıca ka-
tılmalarının mümkün olmayacağıdır” (Kellner 
2004: 722-723). 

Öte yandan, mesajın bir merkezden birçok alı-
cıya gönderildiği, merkezî ve devlet ve büyük 
medya tekelleri tarafından sürekli kontrol edilen 
görsel-işitsel medya ile karşılaştırıldığında, çok 
sayıda kişiyle çok sayıda kişi arasındaki iletişi-
mi olanaklı kılan bilgisayar dolayımlı iletişim 
oldukça adem-i merkezidir.  İnternet çağında, 
bir bilgisayara, modeme ve İnternet servisine 
erişimi olan herkes tartışmalara katılabilmek-
tedir. Böylece görsel-işitsel medya çağında, 
demokratik diyaloğun dışında bırakılmış çok 
sayıda birey ve grup yeniden güç kazanmıştır. 
Sonuç olarak, siber uzamın yeni kamusal alanla-
rında yeni bir teknopolitika yeşerebilir ve kamu-
sal tartışmanın yerine geçmeksizin onu tamam-
layan bir unsur haline gelebilir (Kellner 2004: 
722). Kellner’ın anımsattığı üzere, yeni iletişim 
teknolojileri hem sıradan yuttaşların hem de ak-
tivistlerin politik aktörler ve iletişimciler haline 
gelmelerini, bilgi üretmelerini ve yaymalarını 
ve tartışma ve mücadelelere katılmalarını sağ-

layarak, Gramsci’nin herkesin politik bir aktör 
olabileceği yönündeki hükmünün gerçekleşme-
sine katkıda bulunmaktadır (730). Ayrıca, büyük 
sermaye grupları ve devlet tarafından yoğun bi-
çimde kullanılan yeni iletişim teknolojileri ve 
bu teknoloji aracılığıyla oluşan siberdemokrasi 
alanı, tıpkı diğer alanlar gibi bir mücadele ala-
nıdır. Politik ve kültürel mücadelelerde taraf ol-
mak isteyen muhalif grupların, aktivistlerin ve 
entelektüellerin yeni teknolojileri gündem dışı 
tutma gibi bir lüksleri yoktur. Dikkat edilmesi 
gereken, yukarda pek çok kez vurgulandığı gibi, 
yeni iletişim teknolojilerini, mevcut politik mü-
cadelenin yerine geçmesine izin vermeden, bu 
mücadeleye katkı sağlayacak bir destek meka-
nizması olarak kullanabilmektir. 
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“Çevrimiçi olan bir terapist de ahlaklı 
değilse, kim ahlaklıdır?”
Gary Stofle (akt. Ainsworth 2006)

ÖZET

E-sağlık, yeni iletişim teknolojilerinin tüm iş-
levlerinin hizmete sunularak, hastaların te-
davisinde, sağlık hizmetlerine çabuk ve kolay 
ulaşılmasında, sağlık sektöründe yer alan tüm 
paydaşlara nitelikli, verimli ve etkili hizmetlerin 
sunumunda kullanılması anlamına gelmektedir.  
Türkiye’deki  2003 yılında başlayan sağlıkta 
dönüşüm çalışmaları kapsamında e-sağlık hiz-
metinin organizasyonel, mahremiyet ve gizli-
lik, uygulamalar ve teknik olarak temelde dört 
grupta toplandığı görülmektedir. Mahremiyet ve 
gizlilik konuları ise temel olarak denetim kayıt-
ları tutma, kişi doğrulama, sistem doğrulama, 
yetkilendirme, veri bütünlüğü kontrolü, hata 
işleme, güvenli taşıma, inkar edememe alt baş-
lıklarını içermektedir. Ancak e-sağlık ve etik söz 
konusu olduğunda web sayfalarında uyulması 
gereken etik kodlar üzerinde de henüz yeterin-
ce durulmadığı ve konuyla ilgili etik kodların 
geliştirilmemiş olduğu gözlemlenmektedir. Sağ-
lıkla ilgili sitelerdeki e-etik kodlar; yazarların 
yetkisi, tamamlayıcılık, gizlilik, atıfta bulunma, 
doğrulanabilirlik, kaynağın şeffaflığı, sponsor-
luğun şeffaflığı ve içerik ile reklam politikasın-
da dürüstlüğü kapsamaktadır. Sanal ortamda 
Türkiye’deki e-sağlık gelişimine paralel hızda 
artan sayıda sağlık sitelerini bağlayıcı etik kod-
ların süratle geliştirilmesi ve uygulamaya geçil-
mesi gerekmektedir. Bu çalışmada konunun öne-
minin vurgulanması ve sorunların bir örnekle 
gösterilmesi amacıyla Türkçe e-terapi hizmeti 

veren siteler web etiği çerçevesinde eleştirel bir 
bakışla değerlendirilerek sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: bilgisayar dolayımlı ileti-
şim, e-etik, e-sağlık, e-terapi

ABSTRACT

E-health is the provision of healthcare sup-
ported by e-communication. According to Ey-
senbach, e-health “is an emerging field in the 
intersection of medical informatics, public 
health and business, referring to health services 
and information delivered or enhanced through 
the Internet and related technologies” and the 
term also “characterizes not only a technical 
development, but also a state-of-mind, a way 
of thinking, an attitude, and a commitment for 
networked, global thinking, to improve health 
care locally, regionally, and worldwide by using 
information and communication technology.” It 
has been observed that the efforts of transforma-
tion in health affairs in Turkey since 1923 con-
centrated on four basic issues –organisational, 
privacy and security, practices, tecniques. Pri-
vacy and security are the most important issues 
which consist of audit logging, person authen-
tication, system authentication, authorization, 
data integrity checking, error handling, secure 
transport and non-repudiation. However, when 
e-health and ethics are at issue, ethical codes 
for medical and health web sites are not deter-
mined and so there are almost no ethical codes 
which are adequately formalised in Turkey. Eth-
ical code of conduct for medical and health web 
sites consist authoritative, complementarity, 
privacy, attribution, justifiability, transparency, 

İNTERNET VE ETİK:
ÖRNEK UYGULAMA ALANI OLARAK SAĞLIK İLETİŞİMİ

Serpil Aygün Cengiz
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

scengiz@baskent.edu.tr

financial disclosure and advertising policy. It is 
necessary to develop ethical codes for Turkish 
medical and health web sites which rapidly in-
crease in İnternet. This study aims to show the 
importance of this problem and tries to make a 
critical survey of the web sites which provide e-
therapy in Turkish. 

Key words: computer mediated communica-
tion, e-ethics, e-health, e-therapy

1. GİRİŞ

E-sağlık, yeni iletişim teknolojilerinin tüm iş-
levlerinin hizmete sunularak, “hastaların iyileş-
tirilmesinde, sağlık hizmetlerine hızlı ve kolay 
ulaşılmasında, sağlık sektöründe yer alan tüm 
paydaşlara kaliteli, verimli ve etkili hizmetlerin 
sunumunda kullanılması” anlamına gelmektedir. 
E-sağlıkta aktörler; merkezinde elektronik/hasta 
sağlık kayıtlarının bulunduğu ve onun çevresin-
de örgütlenen birinci basamak sağlık kurumları 
(sağlık ocakları vb.), ikinci basamak sağlık ku-
rumları (devlet hastanaleri vb.), üçüncü basamak 
sağlık kurumları (üniversite hastaneleri, özel dal 
hastaneleri vb.), finansman kurumları, tedarik 
kurumları, aile hekimliği ve aile hekimliği ve 
sağlık kurumları arasındaki sevk zincirlerinden 
oluşmaktadır. E-sağlık hizmetinin geliştirilmesi 
yöneticiler için veri-analiz desteğinin oluşturul-
masını, veri standardizasyonunun sağlanmasını, 
e-sağlık veri akışının hızlanmasını, elektronik 
sağlık kaydının oluşturulmasını ve kaynak ta-
sarrufunun sağlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca 
ülke içinde kurulacak olan e-sağlık sistemi; bir 
kişinin bir başka ülkeye seyahat etmesi ve ora-
da hastalanması, bir başka ülkeye sağlık hizmeti 
almak almak üzere gidilmesi, gerçek zamanlı 
iletişimle sağlık hizmetlerinin uzaktan alınma-
sı ve yerel sağlık ekonomisinin sınırları aşmış 
olması nedeniyle uluslararası sağlık iletişimde 
de çok önemli kazanımlar elde edilmesine sebep 
olacaktır. (Akpınar, 2007)

Avrupa Birliği’nin e-sağlık eylem planına bakıl-
dığında 2008 yılında Avrupa sağlık kuruluşları-

nın çoğunun “telekonsültasyon (ikincil görüş), 
e-reçete1, e-sevk, tele-izleme ve tele-bakım hiz-
metlerini sunabilecek kapasiteye ulaşması”nın; 
2009 yılında “klinik ve idari kurumlarda e-sağlık 
hizmetleri için standard Avrupa nitelik kriterleri-
nin oluşturulması, e-sağlık ürün ve hizmetlerinin 
daha fazla güvenliği için mevcut ürün güvenliği 
mevzuatı kapsamında çerçeve oluşturulması” ile 
“e-sağlık hizmetleri kapsamında sağlık sigorta 
ödemeleri, hizmetlerin kullanımının maliyetleri 
ve ilgili kurallar ile ilgili hastaların bilgilendi-
rilmesi, yeni çalışma alanları risklerini dikkate 
alarak, önleyici eylemleri de içerecek şekilde 
meslek kazalarını ve hastalıklarını azaltmak için 
e-sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi”nin hedef-
lenmiş olduğu görülmektedir (Yurt, 2007). Baş-
ka bir deyişle Türkiye’de e-sağlık sisteminin tar-
tışılmasının odağında sağlık sisteminin izlenebi-
len, ölçülebilen ve daha kolaylıkla yönetilebilen 
bir yapıya sahip olması çabası bulunmaktadır. 
Sağlıkla ilgili web sitelerinin etik açıdan duru-
mu ve e-etik henüz tartışmaların odağında gö-
rünmemektedir. Bu durumun belki de en önemli 
nedenlerinden biri sağlık hizmeti veren kurum-
ların dikkati çekecek yoğunlukta/sayıda web si-
teleri olmaması olabilir. Durumu örnekleyen bir 
araştırmanın sonuçlarına bakılacak olursa, Ekim 
2006-Mart 2007 tarihleri arasında Türkiye’deki 
Birinci Basamak Sağlık Kurumları olan Sağlık 
Grup Başkanlığı, Sağlık Ocağı, Ana Çocuk Sağ-
lığı ve Aile Planlaması Merkezi ve Verem Savaş 
Dispanseri kurumlarından oluşan toplam 7756 
kuruma uygulanan Birinci Basamak Bilgi Sis-
temleri Anketi sonuçlarına göre bu kurumların 
ancak %53’ünde İnternet bağlantısı bulunmak-
ta; kurumların %27’sinin kurum e-posta adresi 
bulunmakta ve sadece %4’ünün ise web sitesi 
bulunmaktadır (Doğan, 2007). Ancak İnternet’e 
sıradan bir bakışla bile bu durumun büyük bir 
hızla değiştiğini, İnternet’te gerek sağlık hizmeti 
veren kurumların sitelerinin gerekse bu hizmet-
ten yararlanmak isteyenlerin sayısının hızla art-
tığı gözlemlenebilmektedir.

1 E-reçete sisteminin nasıl işletilebileceği konusunda bkz.: 
Yengingüç, 2007; İnternet üzerinden uzaktan bakım için 
bkz.: Şapcı, 2007.
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“İnternet ve etik” denildiğinde karşımıza çıkan 
konular, “kişilik haklarının korunması, özel 
yaşamın gizliliği, mahremiyet, haber-reklam 
ayrımının belirsizleşmesi, ticari sır, veri güven-
liği” gibi başlıklar altında literatürde yoğun bir 
biçimde tartışılmaktadır (Atabek, 2006). Tartış-
ma alanının söz konusu genişliği İnternet ve etik 
konusunun çok boyutlu ve derin soru/n/ları ba-
rındırdığını serimlemektedir.

Dolayısıyla bu çalışmanın konusu, İnternet’te 
sağlık iletişiminde etik sorunların altı çizilerek 
yapılacak bir dökümü ile sınırlandırılmıştır. 
İnternet’te sağlık iletişimi e-sağlık (e-health) 
olarak da adlandırılmaktadır. Türkiye’deki tar-
tışmalara bakıldığında e-sağlık hizmeti, öncelik-
le “sağlık verilerinin ve temel süreçlerin standart 
hale getirilmesi”ni, ardından ulusal çapta “tüm 
vatandaşların sağlık bilgilerinin güvenli bir şe-
kilde toplanmasını sağlayacak olan Elektronik 
Sağlık Kaydı (ESK) veritabanının oluşturulması 
ve ESK verilerini esas alarak gelişmiş analizler 
yapma imkânı sağlayacak olan bir Karar Destek 
Sisteminin (KDS) oluşturulması”nı
(http://sbu.saglik.gov.tr/esaglik/projeler.aspx,1 
Eylül 2007) kapsamaktadır. Oysa e-sağlık sade-
ce verilerin toplanması ve paylaşımı meselesin-
den ibaret değildir; Journal of Medical Internet 
Research’ün editörü Gunther Eysenbach’a göre 
“e-sağlık”, sadece teknolojik bir gelişimi değil; 
yerel, bölgesel ve dünya bazında sağlık hizmeti 
sunumu ve bilgilendirmesi ile birlikte bir zihin 
durumunu, bir düşünme biçimini imlemektedir 
(2001).

Sağlık hizmeti ve bilişim parametrelerinden olu-
şan İnternet’te sağlık iletişimi alanında öncelikle 
kimlerin etkin olduğuna bakıldığında bu kişilerin 
sağlık profesyonelleri ve ilgili sitelere ulaşmak 
isteyen okuyucular olarak gruplandırılabileceği 
görülebilir. Sağlık profesyonelleri ise genel-
likle sağlıkla ilgili bilimsel araştırmalara ulaş-
mak, sağlık eğitimi ve hasta takibinde İnternet’i 
kullanmaktadırlar (Gönül ve Yabanoğlu, 2000: 
64-66). Sağlıkla ilgili sitelere yönelen okurlar 
sağlık konularıyla ilgili bilgi almak; sağlık pro-

fesyonelleri, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim 
kurmak; yüz yüze sağlık hizmetine erişim ve/
veya e-sağlık hizmeti almak amacıyla İnternet’e 
yönelmektedirler.

Powell ve arkadaşlarının yapmış olduğu araştır-
maya göre e-sağlık hizmeti kullanımı dünyada 
her geçen gün artmaktadır (2003). Günümüzde 
dünya İnternet kullanıcılarının yarısından fazla-
sının sağlıkla ilgili konularda İnternet’i kullan-
dığı bilinmektedir. İnternet’te sağlıkla ilgili ola-
rak en yaygın kullanım şekli, sağlık konularında 
ansiklopedik bilgiye ulaşılmaya çalışılmasıdır. 
Ulaşılmaya çalışılan bu “bilgi”nin içerisinde 
sağlık konuları üzerine genel bilginin dışında 
sağlık hizmetleri ve kendi kendine yardım bilgi-
si de bulunmaktadır. Bu alandaki web sayfaları 
üzerine yapılan çalışmalar ise (her ne kadar İn-
ternet kullanıcılarının uğradıkları zararlar üzeri-
ne kesin kanıtlar yoksa da) ilgili sayfalarda çoğu 
zaman yetersiz, hatta yanlış bilgilendirme yapıl-
dığını göstermektedir. İnternet’in sağlık alanın-
da iletişim amaçlı kullanımı da eposta kullanı-
mının yaygınlığına paralel olarak bir yaygınlık 
göstermektedir. İnternet kullanıcıları gerek sağ-
lıkla ilgili konularda destek almak için gerekse 
sağlık profesyonelleriyle iletişim kurmak için 
İnternet’i yoğun bir biçimde kullanmaktadırlar. 
Sağlık alanında benzer durumda olan kişi ve/
veya gruplardan destek almak ve bilgi edinmek 
amaçlı İnternet kullanımının dışında doğrudan 
sağlık hizmetine erişme amaçlı olarak da İn-
ternet kullanılmaktadır. (Powell ve ark., 2003: 
74-76).

2. E-SAĞLIK VE HUKUK

Türkiye’de doğrudan e-sağlık alanında yasal 
bir düzenleme henüz bulunmamaktadır; ancak 
23 Mayıs 2007 tarihinde Resmî Gazete’de ya-
yımlanan 5651 nolu “İnternet Ortamında Ya-
pılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun” ile İnternet ortamındaki ya-
yınlarla ilgili suçlar tanımlanmıştır. Söz konusu 
Kanun’da Madde 3’e göre içerik, yer ve erişim 

sağlayıcılarının bilgilendirme yükümlülüğü bu-
lunmaktadır; dolayısıyla içerik, yer ve erişim 
sağlayıcıları, Kanun’a göre, “yönetmelikle be-
lirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bil-
gilerini kendilerine ait internet ortamında kulla-
nıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak 
bulundurmak” durumundadır. Kanun’da Madde 
8’e göre ise Türk Ceza Kanunu’nda yer alan in-
tihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, 
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 
kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temi-
ni, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için 
yer ve imkân sağlama suçları ile Atatürk Aley-
hine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan 
suçların oluştuğu hususunda “yeterli şüphe se-
bebi bulunan yayınlarla ilgili olarak” erişimin 
engellenmesi kararı çıkartılabilmektedir. 

Kanun’da tanımlanmış olan suçlar, sağlıkla ilgili 
sitelerde doğrudan e-sağlıkla ilgili karşılanabi-
lecek sorunlardan hayli farklı gözükmektedir. 
Söz konusu Kanun’da bulunmayan e-sağlık ala-
nındaki sorunları etik sorunların tartışıldığı plat-
formlarda bulmak olanaklıdır. Konuyla ilgili ola-
rak halihazırda yurt dışındaki birçok sağlık kuru-
luşunun özellikle sağlıkla ilgili web siteleri için 
geliştirmiş olduğu etik kodlar bulunmaktadır.

3. E-SAĞLIK VE E-ETİK
Sağlık iletişimi alanındaki İnternet kullanımında 
temel etik sorunlar İnternet kullanıcılarının web 
sitesinde sunulanları anlaması ve/veya sunulan 
ürünleri/servisi değerlendirirken onları etkile-
yebilecek konularda açık/dürüst bilgi verilmesi, 
dürüstlük, kalite, bilgilendirilmiş onam, mahre-
miyet, sanal sağlık hizmetlerinde profesyonel-
lik, kullanıcılar için siteye geribildirimde bulun-
mak için anlamlı fırsatlar sağlama, web sitesinin 
ilişkide bulunduğu diğer site ve kuruluşların 
güvenilir olması gibi konular çevresinde küme-
lenmektedir. E-sağlık alanındaki etik sorunların 
çözümlenerek bir standart oluşturulması, kulla-
nıcıların ve web sayfalarının içeriğini hazırla-
yanların eğitimi, e-sağlık hizmeti sunanların öz-
denetimi gibi konularda çalışmalar yapan çeşitli 

kuruluşlar bulunmaktadır: Internet Healthcare 
Coalition (http://www.ihealthcoalition.org); Hi-
Ethics Alliance (http://www.hiethics.org); He-
alth On the Net Foundation (http://www.hon.ch) 
ve diğerleri (örneğin medCIRCLE) gibi.

E-sağlıkta başlıca etik sorunlar yetke (otorite), 
bütünlük, mahremiyet, yayım bilgisi, doğrula-
nabilirlik, şeffaflık, finansal saydamlık ve rek-
lam politikası çerçevesinde tartışılmaktadır2:

Yetke (otorite)
2 Bu başlıklar esas olarak, Health On the Net Foundation’ın 
kamu ve web yayıncıları olarak iki hedef kitle için hazırlamış 
olduğu etik ilkeler alınmıştır. İsviçre’de 7-8 Eylül 1995’te dü-
zenlenmiş olan the Use of the Internet and World-Wide Web 
for Telematics in Healthcare başlıklı konferansta kuruluşunun 
kökenleri atılmış olan Health On the Net Foundation’ın etik 
kodları, İnternet üzerinden erişilen tıp ve sağlık bilgileri söz 
konusu olduğunda en eski ve güvenilir etik olanlarından bi-
ridir (http://www.hon.ch/HONcode/Conduct.html, 28 Mart 
2007). Health On the Net Foundation’ın etik kodları çeşitli di-
ilerin yanı sıra Türkçe olarak sayfalarında yer almaktadır: “1. 
Yazarların Yetkisi (Bu sitede yayınlanan ve sunulan sağlıkla 
ilgili ya da tıbbi her türlü tavsiye ve bilgi; sağlık profesyoneli 
olmayan özel kişi ve kuruluşlar tarafından sağlandığı açıkça 
belirtilen bölümlerin dışında, sadece sağlık konusunda eğitim-
li ve nitelikli profesyonellerce verilir.); 2. Tamamlayıcılık (Bu 
sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimle-
riyle mevcut ilişkilerini ikame etmek üzere değil, desteklemek 
üzere tasarlanmıştır.), 3. Gizlilik (Bu site, bir sağlık sitesine 
giren ziyaretçilerin kendi kimlik bilgileri de dahil olmak üzere, 
tüm bilgi akışında gizlilik ilkesine saygı gösterir. Site sahiple-
ri, bu siteyi oluşturdukları ve yayınladıkları ülkede uygulanan 
sağlık bilgilerinin mahremiyeti ile ilgili mevzuatın gereklerini 
fazlasıyla uygulamayı ve saygı göstermeyi taahhüt eder.); 
4. Atıfta Bulunma (Uygun olan yerlerde, bu site içeriğindeki 
bilgi, verinin kaynağına doğru açık referanslar ile desteklenir 
ve mümkün olan yerde bu veriye özel HTML linkleri verilir. 
Klinik bilgiler içeren bir sayfanın son güncelleme tarihi açıkça 
gösterilir (ör. sayfanın sonunda); 5. Doğrulanabilirlik (Özel bir 
muamelenin, ticari ürünün ya da hizmetin performansı/kazan-
cı ile ilişkili iddialar, yukarıda 4. ilkede çerçevesi çizilen şekil-
de, uygun ve denk düşen kanıtlar tarafından desteklenir.); 6. 
Kaynağın Şeffaflığı (Bu site yapımcıları, daha ileri destek ve 
yenilenmiş bilgi arayan ziyaretçiler için, mümkün olan en açık 
şekilde bilgi sağlama ve iletişim bilgilerini yayınlama yönünde 
çaba gösterir. Webmaster, erişim için e-mail adresini sitede 
açıkça belirtir.); 7. Sponsorluğun Şeffaflığı (Finans, hizmet ve 
malzeme olarak bu siteye katkıda bulunan tüm ticari ya da ti-
cari olmayan kuruluşların tam kimlikleri de dahil olmak üzere, 
bu siteye verilen destek açık bir şekilde belirtilir.); 8. İçerik 
ve Reklam Politikasında Dürüstlük (Eğer reklam site için bir 
finans kaynağı ise, bu durum açıkça beyan edilir. Site sahipleri 
tarafından benimsenen ilan kurallarıyla ilgili özet bir tanım-
lama sitede yayınlanır. İlan ve diğer promosyon malzemele-
ri site ziyaretçilerine, site yapımcıları tarafından oluşturulan 
içerik ile farklılık gösterecek ve kolaylıkla ayırdedilecek bir 
kapsam ve şekilde sunulur.)” (http://www.hon.ch/HONcode/
Turkish/, 1 Kasım 2007).
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Sanal ortamda kullanıcıların çok büyük bir yo-
ğunlukla sağlık üzerine bilgi almak için bu site-
lere girdiği bilinmektedir (Powell ve ark., 2003: 
74-76). Bu nedenle sitelerde verilen sağlık bil-
gisinin ve/veya tıbbi/sağlık önerilerinin alanda 
eğitim görmüş kişiler tarafından verilmesi çok 
önemlidir. Verilen bilgiler için de ayrıca kaynak 
gösterilmesi ve sayfanın güncellenme tarihinin 
belirtilmesi gereklidir.

Bütünlük
E-sağlık alanındaki etik tartışmalarda ilgili web 
sitelerinde verilen hizmetin hasta/site ziyaret-
çisi ile bu kişinin tedavisini yapan arasındaki 
ilişkinin yerine geçmemesi gerektiği, sadece bu 
ilişkiyi desteklemekle sınırlı olması zorunluluğu 
dile getirilmektedir. Ancak bu durum her zaman 
geçerli değildir. Örneğin, İnternet üzerinden psi-
koterapi (e-terapi) hizmeti alınması söz konusu 
olduğunda sağlık hizmetinin kendisi İnternet 
aracılığıyla gerçekleşmektedir3. Bu durumda ise 
İnternet üzerinden sağlık hizmeti almak için baş-
vuran kişiden (danışan/hasta) etik kurallara uy-
gun bir biçimde bilgilendirilmiş onam alınması 
gerekli ve yeterlidir (Aygün Cengiz, 2006).

Mahremiyet
Mahremiyet, Türkiye’de sürdürülen e-sağlık 
tartışmalarında üzerinde özellikle durulan en-

3 1990’larda başlamış olan sağlıkla ilgili web sitelerinde uyul-
ması gerekli etik kod ve ilkeleri tartışmalarıyla eşzamanlı ola-
rak e-terapi etiği tartışmaları başlamıştır. 1997’de American 
Psychological Association İnternet hizmetleri için bir metin 
yayımladıktan sonra 1999’da American Counseling Associati-
on “Ethical Standards for Internet Online Counseling” başlıklı 
bir belge yayımlamış; 2001’de British Association for Counsel-
ling and Psychotherapy tarafından konuyla ilgili ilkeler detay-
landırılmış ve 2005’te tekrar gözden geçirilmiştir. Benzer ilke-
ler daha sonra Kanada ve Avustralya’da da oluşturulmuş ve 
uygulayıcılar için Online Counseling: A Handbook for Mental 
Health Professionals (Kraus ve ark., 2004, London: Elsevier) 
gibi yardımcı kitaplar yayımlanmaya başlanmıştır. Sanal danış-
manlık için etik kodlar çerçevesinde eğitim programları da ay-
rıca başlatılmıştır (Chester ve Glass, 2006: 145-146). E-terapi/
danışmanlık ile ilgili olarak bilinen en eski/geliştirilmiş etik 
kod International Society for Mental Health Online (ISMHO) 
tarafından oluşturulmuştur. Psikoterapi alanında hizmet ve-
ren American Psychological Association gibi kuruluşların etik 
kodlarının verilen terapi hizmetinin türüne göre alt başlıklar 
altında özelleştirildiği de görülmektedir (özelleştirilmiş örnek 
bir etik kod metni olarak psikolog-danışan e-postalaşmasında 
dikkat edilmesi gereken kurallar için bkz.: Al-Shahi ve ark., 
2002: 627; Drude ve Lichstein, 2007).

der konulardan biridir4. Mahremiyet geniş bir 
tartışma alanına sahip bir konu olarak e-sağlık 
hizmetinden yararlananların dolaştıkları siteler-
de bıraktıkları dijital izden eposta adreslerine ve 
epostaların içeriğine kadar her ögeyi içermek-
tedir. “İnternet üzerinde yapılan her paket alımı 
ve gönderiminin bir ‘iz’ bıraktığı bilinmekte” 
ve bu dijital izin “izleyene, izlenen aleyhinde 
bir güç kullanma potansiyeli” anlamına geldiği 
kabul edilmektedir; bu durum e-sağlık alanında 
da önemli mahremiyet ihlallerine sebep olabil-
mektedir (Atabek, 2006). Söz konusu duruma 
ek olarak e-posta adreslerinin izinsiz paylaşımı 
da tanınmayan kişilerden reklam, halkla ilişki-
ler, propaganda vs. amaçlı spam alınmasına se-
bep olabilmektedir. Sağlıkla ilgili web siteleri 
üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarının 
yer aldığı rapora göre bu siteleri yürütenlerin bir 
kısmı, site ziyaretçilerinin kişisel sağlık bilgile-
rini ziyaretçilerin izni veya bilgisi olmadan rek-
lamcılarla ve iş ortaklarıyla paylaşmaktadırlar 
(akt. Rabasca, 2000). Hatta kumar bağımlılığın-
dan kurtulmak için sağlık sitelerinden yardım 
isteyen kişilere kumar sitelerinden reklam ile-
tilerinin gönderildiğini ortaya koyan çalışmalar 
bulunmaktadır (Griffiths ve Cooper, 2003: 128). 
Ayrıca sağlıkla ilgili sitelerinde, olgu sunumları 
da dahil olmak üzere hasta/danışan/ların kim-
liğini deşifre edecek fotoğraf, bilgi ve belgeye 
hiçbir şekilde yer verilmemelidir.

İnternet’te iletişim içerikleriyle ilgili olarak 
mahremiyet tartışmaları ise gizlilik, bütünlük, 
reddedilemezlik ve kimlik belirleme başlıkları 
altında yapılmaktadır. Gizlilik, gönderilen/alı-
nan metnin “istenmeyen kişiler tarafından anla-
şılamaması”; bütünlük, metnin iletim sırasında 
değişikliğe uğramaması ve davetsiz bir misafirin 
doğru iletinin yerine yanlış bir ileti koyma fırsa-
tı bulamaması, ayrıca “saklanan veya iletilmek 
istenen bilgi[nin] farkına varılmadan” değişti-
rilememesi; reddedilemezlik, “bilgiyi oluşturan 
ya da gönderen[in], daha sonra bilgiyi kendi-
sinin oluşturduğunu veya gönderdiğini inkâr” 
4  Bkz.: 1. Sağlık ve Bilişim Kongresi (2-5 kasım 2006, İzmir) 
metinleri (http://sbu.saglik.gov.tr/bilisim06/).

edememesi, “bir gönderici[nin] daha sonrasında 
bir ileti göndermiş olduğunu yanlışlıkla” red-
detmemesi ve kimlik belirleme ise “gönderen 
ve alıcı[nın], birbirlerinin kimliklerini” doğru-
layabilmesi, “davetsiz bir misafir[in] başkası-
nın kimliğine bürünme şansına” erişememesi 
için yaşamsal öneme sahiptir (Kodaz, 2003). 
İnternet’te yollanan metinlerin kamuya açık 
bilgiağlarından geçmesi nedeniyle bu bilgileri 
koruyabilmek olanaklı olmadığı için “şifreleme/
deşifreleme” (encryption-decryption) yapılmalı-
dır. Şifreleme yazılımı kullanımı “bir bilgisayar 
ağında veya kişisel bilgisayarlarda haberleşme 
ya da dosya güvenliğini sağlamak” içindir. Sağ-
lık hizmeti verilen İnternet sitelerinde güvenlik 
çok önemli bir konu olduğundan bu sitelerin 
etik nedenlerle SSL güvenlik sertifikalı olarak 
çalışmaları gerekmektedir. “Soket Düzeyi Gü-
venlik” ya da “Güvenli Yuva Katmanı” adıyla 
bilinen SSL (Secure Sockets Layer), kullanılan 
browser ile bağlı bulunan sitenin web sunucusu 
arasındaki bilgi alış verişinin güvenli bir biçim-
de gerçekleşmesini sağlayan bir şifreleme yön 
temidir (http://www.inetconcepts.net/merchant/
Glossary.html#top, 14 Şubat 2007). SSL serti 
fikalı bir siteden yapılan yazışmaların şifrelen-
mesi, yazılanların istenmeyen kişiler tarafından 
okunmasını (hemen hemen) olanaksız hale dö-
nüştürülmektedir. Bütün bu önlemlere rağmen 
güvenlik riski tamamen ortadan kalkmadığı için 
e-sağlık hizmetinden yararlanmak için başvuran 
kişinin neyi sanal ortamda yazabileceği, neyi 
yüz yüze yapılacak bir görüşmede söylemesi ge-
rektiği konusunda temkinli olması için önceden 
uyarılması etik bir zorunluluktur (Recupero ve 
Rainey, 2005: 323).

Şeffaflık
Web sitesi yöneticileri ile tasarımcıları daha faz-
la bilgi isteyen ziyaretçiler için iletişim bilgileri-
ni en açık biçimde siteye yerleştirmelidir.

Finansal Saydamlık
Web sitesine katkıda bulunan gerek ticari gerek-
se ticari olmayan bütün kuruluşlarla bağlantılar 
açıkça belirtilmelidir. Benzer şekilde sitenin her 

türlü finans kaynağı hakkında da kuşkuya yer bı-
rakmayacak şekilde bilgi verilmelidir.

Reklamcılık Politikası
Web sitesinde reklamcılık politikası tanımlan-
malı; reklam ve promosyon ürünlerinin sunumu 
ile site tarafından sunulan özgün materyal ara-
sındaki fark site ziyaretçileri tarafından kolay-
lıkla anlaşılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

Türkiye’deki e-sağlık alanındaki etik tartışma-
lara baktığımızda tartışma konularının odağında 
sosyal güvenlik kurumu bakımından ise başlıca 
sorunların “başkasının adıyla hizmet alma, hak 
etmeyenin hizmet alması, mevzuata aykırı işlem 
yapılması, sahte sağlık karneleri, sahte reçete ve 
raporlar, gerçekçi olmayan teşhis ve tedaviler” 
olduğu görülmektedir (Adalıer, 2007). Dolayı-
sıyla e-sağlık hizmetleri kapsamında yapılan 
“personel işlemleri, hasta kabul ve takibi, mua-
yeneler, teşhis ve tedavi süreçlerinin takibi, ilaç 
kullanımı vb.” işlemlerde karşılaşılabilecek en 
önemli etik sorun gizlilik ve mahremiyet ihla-
li olarak görülmektedir (Adalıer, 2007). Oysa 
e-sağlıkta önemli sorunlardan biri olmakla bir-
likte tek sorun e-sağlık hizmeti sırasında hizmet 
alanın ve verenin kimliğinin doğrulanması ile 
gizlilik/mahremiyet sorunu değildir. Yukarıda 
kısaca ifade edildiği gibi e-sağlık alanında sağ-
lık web siteleriyle de bağlantılı olarak gizlilik/
mahremiyet ve doğrulanabilirlik dışında yetke 
(otorite), yayım bilgisi, şeffaflık, finansal say-
damlık ve reklam politikası konuları da önemli 
etik sorunlardandır.

4. SAĞLIK ALANINDA BİR 
E-ETİK UYGULAMASI ÖRNEĞİ 
OLARAK E-TERAPİ ETİĞİ
Yukarıda özetlenen genel e-sağlık etik kodları-
nın dışında sağlıkta daha özelleşmiş olan alan-
ların altbaşlıklar halinde düzenlenmiş olduğu 
etik ilkeler de geliştirilmiştir. Örneğin İnternet 
üzerinden terapötik danışmanlık hizmeti veren 
farklı kurumların, kendi içlerinde, üyeleri için 
düzenlemiş oldukları etik kodlar bulunmakta-
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dır. Örnek bir uygulama için NBCC (National 
Board for Certified Counselors) İnternet danış-
manlığına özel geliştirilmiş olan etik koduna 
bakılabilir (http://www.nbcc.org/webethics2, 28 
Mart 2007):

İnternet Danışmanlığı İlişkisi
1.  İnternet müşterisinin kimliğini doğrula-
manın zor olduğu durumlarda kodlanmış söz-
cükler veya sayılar kullanmak gibi sahte ko-
nulara gönderme yapan adımlar atılmalıdır.
2.  İnternet danışmanları müşterinin yaşının 
küçük olduğu durumlarda ebeveyn/yasal va-
sisinin onayının olmasıyla ilgili olarak kararlı 
davranmalıdır. Ebeveyn/vasi onayı alındığın-
da da ilgili kişinin kimliği doğrulanmalıdır.
3.  İnternet danışmanı, müşterilerine kendisi 
çevrimdışı olduğunda ve gerçek zamanlı ol-
mayan danışmada bulunulmak istendiğinde 
bağlantı kurma yolları ve ne sıklıkla e-posta 
iletilerinin kontrol edildiği hakkında bilgi ve-
rilmelidir.
4.  Danışma üzerine bilgilendirmesinin bir 
parçası olarak, İnternet danışmanı müşteri-
lerine olası teknolojik aksaklıklar hakkında 
bilgi vermeli ve bu gibi durumlarda alternatif 
iletişim biçimlerini tartışmalıdır.
5.  Danışma üzerine bilgilendirmesinin bir 
parçası olarak, İnternet danışmanı müşteri-
lerine görsel ipuçları olmadığı zaman yanlış 
anlamalarla nasıl baş edebileceklerini açıkla-
malıdırlar.
6.  Danışma üzerine bilgilendirmesinin bir 
parçası olarak, İnternet danışmanı İnternet 
müşterisiyle kriz iletişimini de içerecek bi-
çimde gerektiğinde yerel yardımı sağlayacak 
uygun eğitimli birini belirlemek için işbirliği 
yapar. İnternet danışmanı ve İnternet müşte-
risi yerel kriz yardım hattı telefon numarasını 
ve yerel acil yardım telefon numarasını belir-
lemek için de işbirliği yapar.
7.  İnternet danışmanının, uygun olduğunda, 
müşterilerine İnternet üzerinden ücretsiz da-
nışmanlık, bilgi ve eğitsel kaynaklara ulaşa-
bilecekleri yerlerle ilgili olarak bilgi verme 
zorunluluğu bulunmaktadır.

8.  Halihazırda kullanılabilir/ulaşılabilir tek-
noloji sınırları içerisinde, İnternet danışman-
larının engeli olan müşterilerine web siteleri-
ni ulaşılabilir yapma zorunluluğu bulunmak-
tadır.
9.  İnternet danışmanları bazı müşterilerinin 
farklı dillerde konuşabileceğinin, farklı saat 
dilimlerinde yaşıyor olabileceklerinin ve öz-
gün kültürel özellikleri olabileceğinin farkın-
da olmalıdırlar. Ayrıca İnternet danışmanları 
yerel durumların ve olayların müşteriyi etki-
leyebileceğinin de farkında olmalıdırlar.
İnternet Danışmanlığında Gizlilik
10.  İnternet danışmanı İnternet müşterisini, 
müşteri/danışman/supervisor iletişimlerinin 
güvenliği için şifreleme yazılımı yöntemle-
ri hakkında bilgilendirir. Mümkün olan du-
rumlarda şifreleme yazımları kullanılmalıdır. 
Müşteriler için şifreleme yazımı sağlanama-
dıysa müşteriler İnternet üzerinden güvenli 
olmayan iletişimin olası tehlikeleri hakkında 
bilgilendirilmelidir. Tehlikeler İnternet danış-
manlığı oturum kayıtlarının yetkisiz izleme 
ile kaydedilmesi ve/veya aktarılmasını içer-
mektedir.
11.  İnternet danışmanı İnternet müşterileri-
ni oturumların toplam süresi ve oturumların 
türü hakkında bilgilendirmelidir. Oturum 
türü, İnternet danışmanı/İnternet müşterisinin 
e-postalaşması, test sonuçları, işitsel/video 
oturum kayıtları, oturum notları ve danış-
man/supervisor iletişimleri şeklinde olabilir. 
Elektronik oturumların korunma olasılığı 
kaydın kolaylığı ve azalan maliyeti dolayı-
sıyla daha yüksektir. Bu nedenle de süperviz-
yon, araştırma ve dava muameleleri potansi-
yel kullanımları artmaktadır.
12.  İnternet danışmanları İnternet müşte-
risiyle ilgili bilgiyi paylaşmak için bilginin 
kullanımıyla ilgili uygun prosedürleri takip 
eder. E-posta iletilerinin görece kolay bir şe-
kilde yönlendirilmesi gibi nedenlerden dolayı 
İnternet danışmanları İnternet danışmanlığı 
ilişkisinde gizliliği güvence altına almak için 
çalışmalıdırlar.
Yasal Gözden Geçirmeler, Lisans ve

 Sertifikalandırma
13.  İnternet danışmanları İnternet danışman-
lığı ve süpervizyonu pratiğine ilişkin reh-
berlikte ilgili yasal ve etik kodları yeniden 
gözden geçirerek değerlendirir. Profesyonel 
organizasyon üyelikleri, profesyonel sertifi-
kalandırma kurulları ve eyalet veya bölgesel 
lisans kurullarının kodları ile yerel, bölgesel 
ve ulusal yasaların da gözden geçirilerek 
değerlendirilmelerine ihtiyaç vardır. Ayrıca, 
bölgelere göre kurallar ve düşünceler de-
ğiştiği ve İnternet danışmanlığı hizmetinin 
İnternet müşterisinin bulunduğu bölgeden 
bir danışman tarafından verilip verilmemesi 
gerektiğine dair tartışmalar sürdüğü için hem 
danışmanın hem de danışanın bulunduğu böl-
genin kodları göz önüne alınmalıdır. İnternet 
danışmanları, onay yaşı ve çocuk istismarı-
nın raporlaştırılması gibi konulardaki yerel 
uygulamaları dikkatlice incelemelidir; ayrıca 
İnternet danışmanlığını kapsayıp kapsamadı-
ğının anlaşılabilmesi için sigorta poliçeleri de 
gözden geçirilmelidir.
14.  İnternet danışmanı, tüketicinin korunma-
sını kolaylaştırmak amacıyla ilgili bütün ser-
tifikalandırma birimleri ve lisans kurullarının 
web sayfalarına link koyar.

4.1. Türkiye’de E-Sağlık Alanında Etik
Konuyla ilgili olarak yapılmış Sağlık 
Bakanlığı’ndan bağımsız çalışmalara bakılacak 
olursa İstanbul Tabip Odası Etik Kurulu’nun 
“Tıp Etiği Açısından Elektronik Ortamda Sağ-
lık Danışmanlığı” konusunda 2002 yılında bir ki 
tapçık yayımladığı görülmektedir (http://www.
ttb.org.tr/TD/TD94/18.php3, 27 Temmuz 2007). 
“İnternet ortamında yapılan tıbbi konsültasyon 
ve bilgilendirmelerin güvenliği için dijital imza 
vb. gibi sistemler uygulanmalıdır” benzeri de-
ğerli önerilerin bulunduğu kitapçık çalışmasının 
etik ilkelerin düzenlemesi şeklindeki devamının 
gelmemiş olması üzücüdür. Ancak konuyla ilgili 
sevindirici bağımsız çalışmalara da rastlanabil-
mektedir; örneğin Türk Dişhekimleri Birliği’nin 
Dişhekimliğinde Web Sitesi Etik Kuralları 
çalışması başarıyla uygulanıyor görünmekte 

dir (http://www.tdb.org.tr/cm/pages/ser_gos.
php?id=71, 11 Ağustos 2007):

DİŞHEKİMLİĞİNDE WEB SİTESİ
ETİK KURALLARI

1. Dişhekimleri; sağlık mevzuatında yer alan 
tüm kurallara uyarak teknolojik gelişmelerin 
olanak tanıdığı her tür araç ile genel olarak 
mesleği tanıtma, koruyucu ve tedavi edici 
ağız diş sağlığı konularında toplumu bilgi-
lendirme hakkına sahiptir.
2. Yapılacak her türlü bilgilendirme, hasta ka-
zanma, yönlendirme amacı ile olmamalıdır 
3. İnternet üzerinden hekimlik yapılmamalı, 
dişhekimi hastasını muayene etmeden, tedavi 
hizmeti vermemeli. Site içerisinde standart 
olarak kullanılan karakterlerle ve her sayfa-
nın altında yer alacak şekilde “Site içeriğinde 
bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. He-
kimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, 
tanı ve teşhis koyması yerine geçmez” ifadesi 
yer almalıdır.
4. Reklam unsuru bulunduran yazı, resim fo-
toğraf v.b. ürünleri yayınlamamalı. Olgu su-
numları da dahil olmak üzere, hastaların kim-
liğini belli eden resim, fotoğraf, bilgi, belge 
yer almamalıdır.
5. Mesleki yazılarda; yanlış, günümüzde bi-
lim çevrelerince kabul edilmiş bilgilere aykırı 
ve hastaları yanlış yönlendiren bilgilere yer 
verilmemeli. Yayınlanacak bilgi ve bulgular-
da kaynak gösterilmelidir.
6. Dişhekimliği ile ilgili uygulamaların iyili-
ği, kötülüğü ifade edilmemeli, ağrısız acısız 
tedavi uygulama vb. gibi taahhütlerde bulu-
nulmamalıdır
7. Dişhekimi katıldığı meslek sonrası eğitim-
leri, yerli ve yabancı uzmanlık kuruluşlarına 
üyeliğini, danışmanlık görevlerini, sertifika-
larını sitesinde ilan etmemelidir. (SDE sertifi-
kası yer alabilir)
8. Dişhekimi; web sitesinde:

a) Dişhekim(ler)inin adı, soyadı ve unvanı 
ile çalıştığı kurum veya özel sağlık kuru-
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luşunun ismi, şayet çalışmıyorsa “mesleki 
pratik olarak çalışmadığı” 
b) Bağlı bulunduğu Oda sicil numarası (bu 
numaralar web sitesine onay alındığında 
yayınlanabilir.)
c) Türk Dişhekimleri Birliği sicil numara-
sı, (bu numaralar web sitesine onay alındı-
ğında yayınlanabilir.)
d) Mezuniyet tarihi,
e) Özel sağlık hizmeti veren kuruluşun ad-
resi,  yerleşim krokisi
f) Telefon ve faks numaraları,
g) Çalışma gün ve saatleri,
h) Mezun olduğu / oldukları üniversitenin 
adı, 
j) E-Posta adresi / adresleri ve buna ait 
mail formu,
k) Uzmanlık dalı 
l) Akademik unvanı

Bilgilerine yer verebilir.
m) Dişhekimi ve çalışanlarının fotoğrafları; 
resmi belge ve kanuni işlemlerde kullanılan 
kriterlere uygun olan vesikalık fotoğraf şek-
linde web sitesinde  kullanılabilir. Ya da üst-
ten baş bölgesi ile alttan en fazla bel bölgesi-
ne kadar kısmı gösteren iş giysisi ile çekilmiş 
kişisel fotoğrafları kapsar.
9. Meslek kuruluşları ile diğer mesleki sitele-
re yönlendirici linklere yer verilebilir.
10. Kendisine internette sayfa hazırlayan/
hazırlatan dişhekimi, site adresi olarak bir 
bilim ve uzmanlık dalının adını kullanmama-
lıdır. Örn: www.çeneortopedisi.com, www.
ortodonti.com, www.turkiyenineniyidisheki-
mi.com, www.protez.com gibi. Ancak isim, 
alanla kombine edilebilir. Örn: www.çeneor-
topedisi- kamal.com.
11. Dişhekimi; web sayfasında mesleki alan 
dışındaki, aldığı ödülleri, üye olduğu siyasi 
parti, cemaat, dernek veya grup adını belirtme-
melidir. Yayınlarda ırk, dil, din, cinsiyet, siya-
sal ve ideolojik ayrımda bulunulmamalıdır.
12. Dişhekimi ülke dışında bulunan sunucu 
makineyle ve / veya yabancı dille yaptığı su-
numda da mevcut kurallar ve yukarıda belir-
tilen ilkelere uygun davranmalıdır.

13. Dişhekimi tedavi ücret bilgilerini yayın-
layabilir; Yayınlanan ücretler Türk Dişhe-
kimleri Birliği asgari ücret tarifesinin altında 
olmamalıdır.
14. Dişhekimi web sitesinde Türk Dişhekim-
leri Birliği veya bağlı olduğu odasının amb-
lemini kullanmak isterse sitede web sayfası 
içerisinde bulunacak / bulunan yazı ve diğer 
görüntülerin basılı bir örneğini bağlı bulun-
duğu odaya onaylatması ve bu onayı sitenin 
yayını esnasında tarih ve numarası ile belir-
tilmelidir.
15. Dişhekiminin mesleği ile ilgili web site-
sinde, kendi sanat,kültürel vs. aktiviteleri ile, 
hobileri gibi meslek dışı özel ilgi alanına gi-
ren etkinlikleri  sayfanın  görünüm alanının 
%5’ini geçmeyecek ve sayfada tek başına 
kalmayacak şekilde mesleki ana sayfadan 
şahsi sayfaya doğru link bağlantısı aracılığı 
ile yönlendirilebilir. Bu yönlendirme esna-
sında kayan/yanıp sönen vb. yönlendirmeler 
(banner/flaş gibi) kullanılmamalı. Özel web 
sayfasından mesleki web sayfasına doğru 
herhangi bir yönlendirme yapılmamalı.

ARAMA MOTORLARINA KAYIT

1) Dişhekimleri veya dişhekimliği alanında 
faaliyet gösteren özel sağlık kurum ve ku-
ruluşları tarafından hazırlanan web siteleri 
genel arama motorlarına kayıt ettirilebilir. 
Ancak bu kayıtlar esnasında sitede yer alan 
diğer hekimlerden farklılık gösterecek şekil-
de (farklı punto, çerçeve ve diğerleri) yayın-
lanması reklam olarak kabul edilmelidir.
2) İş sağlama amacına yönelik ve meslek-
taşlarıyla rekabete yol açacak şekilde özel 
amaçlı arama motorlarına, rehberlerine, liste-
lerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt 
yaptırılmamalı. İnternet kullanıcılarının ken-
di sitesine yönlendirilmesini sağlamak için 
internet kısa yolları kullanılmamalıdır.
3) “İnternet sayfasının, sadece dişhekimleri-
nin bulunmasına yönelik özel amaçlı arama 
motorlarına kayıt ettirilirken anahtar keli-
me (keyword) olarak; “adı ve soyadı ya da 

özel sağlık kuruluşunun adının”, “bulunduğu 
şehir-ilçe-semt adının” ve “uzmanlık alanı ve 
akademik unvanlarının dışında bir sözcük ya 
da tanıtıra tümcesi kullanılmamalıdır.”

Genel olarak Türkiye’de henüz e-etik tartışma-
larının yapılmıyor oluşu bu konunun günde-
me hiç gelmemesi gibi bir sonucu doğurmakta 
ve beraberinde sağlık sitelerinde etik ilkelere 
uyulmamasını getirmektedir. Örneğin, İnternet 

üzerinden psikoterapi (e-terapi) hizmeti veren 
Türkçe sitelerin incelendiği bir araştırmada ağda 
bulunan yedi Türkçe sitenin yalnızca birinde In-
ternational Society for Mental Health Organi-
sation (ISMHO) tarafından düzenlenmiş olan 
e-terapi etik kod ve ilkelere uyulduğu (söz konu-
su site ayrıca ISMHO’ya üyedir) görülmektedir 
(Aygün Cengiz, 2007: 375-376):
Şu anda (Tablo 1’de de görüldüğü gibi) web psi-
koterapi hizmeti vermeye devam eden Türkçe si-

Web sitesi ismi/
URL

Uygulanan
e-terapi 
yöntemleri 
hakkında 
bilgilendirme

Oturum/
yazışma 
güvenliği
(şifreleme 
yazılımı 
kullanımı)

Doğrulanabilir 
kimlik (adres, 
telefon, 
fotoğraf ve 
eğitim) bilgileri 
sunumu

Enformatik,
hukuki ve etik 
bilgilendirme

Ücret 
hakkında 
bilgilendir-
me Ücret*

http://terapimiz.
com

sohbet
telefon 
(ve/veya 
görüntülü) Var Var

Var

(International 
Society for 
Mental Health 
Online üyesi)

Var

15 dk: 20 YTL, 30 dk: 35 YTL
60 dk: 64 YTL, 90 dk: 90 YTL
15 dk: 35 YTL, 30 dk: 64 YTL
45 dk: 90 YTL, 60 dk:115YTL
4 e-posta: 40 YTL
8 e-posta: 70 YTL
15 e-posta: 100 YTL
30 e-posta: 150 YTL

http://www.
merterapi.com/tr/

soru-cevap
sohbet

psikoloji testi Yok Yok Yok Var

-
2 x 45 dk: 30 YTL
(İlk seans ücretsiz)
5 test: 15 YTL
10 test: 20 YTL

http://www.
sanalpsikolog.
gen.tr/

soru-cevap
sohbet Yetersiz Var Yetersiz Var

1 soru: 25 YTL
3 soru: 65 YTL
6 soru: 120 YTL…

60 dk: 75 YTL
http://www.
sanalpsikolog.
com/

soru-cevap
sohbet Yok Var Yok Yok

-

http://www.
e-terapist.com/

soru-cevap
sohbet
psikoloji testi

Yok Yok Yok Var
Ücretsiz

http://www.
psikoterapistim.
net/

soru-cevap Yok Var Yok Yok
-

Tablo 1: Türkçe e-Terapi Hizmeti Veren Siteler

* Ücretlendirme politikaları yurt dışında da farklılık 
göstermekle birlikte sanal görüşmenin (chat) ücretinin 
50 dakikası 12 $’dan 150 $’a kadar değişmektedir. Sanal 
ortamda bulunan e-terapi kliniklerinde (örneğin http://www.
HelpHorizons.com’da 50 dakikalık “Instant session” bölümü 
tıklandığında) önceden randevu alınması gerekmeden (kredi 
kartı bilgileri vererek siteye üye olduktan sonra 30 dakikalık 

bir görüşme yapılacaksa 32.5$, 60 dakikalık bir görüşme 
yapılacaksa 65$’ın ödenmesinin hemen ardından) görüşme 
gerçekleşmektedir. http://www.letstalkcounseling.com/ 
sitesinde ise önce üye olup gerçekleştirilecek görüşmenin 
türüne ve süresine göre ödeme yaptıktan sonra danışan 
için şifreli e-posta hesabı açılmakta; ardından görüşme 
gerçekleşmektedir. (Chester ve Glass, 2006: 145-160)
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telerin çoğunda etik ilkelere uyulmamakta, ama 
Türkiye’de henüz e-terapi etik kodu belirlenme-
miş olduğu için bu sitelere herhangi bir yaptırım 
uygulanması da söz konusu olamamaktadır. Bu 
konudaki etik kodları belirleme sorumluluğu 
olan kuruluşlar, üyeleri ruh sağlığı alanında hiz-
met veren kuruluşlardır. Söz konusu kuruluşla-
ra göz atıldığında ise ilk akla gelenler Türkiye 
Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği ve 
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 
Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve Sosyal Hiz-
met Uzmanları Derneği’dir. Türkiye Psikiyatri 
Derneği’nin 22 Haziran 2002 tarihinde 1. Olağa-
nüstü Genel Kurulu tarafından kabul edilen “Ruh 
Hekimliği (Psikiyatri) Meslek Etiği Kuralları” 
kitapçığı incelendiğinde İnternet üzerinden 
verilen ruh sağlığı hizmetleriyle ilgili olarak 
herhangi bir etik kural/kod geliştirilmediği 
görülmektedir (http://www.psikiyatri.org.
tr/DocumentsPopUp.aspx?Id=107, 15 Nisan 
2008). Türk Psikologlar Derneği’nin 18 Nisan 
2004 tarihinde 27. Olağan Genel Kurulu’nda 
kabul edilen “Türk Psikologlar Derneği Etik 
Yönetmeliği”nde sadece bir kere “İnternet” 
sözcüğü geçmektedir: “Kamuya Yönelik Yayın 
Organlarını Kullanma” başlıklı Madde 4.5’te 
“Psikolog, kamuya yönelik yayın organlarını 
kullanırken (radyo, televizyon, basılı yayın, in-
ternet vb. elektronik ortamlar); açıklama ve öne-
rilerinin bilimsel temellere oturduğundan emin-
dir ve etik yönetmeliği dikkate alır” denmekte-
dir (http://www.psikolog.org.tr/upload/content/
files/file_3_7.pdf, 15 Nisan 2008). Türk Psiko-
lojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin 1995 
yılında hazırlanarak kabul edilen “Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar için 
Etik Kurallar” başlığıyla yayımlanan kitapçık-
ta İnternet etiğine ilişkin herhangi bir etik ilke 
bulunmamaktadır (Türk Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Derneği Psikolojik Danışma ve Reh-
berlik Alanında Çalışanlar için Etik Kurallar, 
2007). Psikiyatri Hemşireleri Derneği’nin ise 
genel etik kod ve ilkeler çalışmalarının halen 
sürdüğü, dolayısıyla sanal ortam için henüz bir 
faaliyet için olmadıkları anlaşılmaktadır (bkz.: 
http://www.phdernegi.org). Sosyal Hizmet Uz-

manları Derneği’nin 1997 yılındaki 4. Olağan 
Genel Kurulu’nda kabul edilen “Uluslararası 
Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu Sosyal 
Hizmet Mesleği Etik İlke ve Kuralları”ndan 
uyarlanarak hazırlanan “Sosyal Hizmet Mesle-
ğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları” kitapçı-
ğında İnternet etiğine ilişkin herhangi bir açıkla-
ma yer almamaktadır (Sosyal Hizmet Uzmanları 
Derneği Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri 
ve Sorumlulukları, 2004).

E-terapi etik kodunu acilen geliştirmesi bekle-
nen ruh sağlığı çalışanlarının, çatısı altında ör-
gütlendiği kurumların hiçbirinin henüz bu konu-
da bir adım atmamış olduğu görülmektedir.

5. SONUÇ

İnternet’te sağlıkla ilgili olarak etkinlik gösteren 
tüm siteler, dünyadaki çeşitli saygın kuruluşla-
rın kabul ettiği etik kurallara uygun bir biçimde 
nitelikli web sayfası içeriği sunmalı, sunulan 
profesyonel hizmetten yararlananların mahre-
miyete önem vererek ve sadece aynı etik ilke-
lere uygun davranan web siteleri ve kuruluşlarla 
ilişki içine girerek faaliyet göstermelidir. İlgili 
web sitesinin etik ilkeleri benimseyerek hareket 
ettiğini gösteren izin işareti veya marka/logo 
gösteriminin sitede yer alması kullanıcıların 
daha güvenle hareket etmesini sağlayarak etik 
açıdan denetimi de kolaylaştıracağından çok 
önemli görünmektedir. Bu uygulamanın dün-
yada çeşitli örnekleri bulunmaktadır; örneğin 
Amerika Birleşik devletleri’nde sağlık alanında 
akreditasyonda öncü kuruluşlardan olan URAC 
(American Accredition Healthcare Commission) 
sağlıkla ilgili web siteleri için etik standart ge-
liştirerek 2001 yılında uygulamaya başlamıştır 
(Mack, 2002: 26).

E-sağlık çalışmalarında etik ilkelerin belirlen-
mesinin en önemli nedenlerinden biri alanın pro-
fesyonellerine kabul edilebilir davranış ölçütleri 
hakkında bilgi vermektir. Özdenetim için ahlaki 
ilkeler olarak tanımlanan etik kodlar, alanla ilgi-
li yetenek ve tekniklerin uygun bir biçimde kul-

lanılmasını sağlamak içindir (Keith-Spiegel ve 
Koocher’dan akt. King ve Poulos, 1999). Etik 
ilkeler e-sağlık hizmetinden faydalananların en 
azından kuramsal olarak, asgari düzeyde zarar 
görmelerini hedeflemektedir.

E-sağlık uygulamalarının geliştirebilmesi ve 
olumsuz özelliklerinin de etkisinin en aza in-
dirgenmesi ya da olumluya çevrilebilmesi için 
uygulamaların etik açıdan sorgulanması ve de-
rinleştirilmesi gereklidir. E-sağlık alanında te-
mel etik sorunlar alanda çalışan sağlık profes-
yonellerinin yeterli donanıma sahip olma(ma)
sı ve bunun doğrulanabilirliği ile mahremiyet 
konusu çevresinde kümelenmektedir. Alanda 
çalışan bir profesyonelin eğitim ve yeterliliği-
nin gereken minimum düzeyde olup olmadığı 
karşılaşılan en önemli sorunlardan birisidir. 
E-sağlık hizmeti alanla bu hizmeti veren arasına 
giren mesafe bu konuda hizmet verenin yanlış/
eksik bilgi vermesini kolaylaştırmakta, hizmet 
alanın da ilgili profesyonelin doğru bilgi verip 
vermediğini araştırabilmesini zorlaştırmaktadır. 
Profesyonel, bilimsel ve toplumsal sorumluluk 
söz konusu olduğunda, e-sağlık profesyonelleri 
bilimsel sorumluluklarını yerine getirebilmek 
amacıyla donanımlarını yeterli hale getirmek 
durumundadırlar. APA’ya (American Psycho-
logical Association, http://www.apa.org) göre 
nasıl psikologların insanlığın daha iyi duruma 
getirilebilmesi için psikoloji bilgilerini uygula-
mak ve bilgilerini yaygınlaştırmak gibi toplum-
sal bir sorumlulukları bulunmaktaysa, e-sağlık 
hizmeti verenlerin de web sayfalarında genel 
anlamda sağlık sorunları üzerine ücretsiz ola-
rak yazmak ve acil durumlarda nerelere/nasıl 
başvurulabileceğine dair bilgilerini paylaşma 
zorunlulukları bulunmaktadır; çünkü coğrafi ya 
da kişisel özelliklerden kaynaklanan nedenler 
gibi bazı nedenler yüzünden (zamanında) sağlık 
hizmetine ulaşamayanlar için, İnternet’teki bu 
bilgiler yeri geldiğinde yaşamsal öneme sahip 
olabilmektedir. 

Türkiye’de e-sağlık çalışmaları kapsamında ya-
pılan çalışmalarda ne yazık ki e-etik konusu hak 

ettiği ve gerektiği ölçüde ilgiyi henüz görmemiş-
tir. Örneğin Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı’nın Ocak 2004’te hazırlamış olduğu 
Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı’nda 
“Kayıtların gizliliğinin ve güvenliğinin sağlan-
ması” maddesi altında sağlık ve hastalık kayıtla-
rının tutulması ve paylaşılmasıyla ilgili olarak; 
sağlık ve tıp araştırmaları açısından veri ve bilgi 
paylaşımında ve sağlık finansman kuruluşla-
rı için uygulanacak kurallar çerçevesinde etik 
sorunlar yalnızca altbaşlıklar altında konu edil-
mektedir. Sağlık Bakanlığı adına Salah Mandil 
tarafından Ekim 2004’te hazırlanmış bir çalış-
ma olan “Türkiye e-Sağlık Stratejisi” başlıklı 
metinde ise yine e-etik bir başlık olarak bile yer 
almamaktadır (http://www.saglik.gov.tr/esaglik/
Eski/turkeyehealth_bu.pdf, 1 Eylül 2007).

Yine Sağlık Bakanlığı tarafından 2-5 Kasım 2006 
tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen 1. Sağlık 
ve Bilişim Kongresi’nde de e-etiğin merkezi bir 
tartışma konusu olarak gündeme gelmediği gö-
rülmektedir (http://sbu.saglik.gov.tr/bilisim06/, 
1 Eylül 2007). 1. Sağlık ve Bilişim Kongresi’nin 
(2-5 Kasım 2006, İzmir) devamı olarak düzen-
lenen 2. E-Sağlık Kongresi (18-20 Ekim 2007, 
Antalya) gibi ortamlarda Türkiye’de e-sağlık 
konusunun kamusal alanda tartışılmaya 
başlandığı ve çeşitli girişimlerde bulunul-
duğu görülmektedir, ancak henüz e-sağlık 
uygulamalarında etik konuların tartışılma-
ya başlanmasının çok yeni olması nedeniy-
le konunun bu sene düzenlenen 2. E-Sağlık 
Kongresi programında (gizlilik/mahremiyet 
ve doğrulanabilirlik konuları dışında) bu 
yıl da ayrı bir başlık olarak yer al(a)madı-
ğı görülmektedir (http://www.saglik.gov.tr/
bilisim07, 29 Ekim 2007). Türkiye’deki 2003 
yılında başlayan sağlıkta dönüşüm çalışmaları 
kapsamında e-sağlık hizmetinin organizasyonel, 
mahremiyet ve gizlilik, uygulamalar ve teknik 
başlıklar altında temelde dört grupta toplanarak 
(Akpınar, 2007) bu tarihten beri de e-sağlık ala-
nında bayağı yol alındığı görülmektedir; ancak 
e-etik konusu şu anda olduğundan daha ayrıntılı 
olarak ele alınmayı hak etmektedir. E-etik tar-
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tışmalarının önünü açacak olan girişimlere/
düzenlemelere yol açacak tartışmalar için 
e-etik alanının Türkiye’de farklı platformlarda 
tartışmaya açmanın yapılması öncelikli bir et-
kinlik olduğu ortadadır. 
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ELEKTRONİK İHALE SİSTEMİ: BİR İŞ AKIŞ MODELİ

Yrd.Doç.Dr. Arzu Baloğlu
Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ÖZET

Gelişen teknoloji ve Internet kullanımının 
yaygınlaşmasıyla fiziksel olarak gerçekleştiri-
len tüm işlemler, alışverişler, mesajlaşmalar vb. 
sanal ortama taşınmıştır. Sanal mağazalarla 
başlayan ürün satışlarını, sanal ortamda ya-
pılan 2.el ürün satışları ve sonrasında ise açık 
arttırmalar takip etmiştir. Günümüzde ortaya 
çıkan en yeni uygulamalardan biri ise elektro-
nik ihaledir. Bu uygulama ile devlet veya özel 
kurumlar ihalelerini Internet de yayınlamaya 
başlamışlardır. Bu uygulamayı tercih etmeleri-
nin en önemli sebebi maliyet ve şeffaflık poli-
tikası gereksiniminden olduğu açıktır. şirketler 
ihaleleri artık Internet’ten gerçekleştirmekte ve 
bu şekilde çok daha sağlıklı ve hızlı takip ola-
nağına sahiptirler. Ek olarak, ihalenin yapıla-
cağı fiziksel ortamda olası yasadışı vakalarında 
bu sayede azalması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel İhale, 
elektronik ihale, iş akışı, tasarım, analiz.

ABSTRACT

What is meant by the term tender is to leave 
a business or some goods to the best deal 
between many offers. It is a subtracting and 
adding operation. However, the Electronic Ten-
der means transferring the physical tender with 
all its characteristics and requirements to the 
internet. Nowadays, procurement process by 
electronic tender has become an extremely use-
ful process for both private and state manage-
ment. The most important cause, lay behind it, 
is that there is a trend between today producers 
towards cost-effective systems using faster, bet-

ter, and more productive technology and more 
technology as well. A production management, 
utilizing an efficient e-tender model, is able to 
provide its needed materials faster, cheaper, 
and more effective and reliable. The main 
theme of this article is to develop an integrated 
e-tender model.

In the first part of this article, procurement sys-
tem by traditional tender method will be con-
sidered. Next part, the most common issues in 
traditional tenders will be included. The third 
part consists of alternative tender systems. In 
the fourth part advantages and benefits of e-ten-
der is presented. Last part is devoted to today e-
tenders execution, application, and their critics 
and eventually some issues on design of decided 
model for domestic industry.

Keywords: e-technology, procurement, 
physical tender, effective system.

1. İHALE KAVRAMI
İhale bir işi veya bir malı birçok istekli arasında 
en uygun koşullarda kabul edene bırakma, ek-
siltme veya arttırma işlemidir. Burada değindi-
ğimiz birkaç kelime konunun anahtar kelimele-
ridir bunlar “İş veya mal”dır. Bu iki kelimenin 
çok iyi bir şekilde anlatılması ve dokumente 
edilmesi gerekmektedir. 2 tür şartname vardır.

• Teknik şartname; satın alınacak mal veya 
hizmet için nitelik, kalite, uygunluk, özellik, 
norm gibi teknik özellikler yer alır.

• İdari şartname; işin yapılma şartı, zamanı, 
teslimi ve cezai uygulamaları yer alır.

Bu iki şartnameden de anlaşıldığı gibi iş veya 
mal çok detaylı şekilde tanımlanmalıdır. Daha 
sonra ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözü-
münde şartnameler başrolü oynamaktadır. şart-
nameler oluşturulduktan sonra ihalenin hangi 
usul ile yapılacağına karar verilir ve o usul ile 
ilgili açıklamalar,zaman ve mekan ihalede belir-
tilir. Pazarlık usulü yapılan ihaleler dışında tüm 
ihalelerde geçici teminat alınır, bu teminat ihale 
muammerinin yüzde üçünden düşük olmamalı-
dır. Alınabilecek olan teminatlar;

• Nakit Para
• Teminat Mektubu
• Devlet Tahvil ve Hazine Bonolarıdır. 

İhale usulleri beş adettir. Bunlar;

1) Kapalı Zarf Usulü; verilen teklif mektubu bir 
zarf içerisine konulur üzerine kaşe veya imza 
atılır bu zarfa iç zarf denilir. Daha sonra teminat 
dekontu ve diğer gerekli bilgilerle birlikte ikinci 
bir zarfa yerleştirilir. Bu da dış zarftır. Bu dış 
zarf iadeli taahhütlü olarak ihalede belirtilen ad-
rese gönderilir. Öncelikle iç dış zarfta ihalenin 
gerektirdiğini gösteren belgeler,dekontlara bakı-
lır eğer uygunsa iç zarf açılır. Gelen teklifler kar-
şılaştırılır ve en ucuzuna verilir. Eğer eşit fiyatlı 
teklif varsa ikinci kez bir fiyat istenir tekrarında 
ise kura usulü bir seçim yapılır.

2) Fiyat veya Teklif İsteme Usulü; Bu usulde 
ihalenin bedeli belirlenemiyorsa veya şartname-
si tam olarak düzenlenemiyorsa katılımcılardan 
teklif mektubu istenir. Yapılan incelemelerden 
sonra karar verilir.

3) Açık Teklif Usulü; İhalede istenen gerekli 
belge, dekontlar ihale yöneticisi tarafından ince-
lenir ve uygun olanlar açıklanır, sağlayamayan 
firmalar ortamdan çıkarılır. Fiyat artışına dayalı 
olarak ihale gerçekleştirilir.

4) Pazarlık Usulü; Teklif alınması belli bir şek-
le bağlı değildir. Yapılabilecek ihaleler önceden 
düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklen-

meyen olayların ortaya çıkması üzerine acele 
olarak yapılması gerekilen, diğer usullerle temin 
edilemeyeceği açıkça belli olan işler ile her tür 
araç gerecin periyodik olarak yaptırılacak bakım 
ve onarımları bu usulde yapılabilir.

5) Yarışma Usulü; İdare her tür etüt, plan, proje 
ve güzel sanatlara dar işleri gerektiğinde yarış-
ma ile yaptırabilir. Bu işler mesleki kontrollük 
hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacı-
ya pazarlıkla ihale edilebilir.

Hangi usulle olursa olsun ihale yapıldıktan 
sonra sözleşme yapılır. Bu sözleşmede teminat 
mektubu alınır. Bu mektup ihale bedelinin mi-
nimum yüzde altısı kadardır. Taahhüdün yerine 
getirilmesi ile mektup serbest bırakılır.

2. GELENEKSEL İHALE
SİSTEMİNİN SORUNLARI VE 
BUGÜNÜN İHTİYAÇLARI
Geleneksel sistemin sorunları yüzünden ihale 
süreci firmalar için büyük yük olmaktadır. Süreç 
günümüzde aşağıdakiler gibi zorluklarla işle-
mektedir:

• İhalelerin yayınlanmasıyla, sonuçlandırıl-
masında kamuoyunun veya ihale katılımcıla-
rının yeterince bilgilendirilmemesi.

• İhale içeriğinin, şartnamenin vb. belgelerin 
ilgililere ulaştırılmasındaki güçlük.

• İhale katılımcılarının veya onların temsilci-
lerinin ihalenin yapılacağı yerde bulunması-
nın getirdiği ulaşım, barınma vb. zorluklar.

• İhale katılımcılarının üstlerinde taşıyarak 
getirdikleri teminatların oluşturduğu tedir-
ginlik.

• Açılan ihalelerin çokluğundan dolayı katı-
lımcıların kendileriyle ilgili ihaleleri bulmakta 
çektikleri zorluklar.
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3. ELEKTRONİK İHALENİN
GELENEKSEL İHALEYE
KARŞI AVANTAJLARI VE
KULLANIMI

Elektronik ihale ile geleneksel ihale karşılaştı-
rıldığında elektronik ihalenin önemli avantajları 
olacağı açıktır. Bu avantajlar aşağıdaki gibi sıra-
lanacak olursa;

• Sorgu Sihirbazının mevcut olması,

• İhaleye katılması yasaklı olanların elenmesi,

• Alınacak nakit teminatların elektronik ban-
kacılık ile transferi ve ihale katılım koşulları-
nın incelenmesinde bu ödemelerin kontrolün-
deki performans farkı,

• Diğer türdeki teminatların adrese gönde-
rilmesi, ve daha sonra yapılan incelemeden 
sonra onay verilmişse bulup sisteme aktarıl-
ması ve yine kontrolde hızlılık,

• Kapalı teklif usulünde herkes kendi fiyatını 
belirleyip, sunar. Verilen en iyi fiyat elektro-
nik ortamda yayınlanır ve böylece şeffaflık 
sağlanır.

• Açık teklif usulünde katılımcılar diğer katı-
lımcılardan etkilenmeden tekliflerini sunabi-
lir ve böylece malın bedelini değiştirebilirler.

• Alınan teminatlar elektronik ortam kulla-
nılarak serbest bırakılır. Geri transferler ge-
leneksel düzene göre daha hatasız ve hızlı 
gerçekleşir.

• Telefon, fax, ulaşım gibi diğer ihale masraf-
larından tasarruf edilmiş olur.

• Elektronik ihalelerin neticelenmesi gelenek-
sel yönteme göre çok daha hızlı gerçekleşir.
• İhalelerin duyurulması daha pratik ve hızlı 
olabilir. Bu da yine zaman açısından büyük 
bir avantajdır. 

4. ELEKTRONİK İHALE
SİSTEM ANALİZİ

Bu makalede ülkemizde devlet veya özel ku-
rumlarda kullanılabilecek bir elektronik ihale 
sistemi tasarım çalışması yapılacaktır. Sadece 
kendi içinde çalışan bir sistem olmayıp ayrıca 
kurumun kullandığı yazılım ürünleriyle de en-
tegre olması hedeflenmektedir. Bu yazılım tasa-
rımın kapsamı böylece, ihale sürecinde entegre  
çalışan diğer birimlerle de ilgisi öngörülecek 
elektronik ihalenin sanal ortamda yapılmasına 
olanak sağlayan modüllerden oluşmuş bir sistem 
olmaktadır. . Bu modüller değişik ihale türlerine 
göre ayrılmıştır ve birbirlerinden bağımsızdırlar. 
Bunlar kısaca;

• Yapım İşleri Uygulama Modülü
• Mal Alımı Uygulama Modülü
• Hizmet Alımı Uygulama Modülü
• Danışmanlık Hizmet Alımı Modülü

Modül modül tasarlanmasının sebebi mevzuat 
ve yönetmeliklerden kaynaklanan ve daha çok 
ürüne odaklanmış olmasının tercih edilmesin-
dendir. Katılımcıların ihaleye katılıp katıla-
mayacağı elektronik ortam olarak bildirilmesi 
gerekir. Katılabilecek olanlar daha önceden 
tahsil edilmiş olan kullanıcı kodu ve şifreleriyle 
sisteme giriş yaparlar. Bu yazılımı geliştirirken 
önce geleneksel ihale sisteminin iş akışı ayrıntılı 
olarak analiz edilecektir. Bu analiz sonrasında 
temel uygulamalar, yaşadıkları sıkıntılar düşü-
nülerek oluşturulan katma değerler bir araya 
getirilerek güvenle çalışan bir yazılım oluştur-
malıdır. Bugünkü ihale sisteminin ihtiyaçları-
na gelindiğinde, burada beklenen potansiyel 
faydalardan birisi gelişmiş bir sorgu sihirbazı-
dır. Sorgu sihirbazı sistemde yer almalıdır. Bu 
sorgu sihirbazıyla tüm ihaleler konusuna göre, 
muammer bedeline göre, yapılacağı şehre göre 
gibi kriterlerle sorgulanıp istenilen özellikte iha-
leler bulunabilecektir. İhalelere girmesi yasaklı 
olan kuruluşlar vergi numaralarından yapılacak 
soruşturma ile ihalelere katılamayacak, teminat-
ları bankalarla yapılacak çalışma ile elektronik 

ortam hesaplara geçip ihale katılma şartlarını 
yerine getirebileceklerdir.
 
İhale girişleri de internetten yapılacaktır. İhaleyi 
veren kullanıcı kendisine özel olan bir yönetici 
bölümünden ihale girişlerini yapabilecek ve iha-
leleri buradan takip edip sonuçlandırabilecektir.

İhaleye katılacak firmalar gerekli belge ve öde-
meleri önceden hazırlayacaklar, bu belge ve 
dekontları iadeli taahhütlü yada elden getirerek 
konfirmasyon numarası alacaklardır. Bu numara 
ile ihale başvurusunu yapabileceklerdir.

5. ELEKTRONİK İHALE
SİSTEM TASARIMI
Bu bölüm içinde elektronik ihale sistemi veri akış 
diyagramlarıyla tasarımlanmaya çalışılmıştır.  
Aşağıda iki adet Akış Diyagramı yer almaktadır. 

Şekil 1.  Ana sayfa iş akışı.

Birinci diyagramda ana sayfada görünen inter-
net sayfasının özellikleri yer almaktadır. Dina-

mik sayfalar ve statik sayfaların oluşturduğu 
ana sayfada kullanıcı şifreye ihtiyaç duymadan 
tanıtım ve kullanım sayfasını, E-İhale uygula-
maları sayfasını, ihale mevzuatı sayfasını ve sık-
ça sorulan sorular sayfalarına ulaşabilir. Diğer 
gerçekleştireceği işlemler için kullanıcı kodu ve 
şifresine ihtiyaç duyacaktır. Bunları alabilmek 
için firma bilgilerinin yanı sıra vergi numarası 
ve elektronik imzası da gerekmektedir.

Şekil 2. İhale İş Akışı

Diğer iş akış diyagramı ise tamamen firmaya 
göre yerelleştirilmiş olarak hazırlanmıştır. Fir-
maya özel mesajlar bölümü, kısa listedeki iha-
leler bölümü, başvurulan ihaleler bölümü yer 
almaktadır. Firma her ne şekilde bir ihaleye ula-
şırsa ulaşsın sonraki aşamalarda aynı ekranları 
kullanacaktır. Takip eden ekranlarla ihale başvu-
rusunu gerçekleştirecektir.

6. TASARIMIN EKRAN 
GÖRÜNTÜLERİ
Aşağıda yer alan görüntüler internet sayfalarının 
görüntüleridir. 
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6.1 Ana Sayfa Görüntüsü:

6.2. Firmaya göre özelleştirilmiş görüntü:

6.3. Kullanıcı Kayıt Görüntüsü:

6.4. Kullanıcı Kaydı Görüntüsü:

6.5. Gelişmiş ihale arama görüntüsü:

6.6. Firmanın Mesajlarının Görüntüsü:

6.7. İhale başvuru süreci görüntüsü (1/3):

6.8. İhale başvuru süreci görüntüsü (2/3):

6.9. İhale başvuru süreci görüntüsü (3/3):

7. SONUÇ VE GELECEKTEKİ İŞ

Bu makale ile geleneksel ihale sisteminin elektro-
nik ihale sistemeine dönüşümü tasarlanmaya ça-
lışılmıştır.  Özet olarak, bu makalede elektronik 
ihale süreci iki veya üç yöntem önermektedir:
 
1. ERP Modüllerine entegre şeklindeki uy-
gulama: Bu uygulamada ihale sistemi, enteg-
re yazılımla birlikte kullanılabilir. Bu durumda 
web desteği yerine muhasebe, finans, üretim, 
stok gibi diğer ERP modülleri ile birlikte çalışa-
caktır. Bu uygulama, ihaleye başvurmak isteyen 
tüm firmalarda bulunmalıdır. Yine bu uygulama 
diğer tüm ERP modülleriyle etkileşim halinde 
olacak, mal giriş çıkışları, satın alma, planlama, 
üretim modüllerini tetikleyen bir şekilde kul-

lanılması düşünülmektedir. Entegre çalışan bir 
ihale sisteminin daha başarılı olacağı da bir bek-
lenen bir sonuçtur.  

2. Online para transferine olanak verilen 
uygulama: Bu uygulamada firmaların ihaleye 
başvuruları sırasında istenen “onay numaraları” 
online olarak yapılabilecektir. İhale giriş öde-
mesi ve teminatın sağlandığı bankasal işlemler 
internet vasıtasıyla online yapılacaktır. İhale 
kazanan firmanın teminatı hesaba geçirilirken, 
diğer firmaların teminatları gerekli işlemlerden 
sonra salıverilecektir. Bu yöntem bir web uy-
gulamasıdır. Banka entegrasyonları, güvenlik, 
elektronik takip gibi kolay olmayan işlemlerin 
başarılı yürütülmesi gerekecektir. Fakat bunun 
yanında internetin getireceği hız, kalite, iletişim 
ve maliyet avantajları da söz konusu olacaktır. 

3. Her iki yöntemin entegrasyonu olabilir: 
Yani elektronik iş sistemi içerinde ihale modülü 
de kullanılabilir. Bu durumda hedef tam entegre 
ihale sistemidir. Fakat bunun tasarımı, yönetil-
mesi kolay olmayacaktır. Öte yandan gelecek 
ihtiyaçlar da bu sistemi öngörmektedir. 
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1. AlisVerisX.com

AlisVerisX.com ürünleri içinde gelen, internet 
üzerinde satışların yapılabilmesi için gerekli alt 
yapılarla uğraşılmasına gerek kalmayan bir sa-
nal mağaza sistemidir.

AlisVerisX.com sayesinde seçtiğiniz mağaza 
paketleri içinde bulunan ürünlerin bulunduğu 
e-ticaret sitesine sahip olacaksınız.

AlisVerisX.com, firmadan müşteriye ve firma-
lardan firmalara ürün satışı yapabilmesini sağla-
yan elektronik ticaret işlemlerinin hepsinin etkili 
şekilde kullanıldığı bir sanal mağaza sistemidir.

AlisVerisX.com sanal mağaza sahiplerinin ke-
sinlikle teknik bilgi ve yazılım bilgisine ihtiyaç 
duymayacakları her türlü yazılım, ana sunucu ve 
güvenlik sistemlerinin sunulduğu e-ticaret altya-
pısıdır.

AlisVerisX.com’un sunmuş olduğu sanal mağa-
za ve ürünler sayesinde satışı ve hizmeti ön pla-
na çıkartacağınız bir çalışma yapısı oluşturacak-
sınız. Bu sanal mağaza yapısı sizin bulduğunuz 
ürünlerinde kolaylıkla girilebileceği bir yapıya 
da sahiptir. 

Sizin sadece yapmanız gereken elektronik or-
tamda para kazanmaya alışabilmeniz…

Ticareti İnternet’e Taşımak İçin;

• Binlerce ürün ve özelliklerini sisteminize 
kolaylıkla girebilmek

• Ürün fotoğraflarını optimize etmek

• Satış hacminizi artırmak için kişiye özel es-
nek kampanyalar yapabilmek

• Müşterileriniz aradığı ürünlere kolaylıkla 
ulaşabilmelerini sağlamak

• Her gün gelen siparişlerinizi anlık fatura-
landırmak

AlisVerisX.com
SANAL MAĞAZA PLATFORMU

Aytaç Mestçi
Beykent Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
aytacmestci@beykent.edu.tr

aytac@AlisVerisX.com

• Müşterilerinizin daha önceki siparişlerine 
hızlıca ulaşabileceği bir yapı sunmak

• Güvenilir bir sistem sunmak

• Güvenilir firmalarla çalışmak ve güvenilir 
ürün satmak

• Diğer E-ticaret sitelerinden farklı olma

• Sürekli geliştirilen ve yenilikler sunan bir 
yazılım ekibi ile çalışmak

• Güncel ve yeni teknolojileri sisteminizde 
barındırmak

• Anlık ve deneyimli ekip üzerinden destek 
sahibi olabilmek

2. AlisVerisX.com’UN YAPISI
AlisVerisX.com, Kendi sanal mağazanızı kurup 
yönetmek ve işinizi internet ortamına ekonomik 
bir biçimde taşımanız için geliştirilmiştir.

AlisVerisX.com E-Ticaret Sistemi, web tabanlı 
ve kolay kullanılır bir yönetim arayüzüne sahip-
tir. Ölçeklenebilir kategori ve ürün yapısı saye-
sinde her sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
bir platformdur. Gerek içerdiği özellikler gerek-
se teknolojisi ve altyapısıyla e-ticaret için ideal 
bir çözümdür. Ayrıca ihtiyaçlarınız doğrultusun-
da size özel modüller geliştirilebilmektedir.

AlisVerisX.com olarak, müşterilerimizin ihti-
yaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmeyi he-
defliyoruz. Bu amaçla bilişim teknolojilerinin 
en son gelişmelerini yakından takip ediyoruz. 
Yazılım platformu olarak aşağıdaki ürünler kul-
lanılmaktadır.

3. AlisVerisX.com NEDİR?
AlisVerisX.com içinde satılacak ürünleri ile be-
raber gelen bir alışveriş platformudur.

AlisVerisX.com, alış veriş platformuna katılarak 
30.000’den fazla çeşit ürünü olan bir sanal ma-
ğazanız olur.

AlisVerisX.com;

1. Sanal mağazanızı açar,

2. Satacağınız ürünleri tedarik eder

3. Satın almış olan müşteriye kargolaman-
masını yapar

4. Bankadan gerekli parayı çekip kar oranın-
da hesabınıza yatırır

5. Eğer isterseniz internetten daha iyi satış 
yapmanız için pazarlama çözümleri de su-
nar.

4. AlisVerisX.com 
ÇALIŞMA SİSTEMİ
AlisVerisX.com, kendi sanal mağazanızı kurup 
yönetmek ve işinizi internet ortamına ekonomik 
bir biçimde taşımanız için geliştirilmiştir.

AlisVerisX.com E-Ticaret Sistemi, web tabanlı 
ve kolay kullanılır bir yönetim arayüzüne sahip-
tir. Ölçeklenebilir kategori ve ürün yapısı saye-
sinde her sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
bir platformdur. Gerek içerdiği özellikler, gerek-
se teknolojisi ve altyapısıyla e-ticaret için ideal 
bir çözümdür. Ayrıca ihtiyaçlarınız doğrultusun-
da size özel modüller geliştirilebilmektedir.

AlisVerisX.com olarak, müşterilerimizin ihti-
yaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmeyi he-
defliyoruz. Bu amaçla bilişim teknolojilerinin 
en son gelişmelerini yakından takip ediyoruz. 
Yazılım platformu olarak aşağıdaki ürünler kul-
lanılmaktadır.
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5. AlisVerisX.com
FARKLI NELER SUNAR
AlisVerisX.com ufak işletmeler için etkin tekno-
loji sunar. Tek yapılması gereken işletmenizin-
web sitenizin adına karar vermektir. 

www.alisverissitenizinadi.com 

Geri kalan tüm sorunlarınızın çözümü AlisVe-
risX.com’da bulunmaktadır. Siz tek yapmanız 
işinizi sürdürmek, geri kalan her şeyi AlisVe-
risX.com sizin için yapmaktadır.  
AlisVerisX.com;   

• Yeni teknolojileri sizin için takip eder 

• Sitenizin internette güçlü bir şekilde pazar-
laması için fikirler önerir 

• İnternette satacağınız ürünleri sağlar 

• İnternetteki reklam stratejilerinizi belirler

• Doğru bir internet stratejisi oluşturmanıza 
yardımcı olur

AlisVerisX.com, işini geliştirmek isteyenler, 
yeni iş sahası arayanlar için interaktif sanal ma-
ğaza yazılım platformunu oluşturmuştur. Bu 
sayede küçük işletmelerinde daha az masrafla 
sektörde rekabet şansı yaratılmıştır.

AlisVerisX.com, sunmuş olduğu sanal mağaza 
paketinde sunulan önemli teknolojiler ve yarar-
ları;

1. Hedef Pazar/Giriş Sayfaları; Müşteriye yö-
nelik giriş sayfa pazarlanması, ve hedef pazar 
belirleme

2. İstatistikler; Sitedeki her türlü işlemin 
istatistikleri anlayacağınız formatlarda su-
nulması

3. Onaylı Pazarlama; Müşterilerinizden izin 
alınarak yapılabilen e-mail ürün pazarlaması

4. Sezgisel Ara Yüz; Kullanıcı dostu ara yüz 
panelleri ile sitenizi yönetebilme imkanı 
sağlar

5. Çoklu Fiyatlandırma; Aynı ürünü farklı fi-
yatlardan farklı müşterilerinize satabilmeniz 
için tanımlayabileceğiniz farklı fiyatlandırma 
sistemi

6. Uyarlanabilir Formlar; İstediğiniz bilgileri 
edinebilmeniz için kolay kullanılabilir ve de-
ğiştirilebilir formlar

7. Ürün Reyonlaştırma; Özel ürünleri ön pla-
na çıkaran özel pazarlama reyonu

8. Dinamik Resimleme; Her ürünün resmini 
kolaylıkla girebileceğiniz içerik ve resim sis-
temleri

9. Gerçek Zamanlı Ödeme Sistemi; Müşteri-
lerin ödemelerini anlık sağlayacak ve işlem 
yapabilecek ödeme sistemi

10. Güvenlik; Firewall ve SSL sertifikası ile 
sanal mağazanızın güvenliği sağlanmaktadır

11. Hosting; Alış veriş sitenizin ihtiyacı olan 
web barındırma hizmeti de AlisVerisX.com 
ile hizmetinizde

12. Alan Adı; www.alisverissitenizinadi.com 
şeklinde dilediğiniz alan adı da AlisVerisX.
com ile beraber gelmekte.

6. AlisVerisX.com SANAL MAĞAZA 
PAKETİNDE NELER VAR?

1. Kurulum ve Destek

2. Tasarım ve Taslak

3. Müşteri Hizmetleri

4. Ürün Kataloğu

5. Ürün Özellikleri

6. İşletme ve Stok Kontrolü

7. Kargo Ücretleri Entegrasyonu

8. Ödeme Yöntemleri ve Metotları

9. Satış Analizi ve Takip Sistemleri

10. Arama motorları dostu modül

11. Veritabanı ve Sistem Gereksinimleri

12. Site Ziyaretçisi Tanıma Sistemleri

13. Web-Ara yüzlü Yönetim Paneli
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ATUTOR, ÖĞRENME İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ
 LMS KURULUM VE KULLANIM

ATutor kullanımı kolay, dünya çapında yaygın 
olarak kullanılan açık kaynak kodlu bir öğrenme 
içerik yönetim sistemidir. Öğretmenler tarafın-
dan derslerde yardımcı araç olarak kullanılması 
öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. 
Halen lisans düzeyindeki bir çok derste bu sis-
tem kullanılmaktadır. Ayrıca yazarlar tarafından 
çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerine de bu 
konuda destek verilmektedir.

ATutor Öğrenme İçerik Yönetim Sisteminin ku-
rulum ve kullanımının eğitimcilerimiz tarafın-
dan öğrenilmesi yerinde olacaktır. Bu konuda 
ticari amaçlı kullanılmadığı sürece tüm öğret-
menlere gerekli altyapıyı sunacaktır.

ATutor eğitiminde sistemin nasıl kullanılaca-
ğı, içerik hazırlama, öğrencilerin takibi, forum 
oluşturma ve kullanma, soru veritabanının oluş-
turulması, sınavları oluşturma gibi sistemin 
özellikleri uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Mümkün olması durumunda eğitim bilgisayar 
laboratuvarı ortamında uygulamalı olarak veri-
lebilir. En fazla 20 kişilik bir guruba verimli bir 
şekilde verilecek eğitim iki adet 15 dakikalık ara 
ile birlikte 3 saat sürecektir.

Eğitim özeti aşağıdadır:

Konu: ATutor LCMS Eğitimi

İçerik: ATutor kurulum, konfigürasyon, yöne-
tim, içerik oluşturma, düzenleme, test oluştur-
ma, uygulama, forum kullanımı, öğrenci takibi 
ve diğer özellikler.

Eğitmenler: 
1.Levent EMMUNGİL: Başkent Üniversitesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bö-
lümü Öğretim Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları 
Eğitimi Bölümü Doktora Öğrencisi 
2.Sedat AKLEYLEK: Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü Araş-
tırma Görevlisi ve Yüksek Lİsans Öğrencisi

Süre: 3 saat

Azami katılımcı sayısı: 20

Teknik gereçler: İnternet bağlantısı, projeksi-
yon cihazı (sunum bilgisayarları yazarlar tara-
fından getirilecektir). Mümkün olursa 20 kişilik 
bilgisayar laboratuvarı.

Not: Katılımcılara istemeleri halinde derslerin-
de kullanmaları için 1 yıl boyunca teknik destek 
verilecektir.

Levent Emmungil

* Bu çalışmada yer alan görüş ve değerlendir-
meler Cornell Univesitesi’ni ve Devlet Planlama 
Teşkilatını bağlayıcı nitelikte değildir. Sorumlu-
luk yazarına aittir. 

ÖZET
Bilgi ekonomisine geçiş bugün tüm gelişmiş 
ekonomiler ve Avrupa Birliğinin temel stratejisi 
(Lizbon Stratejisi) haline gelmesine rağmen ülke-
mizde gerek araştırıcılar, gerekse politika oluştu-
rucular tarafından yeterli ilgiyi görememiştir. Bu 
çalışmanın amacı dünya araştırmacılar ve poli-
tika geliştiriciler tarafından önemle ele alınan 
bilgi ekonomisi yaklaşımının ülkemizde daha 
daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktır.

Bu çalışmada yeni bir toplumsal paradoks ola-
rak kabul edilen bilgi toplumun ekonomik yapısı 
olan bilgi ekonomisinin teorik çerçevesi orta-
ya konulmaya çalışılmıştır. Bilgi ekonomisinin 
endüstriyel ekonomiyle olan temel farklılıkları 
3 ana başlık altında ortaya konulmuştur. Bilgi 
ekonomisinin temel unsurları: Ar-Ge ve yenilik-
çilik, nitelikli insan kaynakları, bilgi teknoloji-
leri ve küresel düzeyde dinamik pazar ve iş or-
tamıdır. Ekonomi biliminin en önemli araştırma 
alanlarından birisi de rekabettir. Rekabetin bilgi 
ekonomisinde gösterdiği farklılıklar ve yeni yak-
laşımlar ele alınmıştır. Ayrıca, ekonomi teori-
sinde Schumpeter’le başlayan Ar-Ge, teknoloji, 
bilgi teknolojileir ve insan kaynaklarının ekono-
mik büyümeye olan katkılarını dikkate alan içsel 
büyüme modelleri ile bilgi ekonomisi arasında 
olduğu düşünülen ilişkiler irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Bilgi Ekonomisi, Ar-
Ge, Yenilik, İnovasyon, Bilgi Teknolojileri, Ağ 
Dışsallıkları, Bilgi Asimetrisi, Sayısal Deflas-
yon, İçsel Büyüme Modelleri

1. BİLGİ TOPLUMU

1.1. Teknolojik İlerlemeler ve Toplumsal
Yapıdaki Dönüşüm
Toplumların dönüşümünde teknolojik yeni-
liklerin önemli etkileri olmaktadır (Basalla, 
2004:284). Teknolojik yenilikler, toplumların 
ekonomik ve sosyal yapılarını belirli bir süreç 
içerisinde değiştirmekte ve dönüştürmektedir. 
Schumpeter’in “yaratıcı yıkıcı (creative dest-
ruction)” olarak ifade ettiği bazı teknolojik 
ilerlemelerin etkisi diğerlerinden çok daha de-
rin olmakta, ekonomik ve sosyal hayatta köklü 
değişimlere neden olmaktadır. Bu tür etkilere 
sahip teknolojilerden saban, buhar makinası ve 
ilk modern bilgisayarın geliştirilmesi ile başla-
dığı kabul edilen ve insanlık tarihini değiştiren 
üç toplum aşamasından bahsedilebilir (Aktan ve 
Tunç, 1998:118). Sabanın icadıyla başladığı ka-
bul edilen ve insanlığın göçebe yaşamdan yerle-
şik düzene geçtiği, pazarın üretim bölgeleri ve 
yakın köylerle sınırlı olduğu Tarım Toplumu, bi-
rinci aşamadır. İkinci aşama, buhar makinasının 
icadıyla başlayan ve üretimin kitlesel hale gel-
diği, işte uzmanlaşmanın önemli olduğu, eko-
nomik, sosyal ve kültürel tüm alanlarda Fransız 
aydınlanmasının etkilediği modernleşme süreci-
nin ön plana çıktığı, pazarın fiziksel olarak eri-
şilebilen her yer olduğu Endüstri Toplumu’dur. 
Üçüncü aşama ise, ilk sayısal bilgisayarın geliş-

BİLGİ EKONOMİSİNİN KURAMSAL ÇERÇEVESİ 

Kamil Taşcı
Cornell University

MPA - Science and Technology Policy Programme
(Devlet Planlama Teşkilatı – Planlama Uzmanı)

kt335@cornell.edu
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tirilmesiyle başlayan, bilginin ve nitelikli insan 
kaynaklarının merkezde yer aldığı ve pazarın 
sayısal iletişim ağlarıyla erişilebilen tüm dünya 
olduğu Bilgi Toplumudur. 

Bilgi toplumuna geçişi tetikleyen önemli adım-
lardan biri olarak görülen ilk modern bilgisayar, 
Manhattan Projesi kapsamında geliştirilmiştir. 
Manhattan Projesi, II’nci Dünya Savaşı sıra-
sında ABD’nin atom bombası geliştirmek için 
uyguladığı ana projenin adıdır. Proje kapsamın-
da, 1942 yılında ABD Savunma Bakanlığı ile 
Pennsylvania Üniversitesi arasında elektronik 
nümerik hesaplayıcı ve bilgisayar (ENIAC)’ın 
üretilmesi konusunda bir anlaşma yapılmıştır 
(Weik, 1961). 1945 yılının ilk çeyreğinde ta-
mamlanan ENIAC ilk kez yüksek hesaplama 
gücü gerektiren atom bombası simülasyonla-
rında kullanılmıştır (Moye, 1996). ENIAC’ın 
ilk modern bilgisayar olarak kabul edilmesinin 
nedeni, bugünkü anlamda üzerinde elektronik 
ortamda yazılım depolanabilen ve programla-
nabilen bir yapıda olmasıdır. Bu teknolojinin 
akademik ve bilimsel çevreler, iş dünyası ve bi-
reysel yaşamda kullanımının giderek artmasıyla 
ekonomik ve toplumsal yapıda büyük farklılık-
lar gözlenmeye başlanmıştır.

1.2. Bilgi Toplumu Yaklaşımları 
Bazı sosyal bilimciler 1960’larda ileri düzeyde 
endüstrileşmiş ABD, Japonya ve Batı Avrupa 
gibi toplumlarda belirgin değişimler olduğunu 
gözlemlemiş, bu değişimleri ve endüstri toplu-
mundan birçok yönden farklılıklar gösteren bu 
yeni yapıyı endüstri toplumu teorileriyle açıkla-
yamamıştır. Endüstri toplumu kavramının yeri-
ne, 1960’lı yıllardan itibaren endüstri toplumun-
dan farklı özellikler gösteren yeni toplumsal 
yapıyı tanımlamak üzere çok sayıda yeni kav-
ram ortaya atılmıştır. Ancak, bunlar arasında Al-
vin Toffler’ın “üçüncü dalga”sı, Daniel Bell’in 
“endüstri-ötesi toplum”u, Castells’in “öğrenen 
toplum”u, Masuda ve Peter F. Drucker’ın “bilgi 
toplumu” kavramları en fazla dikkat çekenleri 
olmuştur. Bunlardan “bilgi toplumu” kavramının 
1990’ların ortalarından itibaren benimsendiği 

görülmektedir. Akademik çevrelerde, bilgi top-
lumunun algılanışı ve yaklaşımlar farklılık gös-
termesine karşın, detaylara inildiğinde bu farklı-
lıkları birbirinden net olarak ayırmak mümkün 
değildir (Bozkurt, 2000 ; Beck, 1992:260; Toff-
ler, 1984 ; Castells, 1991; Drucker, 1994). 

Bilgi toplumu en geniş tarifiyle; “ekonomik sa-
hada teorik çerçeveden müşteriye kadar inen uy-
gulama/mikro düzeye kadar, Ar-Ge, yenilikçilik, 
nitelikli insan kaynağı ve bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinin desteklediği bilgi ekonomisi; vatanda-
şı merkeze alan, şeffaf, bürokrasinin azaltıldığı, 
birlikte çalışabilir, güvenli, hızlı bilgi sistemleri 
üzerinde hizmet odaklı e-devlet ile iyi yönetişi-
min ön plana çıktığı kamu; kitle demokrasisinin 
tek seçenek olmadığı, bireyi merkeze alan, her 
bireyin kendisini ilgilendiren ve etkileyen her 
alanda fikirlerini rahatlıkla ifade edebildiği ka-
tılımcı demokrasiyi benimseyen, toplumsal kat-
manlar arasında uçurumu azaltmayı hedeflemiş, 
bilgi teknolojileriyle birey odaklı fırsat eşitliği 
yaratan, çok disiplinli olarak bireyin tercihle-
rine göre farklı alanlarda eğitim alabileceği 
yaşamboyu öğrenim yaklaşımını benimsemiş 
ve bilimsel düşünceyi merkeze temel alan eği-
tim sistemini içeren sosyal yapı ve tüm bunların 
sonucunda son halka’da yer alan farklılıkların 
değer ve zenginlik olarak görüldüğü kültürel 
yapıyı, sınıflandırmaların değil değer yaratma-
nın ön plana çıktığı ve niteliğin değer gördüğü 
yeni toplumsal yapı”dır. Bir başka ifadeyle bilgi 
toplumu, “bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağ-
ladığı olanaklar ile ekonomik ve sosyal sahada 
yaşamın her alanında bilgiyi insana hizmetin 
bir aracı olarak merkeze alan yeni toplumsal 
yapı”dır. Bilgi toplumu özetle, “stratejik üretim 
faktörünün bilgi olduğu toplumsal yapı” olarak 
tanımlanmaktadır (Taşcı, 2007). 

2. BİLGİ EKONOMİSİ

Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerle 
birlikte ekonominin temel unsurları olan üre-
tim, tüketim ve dağıtım ilişkileri ile ekonomik 
yapının tümü, bilgiyi temel alacak şekilde yeni-

den yapılanmış ve rekabetin temel unsuru bilgi 
olmuştur (Küllük, 2003). Bilgi teknolojilerinin 
etkilediği dönüşüm sürecine giren yeni ekono-
mik yapıyı tanımlamak için de farklı kavramlar 
kullanılmıştır. Bunların öne çıkanları; “Bilgi 
Ekonomisi”, “Bilgi Tabanlı Ekonomi”, “Yenilik 
Ekonomisi”, “Yeni Ekonomi”, “Sayısal Ekono-
mi”, “Öğrenen Ekonomi”, “Ağ Ekonomisi” ve 
“Ağlaşmış  Ekonomi”dir. Aralarında kapsam 
olarak küçük farklılıklar olmasına karşın tümü-
nü içeren genel kavram “Bilgi Ekonomisi”dir.

Bilgi ekonomisi kavramı ilk defa Machlup tara-
fından kullanılmıştır. Machlup, üç klasik sektör 
içine gizlenmiş olan yeni bir sektörü tanımla-
mak için bu terimden yararlanmıştır (Machlup, 
1958). Ancak, bilgi ekonomisi kavramı, Druc-
ker (1969)’ın “Süreksizlik Çağı” adlı kitabında 
yer aldıktan sonra popüler olmaya başlamıştır.
OECD, bilgi ekonomisini “üretim ve dağıtımda 
bilginin kullanıldığı ekonomi” olarak tanımla-
maktadır (OECD, 1996:7). Tapscott ise Yeni 
Ekonomi olarak ifade ettiği bilgi ekonomisini, 
“gelecek için rekabet, yeni ürün, hizmet ve de-
ğer yaratma kapasitesi” olarak tanımlanmıştır 
(Tapscott, 1997). Bilgi ekonomisi kısaca; “stra-
tejik faktörün bilgi olduğu, üretim ve tüketim 
süreçleri ile bunlar arasında gerçekleşen süreç-
lerin bilgiye dayalı olduğu ekonomi”dir.

2.1. Bilgi Ekonomisinin Özellikleri
Castells (2000)’e göre bilgi ekonomisinin, üç 
temel özelliği bulunmaktadır: 

(i) Bilgi ekonomisinde ilgiyi üretme, işleme, yö-
netme kapasitesi; endüstri, bölge ve ülke düzle-
mindeki tüm ekonomik birimlerde verimliliğin 
ve rekabet gücünün ana belirleyicisidir. 
(ii) Bilgi ekonomisi küresel bir ekonomidir, üre-
tim yerelde fakat tüm dünya için yapılır. Küresel 
olarak üretilmeyen ürün ve hizmetlerin başka 
yerlerde, küresel pazar için üretilmiş yüksek 
nitelikli ürünler veya rekabet gücü yüksek, “ya-
ratıcı yıkıcı (Schumpeter, 1962)” etkiye sahip 
ürünler karşısında var olma şansı yoktur. Utter-

back ve Acee (2005:2) bu tür teknolojileri “yıkı-
cı teknolojiler” olarak adlandırmaktadır. 
(iii) Bilgi ekonomisi bir ağ ekonomisidir (Juni-
per, 2002:748). Bilgi ekonomisindeki ekonomik 
birimlere ağ işletmeleri adı verilmektedir. Ağ, 
birbiriyle bağlantılı uçlar kümesidir. Her ucun 
diğer uçlara bağlantısı birebirdir. Bu nedenle 
ağ yapıda bilgi paylaşımı olasılığı ve sinerji en 
üst seviyededir. Bilgi ekonomisinde işletmelerin 
stratejileri, kendi iş ekosistemlerini geliştirmek 
üzerine kuruludur. 

Bilgi ekonomisinin özelliklerinin daha belirgin 
olarak anlaşılabilmesi için endüstriyel ekonomi 
ile arasındaki farkları ortaya koymak doğru bir 
yaklaşım olacaktır.

2.1. Bilgi Ekonomisi ile Endüstriyel Ekonomi 
Arasındaki Farklar
Bilgi ekonomisinin endüstriyel ekonomi arasın-
daki farklılıklar 3 ana başlık altında özetlenebi-
lir: Pazar ve rekabet, organizasyon düzeyinde ve 
işgücü/insan kaynağı yaklaşımında ortaya çıkan 
farklılıklar. 

Endüstriyel ekonomide ekonomik gelişme dura-
ğan ve öngörülebilirliği yüksek iken, bilgi eko-
nomisinde ekonomik yapı çok dinamik, karma-
şık ve öngörülemezdir. Bu özellik nedeniyle, son 
yıllarda gelişmiş ülkeler özellikle yüksek reka-
bet avantajı sağlayan ileri teknoloji alanlarında 
ulusal düzeyde “uzgörü (forecast)” ve “strateji” 
çalışmalarına büyük önem vermektedir. 

İnsanın ve bireysel tercihlerin daha çok ön plana 
çıktığı bilgi toplumunun ekonomik yapısı olan 
bilgi ekonomisinde ekonominin müşteri güdü-
mündedir. 

Endüstriyel ekonomide ekonominin itici güç-
leri büyük endüstriyel şirketler iken, bilgi eko-
nomisinde daha dinamik, pazar şartlarına daha 
çabuk adapte olan ve küresel pazarı amaçlayan 
yenilikçi ve girişimci bilgi tabanlı işletmeler ön 
plana çıkmaktadır. 
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Endüstriyel ekonomide rekabet öncelikle yerel 
düzeyde ele alınırken, bilgi ekonomisinde güçlü 
küresel değer zincirleri, firma ve ürün ekosis-
temleri ve küresel yoğun rekabeti kapsamakta-
dır. Rekabette başarılı olmanın anahtarları, hızlı 
olma, farklılaştırma ve güçlü firma ve ürün eko-
sistemleri oluşturmaktan geçmektedir. 

Pazarlar

Endüstriyel 
Ekonomi Bilgi Ekonomisi

Ekonomik 
Gelişme

Durağan, 
doğrusal ve 

öngörülebilirliği 
yüksek

Aşırı düzeyde 
değişken, karmaşık, 
ekonominin değişim 

yönü açık değil

Piyasa 
Değişimleri Yavaş ve doğrusal Hızlı ve öngörülemez

Ekonomi Üretici 
güdümünde Müşteri güdümünde

Ürün ve 
Teknolojilerin 

Yaşam 
çevrimleri

Uzun Kısa

Ekonominin 
İtici güçleri

Büyük endüstriyel 
şirketler

Yenilikçi, girişimci 
bilgi tabanlı firmalar

Rekabetin 
Kapsamı Yerel

Güçlü değer zinciri, 
küresel düzeyde yoğun 

rekabet

Rekabet: 
Oyunun Adı

Büyüklük: Büyük 
küçükleri yutar

Hız: Hızlı olan yavaşı 
yutar

Pazarlama: 
Oyunun Adı Kitle pazarları Farklılaştırma

Tablo 1: Pazar ve Rekabet Yönüyle Farklar
Bilgi ekonomisinde organizasyonlar beklentilere 
en hızlı şekilde yanıt verebilmeyi hedeflemekte-
dir. Hızlı dönüşümlerin yaşandığı yeni ekono-
mik sistemde istikrar’dan çok değişimi yönetme 
ön plana çıkmaktadır. Endüstriyel ekonomide iş 
geliştirmede statik stratejik planlama benimse-
nirken, bilgi ekonomisi organizasyonları fırsat 
güdümünde ve dinamik strateji yaklaşımını be-
nimsemektedir. 

Endüstriyel ekonomide organizasyonların ba-
şarı ölçütü maddi olarak “kar” ile ölçülürken, 
bilgi ekonomisinde işletmelerin başarısı piyasa 
değeri ile ölçülmektedir. Örneğin, Google firma-
sı iş ekosistemini genişleterek 2004 yılında 3,19 
milyar dolar olan yıllık gelirini 2005 yılında 
6,14 milyar dolara çıkartmıştır. Aynı dönemde 
net varlıkları 3,31 milyar dolardan 10,27 milyar 
dolara, piyasa değeri ise 51,40 milyar dolardan 
107,17 milyar dolara yükselmiştir. Yeni ekono-
mi firmalarında piyasa değerinin şirketin yıllık 
cirosuna oranı yüksek düzeylerdir. 
Endüstriyel ekonomide firmaların büyümesinde 
ana itici güç sermayeleridir. Bilgi ekonomisinde 
ise bunun yerini nitelikli insan kaynakları, bilgi 
üretme yeteneği ve bilgi teknolojilerinden fay-
dalanma düzeyi almıştır. 
Endüstriyel ekonomide kilit teknoloji alanları 
mekanizasyon ve otomasyon iken, bilgi ekono-
misinde bilgi teknolojileri, yazılım, nanotekno-
loji ve biyoteknolojidir. 

Organizasyon

Endüstriyel 
Ekonomi Bilgi Ekonomisi

İş Hızı Yavaş Beklentilere en hızlı 
şekilde cevap verme

Üstesinden 
Gelinmesi 

Gereken Temel 
Zorluk

İstikrar Değişim yönetimi

İş Geliştirme 
Yaklaşımı

Strateji Piramidi: 
Vizyon, misyon, 
amaçlar ve eylem 

planları

Fırsat güdümünde, 
dinamik strateji

Başarı Ölçütü Kar Piyasa değeri

Üretim 
organizasyonu Kitle üretimi

Esnek/Çevik Üretim 
ve Verimlilik/

Tasarruf/Gelişme 
Odaklı Üretim

Büyümenin Ana 
İtici Gücü Sermaye

İnsan Kaynağı, Bilgi, 
Yetenekler, Bilgi 

Teknolojileri

Rekabetin 
Anahtar 

Kaynakları
Araştırma

Geliştirme, 
Sistematik 

Yenilikçilik, 
Entegrasyon, Yeni 
İş Yaratma, Risk 

Stratejileri, Yeni İş 
Modelleri

Kilit Teknoloji 
Alanları

Otomasyon ve 
Mekanizasyon

Bilgi teknolojileri, 
yazılım, e-iş, 

bilgisayar destekli 
tasarım ve üretim, 

nanoteknoloji, 
biyoteknoloji 

Rekabet 
Gücünün Ana 

Kaynakları

Hammadde 
kaynaklarına 
erişim, ucuz 

işgücü, 
hammaddeyi 
ara mal veya 
nihai ürüne 

dönüştürecek 
sermaye, ekonomi 
ölçeğinde maliyet 

azaltma

Farklı kılan 
yetenekler: Kurumsal 

mükemmeliyet, 
hızla ilerleme, 

insan kaynakları, 
müşteriyle işbirliği, 

farklılaştırma 
stratejileri, rekabet 

stratejileri

Kıt Kaynak Finansal Sermaye Nitelikli İnsan 
Kaynağı

Karar Verme Dikey Dağıtık

Yenilikçilik 
Süreçleri

Periyodik, 
Doğrusal Sürekli, Sistematik

Üretim Odağı İç Süreçler

Firma çapında iş 
süreçleri yönetimi ve 
tam bir değer zinciri, 

Ekosistem

Diğer 
Firmalarla 

Stratejik 
Ortaklıklar

Nadiren, “Tek 
başına” devam 
etme düşüncesi 

hakim

Takım oluşturma 
ve tamamlayıcı 
kaynaklardan 
faydalanma, 

Ortaklaşa Rekabet 
(Coo-petition)

Organizasyonel 
Yapı

Hiyerarşik, 
Bürokratik, 

İşlevsel, Piramid 
Yapı

Bağlantılı alt 
sistemler, esnek, 
serbest, bireysel 

yetkileri artırılmış 
istihdam yapısı, yatay 

ve ağ yapısı

İş modeli Geleneksel: 
Komuta-kontrol

Yeni: İnsana, 
bilgiye ve bunların 

uyumluluğuna odaklı

Tablo 2: Organizasyon Düzeyinde Farklar

Endüstriyel ekonomide kas gücü olarak ele alı-
nan “işgücü” kavramı yerini bilgi ekonomisinde 
“insan kaynağı”na bırakmıştır. Bu kavramsal 
farklılık her iki ekonomik yapının insana olan 
yaklaşımını felsefi olarak ortaya koymaktadır. 
Bilgi ekonomisinde insan katma değer üretme 
kaynağıdır. Peter Drucker’ın genel olarak “bilgi 
işçisi” olarak ifade ettiği ve yaka rengi (mavi-
beyaz) hızlı değişime ayak uydurup uydura-
mamasına dayalı olarak, ürettiği değere göre 
değişebilme (koyu mavi, açık mavi, beyaz, kar 
beyaz gibi) özelliğine sahip insan kaynakları, 
teknolojik üstünlüğün ön plana çıktığı bilgi eko-
nomisinde küresel rekabetin kritik unsurudur. 
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İş Gücü/İnsan Kaynağı

Endüstriyel 
Ekonomi Bilgi Ekonomisi

Liderlik Dikey

Paylaşılmış: bireysel 
yetkileri artırılmış 
istihdam yapısı & 

kendinin lideri olma

İşgücü 
Özellikleri

Genel olarak erkek, 
yüksek oranda orta 
ve düşük nitelikli

Cinsiyet ayrımı 
yok; yüksek oranda 
üniversite mezunu

Yetenekler
Standardize olmuş, 

tek bir konuda 
yetenekli

Farklı alanlarda 
beceri sahibi ve yeni 
beceriler edinmeye 

uyumlu

Eğitim 
Gereksinimleri

Bir beceri veya bir 
derece

Yaşam boyu öğrenim: 
Değer odaklı, 

çok-disiplinli, ne 
bilindiği değil, 

nasıl ve ne kadar 
hızlı öğrenilebildiği 

önemlidir

Yönetim-
Çalışan 
İlişkileri

Mesafeli, Dikey 
Hiyerarşi, Emir-

Komuta

İşbirliği, Takım 
Çalışması, Yatay 
Hiyerarşi, Matris 

Organizasyon

İstihdam Sabit
Pazar fırsatları ve 
risk faktörlerinden 
etkilenen yapıda

Çalışanlara 
yönetimin 

bakışı
Maliyet Değer kaynağı – 

Yatırım

Tablo 3: İşgücü / İnsan Kaynağı
Yaklaşımındaki Farklılıklar

2.2. Bilgi Ekonomisinin Temel Unsurları
Bilgi ekonomisinin dört temel unsuru şunlardır 
(The World Bank, 2004:7): 

(i) Ar-Ge ve yenilik(çilik): Yurtiçi ve yurtdışı 
yeniliklerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi 
amacıyla yenilik polikalarının, Ar-Ge sistemini 
de içeren, kurumların ve destek mekanizmaları-
nın yer aldığı Ulusal Yenilik Sistemi. 

(ii) İnsan kaynağı : Bilgi ekonomisinin en önem-
li unsuru olan bilgi uzmanları, teknoloji okur-

yazarı işgücü ve nitelikli insan kaynağının yetiş-
tirilmesinde kamu ve özel kesim eğitim kurum-
larını kapsayan, yenilikçi ve dinamik bir eğitim 
sistemi (David and Foray, 2002:19).

(iii) Bilgi ve iletişim teknolojileri. 

(iv) Bilgi ekonomisinin içinde gelişebileceği 
uygun iş ortamı. Ekonomi bilimi, organizas-
yonlarda sürekli değişimin olması gerektiğini 
vurgulamakta, özellikle büyük işletmelerin daha 
girişimci ve yenilikçi bir yapıya bürünmesini 
bir zorunluluk olarak göstermektedir (Drucker, 
1991:211).

Bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm sürecinde bil-
gi ve iletişim teknolojilerinin rolü özetle şu şe-
kildedir: Bu dönüşüm sürecinde bilgi ve iletişim 
teknolojileri, fiziksel uzaklıkların ekonomik et-
kisini ve bilgiye erişim maliyetini düşürmüştür. 
Bu sayede işletmeler teknolojiyle erişebildikleri 
yeni pazarlarda rekabet etme fırsatı bulmuştur. 
Bilgi ve iletişim teknolojileri küçük yeni işlet-
melerin kuruluş maliyetlerini de düşürmektedir. 
Yani bir fikri, yeni bir iş modeline çevirmek ve 
pazarlamak bilgi teknolojileri sayesinde çok 
daha kolay olmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolo-
jileri yüksek kalitede düşük maliyetli ürünlerin 
ortaya çıkabilmesi için işbirliği olanakları yarat-
maktadır (European Commision, 2001:8).

2.1. Bilgi Ekonomisinde Rekabet 
Bilgi ekonomisinde sınırların ortadan kalkması 
nedeniyle yerel pazarda var olabilmek için küre-
sel firmalarla rekabet edebilecek yenilikçi ürün 
ve hizmetlerin ortaya konulması zorunludur 
(Eliason, 2005:443). Bilgi ekonomisinde eko-
nomik yapı, dikey entegrasyon, iç yetenekler, iç 
Ar-Ge, iç projeler ve iç altyapının bulunduğu bir 
iş yapısından, karşılıklı bağımlılıkların olduğu, 
dağıtık yenilikçilik, teknolojik entegrasyon, tica-
ri işbirliği ve talebe anında yanıt verebilecek bir 
yapıya doğru evrilmektedir (Barnett, 2006:90). 
Bu nedenle bilgi ekonomisinde rekabet eski 
ekonomiye göre farklı yönler ihtiva etmektedir.

Bilgi ekonomisinde, rekabet politikası araç-
larının, yüksek teknoloji endüstri ağlarında-
ki dinamik rekabet özelliklerini kapsayacak 
şekilde geliştirilmesi gerekmektedir (Clarke, 
2003:25). Bilgi ekonomisinin merkezinde yer 
alan yazılım, biyoteknoloji ve nanoteknoloji 
gibi endüstrilerde, yenilikçilik yoğun rekabet 
ortamı,bulunmasının yanı sıra, bu endüstrilerin, 
ekosistem bileşenleri arasında tamamlayıcılık 
özellikleri bulunmaktadır (Stiglitz, 1999:1). 

2.1.1. Eksik Rekabet
Modern ekonominin temel unsurlarından bir ta-
nesi de kaynakların kullanılmasında ve ekono-
mideki dağılımında tam rekabetin sağlanmasıdır. 
Buna karşın, eksik rekabet, ekonomiye dışsal 
müdahaleler ile teknoloji ve pazar koşullarının 
bir sonucu olarak uygulamada sıkça karşılaşılan 
bir durumdur. 

Tekeller, fikri mülkiyet haklarının korunması 
için oluşturulan patent sistemleri, bunların uy-
gulanması için gerekli olan hukuki ve teknik 
çerçeve eksik rekabete yol açabilmektedir. Bilgi 
ekonomisinin doğasında, fikri mülkiyetin telif 
hakları ve patent vb. enstrümanlarla korunması 
nedeniyle, “eksik rekabet” yer almaktadır. Kla-
sik ekonomideki tam rekabet ve azalan getirile-
rin yerine, bilgi ekonomisinde, eksik rekabet ve 
artan getiriler yaklaşımı öne çıkmaktadır (Dış 
Ticaret Müsteşarlığı, 2003). Bilgi içeriği yoğun 
olan ileri teknoloji endüstrileri, genellikle tekel 
koşullarında faaliyet gösterir. Bu endüstrilerdeki 
tekeller, doğal tekel özellikleri gösterebilmekte-
dir. Genelde ölçeğe göre artan getirilere uyan bu 
endüstrilerde, üretim maliyetlerinin aynı ürün 
için düşmeye devam etmesi durumunda iktisa-
di etkinliğin sınırlı sayıda firma gerektirmesi, 
doğal tekellerin ortaya çıkmasına neden olabil-
mektedir. İleri teknoloji endüstrilerindeki fir-
maların doğal tekel özellikleri, sadece arz yanlı 
ölçek ekonomilerinden kaynaklanmamaktadır. 
Bunun yanı sıra bu endüstriler talep yanlı ölçek 
ekonomilerinin de etkisi altında bulunabilmek-
tedir (Söylemez, 2006). 

Eksik rekabet, eski ekonomide, tekel ve oliga-
pol piyasalarında faaliyet gösteren bir firmanın 
fiyatlar üzerinde belirli bir kontrol gücüne sa-
hip olduğu durumda görülen rekabet çeşididir. 
Firmalar için kar maksimizasyonunun kaynağı 
piyasa gücüdür. Firmanın piyasa gücü, bir ürüne 
ilişkin fiyat belirleme yeteneğiyle ölçülmekte-
dir. Yüksek piyasa gücüne sahip firmaların mal 
veya hizmet arzını kısmaları kaynakların etkin 
kullanımını engeller ve toplumda refah kaybına 
neden olur (Çakal, 1996:15). 

Bilgi ekonomisinde ise eksik rekabet Ar-Ge 
faaliyetleri ile yenilikçiliğin sonucudur. Patent 
sistemleri yoluyla yenilikçi firmalara, belirli 
dönemler için monopol olma hakkı verilmek-
tedir. Schumpeter’in “yaratıcı yıkıcılık”, Mic-
hael Porter’ın “farklılaştırma” veya J. Moore 
(1997:68)’un “ekosistem” yaklaşımında ise “niş 
veya kilit (keystone) teknolojiler”in geliştiril-
mesi, firmaların bu teknolojiler sayesinde belirli 
süre teknolojik olarak tekel olmasını sağladığı 
için eksik rekabete neden olabilmektedir.

2.1.2. Bilgi Asimetrisi
(Information Asymmetry)
Tam rekabet piyasası yaklaşımının temel kabul-
lerinden birisi alıcı ve satıcıların pazara ilişkin 
bilgilerinin eksiksiz olmasıdır. Fakat bu temel 
kabul tüm mübadelelerde gerçekleşmez. Satı-
cılar genelde, mübadeleye konu olan ürün veya 
hizmetin özellikleri hakkında alıcılardan daha 
fazla bilgiye sahiptir. Alıcı ve satıcıların ürün 
veya hizmetin özelliklerine ilişkin sahip olduk-
ları bilgi düzeyleri arasında farklıklık olması 
“bilgi asimetrisi” olarak adlandırılır ve satıcıya 
piyasa gücü sağlayarak piyasa başarısızlığına 
neden olur (Çakal, 1996:9). 

Bilgi ekonomisinin merkezinde yer alan endüst-
rilerde (yazılım, nanoteknoloji ve biyoteknoloji 
vb.) bilgi asimetrisi yeniliğe dayalı rekabet orta-
mının ana unsurlarından birisi kabul edilmekte-
dir. Birçok yazılım firması geliştirdikleri bir ürü-
nü yeni sürümüyle değiştirme çabası içindedir. 
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Yazılım firmaları için yenilikçilik, iş ekosistem-
leri içinde piyasa hakimiyetlerini korumanın en 
önemli aracıdır. Firmanın karlılığı, kendi geliş-
tirdikleri teknolojinin rakipler ve müşteriler ta-
rafından bilinmemesinin getirdiği bilgi asimet-
risi ve bunun etkilediği eksik rekabet sayesinde 
korunmaktadır (Clarke, 2003:26).

2.1.3. Ağ Dışsallıkları (Network Externalities)
Ekonomik bir faaliyet sonucu ortaya çıkan fay-
da veya zararların üçüncü tarafları olumlu veya 
olumsuz bir şekilde etkileyebilmesi dışsallık 
olarak tanımlanmaktadır (Güneş, 2004). Dışsal-
lıklar, etkileri itibarıyla negatif ve pozitif olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Ağ dışsallıkları, pozitif dış-
sallıkları ifade etmektedir. Ağ dışsallıkları aynı 
ürünün kullanım miktarı arttıkça ürünün toplam 
değerinin arttığı varsayımına dayanmaktadır. Bu 
özellik, bilgi ve iletişim teknolojilerinde özellik-
le yazılım ürünlerinde görülmektedir. Ağ dışsal-
lıkları genel olarak, doğrudan ve dolaylı dışsal-
lıklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Doğrudan dışsallıklar; bir ürünü kullananların 
toplam sayısına paralel olarak ürünün değerinin 
artmasını sağlayan etkiler olarak kabul edilmek-
tedir. 
Dolaylı dışsallıklar ise, ürüne ilişkin kullanıcı 
sayısının artması ve pazarın büyümesiyle, ma-
liyetlerin ve fiyatların düşmesine, bu sayede 
verimliliğin artmasına yol açan dışsallıklardır. 
Tamamlayıcı ürün ucuzladıkça ve kolay erişile-
bilir hale geldikçe pazar büyüyecektir. Örneğin, 
kişisel bilgisayar (PC) sayısı arttıkça yazılım 
(işletim sistemi, uygulama, bilgi güvenliği ya-
zılımları vb.) pazarı büyüyecektir (Söylemez, 
2001:62-63). İnternet teknolojilerinin gelişimi 
ve yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile internetin yakınsama (conver-
gence) süreci de hızlanmaktadır. İnternet, sayı-
sal televizyon, cep telefonları vb. teknolojiler ile 
yazılım endüstrisi arasında dolaylı dışsallıklar 
sözkonusudur (Schiller, 1999:88). 

2.1.4. Sayısal Deflasyon
Bilgi teknolojileri endüstrisi, önceki ekonomi 
kuramlarının arz-talep yaklaşımına göre belirgin 

farklılıklar göstermektedir (Drucker, 1994:219). 
Endüstri ekonomisine ait kuramlarda üretimin 
ortalama maliyeti, üretim hacmine paralel ola-
rak artış göstermektedir. Bilgi teknolojileri en-
düstrilerinde ise üretim miktarı arttıkça üretimin 
ortalama maliyeti hızlı bir şekilde düşmektedir 
(Çoban, 1997). 

Tanaka (2004), bilgi ve iletişim teknolojilerin-
den kaynaklanan dışsallıkları, daha yeni, daha 
hızlı ve daha gelişmiş bilgi teknolojilerinin daha 
ucuz fiyata pazara sunulması olarak tanımladı-
ğı “Sayısal Deflasyon” kavramı çerçevesinde 
değerlendirmektedir. Bu duruma literatürde en 
sık verilen örnek ise Moore Yasası’dır. Mikro-
işlemci üreticisi Intel’in kurucularından olan 
Gordon Moore, 1965 yılında, bir mikroişlemi-
cinin hesaplama gücünün her 18-24 ayda bir iki 
katına çıkacağını ileri sürmüştür (Moore  G., 
1965). Bu eğilime göre, 1970’lerin ilk yarısında 
bir mikroişlemci içinde 10.000’den az transis-
tör bulunurken, 2006 yılında çift-çekirdekli bir 
mikroişlemci 1 trilyon transistörü içerebilmek-
tedir. Bu hızlı teknolojik gelişime karşın fiyatlar 
da düşmektedir. 

Sayısal deflasyon içinde temel teknoloji yazı-
lımdır. Zira, çok hızlı gelişen silikon teknolojisi 
üzerindeki yüksek hesaplama gücünü ekonomik 
olarak katma değer yaratan ürün ve hizmetlere 
dönüştürmek ancak daha yeni ve daha hızlı al-
goritmaları barındıran yazılımlar ile mümkün-
dür (Tanaka, 2004).

3. BİLGİ EKONOMİSİ VE
EKONOMİK BÜYÜME
Bilgi ekonomisini etkileyen faktörler ile içsel 
büyüme modellerinde içsel olarak kabul edilen 
ve ekonomik büyümeyi destekleyen faktörler 
arasında paralellik olduğu görülmektedir. Bilgi 
ekonomisinde bilginin üretiminde, ekonomiye 
ve topluma yayılmasında önemli etkileri olan 
Ar-Ge ve yenilikçilik, bilgi üreticisi olarak ni-
telikli insan kaynakları ve bu niteliklerin gelişti-
rilmesinde eğitim, bilginin üretilmesi, taşınması 

ve yeniliklere dönüştürülmesinde en önemli araç 
olan bilgi ve iletişim teknolojileri ve bunlara 
ilişkin doğru politikaların belirlenmesindeki ro-
lüyle kamu etkileri içsel büyüme modellerinde 
içsel faktörler olarak değerlendirilebilmektedir. 
İçsel büyüme modellerinin öncüleri olan Romer 
ve Lucas’ın yaklaşımlarına geçmeden önce, Ar-
Ge, yenilik ve teknolojinin ekonomik büyüme-
ye katkı sağladığını tecrübelerle kanıtlamasına 
rağmen bir ekonomik büyüme modeli ortaya 
koymamış olan Schumpeter’in yaklaşımından 
bahsedilecektir.

3.1. Schumpeter’in Yaklaşımı
Schumpeter, teknolojik gelişme ve insan kay-
naklarının sahip oldukları bilgi birikimleriyle 
taşma-yayılma etkisini, üretim faktörü olarak 
bilginin büyümeye katkılarını tecrübelerle ka-
nıtlamasına karşın, bunları teorik çerçevede mo-
del haline getirmemiştir (Dış Ticaret Müsteşar-
lığı, 2003). 

Schumpeter’in modeline göre yenilikler eko-
nomik büyümenin en önemli itici gücüdür. 
Schumpeter’e göre beş yenilik alanı bulunmak-
tadır. Bunlar; yeni bir ürünün ve var olan ürünün 
yüksek kalitede yeni bir modelinin sürülmesi, 
üretim süreçlerinde yeni bir tekniğin uygulan-
ması, yeni pazarların oluşturulması veya keş-
fedilmesi, yeni bir ara mal veya hammadde 
kaynağının bulunması ve  endüstrinin yeniden 
organizasyonudur. 

Schumpeter’in ekonomi literatürüne kattığı bir 
diğer önemli kavram ise yenilikle ilişkili olarak 
“yaratıcı yıkıcılık (creative destruction)”dır. Bu 
ifade, yeni teknolojiler veya yeniliklerin, eskileri 
veya eski teknolojileri ekonomik olarak değer-
sizleştirmesi anlamına gelmektedir (Aighon and 
Howitt, 1997:53). Günümüzde, Schumpeter’in 
yenilik (innovation) yaklaşımı, Avrupa Birliği-
nin yenilikçilik odaklı, 2010 yılı için belirlediği 
“gelecek on yılda dünyanın en rekabetçi, dina-
mik ve bilgi tabanlı ekonomisi olma vizyonu”nu 
içeren Lizbon Stratejisinin temeli olarak kabul 
edilmektedir (Indepen and Ovum, 2005).

3.2. Romer ve Lucas’ın Yaklaşımları 
Neo-klasik büyüme modellerindeki açıklana-
mayan noktaların aydınlatılması için içsel (en-
dojen) büyüme teorilerine ihtiyaç duyulmuştur. 
1980’lerin ikinci yarısında Romer (1986) ve 
Lucas (1988)’in çalışmaları sonucu içsel bü-
yüme modellerinin temelleri atılmıştır (Ercan, 
2002:129). İçsel büyümenin kaynakları, genel 
olarak; bilgi birikimi, insan kaynağı (beşeri 
sermaye), teknolojik gelişme, artan getiriler ve 
ölçek ekonomileri, dışsallıklar, işte uzmanlaşma 
ve piyasa genişliği ile taşma/yayılma etkileri 
olarak gruplandırılmıştır. İçselleştirme süreç-
leri ise insan kaynaklarını geliştirme, yaparak 
öğrenme, Ar-Ge, üniversite-sanayi işbirliği ve 
yayılma olarak belirlenmiştir (Üzümcü, 2002). 

Romer (1986), modelinde teknolojik ilerlemeyi 
ekonomik büyümenin içsel bir unsuru olarak 
ifade etmektedir. Yatırımların yan etki olarak 
teknolojik bilgi birikimini artırdığı ve bu biri-
kimin taşmalar sonucu diğer sektörlere yayılma 
(spillover) etkisi gösterdiğini ileri sürmektedir. 
Romer modelinin dikkat çeken önemli noktaları 
şunlardır (Yülek, 1997:9): 

(ii) Nüfus/Ölçek Etkisi: Ekonomik büyüme 
oranları, belirli şartlar altında ülke nüfusu ile 
orantılıdır. Bilginin, nüfusu çok olan ülkeler-
de kullanım oranının daha yüksek olmasına 
“ölçek etkisi” denilmektedir. 

(iii) Kamu Politikaları : Kamu firmalara sağ-
ladığı Ar-Ge ve yenilikçilik destekleriyle ül-
kenin toplam bilgi birikimi üzerinde pozitif 
dışsal etkiye sahiptir. 

(iv) Teknolojinin ekonomik büyümeye etki-
sinin sektörlerin ve ülkelerin bilgi yoğunlu-
ğuna bağlı olması: Romer modeline önemli 
bir katkı Young (1991) tarafından yapılmıştır. 
Young tarafından ortaya konan modelin so-
nucunda, gelişmekte olan ülkelerin büyüme 
hızlarını koruyabilmeleri için gelişmiş ülke-
lerden daha derin endüstrilerde yoğunlaşma-
ları gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
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Lucas’a göre ise ekonomik büyümenin itici güç-
leri, insan sermayesi ile ülkenin toplam bilgi 
stoğudur. Lucas insan sermayesinin ekonomik 
büyümeye olan katkısını ortaya koymak ama-
cıyla fiziki sermayenin birikimini ve ekonomik 
sistemdeki rolünü, neoklasik üretim fonksiyonu 
yardımıyla modellemiştir. Tek sektörlü yapıda 
kapalı ekonomi varsayımını kabul eden model-
de, insan sermayesinin işgücü ve fiziki serma-
yenin verimliliğini artırdığı sonucuna ulaşmıştır 
(Lucas, 1988; Lucas, 1993:270 ; Yang and Bor-
land, 1991:460; Ercan, 2002:129-132).

İçsel büyüme modelleri neo-klasik teoriden 
belirli noktalarda ayrılmaktadır (Dağdelen, 
2002:6-7): 

(i) Yeni bir sermaye unsuru olarak değerlen-
dirilen bilgi büyümeyle doğrudan ilişkilidir.

(ii) Teknolojik yenilikler, daha yeni teknolo-
jilerin ortaya çıkışına zemin hazırlamaktadır. 
Bu nedenle, teknolojik yeniliklerin ekonomik 
büyümeye katkı sağladığı kabul edilmekte-
dir. Ancak, neo-klasik teorilerde bilgi ve tek-
noloji, belirli bir sistematiğe bağlı olmaksızın 
ortaya çıkan dışsal değişkenler olarak kabul 
edilmektedir. 

(iii) Teknoloji yatırımın geri dönüşünü hız-
landırmaktadır. Bu durum ekonomik büyü-
menin gelişmiş ülkelerde neden daha hızlı, 
gelişmekte olan ülkelerde yeterli sermaye 
birikimi ve işgücü olmasına karşın büyüme 
hızında yavaş kalma nedenlerini açıklamak-
tadır. Aynı miktardaki yatırımdan elde edilen 
geri dönüşün zamana bağlı olarak azaldığı 
görüşü klasik teorilerde yer almaktadır. 

(iv) Ekonomi teorisinde her zaman tam reka-
bet ön planda olmasına karşın, içsel büyüme 
teorilerinde Ar-Ge ve yenilikçiliğin sürdürü-

lebilir olması için, Ar-Ge yapan ve yenilikçi 
firmaların patent korumalarıyla belirli süre-
lerde tekel oluşturmaları ile ortaya çıkan ek-
sik rekabet gerekli görülmektedir. 

(v) Ar-Ge ve yenilik sistemleriyle destekle-
nen teknolojik gelişim ekonomik büyüme 
için tek başına yeterli değildir. Bu teknoloji-
leri üretecek, ekonomik sahada uygulayacak 
ve kullanacak nitelikli insan kaynağına da 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

4. BİLGİ VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİNİN
EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ
Ekonomistler, 1950’lerde bilim ve teknoloji-
yi modellerine entegre etmeye başlamış, Ar-
Ge’nin ekonomik büyümeye ve verimliliğe etki-
si üzerinde odaklanmıştır. 1990’lara gelindiğin-
de ise içsel büyüme teorileri ile bilgi ekonomisi 
yaklaşımı birleştirilmiştir. Bilgi ekonomileri 
ekonomik büyüme ve verimlilik üzerine odak-
lanmıştır. Dönüştürücü etkisi nedeniyle bilgi 
ve iletişim teknolojileri ekonomik büyümenin, 
verimliliğin ve yenilikçiliğin merkezinde yer al-
maktadır (Godin, 2004:679 ; Robbins and Lock-
ley, 1994:9). 

BİT ekonomik büyümeyi üç şekilde etkilemek-
tedir. Birincisi, BİT’e yapılan yatırımların işgü-
cü verimliliğini artırmasıdır. İkinci önemli etki, 
bir çok OECD ülkesinde az seviyede bulunan 
BİT üreten sektörlerin ekonomiye olan etkisi-
dir. Bu tür sektörlere sahip olmak ülkeler için 
hızlı teknolojik gelişimin sağlanması açısından 
önemli görülmektedir (OECD, 2003). BİT’in 
üçüncü etkisi ise bu teknolojilerin katma değer 
sağlayan üretim safhalarında kullanılmasının 
firmaların performanslarındaki artışa neden ol-
masıdır. BİT’in ekonomik büyümeye katkı yol-
ları Şekil 1’de özetlenmiştir.

Şekil 1:  Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Büyümeye Olan Katkı Yolları Kaynak:

Qiang at al, 2003

4.1. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Verimliliğe Katkısı
Bilgi ve iletişim teknolojileri genel amaçlı tek-
nolojiler olarak tüm endüstrilerde, bu endüstri-
lerde kullanılan bilgi yoğunluğuna göre farklı 
oranlarda verimlilik artışları sağlamaktadır (Glo-
ver, 1998). 1990’lar boyunca ABD’de yaşanan 
hızlı verimlilik artışı ABD ve Batı Avrupa’da 
akademisyenler tarafından büyük ilgi görmüş ve 
birçok ampirik makroekonomik çalışmada bu 
hızlı verimlilik artışının bilgi ve iletişim tekno-
lojilerine bağlı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır 
(European Commision, 2001:5 ; Mitchell at al, 
2003:16). ABD İstihdam Bürosu İstatistiklerine 
göre, 1974 yılında yüzde 1,4 olan işgücü verim-
liliği 1994 yılında yüzde 2,4, 2002 yılında ise 
yüzde 4,2 seviyesine çıkmıştır. 

Van Ark ve arkadaşları (2003), 16 OECD ülke-
sinden 51 sektörün 1990-2000 yılları arasında 
katma değerli istihdam ve işgücü verimliliğine 
ilişkin oluşturdukları bir veritabanıyla AB ile 
ABD’deki verimlilik artışı arasındaki farkları 
ortaya çıkaran ana faktörleri analiz etmeyi amaç-
lamıştır. Bu çalışmanın sonucunda ABD’nin AB 
ülkelerinden çok daha hızlı bir verimlilik artışı-
na sahip olduğu ve bunun temelinde bilgi ve ile-
tişim teknoloji üretimi ve hizmet endüstrilerinde 
yoğun bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımın-
dan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

2000 yılında AB’de iş dünyasında bilgi ve ile-
tişim teknolojilerine yapılan yatırım toplam ya-
tırımın yüzde 17’si iken iken, bu oran ABD’de 
yüzde 30’dur (Van Ark at al, 2003:301,310). AB 
ve ABD’deki verimlilik artışları arasındaki far-
kın kaynağı olarak, başta hizmetler olmak üze-
re bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun olarak 
kullanan sektörler görülmektedir. 

4.2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Toplam 
Faktör Verimliliğine Katkısı
Toplam faktör verimliliği (TFV), Solow tarafın-
dan açıklandığı üzere, sermaye ve işgücü gibi 
klasik girdilerin dışında kalan diğer faktörlerin 
ekonomik büyümedeki etkisini ölçmektedir. 

Solow 1956 yılında yaptığı ilk çalışmalarında 
artık kısım ile teknolojik değişimi eşitlemiştir. 
Daha sonra 1957’de yaptığı bir çalışmada bü-
yümenin yüzde 90’ının TFV olarak adlandırdı-
ğı toplam artığa bağlı olduğunu ileri sürmüştür 
(Solow, 1956 ; Solow, 1957). TFV, ülkelerin 
teknolojik gelişme seviyeleri ve bu teknolojileri 
ekonomik büyümelerinde kullanabilme yete-
nekleri hakkında bilgi vermektedir. Bu anlamda 
bilgi ve iletişim teknolojilerine ve bu teknoloji-
leri etkin kullanabilecek insan sermayesine ya-
pılan yatırımlar TFV’nde önemli oranlarda artışı 
sağlayarak ekonomik büyümeyi beraberinde ge-
tirmektedir (Godin, 2004:681). 

Son dönemde yapılan araştırmalarda spesifik ola-
rak bilgi ve iletişim teknolojilerinin TFV üzeri-
ne etkileri değerlendirilmektedir. Bu çalışmalar, 
işgücü verimliliğinin neredeyse tamamının bilgi 
teknolojileri üretiminde yoğunlaştığını, verim-
lilik artışının hızlı ve kalıcı özellikte olduğunu 
göstermiş ve bu teknolojilerin diğer sektörlere 
olan yayılma etkisinin de yüksek düzeyde oldu-
ğunu ortaya koymuştur (Baier at al, 2002). Bilgi 
ve iletişim teknolojileri ekonomik büyümeye; 
bilgi iletişim teknolojileri üretimi, tüm ekono-
mide bu teknolojilerin kullanımı, işgücü verim-
liliğine katkısının yanı sıra bilimsel çalışmalar 
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ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine hızlandırıcı 
etkisi nedeniyle, doğrudan katkı sağlamaktadır 
(European Commision, 2001:6). 

Hızlı teknolojik gelişmelerin sürüklediği bilgi 
ve iletişim teknolojileri üreten sektörlerde TFV 
artışı diğer kullanılan sektörlere göre olduk-
ça yüksek düzeylerdedir. Bu sürecin itici gücü 
mikroişlemcilerin hesaplama gücünün Moo-
re Yasası’na göre her 18-24 ayda bir iki katına 
çıkmasına ve bu hesaplama gücünü destekleye-
cek yazılımların geliştirilmesi ve kullanımına 
bağlanmaktadır (Moore, G., 1965). BİT üreten 
sektörlerde yaşanan böylesi bir TFV artışı eko-
nominin tümünü etkilemektedir.

4.3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İstihda-
ma Katkısı
Bilgi ekonomisinde istihdam nitelikli işgücüne 
yönelmektedir. Yeni teknolojiler üretim ve tüke-
tim süreçlerinde yerini aldıkça nitelikli işgücüne 
olan ihtiyaç artmaktadır. Bilgi yoğun ve yüksek 
teknoloji sektörlerine sahip gelişmiş ekonomi-
ler çıktı üretmede ve istihdam artışında daha 
dinamik görünmektedir (OECD, 1996:7). BİT 
endüstrisinde ise, nitelikli işgücüne olan ihtiyaç 
diğer endüstrilerin oldukça üzerindedir (OECD, 
2002:16-17). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomi için-
deki yerinin gittikçe artması ve bu alanın başlı 
başına bir sektör haline gelmesiyle birlikte yeni 
istihdam olanakları doğmaktadır. Bu teknolo-
jilerin ekonominin genelinde daha çok kulla-
nılmasıyla birlikte bu teknolojileri üretme ve 
kullanma becerisine sahip kişilerin istihdamına 
olan talep artmaktadır. Nitekim, BİT alanındaki 
istihdam artışı bir çok sektördeki istihdam artı-
şının üzerindedir. OECD ülkelerinde 1995-1999 
yılları arasında yıllık yüzde 3 düzeyinde artış 
gösteren BİT istihdamı, istihdam büyümesine 
en fazla katkı yapan sektör olmuştur (Kelleci, 
2003:27). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşma-
sı istihdam edilebilirliği arttıran beceri edinme 
biçiminde de bir takım değişiklikler meydana 

getirmektedir. Teknolojinin sürekli kendini ye-
nilemesi ve bu teknolojinin gerektirdiği beceri-
lerin çok hızlı bir biçimde değişmesiyle birlikte 
okul veya benzeri resmi kurumlarda hayatın ilk 
evrelerinde edinilen tam zamanlı eğitim yetersiz 
kalmakta, hayat boyu eğitim ve iş yerinde ya-
parak öğrenme metoduyla mesleki beceri elde 
edilmesi gibi yeni beceri edinme yöntemleri öne 
çıkmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
gerektirdiği niteliklere sahip işgücü, uzmanlık 
düzeyine göre, dar anlamdaki BİT sektörünün 
dışında başta finans, muhasebe, sigortacılık, 
emlak, elektronik ürün imalatı sektörleri olmak 
üzere ekonominin geniş bir kesiminde istihdam 
imkanı bulabilmektedir (OECD, 2004:222-
233).

1995-2000 döneminde, 20 OECD ülkesinde BİT 
imalatı alanında istihdam edilenlerin toplam is-
tihdama oranı sabit kalırken, yazılım ve hizmet-
ler alanında istihdamın payı sürekli bir artış gös-
termiştir. Bu durumun istisnası olarak Finlandiya 
ve Meksika’da, BİT imalatındaki istihdam sabit 
kalmamış, 1995-2000 döneminde yüzde 9’dan 
fazla büyümüştür. Aynı dönemde, yazılım ve 
hizmetler alanında istihdam, İngiltere’de yüzde 
10,5, Hollanda’da yüzde 10,2, ABD’de yüzde 
9,5 ve İspanya’da yüzde 7,3’lük artışla OECD 
ortalaması olan yüzde 6,3’ün üzerine çıkmıştır. 
BT hizmetlerinde yazılım hizmetleri en dinamik 
ve istihdama katkısı en fazla olan bileşen ola-
rak görülmektedir. Yazılım ve hizmetler sektö-
rü, 1995-2000 döneminde 20 OECD ülkesinde 
yıllık ortalama yüzde 11 büyüme gösterirken, en 
hızlı gelişmenin yaşandığı İngiltere’de bu oran 
yüzde 19 düzeyindedir (OECD,2002:18-42). 

SONUÇ 

Toplumların dönüşümünde teknolojik yenilik-
lerin önemli etkileri olmaktadır. Teknolojik ye-
niliklerin etkileri evrimsel olarak süreç içinde 
gerçekleşmektedir. Saban, buhar makinası ve 
bilgisayar toplumsal dönüşüm sürecinde üç te-
mel dalgayı başlatan teknolojiler olarak kabul 
edilmektedir. 

Kritik üretim faktörünün bilgi olduğu yeni eko-
nomik yapıda rekabetin ve ekonomik gelişmenin 
itici güçleri; nitelikli insan kaynakları, Ar-Ge ve 
yenilikçilik ile bilgi ve iletişim teknolojileridir. 
Son 20 yılda, dünyada bilgi ekonomisine doğru 
evrilen ekonomik yapıyı açıklamak üzere, teorik 
düzlemde içsel büyüme modelleri geliştirilmiş-
tir. Bu modellerde, daha önceki teorilerde dışsal 
olarak ele alınan teknoloji (özellikle bilgi tekno-
lojileri), nitelikli insan kaynakları, Ar-Ge ve ye-
nilikçilik ile kamunun etkileri gibi parametreler 
dışsal ve statik unsurlar olarak değil sistemik ve 
dinamik faktörler olarak değerlendirilmektedir. 

Endüstri toplumunda “insan”ı fiziki güç olarak 
değerlendiren ve “işgücü” olarak tanımlayan 
yaklaşım, bilgi toplumunda yerini entelektü-
el sermayenin kaynağı olarak gören “insan 
kaynakları”na bırakmıştır. Peter Drucker’ın ge-
nel olarak “bilgi işçisi” olarak ifade ettiği insan 
kaynakları, teknolojik üstünlüğün ön plana çık-
tığı bilgi ekonomisinde küresel rekabetin kritik 
unsurudur. Demografik olarak bakıldığında Ar-
Ge, bilgi ve iletişim teknolojileri ile yenilikçi-
liğin iyi eğitimli genç nüfusun dinamizmi ile 
geliştiği görülmektedir.

Bilgi ekonomisinde sektörel kümelenmeler, fir-
maların verimliliğini ve aralarındaki sinerjiyi ar-
tırmaları, verimliliği destekleyen yenilikçiliği ve 
yenilikçiliğin yönlerini ve kümeyi geliştiren ve 
güçlendiren yeni iş ekosistemlerinin oluşmasına 
katkı sağlamaları nedeniyle gerek beşeri gerekse 
maddi unsurların karşılıklı etkileşimine dayanan 
kritik yapılardır.
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ÖZET

Bilim dünyasındaki başdöndürücü gelişmeler, 
başta insan faktörünün verimliliğine etkilerin-
den dolayı ekonomik sonuçlarının yanısıra, 
sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda da yapısal 
değişimleri beraberinde hızla getirmektedir. Bil-
gi teknolojilerinin süratli gelişimiyle şekillenen 
ve ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanları 
kısa zamanda etkisi altına alan bilgi toplumu 
aşaması, sosyo-ekonomik gelişme sürecinde 
tarım toplumu ve sanayi toplumunun ötesinde 
üretimin ve verimliliğin hızla artmasına yol aç-
maktadır. Bilgi toplumundaki gelişmeler, insan 
verimliliğinin ve ekonomik refah düzeyinin art-
masına, ayrıca bilimde ve teknolojide yeni ge-
lişmelerin ortaya çıkmasına da yol açmaktadır. 
Daha çok gelişmiş ülkelerin ulaşmış olduğu bir 
aşama olan bilgi toplumu, gelişmekte olan ül-
kelerin de kalkınmaları ve globalleşme süreci-
ne entegrasyonu açısından süratle ulaşmak için 
çaba içerisinde olmaları gereken bir aşamadır. 
Bu çalışmada, Türkiye’de ve Dünya’da bilgi ve 
iletişim teknolojilerin değişim ve gelişmesinin, 
topluma ve bireylere yönelik süreç ve değişimleri 
anlatılmakta, varolan sistemlerin iyileştirilmesi-
ne yönelik yorum ve öneriler getirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi Toplumu, Bilgi 
Ekonomisi, Internet ve Toplum, Teknoloji ve 
İnsan

ABSTRACT

The incredible developments in science brings 
the positive economical results effected by the 

productivity of the human beings together with 
the social, political and cultural areas leading 
to rapid and structural changes. The informa-
tion society stage shaped by the quick changes 
in information technologies affects the economi-
cal, social, political and cultural areas rapidly 
results the fast increase in production and pro-
ductivity beyond the agricultural and industrial 
society during the socio-economic development 
process. The developments in information soci-
ety cause the fertility of the humans, increase in 
their economical development level and results 
in the new developments in science and technol-
ogy. The information society is the stage which is 
mostly achieved by the developed countries but 
must be an important target for the developing 
countries to integrate in globalization. In this 
study, changes and the processes for the human 
beings and the society with the help of the de-
velopments and changes in the information and 
communication technologies both in Turkey and 
the World are explained together with the com-
ments and suggestions for the re-establishment 
of the existing systems.

1. GİRİŞ

20. yüzyılın son çeyreğine, yeni bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin (BİT) giderek hızlanan gelişimi 
damgasını vurmuştur. Küreselleşme sürecinin 
yaygınlaşmasıyla da örtüşen bu gelişim, içinde 
bulunduğumuz çağın bilgi ve iletişim kavramla-
rıyla nitelendirilmesine sebep olmuştur. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde gelişen 
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iletişim ağlarının, özellikle de Internet’in küresel 
ölçekte yaygınlık kazanmasıyla birlikte, “Inter-
Network Economy - Ağ ekonomisi” veya “yeni 
ekonomi” olarak da adlandırılan “e-ekonomi” 
ortaya çıkmıştır. 

Bir yanda, fiber optik kablolar, uydular, sabit 
ve mobil telefon hatlarıyla dünyayı bir ağ gibi 
saran bilgi ve iletişim altyapısı, öte yanda bu alt-
yapıyı kullanarak gelişen, para, mal ve hizmet 
dolaşımını fiziksel sınırlarından kurtaran küresel 
bir ağ ekonomisi, e-ekonominin temelini oluş-
turmaktadır. 

2. TEKNOLOJİ VE İNSAN

Yeni teknolojiler bir yandan da insanları yalnızlığa 
itmektedir. Adeta insanları bireysel yaşamaya zor-
lamaktadır. İnternet’in getirdiği olanaklar arttıkça 
insanlar daha az dışarıya çıkmaktadır. İçine kapa-
nan insan sadece sosyal yönünü yitirmez, psikolo-
jik olarak da bir takım rahatsızlıklar geçirir. 

Düşünen insan, kendi hayatını gerçek olmayan 
sanal bir dünyada vakit geçirmek için değil, var 
olan dünyaya topluma faydalı olabilmek için 
harcamalıdır. İnternet ortamında gizliliğin ve 
görülmüyor olmanın (en azından farzetmenin) 
rahatlığı ile insanlar psikolojik bir değişim ge-
çirmektedir. Bir insanın gerçek yaşamında etik 
veya psikolojik eksiklikleri varsa bu sanal ya-
şamına da yansır. İnternet ortamında kişiler ile 
doğrudan ilişkiye geçtiğimiz yerler sohbet, ha-
ber grupları veya liste ortamlarıdır. Bu ortam-
larda yazılı olan ve olmayan kurallara uygun 
hareket etmek gerekmektedir.

3. BİLGİ TOPLUMU
Çağımızın en önemli ve değerli teması bilgidir, 
önde ya da lider olmanın yolu tutulan bilginin 
kalitesiyle belirlenir. Çünkü günümüzde, hiçbir 
zaman olmadığı kadar büyük yoğunlukta bilgi 
aktarımına gereksinim vardır. İnternet’in gerçek 
dünyaya getirdiği en önemli kavramlardan biri 
de bütünleşmedir. 

Bilgi toplumu; yeni temel teknolojilerin gelişi-
miyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi 
sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem 
kazandığı, eğitimin sürekliliğinin ön plana çıktı-
ğı, iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektro-
nik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumu eko-
nomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi 
toplumunun ötesine taşıyan bir gelişme aşaması 
olarak tanımlanabilir. Sosyo-ekonomik gelişme 
sürecinde başta insan faktörü ve bilgi olmak 
üzere tüm alanlarda yapısal değişimi gerekli 
kılan, sanayi toplumunun uzantısı olarak ortaya 
çıkan bilgi toplumu, “bilgi ekonomisi”, “sanayi-
sonrası toplum”, “bilişim toplumu”, “bilgi çağı” 
ve benzeri şekillerde ifade edilmektedir. 

Sosyo-ekonomik gelişme sürecinde tarım dev-
rimi birinci dalga, sanayi devrimi ikinci dalga, 
enformasyon devrimi veya bilgi toplumunda-
ki gelişmeler ise üçüncü dalga olarak adlandı-
rılmaktadir. Üçüncü dalga, ekonomik, sosyal, 
kültürel ve siyasal alanda yeni bir yaşam biçimi 
getirmektedir. Bu yeni gelişmeler yeni davranış 
biçimlerinin oluşmasına yol açmakta ve toplu-
mu standartlaşma ve merkezileşmenin ötesine 
taşımaktadır. Bu yeni uygarlık, farklı bir dünya 
görünümünü de beraberinde getirmekte; zama-
nı, mekanı, mantık ve nedenselliği ele almada 
kendi özgül biçimlerini geliştirmekte ve gele-
ceğin politikasının ilkelerinin de kendine göre 
oluşmasına yol açmaktadır. 

Kendi dışımızdan edindiğimiz bilginin sahip-
liği bizde olmadığına göre her şeyden önce bu 
bilginin doğruluğuna kuşku ile yaklaşmak gere-
kir. Çünkü  bilginin çok olması, doğru olacağı 
anlamına gelmez. İnternet ortamında sunulan 
bilgilerin çok büyük bir bölümü denetim dışı 
yayınlanmaktadır. Bu nedenle aldığımız bilgiyi 
her zaman akıl ve mantık süzgecinden geçirerek 
kabul etmek durumundayız. 

Bununla birlikte bilgi, paylaşılıp paylaşılmadı-
ğıyla değil, nasıl, ne zaman ve kiminle payla-
şıldığına göre değer kazanır. Yeni çağ akımında 
bilgi istem dışı paylaşıldığı için bu paylaşım-

dan elde edilecek yeni değerler tartışılmakta-
dır. Sahip olduğunuz ve değerli olduğunu dü-
şündüğünüz bir bilginin denetimsiz bir şekilde 
İnternet’de bulunması normal olarak sizi ve di-
ğer ilgili kişileri rahatsız edebilir.

Gerek yerel gerekse uluslararası düzeyde gide-
rek yoğunlaşan bir rekabet ortamında, ülke eko-
nomisini diğer ülkelerle eşit şanslarla donatmak 
için, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının 
güçlendirilmesine de aynı önem verilmek zo-
rundadır. Bir bilgi toplumu ağının oluşturulması, 
bilgi ekonomisine geçişin sürekliliğini sağlaya-
cak, dinamiklerini kalıcı kılacak asıl örgütlenme 
modeli olarak belirmektedir. Ancak böyle bir ağ 
yapılanması ile, toplumu gerçek bilgi temelli dö-
nüşüme uğratacak, değer yaratımını güvence al-
tına alacak bilgi temelli bir ekonomi kurulabilir.

Toplumdaki her vatandaşı, okulu, evi, işyerini, 
kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve 
STK (Sivil Toplum Kuruluşları)’ları sayısal ve 
çevrimiçi ortamda buluşturmak; kaynaklar ve 
ekonomik açıdan yeni fikirleri geliştirme yönün-
den hazırlıklı bir girişimci kültürle desteklenen, 
bilgisayar okuryazarlığına sahip bir toplum ya-
ratmak, sosyal katılımı güçlendiren, tüketici gü-
venliğinin sağlandığı, tüm ülkeyi kapsayan bir 
sürecin başlatılması lazımdır.

4. TÜRKİYE’DE BİLGİ 
EKONOMİSİ
Türkiye’de bilgi ekonomisinden kamu yöneti-
minin yeniden yapılanmasına, demokratikleş-
meden kalkınmaya hemen hemen her alanda 
katılımcı politika ve karar verme ağlarının oluş-
turulması önemli bir önceliktir. Kurulacak ağ 
yönetişimi ile tüm bireylerin çıkar ve sorumlu-
luklarının dengelendiği, katılımcı, gayri merke-
zi ve yatay koordinasyona dayalı demokratik bir 
ağ yönetişimi, bilgi ekonomisinin gelişmesi için 
en uygun yönetsel model olacaktır.
Türkiye’nin bilgi ekonomisine geçiş stratejisi; 
önceliği vatandaş katılımına veren, “demok-
ratik yönetişim” anlayışı üzerine temellenen, 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin ve akılcı 
kullanımı yoluyla katılım imkanını, şeffaflığı 
ve verimliliği arttırmayı amaçlayan; bir yandan 
Avrupa Birliği’nin e-Avrupa planına entegre 
kapsamlı bir e-Türkiye programını hukuksal, 
kurumsal ve teknolojik alt yapılarıyla hayata 
geçirilirken; diğer yandan da eş zamanlı bir bi-
çimde, en çok yoksunluk içinde bulunan kesim-
lere öncelik tanıyarak, tabandan tavana ve yatay 
koordinasyon içinde bütünsel olarak geliştirile-
cek, merkeziyetçi olmayan, demokratik, insani, 
sosyal ve ekonomik kalkınma modeli üzerinde 
temellenen bir yapı olması öngörülmektedir. 

“E-Ekonomi” ve “Bilgi Ekonomisi” kavramları 
genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Bilginin 
üretimi, işlenmesi, küresel ağlar üzerinde dolaşı-
ma girmesi ve paylaşımının yarattığı ekonomik 
değer üzerine kurulu olan ekonomik faaliyetler, 
“bilgi ekonomisi” yada “bilgi-temelli ekonomi” 
olarak adlandırılmaktadır. E-Ekonomi” ise, bil-
gi ekonomisinin, bilgi-iletişim teknolojisi ve ağ 
temelli, sayısal ve elektronik ortamlarda yürütü-
len mal, hizmet ve süreçlerle ilgili bölümüdür. 
Bu niteliğiyle de bilgi ekonomisinin en hare-
ketli kısmını oluşturmaktadır. Bilgi ancak ağlar 
üzerinde dolaşıma ve paylaşıma açılarak değer 
yaratabiliyorsa, bilgi ekonomisini ve bilgi top-
lumunu hazırlayacak olan ekonomik ve yönetsel 
model de ağ biçimi yapılanmalar temelinde şe-
killenmelidir.

Türkiye’de Bilgi Ekonomisine geçiş sürecinde 
üç önemli basamak vardır:
 

•  Toplumun tüm kesimlerini kapsayan ve 
herkesin aktif katılımını sağlayan bir strateji 
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

•  Ulusal strateji geliştirilmeli, değişime ve 
bilgi paylaşımına açık kavramsal çerçeve ve 
yönetsel model oluşturulmalıdır. 

•  Ekonominin öncü sektörlerinin işbirliğine, 
ağ oluşumuna, bilgi ve belge dolaşımına uy-
gun bir altyapıyı sağlanmalıdır.
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5. SONUÇLAR
Türkiye’de bilgi ekonomisine geçişin koşulları-
nı oluşturmak amacıyla yürütülen ulusal ve ye-
rel ölçekli çabaların senkronizasyonu ve koordi-
nasyonunun sağlanması gerekmektedir. 

Bilgi toplumu hedefinin önündeki en büyük 
engel, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimde 
yaşanan eşitsizlik, yani küresel ve ulusal ölçek-
te “Digital Divide - Sayısal Bölünme” dir. Ge-
rek ulusal gerekse uluslararası düzeyde dijital 
uçurum sorununa yönelik en köklü yaklaşım, 
katılımcı toplumsal ve ekonomik politikalarla, 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin, kamusal yarar 
gözetecek sürdürülebilir bir kalkınma programı 
çerçevesinde topluma entegre edilmesi yönünde 
giderek gelişen eğilimlerde görülmektedir.  

Bu sebeple de en geniş toplumsal temsil yete-
neğine sahip; katılımcı ve hukuk devleti ilkele-
rine uygun; uluslararası çevreye entegre; genel 
ekonomik ve insani kalkınma, bilgi ekonomisi 
ve bilgi toplumu hedefleri etrafında ulusal uzlaşı 
sağlama yeteneğine sahip; toplumun temel dina-
miklerini ortak paydada toplayan ve konjonktür-
den etkilenmeyen, hükümetler dahil tüm tarafla-
rı bağlayıcı meşruiyete ve yaptırımına sahip bir 
yapı olan ulusal sözleşmeye ihtiyacımız vardır.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki “No Child 
Left Behind – Geride Hiçbir Çocuk Bırakılmaz” 
ve Avrupa’daki E-Avrupa programının bilgi 
ekonomisi ve toplumu hedeflerini biraraya ge-
tiren temel amaç, bilgi toplumuna dönüşüm için 
“Her yurttaşı, okulu, evi, işyerini ve kamu idare-
lerini sayısal çağa taşımak ve çevrimiçi ortamda 
buluşturmak; finansal bakımdan ve yeni fikir-
leri geliştirme yönünden hazırlıklı bir girişimci 
kültürle desteklenen, bilgisayar okuryazarlığına 
sahip bir Avrupa yaratmak; sosyal katılımı güç-
lendiren ve tüketici güvenliğinin sağlandığı, tüm 
toplumu içine alan bir sürecin yaratılması” gibi 
hedefler içermektedir.
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ÖZET 
Gelişen çağımızla birlikte bilişimin yeri tartışıl-
mazdır. Gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak bilgi 
toplumunu yakalamakla mümkündür.  

Bilgi toplumu olabilmek sanıldığı gibi bilgisayar 
ve kullanıcı sayısının artması demek değildir. 
Önemli olan teknolojik üretimi sağlamak ve ge-
lişen teknolojiyi en yararlı halde kullanmaktır.  

1990’lı yıllardan itibaren Ulusal Yenilik 
Sistemi’nde eksiksiz ve etkin olarak önemli ça-
lışmalar yürütülmüştür. Türkiye’nin yenilik per-
formansının yükselmesine yönelik çeşitli destek 
mekanizmaları hayata geçirilmiştir. Ancak bu 
politikaların uygulanmasında aksaklıklar ya-
şanmıştır. 2002 ve 2005 yıllarında Avrupa Ko-
misyonu tarafından yayınlanan raporlarda Tür-
kiye Ulusal Yenilik Performansı sıralamasında 
en geride yer almıştır.  

Bilişim hakkında ortaya konan politikalar 1993 
yılında başlamış ancak yasalar gerektiği ölçüde 
yürürlüğe girmemiştir. Bu konuda gerekli siyasi 
destek sağlanamamıştır.  

Bu aksaklıkları gidermek, mevcut durumu iyi-
leştirmek ve gelecekte bilişim politikaları üre-
tebilmek adına bu görevler Bilişim ve Teknoloji 
Bakanlığı çatısı altında  toplanması hakkında 
bu çalışma ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilişim, Bilim, AR-
GE, Teknoloji Politikaları, Bakanlık, , e-devlet, 
Bilgi Toplumu 

 AMAÇ VE KAPSAM 
Bu projenin amacı bilgi ve teknoloji yönetimi-
ni bir politika haline getirerek toplum tabanına 
yaymak, ülke genelinde internet ve bilgisa-
yar kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik ça-
lışmalarda bulunmak, “Kişisel Veri Koruma” 
ya yönelik altyapıyı geliştirmek, haberleşme 
kaynaklarını etkili kullanmaya yönelik proje 
üretmek ve desteklemek, siber suçlarla müca-
delede etkin rol oynamak, kriptoloji enstitüleri 
ve araştırmaları yapmak, yazılım denetleme, 
sınama ve standartlar enstitülerini Teknoparklar 
ve üniversiteler arası bağlantılarla kurmak ve 
geliştirmek, Türkiye’nin kendi işletim sistemini 
geliştirmesini sağlamak, açık kaynak kodlu ya-
zılım geliştirilmesi hakkında destek sağlamak, 
biyoinformatik, gen teknolojisi, nanoteknoloji, 
mikroçip teknolojileri hakkında çalışmaları des-
teklemek ve araştırmalar yapmak, fen bilimleri, 
mühendislik gibi disiplinlerde konu ile alakalı 
ve diğer disiplinlerde konuya katkı sağlayacak 
çalışmalara destek sağlamak, bu disiplinlerde 
yüksek lisans ve doktora yapacak kişilere ko-
nuları oranında destek ve istihdam, teşvik ve 
burs sağlanmak, Tübitak’a mevcut konularda 
destek sağlamak, Tübitak ile birlikte koordineli 
bir şekilde çalışmak, ancak uzun vadede bu ko-
nulara ilişkin yeni örgütlenecek olan özel sektör 
kuruluşlarını eğitim, oluşum ve finansal açıdan 
desteklemek üzere Başbakanlığa bağlı ve tüzel 
kişiliği haiz Bilişim ve Teknoloji Bakanlığının 
kurulması ile teşkilat ve görevlerine ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektir. 

Cevat Öke
İzmir Ekonomi Üniversitesi 

Yazılım Mühendisliği Bölümü
cevatoke@gmail.com

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI GÖREV 
Bilişim ve Teknoloji Bakanlığının görevleri 
şunlardır: 

Bilgi ve teknoloji yönetimini bir politika • 
haline getirmek. 
İnternet ve bilgisayar kullanımını • 
yaygınlaştırmak. 
Haberleşme kanallarını etkili bir biçimde • 
kullandırmak. 
Sınama ve standartlar enstitülerini • 
kurmak ve geliştirmek. 
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına • 
mevcut konularda destek sağlayıp 
koordineli çalışmayı gerçekleştirmek.  
Eğitim kurumlarının teknolojik • 
gelişimlerini sağlamak ve geliştirmek . 
Devletin her türlü teknolojik altyapısını, • 
ulusal güvenliğini ön planda tutarak 
denetlemek, yürütmek ve geliştirmek. 

 ANA HİZMET BİRİMLERİ 

Bilişim ve Teknoloji Bakanlığı merkez 
teşkilâtındaki ana hizmet birimleri şunlardır: 

Araştırma ve Geliştirme Genel • 
Müdürlüğü 
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü • 
Bilişim ve Enformasyon Genel • 
Müdürlüğü 

 
1. ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 
görevi sektör ve konularda iyileştirmeler ve iler-
lemeler sağlanması amacıyla araştırma ve geliş-
tirme faaliyetlerini yürütmektir.  

Araştırma ve Geliştirme Genel • 
Müdürlüğü, 
Kalite ve Standartlar Daire Başkanlığı • 
Eğitim Daire Başkanlığı • 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar • 

Daire Başkanlığı 
Bilim ve Bilgi Teknolojileri Daire • 
Başkanlığı 
İletişim ve Koordinasyon Daire • 
Başkanlığı alt birimlerinden oluşur. 

 
a.  Kalite ve Standartlar Daire Başkanlığı 
Sektördeki mevcut üretimlerin ulusal ve 
uluslarası standartlar çerçevesinde, kalite 
hedefleri doğrultusunda teknik, istatiksel ver-
ilere dayanılarak yönlendirme faaliyetlerini 
yürütür. 
 
b.  Eğitim Daire Başkanlığı 
Sektördeki kurumların araştırma ve geliştirme alt 
birimlerinin kurulmasını sağlar ve bu alt birim-
lerin üniversite, uluslarası kurumlar, sanayi çer-
çevesinde koordinasyon içerisinde çalışmasını 
yürütür.  
 
c.  Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar 
AR-GE Daire Başkanlığı 
Sanayi, ticaret, enerji, tabii kaynaklar alanlarında 
yurt çapında teknolojik yenilikler üretilmesini 
ve bu yeniliklerin uygulanmasını teşvik koor-
dine eder.  
 
d.  Bilim ve Bilgi Teknolojileri AR-GE Daire 
Başkanlığı 
Teknolojik alandaki uluslarası gelişmelerin takip 
edilmesini ve ulusal düzeyde bu teknolojilerin 
kullanılması faaliyetlerini yürütür.

e.  İletişim ve Koordinasyon Daire
Başkanlığı 
Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı bün-
yesindeki daire başkanlıklarının araştırmaları 
doğrultusunda verilerin Bilişim ve Teknoloji 
Bakanlığı bünyesindeki diğer genel müdürlük-
lerle, ilgili daire başkanlıklarının, sivil toplum 
kuruluşlarının, bilim ve teknoloji kuruluşlarının, 
teknoparkların çalışmalarının desteklenmesi ve 
birimler arasındaki koordinasyon faaliyetlerini 
yürütür. 
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2. BİLİM VE TEKNOLOJİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünün görevi 
biyoteknoloji ve gen, nano teknolojileri, mal-
zeme teknolojileri konularında kamu kurum ve 
kuruluşlarını, bu teknolojilerin üretimi ve proje 
faaliyetini yürütmek, kullanımını yaygınlaştır-
mak, uygulanabilirliğini denetlemektir. 
 

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, • 
Biyoteknoloji ve Gen Daire Başkanlığı • 
Nano Teknoloji Daire Başkanlığı • 
Uzay ve Savunma Teknolojileri Daire • 
Başkanlığı 
Malzeme Teknolojisi Daire Başkanlığı • 

alt birimlerinden oluşur. 

a. Biyoteknoloji ve Gen Daire Başkanlığı 
 Moleküler Biyoloji, hücre biyolojisi, genom bi-
lim alanlarında projeler oluşturulması için ens-
titüler, kamu kurum ve kuruluşları kurar, özel 
sektör kuruluşlarını projelendirme faaliyetlerini 
destekler ve denetler.  

b. Nano Teknoloji Daire Başkanlığı 
Nanofotonik, nanoelektronik, nanomany-
etizma, nanomalzeme, nano karekterizasyon, 
nanofabrikasyon, nano ölçekte kuantum bilgi 
işleme, nanobiyoteknoloji konularında uzman-
lardan oluşan birimler kurar, kamu kurum ve 
kuruluşlarını kurar, özel sektör kuruluşlarını 
destekler ve denetler.  

c. Uzay ve Savunma Teknolojileri Daire Baş-
kanlığı 
Uzay çalışmalarını, uzay savunma stratejile-
rini, taşıyıcı platformlarını, uydu platformları, 
yer kontrol sistemlerini, uzaydan algılama ve 
iletişim sistemlerini, nükleer, biyolojik, kimyasal 
silah algılama sistemleri geliştiren kamu kurum 
ve kuruluşları kurar bu kurumlarla paralel devlet 
stratejilerini belirler.  

d. Malzeme Teknolojisi Daire Başkanlığı 
Elektrooptik, fiberoptik, hologram, lazer 
teknolojileri, hidrojen depolayan malzemeler, 
yüksek performanslı ultra-hafif yüksek dayanımlı 
organik, inorganik ve komposit malzemeler 
geliştirmek, geleneksel malzemelerle yeni ve 
çeşitlendirilmiş ürünler geliştirmek hakkında 
kamu kurum ve kuruluşlarını kurar, özel sektör 
kuruluşlarına destek ve teşvik sağlar.
 
3. BİLİŞİM VE ENFORMASYON 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Mekatronik,telekomünikasyon, mikroelektro-
nik, yazılım – tasarım, ağ güvenliği konuları 
hakkında üretim faaliyetlerini yürütmek ama-
cıyla kamu kurum ve kuruluşlarını kurar, pro-
jelendirme faaliyetlerini yürütür, kriptoloji, veri 
güvenliği, geniş ağlar ve ağ yönetimi, açık kay-
nak kodlu sistemleri, internet ve uygulamaları 
alt konuları hakkında kamu kurum ve kuruluş-
ları, enstitüler kurar, özel sektör kuruluşlarının 
üretim süreçlerine destek verir ve teşvik eder. 
 
Bilişim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, 

 • Mekatronik Dairesi Başkanlığı 
 • Yazılım- Tasarım Dairesi Başkanlığı 
 • Telekomünikasyon Dairesi Başkanlığı 
 • Ağ  Güvenliği Daire Başkanlığı

alt birimlerinden oluşur. 

a.  Mekatronik Dairesi Başkanlığı 
Mikroelektromekanik sistemler, sensörler, ro-
botik ve otomasyon teknolojileri, temel kontrol 
teknolojileri, biyomekatronik, mikroelektronik 
konularında uzman kişilerden oluşan heyetler 
kurararak kamu kurum ve kuruluşlarına, özel 
sektördeki ilgili kuruluşlara eğitim faaliyetleri 
yürütür, üretim süreçlerine destek verir ve teşvik 
eder.  
 

b.  Yazılım-Tasarım Dairesi Başkanlığı 
Yazılım konusundaki mevcut ilerlemeleri baz 
alarak, algoritmalar, veritabanı sistemleri, açık 
kaynak kodlu yazılımlar, ulusal işletim sistem-
leri geliştirilmesi, sinirsel yazılım ağları, gömülü 
yazılım sistemleri, yazılım sanatları konularında 
enstitüler, kamu kurum ve kuruluşları kurar, özel 
sektör kuruluşlarını destekler ve teşvik eder.  

c.  Telekomünikasyon Dairesi Başkanlığı 
Mevcut Telekom faaliyetlerinin yasal düzen-
lemelerinin yapılması, yeni nesil teleko-
münikasyon teknolojilerinin projelendirilmesi, 
lisanslandırılması, gsm ve telsiz sektörlerinde 
düzenlemeler yapılması, stratejik teleko-
münikasyon politikaları üretmesi, mevcut 
haberleşme ağlarının güvenlik altına alınması 
konularında kamu kuruluşları kurar ve politika-
lar üretir.  
 
SONUÇ 

Bilişim ve Teknoloji Bakanlığı, ülkemizin tek-
noloji ithalatçısı statüsünden, teknoloji üreticisi 
statütüsüne kavuşturacağından dolayı hem işsiz-
lik sorununun büyük bir çözümü haline gelecek 
hem de ihracatımızı artırarak dış ticaret açığını 
kapatacak, döviz girdisini artıracaktır. Bunun 
gibi sebepler yüzünden ekonomik getirisi gö-
türüsünden çok daha fazla olacaktır. Bakanlık, 
Tubitak’ın danışmanlığında STK-Üniversite-
Sanayi-Toplum işbirliğini yönlendirici bir kon-
sensüs üstlenecek, ayrıca Ulaştırma Bakanlığı 
ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında dağılan 
kurumları tek bir çatı altında toparlayacaktır. Bi-
lişim endüstrisinin ihtiyacı olan hukuki düzen-
lemeleri stk’lar, akademik platformun ve bilgi 

sanayisinin işbirliği ile siyasi ortama taşınması 
son derece hızlı olacaktır.  Yeni çağın saldırı, sa-
vaş, terör ve siberterörizm faaliyetlerine önlem-
ler geliştireceğinden dolayı nanoteknoloji gibi 
yeni teknolojilerin gelişmesini sağlayarak yeni 
güvenlik ekipmanları üretilmesini sağlayacaktır. 
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ÖZET
“E” ön eki birçok kavramın başında kullanılma-
ya başlanmıştır. E-devlet, e-kurum, e-sağlık, e- 
birey gibi. Bu kavramlardan biri olan e-kurum, 
ihtiyaçların ve kullanıcı taleplerinin tespit edil-
diği, stratejilerin ve oluşum politikalarının be-
lirlendiği ve belirli aralıklarla değerlendirmeler 
yapılarak güncellenen bir proje süreci olarak 
görülmelidir.

Bu nedenle M.E.B’in e-kuruma dönüşüm çer-
çevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar Kırıkkale 
genelinde 100 öğretmene uygulanan anket sa-
yesinde değerlendirilerek bir kurumun e-devlet 
uygulamalarını oluştururken hangi noktalara 
dikkat edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.  Anket  
e-devletle ilgili kullanıcıların genel tecrübeleri, 
M.E.B’in e-kurum çalışmaları ve web sitesiyle 
ilgili değerlendirmeleri içeren ifadelerden oluş-
maktadır. 

Anket verileri incelendiğinde e-kuruma geçiş-
te kullanıcı ihtiyaç ve taleplerinin mutlaka göz 
önünde bulundurulması, vatandaşın müşteri hat-
ta bunun da ötesinde devletin ortağı olarak gö-
rülmesi, e-dönüşümün yararlarına kullanıcıların 
inanmaları,  kullanıcıların mutlaka e-kurum hiz-
metleri hakkında bilgilendirilmeleri ve bu hiz-
metleri kullanabilmeleri için gerekli donanım ve 
eğitimlere sahip olmaları gerektiği aksi takdirde 
tasarlanan bilim ve teknoloji politikalarında ön-
görülmüş hedefler ne denli isabetli olursa olsun 
bunlara ulaşmanın söz konusu olmayacağı gibi 
bir takım esaslar tespit edilmiştir. 

ABSTRACT
Prefix “-e” has been begun to used at the begin-
ning of many concepts. E- government, e-health, 
e- individual. One of this consept,   e-institution,  
should be regarded as a project process, updated 
by periodical evaluations, in which basic needs 
and demands of the users and the strategies and 
formation policies are determined.

For this reason, the studies of the Ministry of Edu-
cation (M.E.B.) carried out in the framework of 
e-institutional transformation were evaluated by 
means of a questionnaire applied to 100 teach-
ers working in Kirikkale. Thus, the points an in-
stitution should pay attention to when forming 
its e- government applications were determined. 
The questionnaire included the experiences of the 
users about e- government and the evaluations of 
the Ministry of Education on e- government stud-
ies and web-sites. 

When the data of the questionnaire examined, it 
has been found that some basic needs and de-
mands of the users should be taken into consider-
ation when transforming into an e-institution, citi-
zens should be regarded as a customer or even a 
partner of the government, the users must believe 
in the benefits of e-transformation and that they 
should be informed about the services of the e-in-
stitution and they should also have the necessary 
equipment and training on how to use these ser-
vices; otherwise they will never be able to reach 
the targets set on science and technology policies 
no matter how well they have been determined. 

E-KURUM DÖNÜŞÜM STRATEJİLERİ VE 
M.E. B’İN E-DEVLET UYGULAMALARININ 

ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şadiye Aysin
M.E.B (Bilgisayar Öğretmeni)

sadiyeaysin@gmail.com
05052532363

Anahtar Kelimeler: E-kurum, M.E.B

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Araştırmada M.E.B’in e-devlet uygulamalarının 
öğretmenler tarafından değerlendirilmesi betim-
lendiğinden genel tarama modeli kapsamında 
literatür tarama ve anket tekniği kullanılmıştır.

Araştırma, konusu gereği Kırıkkale ilinde bu-
lunan okullardan bilgisayar donanımı en fazla 
olan biri ilköğretim diğeri ortaöğretim olmak 
toplam iki okulda görev yapan 100 öğretmenin 
görüşlerine dayalı olarak yürütülmüştür. Böyle-
likle farklı branşlardan öğretmenlerin görüşleri 
alınabilmiştir.

BULGULAR VE YORUM

E-kurum kavramı devlete yeni bir tanım getir-
memektedir. Sadece, devletin iş yapma şeklini 
farklı bir boyuta taşımaktadır. Burada devletin 
elektronikleştirilmesinde bilgi ve iletişim tekno-
lojileri birer araç olarak kullanılmaktadır. Hedef 
ise bilgi işleme kapasitesi arttırılmış, acil karar 
alan, ihtiyaçlara hızla cevap veren bir devlet ya-
pısının oluşturulmasıdır (Mutioğlu,2005).

Bu araştırma ile ulaşılan sonuçlar şunlardır:

“Kaliteli ürün müşterilerin ihtiyaçlarını • 
karşılayan bir ürün ise kaliteli kamu hiz-
meti de vatandaşların beklentilerine cevap 
veren bir hizmettir” (Gedikli, 2001). Bu 
görüşü esas kabul edip vatandaşın müşte-
ri kabul edildiği hatta müşteri olarak hiz-
met edilmek yerine devletin ortağı olarak 
gerçek yerini aldığı, devlet işlerinde ortak 
olarak dikkate alınan ve saygı gören bir 
konuma getirildiği bir kurum yapısına ge-
çilmelidir.

Kurum içinde yapılan planlamalarda hiz-• 
metler kurumlar yerine kullanıcıların ihti-
yaç ve özelliklerine göre sunulmalıdır.

Projelerin planlama, tasarım ve değerlen-• 
dirme aşamalarında vatandaşla işbirliği 
yapılmalıdır.

Bilgiye erişim uçurumu, bilgi toplumuna • 
doğru giden yolda en önemli sorunlardan 
biridir. Toplumun bu anlamda güçsüz ke-
simlerinin erişim sorunları iki boyutludur. 
Bunlardan birincisi fiziksel olarak erişim, 
ikincisi kullanım için “yeterli şartların” 
oluşmuş olmasına rağmen, bunu “kullanım 
yeteneğinin olmaması” şeklinde özetlemek 
mümkündür (Tuena Sonuç Raporu,1998). 
Bu nedenle; bu projelerde öncelik, en çok 
ihtiyaç duyan kesime ve bölgesel kalkın-
ma hedeflerine verilmelidir(Uçkan,2003).

Vatandaşları, elektronik ortamlar ve kul-• 
lanılan cihazlarla ilgili bilgilendirilerek 
kullanım zorluklarının aşılması sağlan-
malı; bu cihazların vatandaş-vatandaş ve 
vatandaş-devlet arasındaki tüm günlük 
işlemlerde verimli kullanılmasına yönelik 
eğitim verilmelidir. Bu amaçla, kamunun 
tüm imkânlarından yararlanılmalıdır. Tüm 
kesimlerin, “e-yaşam” ve internet kullanı-
mı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak 
amacına yönelik kurslar verilmelidir.

Günlük yaşamında devletle iletişim için 
uygun servisleri kullanamayan vatandaş-
lara, e- devlet hizmetlerinden yararlana-
bilmeleri için, ücretsiz erişim noktaları, 
hizmet evleri ve kahvehaneler aracılığıyla, 
internet erişimi sağlanmalıdır. Ayrıca, kü-
tüphaneler bilgiye erişim noktaları olarak 
düzenlenmelidir (Türkiye Bilişim Şurası, 
2002)

Hem kurum çalışanları hem de kullanıcı-• 
lar e-devlet konusunda bilgilendirilmeli, 
bilişim ve iletişim teknolojileri konusun-
da yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip 
olmalıdır. Bu konuda eksiklikler tespit 
edildiğinde ise hizmet içi eğitimler düzen-
lenmelidir.
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İleri görüşlü, sistemli çalışmayı bilen ve • 
insanlar bu alanda görevlendirilmelidir.

Kişisel bilgilerin korunması ve gizliliğinin • 
sağlanması konuları üzerinde dikkatle du-
rulmalıdır.

Kamu kurumları, e-kurum uygulamala-• 
rının gerek başlangıç aşamaşında, gerek 
uygulama esnasında gerekse uygulama 
sonrası bir takım ölçüm kriterleri belirle-
meli, bu yolla kullanıcıların görüşleri alın-
malı ve alınan dönütlere göre kendilerine 
hedefler koymalı ve denetlemelidir. 
Kurumun web sitesine 7x24x365 kesinti-• 
siz ulaşılabilmelidir.

Kullanıcılar web sitesi aracılığıyla kurum-• 
la ilgili güncel bilgilere ulaşabilmelidir.

Kurumlarda vatandaşın güncel konular-• 
daki sorularını cevaplandıracak birimler 
oluşturulmalıdır. Bu birimlere soruların ve 
sorunların, e-posta, e-forum aracılığıyla 
aktarılabilmesine ve etkileşimli ortamlar-
da bunlara cevap verilebilmesine olanak 
tanınmalıdır.

Evrensel ziyaretçileri için kurumun web • 
sitesi Türkçe hariç dil desteği vermelidir.

Kullanıcıların kurumdan talep ettikleri • 
hizmetlerin kuruma iletildiği andan itiba-
ren, yetkili kişiler tarafından herhangi bir 
zamanda, nerede ve ne aşamada olduğu-
nun elektronik ortamda öğrenmeleri sağ-
lanmalıdır.

Kurumla ilgili her türlü duyuru bu site ara-• 
cılığıyla kullanıcılara iletilmelidir.

Kurumun web sitesi oluşturulurken, zemin • 
rengi, yazı boyutu ve rengi, sitede yer alan 
görsellerin tasarımı, çoklu ortam kullanı-
mı, sitede yer alan sembollerin standart ol-
ması kullanılan dil açık, sade, anlaşılır ve 
terimler açıklanmış olması gibi tasarım il-
kelerine mutlaka uyulması gerekmektedir.

E-kurum uygulamalarının kullanımında • 
süreklilik sağlanması kullanıcıların iş-
lemlerini kolaylıkla ve başkalarına ihtiyaç 
duymadan yapabilmeleriyle orantılıdır. Bu 
amaçla web sitelerinde gerekli görülen 
tüm bilgiler işe koşulmalıdır.  

En önemlisi ise gerek kurum çalışanları gerek-
se vatandaşın e-kurum uygulamalarının gerek-
liliğine ve yararına inanmaları ve uygulamaya 
geçirilmesi halinde hayatı kolaylaştıracağını dü-
şünmeleri gerekmektedir.

ANKET MADDELERİ

Cevap Seçenekleri
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1
e-devlet teriminin 
ne anlama geldiğini 
biliyorum.

14 14.3 20 20.4 15 15.3 49 50 3.68

2

e-devlet verilen 
hizmetleri bürokrasiden 
arındırarak işlemlerimi 
kolaylaştırıyor.

12 12.2 23 23.5 20 20.4 43 43.9 3.60

3

M.E.B ile ilgili 
yapmam gereken 
işlemleri kimseye  
ihtiyaç duymadan 
kendim web üzerinden 
gerçekleştirebiliyorum.

6 6.1 24 24.5 31 31.6 37 37.8 3.54

4

M.E.B ile ilgili yapmam 
gereken işlemleri 
elektronik ortamda 
gerçekleştirebilecek 
eğitime sahibim.

5 5.1 26 26.6 33 33.4 44 44.9 3.80

5

Kurumun elektronik 
ortama taşıdığı iş 
süreçleri vatandaş odaklı 
bir yapıda.

15 15.3 27 27.3 30 30.6 26 26.5 2.09

6

Başta internet olmak 
üzere, kuruma elektronik 
ortamdan erişim 
maliyetleri düşürüyor.

7 7.1 21 21.4 18 18.4 52 53.1 2.10

7

İşlemlerimi web 
üzerinden yapmayı 
kuruma elden başvurarak 
yapmaya tercih ederim.

3 3.1 27 27.6 12 12.2 56 57.2 2.21
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8

İşlemlerimi 
gerçekleştirmek için 
internet yanında kiosk, 
faks,  telefon gibi diğer 
iletişim araçlarını da 
kullanıyorum.

13 13.3 44 44.9 10 10.2 31 31.6 2.23

9

Kurumun web 
sitesi aracılığı ile 
işlemlerimi daha çabuk 
ve kolay bir şekilde 
gerçekleştirebileceğimi 
düşünüyorum.

4 4.1 15 15.3 11 11.2 68 68.4 1.95

10

Kurumun elektronik 
ortamdaki hizmetlerinden 
faydalanabilecek 
imkanlara (internet gibi) 
sahibim.

8 8.2 35 35.7 7 7.1 48 48.9 2.36

11 M.E.B’in web adresini 
biliyor ve kullanıyorum. 5 5.1 16 16.3 9 9.2 68 69.4 2.03

12
Kurumun web sitesine 
7x24x365 kesintisiz 
ulaşabiliyorum.

11 11.2 30 30.6 30 30.6 27 27.6 1.99

13
Kurumun web sitesine 
kullanıcı adı ve şifre ile 
kayıt olabiliyorum.

29 29.6 24 24.5 11 11.2 34 34.7 2.43

14

T.C. kimlik numaramı 
kullanarak kurumun 
web sitesi üzerinden 
işlemlerimi 
gerçekleştirebiliyorum.

7 7.1 19 19.4 15 15.3 57 58.1 2.16

15

M.E. B’in web sitesi 
aracılığıyla kurumla 
ilgili güncel bilgilere 
ulaşabiliyorum.

6 6.1 16 16.3 12 12.2 63 64.2 2.08

16

Kişisel bilgilerimin 
mahremiyetine 
dikkat gösterildiğine 
inanıyorum.

14 14.3 24 24.5 20 20.4 40 40.8 2.18

17

Kurumun web sitesinde, 
adeta danışma masası 
gibi görev yapacak; 
kurumun görev 
tanımı, vatandaşın 
kuruma başvurması 
halinde alacağı genel 
bilgiler, kurumun 
verdiği hizmetlerin 
sınıflandırılmış olarak 
açıklanmasına yönelik 
bilgiler yer alıyor.

12 12.2 28 28.6 21 21.5 37 37.8 2.09

18
Kurumun web sitesi 
Türkçe hariç dil desteği 
veriyor.

47 48.0 25 25.5 9 9.2 17 17.3 2.07

19

Talep ettiğim hizmeti 
üreten birimin tespit 
edilebilmesini sağlayacak 
detayda organizasyon 
şeması yer alıyor.

25 25.5 28 28.6 19 19.4 26 26.5 2.16

20

Site, kullanıcı ihtiyacına 
veya koşullarına uygun 
yardım ve tavsiye 
özelliklerine sahip.

10 10.2 24 24.5 28 28.6 36 36.7 2.02

21
Web sitesinde kurum 
adresi, telefon ve e-posta 
bilgilerine yer verilmiş.

10 10.2 18 18.3 9 9.2 61 62.3 2.23

22

Web üzerinden yaptığım 
başvuru ve işlemlerin ne 
aşamada olduğunu takip 
edebiliyorum.

12 12.2 26 26.6 12 12.2 48 48.9 2.34

23

Kurumun web sitesi 
aracılığıyla yayınladığı 
bilgilere erişimde 
ve/veya işlemlerin 
gerçekleştirilmesinde 
gereken durumlarda 
elektronik imza 
ve benzeri sayısal 
anahtarlama teknikleri ile 
doğrulama yaptırılıyor.

33 33.7 33 33.7 9 9.2 23 23.4 2.16
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24
Her tür duyuru, sınav 
başvuruları gibi bilgilere 
ulaşabiliyorum.

5 5.1 17 17.4 10 10.2 66 67.4 2.03

25

Kurumun 
E-kütüphanesinden 
(dokümantasyon, 
arşiv sistemi vb.) 
faydalanıyorum.

20 20.4 33 33.7 14 14.2 31 31.6 2.25

26
Kurumun web sitesinde 
“sık sorulan sorular” 
bölümü var.

27 27.6 23 23.6 14 14.3 34 34.7 2.38

27
Site özürlülerin 
kullanımına imkân 
veriyor.

66 67.3 12 12.2 6 6.2 15 15.3 2.10

28

Sitede istediğim verilerin 
basit, doğru ve kolayca 
çıktısını alma olanağı 
sağlanmış.

13 13.3 24 24.5 22 22.4 39 39.8 2.16

29
Kurumun web sitesinden 
ilgili diğer kurumların 
linklerine ulaşabiliyorum.

25 25.5 17 17.4 24 24.5 32 32.6 2.35

30

Kurumun Web sitesinde 
aradığım bilgilere, 
arama motoru ve benzeri 
araçlar ile ulaşabiliyorum 
ve aramayı nasıl 
yapabileceğim hakkında 
bilgi verilmiş.

15 15.3 28 28.6 21 21.4 34 34.7 2.28

31

Kurum ve kurum 
çalışanları ile elektronik 
posta yöntemiyle 
haberleşebiliyorum.

25 25.5 22 22.4 22 22.5 29 29.5 2.32

32

Kurum ve diğer 
öğretmenler ile kurumun 
web sitesinde bulunan 
forumlar aracılığıyla 
haberleşebiliyorum.

28 28.6 37 37.8 12 12.2 21 21.4 2.11

33

Kuruma elektronik posta 
veya web sitesindeki 
forumlar yoluyla 
sorduğum sorulara cevap 
alabiliyorum.

30 30.6 32 32.6 10 10.2 26 26.5 2.31

34

Kurumun web sitesi, 
sitedeki bilgilere erişimi, 
kolay ve hızlı bir biçimde 
sağlayacak, yol gösterici 
özelliklere sahip.

16 16.3 26 26.5 19 19.4 37 37.7 2.18

35

Gerekli olan “plug-
in”ler ya da yardımcı 
programlar (Acrobat 
Reader, vb.) açıkça 
tanımlanmış.

40 40.8 25 25.5 15 15.3 18 18.4 2.14

36 Sitede kurum logosu var. 17 17.3 18 18.3 8 8.2 55 56.1 2.46

37 Site hızlı olarak 
yükleniyor. 18 18.4 31 31.6 20 20.4 29 29.5 2.16

38
Her sayfada standart  ana 
sayfa düğmesi ve geri/
ileri düğmesi var.

12 12.2 19 19.4 17 17.3 50 51 2.26

39
En son sürüm, 
güncellenme tarihi gibi 
bilgiler var.

18 18.4 22 22.4 15 15.3 33 33.9 2.32

40
Sitedeki bağlantılar 
(linkler) arasında kolayca 
gidip gelinebiliyor.

19 19.4 18 18.4 26 26.5 35 35.7 2.23

41
Gezinmeyi sağlayacak 
olan butonlar şekil ve yer 
olarak sabit ve tutarlı.

17 17.3 23 23.5 14 14.3 44 44.9 2.23

42
Sitede etkili ses ve çoklu 
ortam (multimedia) 
kullanımı var.

37 37.8 22 22.5 18 18.3 21 21.5 2.27

43
Kullanılan simgeler 
kastedilen şeyi temsil 
ediyor.

17 17.3 21 21.4 23 23.5 37 37.7 2.21

44
Sitede kullanılan dil açık, 
sade, anlaşılır ve terimler 
açıklanmış.

10 10.2 14 14.2 30 30.6 44 44.9 1.99
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45

Başlıklar, arka zemin, 
yazı tipi gibi özellikler 
site içinde tutarlı olarak 
kullanılmış.

9 9.2 19 19.4 27 27.6 43 43.8 2.02

46
Renkler gözü çok 
rahatsız edecek şekilde 
değil.

9 9.2 22 22.4 16 16.3 51 52 2.12

47 Sitede gramer ve imla 
kurallarına uyulmuş. 9 9.2 14 14.6 21 21.4 54 55.1 1.99

48 Site haritası var. 24 24.5 20 20.4 14 14.3 40 40.8 2.49
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WEB 2.0, TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI

Bora Aslan
Kırklareli Üniversitesi

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
boraaslan@trakya.edu.tr

ÖZET
60’lı yıllarda ARPANET’le başlayan internet 
macerası, 2010’lara yaklaşırken oldukça geliş-
miş durumdadır. Geçmişten bu yana birçok web 
teknolojisi kullanıldı. Bunların bazıları hala in-
ternetin bel kemiğini oluştururken bazıları da 
uygulamadan kalkmış durumda. 2004 yılında 
O'Reilly Media tarafından yapılan konferans 
yeni internet teknolojileri hakkında heyecan 
verici sonuçlara neden oldu. Web 2.0 kavramı 
ortaya atılmış ve internet dünyasında yeni bir 
akımın doğduğunu işaret etmiştir.

ABSTRACT

Internet adventure which begins with ARPANET 
in 60’s does quite develop approximate 2010’s. A 
lots of web technologies was used. Some of them 
are still backbone of internet but some of them 
are not using now. Conference which organiz-
ing in 2004 by O'Reilly Media caused exciting 
results about new internet technologies. Web 2.0 
consept are suggested and a new trend arose at 
internet world.

Anahtar Kelimeler: Web 2.0, Web 2.0 Uy-
gulamaları, Web 2.0 Teknikleri

GİRİŞ
Metin tabanlı internet sayfalarından günümüze 
oldukça büyük bir değişim ve gelişim yaşanmış-
tır. Şu an bu gelişimin ikinci nesil internet olarak 
adlandırabileceğimiz web 2.0 aşamasındayız.

Web 2.0 internet anlayışını oldukça geliştirdi. 
İnternetten beklentileri değişik bir platforma 

yönlendirdi. Eski, statik web siteleri artık kul-
lanıcıları tatmin etmez hale geldi. Daha etki-
leşimli siteler ve sistemler kullanıcının ilgisini 
çekmeye başladı.

WEB 2.0

Web 2.0 bir yazılım veya programlama dili de-
ğildir. Yeniliklerle düzenlenmiş bir konsepttir. 
Web’e yeni bir bakış amacı ile üretilmiş, bir 
sürü tekniğin kullanılmasını amaçlar. Şüphe-
siz bu yeni web programlama tekniklerinin ve 
geçmişten bu yana gelen tasarım bilgimizin bir 
ürünüdür.

Web 2.0 teknikleri ile yapılan siteler daha fazla 
kullanıcı merkezlidir. Kullanıcının katılımı ile 
zengin bilgi kaynakları oluşturmak web 2.0 ın 
ana düşünceleri arasındadır. Bu yeni yaklaşım 
ile kullanıcılara hareket özgürlüğü ve kullanım 
kolaylığı esas alınır.

Şekil 1 : Web in Gelişimi[3]
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WEB 2.0 TEKNİKLERİ

Web 2.0 tekniklerinin bazıları şunlardır:

•  RIA teknikleri
•  CSS kullanımı
•  XHTML kullanımı
•  Anlamlı URL kullanımı
•  Uygun etiketlendirme
•  Viki sayfalarının kullanımı
•  Açık kaynak yazılımın kullanımı
•  Blog
•  RSS
•  MashUp
•  İçerik Yönetim Sistemi (CMS)

RIA(Rich Internet Applications)
RIA (Rich Internet Applications – Zengin İnter-
net Uygulamaları), web 2.0 a uygun olan bazı 
yazılım tekniklerini içerir. Bunların bazıları 
Ajax, Adobe Flash, Flex, Nexaweb, OpenLaszlo 
ve Silverlight olarak sıralanabilir. RIA teknikle-
ri bir programlama dili değildir. RIA nın ama-
cı masaüstü uygulamalarının internet ortamına 
uydurulması olarak görülebilir. Örneğin Sürükle 
bırak uygulamaları gibi.

Ajax’ın web 2.0 için önemli bir yeri vardır. Bu 
teknikle kullanıcının tarayıcı ile sunucuya gön-
derdiği istekler daha hızlı bir şekilde cevaplanır. 
Sunucu daha az meşgul kalır ve böylelikle daha 
fazla kullanıcıya hizmet eder. Web 2.0 ın en çok 
heyecan uyandıran yaklaşımlarından birisidir. 
Ajax, günümüzde kullanıcı ile etkileşimde en 
çok kullanılan teknik olmaya adaydır. Google, 
Microsoft, Apple gibi önemli şirketler kendi 
web sitelerini Ajax tabanlı hale getirmişlerdir.

CSS(Cascading Style Sheets)
Web 2.0 öncesinde de kullanılan stil şablonları 
(CSS) HTML ye ek olarak farklı stillerde sayfa-
lar yapılmasını kolaylaştırır.

Web 2.0 bir diğer yaklaşımı ise esnek ve özel-
leştirilebilir tasarımlardır. Dolayısı ile HTML 
nin sağladığı tasarım gücü geliştirilmelidir. Bu 

geliştirme için en önemli araçlardan biri de CSS 
lerdir.

XHTML
(Extensible HyperText Markup Language)
2000 leden beri kullanılan XHTML istemci ta-
raflı bir metin işleme dilidir. Kodlama olarak 
HTML den daha fazla etiket barındırır ve do-
layısı ile daha etkin bir işaretleme dilidir. XML 
desteği ile zenginleştirilmiştir.

Anlamlı URL kullanımı
Web 2.0 kullanıcıya daha fazla yakın olmayı 
amaçlar. Kullanıcılar, web sitelerine ilk olarak 
sitenin URL bilgisini yazarak girerler. Dolayısı 
ile site ve kullanıcı arasındaki ilk etkileşim URL 
aracılığı ile olur. Bu yüzden anlamlı, basit ve 
akılda kalıcı bir URL kullanıcı ile etkileşimde 
önemlidir.

Flickr, YouTube, del.icio.us, Google, Yahoo, 
W3School, Wikipedia gibi sitelerin URL leri 
web 2.0 standardını çok güzel yansıtmaktadır. 
Hatta internette arama yapmak birçok yerde 
“google it” olarak anılmaktadır. Web 2.0 a geç-
mek için bir çok web sitesi URL bilgilerinin ba-
şına “my” ekini getirerek kullanıcı ile yakınlık 
kurmak istemişlerdir.

Uygun etiketlendirme
“Folksonomy” olarak belirtilen uygun etiketlen-
dirme web verileri için çok önemlidir. Web 2.0 
ın bir amacı da doğru bilgiye hızlı bir şekilde 
ulaşmaktır. Bunun için düzgün olarak indeks-
lenmiş veri bankaları gerekmektedir. İnternet 
çok geniş bir ortam olduğundan indekslemede 
oldukça zaman almaktadır. İşte burada web site-
lerinin uygun etiketler ile belirtilmeleri önemli-
dir. Örneğin bir sinema sitesinin sinema ile uyu-
şan kelimeler ile etiketlendirilmesi gerekir.

Web 2.0 ilerleyen yıllarda yerini Web 3.0 a bıra-
kacaktır. Web 3.0 ın sloganı ise semantik inter-
nettir. Dolayısı ile anlamsal uygulamalar önemli 
olacaktır. Örneğin “kırmızı renkli 2005 model 
araba” isteğine karşın web uygulamaları tam 

olarak bunu anlayarak kullanıcıya kırmızı renk-
te 2005 model bütün arabaları sunacaklardır. 
Günümüzde bunu etiketler ile yapabiliyoruz. 
Dolayısı ile Web sitesindeki bir resmi bu şekilde 
etiketlemek, veriye ulaşmakta ciddi zaman ta-
sarrufu sağlar.

Viki sayfalarının kullanımı
Wiki, GNU Özgür Belgeleme Lisansı altında 
herkesin üzerinde istediği gibi düzenlemeler 
yapmasına izin veren bilgi sayfaları topluluğu-
dur. Çok geniş dokümantasyonlar oluşturabil-
mek için idealdir. Bilgi paylaşımı için çok hızlı 
ve kolayca kullanılabilir. Birçok yerde hayatı 
değiştirebilecek düşünceler arasında yer almış-
tır. Web 2.0 ın önemli uygulamalarından biri 
olan Vikipedi’nin (Wikipedia) temelidir.

Açık kaynak yazılımın kullanımı
Web 2.0 açık kaynak yazılımların gelişmesini 
sağlamıştır. Açık kaynak yazılımlar çok uzun 
zamandır bilişim dünyasının gündemindedir. 
İnternet uygulamaları olarak ise son zamanlarda 
bu konuda ciddi gelişmeler vardır.

En çok kullanılan açık kaynak çözüm paketle-
ri arasında LAMP yer almaktadır. LAMP (Li-
nux- Apachi-MySQL-PHP-Perl-Pyton) tam bir 
web çözüm paketidir. Linux ile işletim sistemi, 
Apachi ile web sunucusu, MySQL ile veritabanı 
ve PHP ile programlama dili desteği verir. Hepsi 
açık kaynak yazılımlardır ve GNU lisansı altın-
da ücretsiz dağıtılır.

Blog
Günlüğe benzer web siteleridir. Kullanıcıların 
her türlü konuda istediğini yazdığı ve yayınla-
dığı, okuyanların yorumlar yaparak eleştirdiği 
uygulamalardır. Web 2.0 öncesindeki forumla-
ra benzetilebilir. Fakat genellikle kişiye özeldir. 
Kişisel bir yayıncılık sistemi olarak görülebilir. 
Web in özelleştirilmesi, kişiselleştirmesi ve her 
kullanıcının web de bir yer edinmesi web 2.0 an-
layışının ürünüdür.

Günümüzde bireysel kullanıcıların dışında bir-
çok şirket blog sistemini kullanmaktadır. Özel-
likle medya organlarının neredeyse hepsi blog 
yayını yapmaktadır.

RSS(Real Simple Syndication)
RSS web beslemesi oluşturmak için kullanı-
lan XML yazı dizimi ile yazılan veri biçimidir. 
Genellikle haber sağlayıcıları ve bloglarda kul-
lanılır. Sürekli güncellenen sitelerde oldukça 
kolaylık sağlar. Site içeriğinin tek bir ortamdan 
topluca izlenebilmesine olanak sunar. RSS in-
ternet üzerindeki veri dolaşımını kolaylaştırır ve 
veriye ulaşımı basitleştirir.

MashUp
Web 2.0 ile ortaya atılan bir fikir ise yeni ara 
yüzlerdir. Yeni ara yüzler yaratırken birbirinden 
bağımsız web servislerini bir araya getirerek 
yeni bir ara yüz ve yeni bir uygulama yaratmaya 
MashUp denir. Örneğin YouTube servisi ile Go-
ogle Maps servisini birleştirerek YouTube’daki 
bir videonun dünyanın neresinde olduğunu gös-
teren yeni bir servis yaratılabilir. Tabiî ki bunu 
yapabilmek için iki servisinde birbirini destekle-
mesi ve bir editöre ihtiyaç vardır. Web 2.0 etki-
leşimli bir servis ağı önerir. Yeni üretilen servis 
uygulamalarının MahsUp destekli olması farklı 
ürünlerin ortaya çıkmasını sağlar.

İçerik Yönetim Sistemi (CMS)
Geniş bir içeriğin, web üzerinden en faydalı ve 
amaca uygun şekilde yayınlanabilmesini sağla-
yan sistemlerdir.

Web yönetimi önemli bir konudur. Sitenin bü-
yüklüğü, kullanıcı yoğunluğu gibi parametreler 
bu işi daha zorlaştırabilir. CMS yazılımları ara-
cılığıyla sadece basit elektronik formlar ile yö-
netim yapılabilir.

Web 2.0 bilginin anlık olarak internete akta-
rılmasını hedefler. Bu yüzden web servisinin 
güncel olması anlık, doğru veriye ulaşmak için 
önemlidir. Küçük sistemler için güncelleme iş-
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lemi pek zor olmayabilir ama büyük sistemlerde 
bu işlem oldukça zahmetli ve uzun bir süreçtir. 
Bu yüzden CMS kullanmak her zaman işleri ko-
laylaştırır. İçerik yönetimi için birçok yazılım 
mevcuttur. Bunların arasında açık kaynak yazı-
lımlarda vardır.

WEB 2.0 UYGULAMALARI

Web 2.0 bir çok yeni fikir ortaya attı ve bununla 
beraber bir çok internet uygulaması oluştu. Bu 
uygulamaların bazıları aşağıda incelenmiştir. 
Uygulamalar seçilirken dünyanın en çok beğe-
nilen web 2.0 servisleri dikkate alınmıştır[4].

Wikipedia
Ocak 2001 de hizmete giren site internet tabanlı 
bir ansiklopediyi amaçlamaktadır. Madde baş-
lıkları hakkında kullanıcılardan alınan bilgiler 
uzmanlar tarafından onaylanarak nihai bilgi ha-
zırlanmış olur, böylelikle doğru ve güvenilir bil-
giye ulaşılır. GFDL (gnu free document license) 
ile korunan bilgileri son kullanıcıların tartışarak 
değiştirmesi ve bilgiye katkı koyması web 2.0 
mantığı ile mükemmel derecede örtüşmektedir.

Bir açık kaynak ansiklopedi servisi olarak ad-
landırılabilecek Wikipedia, 200 ün üzerinde 
dilde hizmet vermektedir. Bünyesinde toplam 
28000000 makale bulunmaktadır. Toplam kul-
lanıcı sayısı 8000000 un üzerinde olmasına 
rağmen aktif kullanıcı sayısı 50000 olan sistem 
ayda 6 milyarın üzerinde ziyaret edilmektedir. 
Böylesine büyük bir sistemin altyapısı viki say-
falarına dayanmaktadır. Herkese açık olan ve 
herkese giriş yapabilme olanağı sağlayan bir 
uygulamadır.

Türkiye’de de bu hizmetin kullanımı genişle-
mektedir. Benzeri uygulamalar üretilmiş ve aktif 
olarak kullanılmaktadır. 300000 e yakın makale 
barındıran Türkçe uygulama 100000 üzerinde 
kullanıcıya sahiptir. 

Şekil 2: www.wikipedia.org
yıllık izleme grafiği[7]

YouTube
2005 Şubat ayında yayına giren servis, dünyada 
ciddi bir yankı uyandırmıştır. Video paylaşımı 
ve izlenmesi hizmeti veren site bir RIA örneği 
olan Adobe Flash teknolojisini kullanmaktadır.
Web 2.0 düşüncesinin gelişmesinde çok faydalı 
bir örnek olan YouTube, sistemde kullanılan 
programlama desteği, logosu ve paylaşım 
mantığı ile çok önemli bir internet ürünüdür.
YouTube, geliştiriciler için API (Application 
Programming Interface-Yazılım programlama 
arayüzü) hizmeti de sunmaktadır. Böylelikle 
MashUp uygulamaları yaratabilmek için olanak 
sağlar.

Şekil 3: www.youtube.com
yıllık izleme grafiği[7]

Flickr
2004 ten beri yayında olan flickr, bir fotoğraf 
paylaşım servisidir. Bazen dakikada 2000, ayda 
2.8 milyon fotoğraf yüklenen site web 2.0 ın en 
önemli örnekleri arasındadır. Siteye yüklenen 
fotoğraflar Creative Commons (CC) lisansı ile 
korunur.

YouTube gibi API hizmeti sağlayan servis 
LAMP hizmet paketi üzerine kuruldur. 3 mil-
yona yaklaşan kullanıcı potansiyeli ile web in 
önemli siteleri arasındadır.

Şekil 5:  www.myspace.com
yıllık izleme grafiği[7]

Del.icio.us
Çevrimiçi sık kullanılanlar kaydetme uygula-
masıdır. Bütün internet tarayıcılarda bulunan sık 
kullanılanlar bölümünü web ortamına taşımıştır. 
Böylelikle kullanıcı favori sitelerine sadece kişi-
sel bilgisayarından değil dünyanın herhangi bir 
yerindeki bilgisayardan da erişebilir. 2003 ten 
bu yana kullanılan uygulamanın, 1 milyondan 
fazla üyesi bulunmaktadır.

del.icos.us RSS besleme imkanı da sağlamakta-
dır. Bu özelliği ile günümüzdeki tüm tarayıcılar 
aracılığıyla favori sitelere erişim sağlanabilmek-
tedir.

Şekil 6:  del.icio.us yıllık izleme grafiği[7]

Meebo
AIM, ICQ, Yahoo Messenger, MSN Messenger, 
Jabber ve Google Talk gibi çevrim içi mesaj-
laşma programlarını web tarayıcısı üzerinden 
kullanmayı sağlayan bir sistemdir. Herhangi bir 

kurulum gerektirmemesi en önemli özelliğidir
Ajax tabanlı olan Meebo web 2.0 ın getirdiği 
yeni anlayışa uygun bir uygulamadır.

Şekil 7:  www.meebo.com
yıllık izleme grafiği[7]

Google Docs & Spreadsheets
Google belgeler ve elektronik tablolar uygula-
ması, kişisel bilgisayarlarda en çok kullanılan 
yazılımlar arasında olan, ofis yazılımlarını in-
ternet ortamında kullanmayı amaçlamaktadır. 
Standart bir kelime işlemcinin veya elektronik 
tablo yazılımının yapabildiği her şeyi yapabilen 
bu uygulama dokümanların web üzerinde tutul-
masını sağlar. Böylelikle dokümanların kaybol-
ması, bir yerden başka bir yere taşınması gibi 
durumlar ortadan kalkmış olur. Popüler bütün 
dosya formatlarını destekleyen uygulamada 
dosyalar istendiğinde herhangi bir disk ortamına 
kaydedilebilir.

Şekil 8:  docs.google.com
yıllık izleme grafiği[7]

Netvibes
Açılış sayfalarına yeni bir soluk getiren bir uy-
gulamadır. RSS beslemelerini bir araya toplama 
imkanı veren sistem, onlarca içerik, haber, blog 
gibi hizmetlerdeki başlıkları tek sayfada kontrol 
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edebilmektedir. Elektronik posta, takvim, iste-
nilen arama motorundan web araması, resim ve 
video arama, hava durumu gibi kullanıcıların 
günlük hayatlarında web üzerinde sıkça kullan-
dıkları hizmetleri birleştirmiş bir uygulamadır. 
Sunucu istemci arasındaki veri akışını en aza 
indirgemesi ve her şeyin çevrim içi olarak gös-
terilmesi önemli özellikleridir.

Şekil 9:  www.netvibes.com
yıllık izleme grafiği[7]

Zamzar
Çevrimiçi dosya dönüştürme sistemidir. Dosya-
ları hiçbir program indirmeden veya kurmadan 
bir dosya biçiminden diğerine dönüştürmeyi 
sağlar.

Sistem 100 MB altındaki her dosyayı resim 
(bmp, gif, jpg, png vs), doküman (cvs, doc, docx, 
xls, xml, ppt, pdf, txt vs), müzik (mp3,ogg, wav 
vs) ve video (3gp, avi, flv vs) dosyasına çevire-
bilmekte ve belirtilen mail adresine yeni dosya-
yı gönderebilmektedir.

Şekil 10:  www.zamzar.com
yıllık izleme grafiği[7]

SONUÇ
Web 2.0, uygulamalarından da anlaşılabileceği 
gibi kişisel bilgisayar uygulamalarını internet 
ortamına taşımaya çalışmaktadır. Böylelikle in-
ternetin akışını farklı bir yöne kaydırmaktadır.

Web 2.0 toplumsal iletişim sistemleri amaç-
lamıştır. Dolayısı ile geniş kitlelerin internet 
uygulamalarını kullanması web 2.0 ın önem-
li amaçları arasındadır. Bunun için klasik web 
yaklaşımları yetersiz kalmıştır ve kullanıcının 
katılımını amaçlayan yenilikçi ve özgürlükçü 
bir anlayış tercih edilmiştir.

Web 2.0 bir konsepttir. Bu konsept üzerine uy-
gulamalar oluşturulmuş, uygulamalar oluşturul-
dukça konsept genişlemiş ve yenilenmiştir.

Ülkemizde web 2.0 konseptine uygun servisler 
oluşmaktadır. Fakat bunların çoğu yurt dışında-
ki projelerin çevirileri şeklindedir.

Dünya, Web 3.0 ı tartışırken ülkemizde henüz 
web 2.0 ın yankılarının yeni başlaması üzücü-
dür. Bu anlamda ciddi bir yapılanmaya giderek 
internet okuryazarlığının geliştirilmesi gerek-
mektedir.
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ÖZET

Mikroformatlar, servis geliştiricilerin ve web 
yayıncılarının, mevcut (X)HTML teknojilerini 
kullanarak, anlamsal olarak zengin ve bilgisa-
yarlar tarafından yorumlanabilecek içerikler 
oluşturabilmelerini sağlarlar. Mikroformatlar, 
günümüz internet dünyasının önemli bir sorunu 
olan anlamsal olarak zengin içerik yaratma sü-
recini, merkezi olmayan ve standart bir yöntem-
le çözmeyi amaç edinmiştir.

Bu makalede, mikroformatların tanımı ve özel-
likleri, yararları, kullanım alanları, yapısı ve 
türleri örnekler verilerek aktarılacak ve sonuç-
lar belirtilerek çalışma tamamlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mikroformatlar, (X)
HTML, Anlamsal HTML, Web2.0

ABSTRACT

Microformats make service developers and web 
publishers create rich semantic contents (also 
interpreted by computers) using existing (X)
HTML technologies. Microformats try to solve 
one of the important problems of creating rich 
semantic markup for today’s Internet world in a 
standard and decentralized way.

In this paper, the definition, features, benefits, 
structure and types and field of use of micro-
formats will be explained with samples and this 
study will be finished with giving results.

Keywords: Microformats, (X)HTML, Se-
mantic HTML, Web2.0

1 GİRİŞ
Birçok yeni teknolojinin internet ortamına gir-
mesiyle birlikte, internet dünyasında kullanılan 
veya kullanılmayan çok sayıda teknoloji ortaya 
çıkmıştır. Bir teknolojinin değeri de, kullanım 
alanı genişledikçe ve kullanım sıklığı arttıkça 
büyümektedir. İnternette ortaya çıkmış yeni bir 
teknolojinin kullanım sıklığının artması için ge-
rekli olan en büyük faktör, internet dünyasında 
varolan bir probleme çözüm olabilmesi ve bu çö-
zümü de kullanıcılara en rahat ve kolay yoldan 
sunabilmesidir. Günümüzde internette varolan 
en önemli sorunlardan biri, HTML standartın-
da, HTML’e anlamsal özellikler yüklemek için 
yeterince niteliğin ve yapının bulunmamasıdır. 
Varolan yapıların da standart olarak kullanılma-
ması ve yaygınlaşmamasıdır. Özellikle CSS’in 
(Cascading Style Sheets) ortaya çıkmasından 
sonra, HTML kodlarının daha çok anlamsal ni-
telikler içeren ve yapısallık gösteren bir biçime 
dönüşmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Fakat şu 
anki teknoloji ile bunu gerçekleştirmek neredey-
se imkansızdır.

Mikroformatlar, basit, (X)HTML tabanlı, şu 
anda kullanılmakta olan standartları temel alıp, 
onların üzerine yeni özellikler ekleyen ve günü-
müzde kullanılmakta olan içeriklere zengin an-
lamsal nitelikler kazandıracak olan veri biçimle-
ri olarak nitelendirilmektedir [1].

Mikroformatlar kesinlikle yeni bir dil değildir, 
web’in tüm problemlerini çözmeye çalışmaz, ve 
kullanımı gayet kolaydır. (X)HTML hakkında 
bilgi sahibi olan ve aynı zamanda sınıf ve kim-
lik özniteliklerini (class ve id) kullanabilen biri, 
mikroformatları kullanabilmek için ihtiyaç du-
yacağı tüm bilgiye sahip demektir.

Bu belge boyunca mikroformat kavramı ve mik-
roformatların arkasında yatan felsefe çeşitli ör-
neklerle açıklanacaktır. Bunun dışında, web’de 
mikroformatlar yokken neyin eksik olduğu ve 
bu eksikliği mikroformatların nasıl gidereceği 
gibi bilgilerin üzeriden kısaca geçilecek, mikro-
formatların özellikleri geniş bir perspektifte in-
celenecek ve bu yeni teknolojinin yararları ve bu 
teknolojiyi kullanan şirketler ve hangi mikrofor-
matları kullandıkları ile ilgili bilgiler çeşitli kay-
naklar gösterilerek anlatılmaya çalışılacaktır.

2 WEB’E GENEL BAKIŞ

Web’de uygulama geliştiren biri için birçok 
yeni kavram ve teknolojinin ortaya atıldığı gö-
rülmektedir. Örneğin CSS, web’in işleyişini 
bir şekilde değiştiren ve çoğu kişi tarafından 
kullanılan yeni bir teknoloji olarak görülebilir. 
Bunun gibi web üzerinde başarıya ulaşmış veya 
ulaşmamış birçok teknolojiyi görmek mümkün-
dür. Profesyonel olarak web üzerinde geliştirme 
yapan kişi için, yeni bir teknolojiyi öğrenirken 
harcadığı zaman ve emeğin, bu teknolojiden 
edindiği kazanımlara değip değmemesi önemli 
bir unsurdur. Yeni teknoloji bir risktir ve bunun 
geniş bir altyapıda kullanıp kullanılamayacağı-
nı tahmin etmek önemli bir tecrübe gerektirir. 
Fakat mikroformatlar web yayıncıları ve servis 
geliştiriler için herhangi bir risk içermez. Çün-
kü mikroformatlar varolan, zaten kullanılagelen 
(X)HTML teknolojileri üzerine kuruludur. Bu 
da mikroformatlar, geliştiriciler ve servis sağla-
yıcılar açısından bir avantajtır.

Mikroformatların, Yahoo ve Microsoft gibi bü-
yük şirketler ve Technorati gibi servisler tara-
fından desteklendiğini görmek, bu yaklaşımın 

ileride daha sık kullanılacağına dair önemli bir 
sinyaldir.

İnsanlar, internette bir konu hakkında görüş bil-
dirmek ya da görüş edinmek istediklerinde, ge-
nellikle konuyla ilişkili web sayfalarını vizaret 
ederler. İlgili konu üzerinde yazılmış düşünce-
leri okurlar ya da kendi düşüncelerini yazarlar. 
Örneğin, internetten kitap satın almak isteyen 
biri amazon.com’a, bir film hakkında görüş 
bildirmek isteyen biri imdb.com’a girip isteği-
ni gerçekleştirebilir. Fakat, bu tür merkezi sis-
temleri kullanmak, kullanıcıların pek de istediği 
bir durum değildir. Bu tür sistemlerde, herhangi 
bir konu hakkında görüş bildirmek isteyen kul-
lanıcılar, bu konuda özelleşmiş olan sayfaları 
ziyaret etmek durumunda kaldıkları gibi aynı 
zamanda bu sayfalara üye olup kişisel bilgilerini 
defalarca girmek durumunda kalabilirler. Ayrı-
ca site yönetimi, belirli kullanım sözleşmelerine 
uygun olarak kullanıcıların yazdıkları görüşleri 
değiştirme ya da silme hakkına sahip olabilir. 
Bu da kullanıcılar tarafından istenmeyen bir du-
rumdur. Oysaki internet kullanıcısı, kişisel say-
fasına (blog, myspace vb) istediğini yazabilme-
yi, bu yazılanların otomatik olarak ilgili merkezi 
sayfalarda güncellemesini ve bu bilgilere diğer 
kullanıcılar tarafından kolaylıkla erişilebilmesi-
ni istemektedir. Fakat şu anki teknoloji ile bunu 
gerçekleştirmek pek olası değildir.

Mikroformatların, son birkaç sene içinde kul-
lanılan (X)HTML tabanlı web sayfalarına daha 
zengin anlamsal içerikler kazandırmak için 
ortaya atılmış yeni bir yaklaşım olduğu söyle-
nebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 
mikroformatların bunu gerçekleştirirken web’e 
anlamsal özellikler yüklemeye çalışan XML, 
RDF(Resource Description Framework) veya 
Anlamsal Web (Semantic Web) gibi yeni tekno-
lojiyi öğrenmeyi gerektiren, şu anda kullanılan 
kodları kullanılmaz hale getiren, ya da tarayıcı-
ların ilgili teknolojiyi kullanabilmesi için kul-
lanıcıların yıllarca beklemesini gerektiren bir 
sistem olmamasıdır.
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3 MİKROFORMATLARIN
TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Mikroformatların tanımı, microformats.org say-
fasında şu şekilde yapılıyor: “Öncelikle insan-
lar, ardından makineler (bilgisayarlar) için ta-
sarlanmıştır. Mikroformatlar günümüzde geniş 
kitleler tarafından kullanılmakta olan standart-
lar üzerine kurulmuş olan ve verinin biçimlendi-
rilmesine olanak tanıyan basit yapılardır”. Şu 
an geniş çevreler tarafından kullanılan teknolo-
jileri bir kenara itmek veya tamamıyla gözden 
çıkarmak yerine, mikroformatlar günümüzde 
kullanılmakta olan davranışlara uyum sağlaya-
rak şu anda internette varolan sorunları çözme 
gayretindedirler.” [2].
Mikroformatların özellikleri şu şekilde özetle-
nebilir:

• Basit bir problemi çözme gayesiyle ortaya 
atılmışlardır.
• Sorunu çözmeye en basit yoldan başlarlar.
• Öncelikle insanlar için ardından makineler 
için tasarlanmışlardır.
• Geniş kitlelerce kullanılan standartların 
üzerine kurulmuşlardır.
• Modülerdirler ve kolaylıkla kod içine gö-
mülebilirler.
• Merkezi olmayan içerikleri ve servisleri 
desteklerler.

Yukarıda açıklanmış olan mikroformatların 
özelliklerini daha detaylandırmak gerekirse, 
örneğin bir web sayfasından, o web sayfasını 
düzenleyen kişinin, iletişim ve adres bilgilerine 
erişilmek istendiğinde, genellikle, sayfa üzerin-
de arama yapılarak bu istek gerçekleştirilebilir. 
Fakat makine (bilgisayar) için bunu gerçekleş-
tirmek, insan için verilen örneğe nazaran çok 
daha zordur. Buradaki sorun, ilgili verinin maki-
nenin anlayabileceği biçimde kodlanmış olma-
masıdır. İşte burada açıklanan, mikroformatların 
ilkelerinden ilki olan günümüzde web’de bulu-
nan basit bir problemi çözme gayesine örnek 
olarak gösterilebilir. Buradaki problem, web 
sayfasında bulunan adres ve kişisel bilgileri be-

lirtmek üzere genel bir biçimin bulunmamasıdır. 
HTML tanımlaması içerisinde adres bilgisini 
betimlemek üzere bir öznitelik bulunmaktadır 
(<address> etiketi). Fakat bu öznitelik sadece 
o web sayfasının yazarının bilgilerini tutabilmek 
için tasarlanmıştır ve HTML ile hazırlanmış bir 
sayfada sadece bir kez kullanılabilir.

Bu problemi çözmek üzere mikroformatlar, en 
basit yol olan geniş kitlelerce kullanılan stan-
dartlar üzerine gerçekleştirim yapma prensibini 
benimsemişlerdir. Bu amaçla, Outlook (Micro-
soft), Address Book (Apple) ve Evolution (Li-
nux) gibi uygulamaların kullandığı ve destek-
lediği vCard standardı karşımıza çıkmaktadır. 
Mikroformatlar içerisinde vCard, HTML’in 
vCard’ı anlamına gelen hCard ismiyle anılmak-
tadır. Bu yüzden genellikle mikroformatların 
isimleri ‘h’ harfiyle başlamaktadır. Genel olarak 
bilinmiyor olabilir fakat, adres defteri uygula-
maları yaklaşık on yıldan bu yana vCard kulla-
narak veri aktarım ve alım işlemlerini gerçekleş-
tirmektedir. Aynı zamanda, mobil telefonlar da 
adres defterindeki bir kaydı gönderirken vCard 
altyapısını kullanmaktadır [3].
Yukarıda bahsedilen örnekteki sorunu çözmek 
için vCard’ın adres işlemleri için özelleşmiş 
olan adr isminde bir alt kümesi mevcuttur. adr, 
aşağıda belirtilen adres bilgilerini biçimlendir-
meye olanak tanır:

• post_office_box
• postal_code
• extended_address
• country_name
• street_address
• region
• locality

Şu aşamaya kadar verilen örneği özetleyecek 
olursak; öncelikle örnekteki probleme açıklık 
getirilmiştir. Bu problem, web’de adres bilgisini 
anlamsal özellikler taşıyacak şekilde biçimlen-
dirme ihtiyacıdır. Adres bilgilerini biçimlendir-
mek üzere HTML’in uygun öğeler ve nitelikler 
barındırmadığı bilinmektedir. Bu amaçla, bu 

problemi çözmek için günümüzde varolan stan-
dartların varolup olmadığı incelenmiş ve vCard 
standardının alt kümesi olan adr standardının bu 
örnekteki problemi tam anlamıyla çözebileceği 
anlaşılmıştır.

<div class=”adr”><abbr class=”type” 
title=”postal”>Posta</abbr> ve
<abbr class=”type” title=”parcel”>
Kargo</abbr>
için <abbr class=”type” 
title=”dom”>Türkiye</abbr>’deki <span 
class=”type”>Ev Adresi</span>:<div 
class=”street-address”>Cahit Sıtkı S. 
No:28/7 Dikmen/Çankaya</div>
<span class=”postal-code”>06450,
</span>
<span class=”locality”>Ankara</span>
</div>

Yukarıdaki HTML kodu modülerdir ve aynı 
zamanda herhangi bir HTML kodu içine kolay-
lıkla gömülebilir. Buna göre bu HTML kodu, 
herhangi bir web sayfasına konulabilir ve diğer 
mikroformatlarla birlikte kullanılabilir.

Mikroformatların, merkezi olmayan servislere 
ve içeriklere ön ayak olması özelliğine örnek 
olarak sarı sayfalar verilebilir. Günümüzdeki 
sarı sayfalarda, kullanıcının telefon numarası ve 
adres bilgilerini merkezi bir web sayfasına gir-
mesi gerekmektedir. Oysaki mikroformat tekno-
lojisi ile kullanıcı, vCard standardını kullanarak 
kendi kişisel sayfasında adres ve telefon numa-
rası bilgilerini oluşturur. Sarı sayfaları oluşturan 
web sitesi de bunun sonucunda bu mikroformat-
ların girilmiş olduğu siteleri belli periyotlarla 
izleyerek kullanıcıların bilgilerine erişecek ve 
kullanıcılar hiç zahmete girmeden kendi bilgile-
rinin bu sarı sayfalarda görüntülendiğini ve gün-
cellendiğini göreceklerdir. Bu örnek de merkezi 
olmayan servislere ön ayak olması bakımından 
çok büyük önem teşkil etmektedir.

4 MİKROFORMAT TÜRLERİ VE 
TEMEL KULLANIMLARI
Mikroformatlar genel olarak, Basit Mikrofor-
matlar ve Bileşik Mikroformatlar olmak üzere 2 

sınıf altında incelenebilirler:

Şekil 1. Mikroformatların Genel Yapısı1

4.1 Basit Mikroformatlar
Standart (X)HTML öğelerinden oluşan, basit bir 
probleme uygun çözüm getiren mikroformat-
lardır. Daha karmaşık (bileşik mikroformatlar) 
mikformatların yapı taşlarını oluştururlar. Genel 
olarak bir class ya da rel özniteliğinden oluşur-
lar.

Aşağıda çok kullanılan basit mikroformatlar ve 
temel özellikleri verilmiştir.

4.1.1 rel-license
rel-license, bu mikroformatı içeren sayfanın li-
sansını ya da lisanslarını belirtmek için kullanı-
lır. (X)HTML bağlantı öğesi (<a href=”...”) 
ile rel özniteliğinin birlikte kullanılmasıyla 
oluşturulur. rel-license bağlantısıyla ulaşılan 
hedef belge, kaynak sayfanın lisansıdır ya da 
kaynak sayfaya ait birçok lisanstan biridir. Eğer 
rel-license, hReview bileşik mikroformatı için-
de kullanılmış ise, bu lisans, yapılan yorumun 
lisansıdır.

Örnek:
<a rel=”license”
href=”http://www.gnu.org/licenses/gpl.

txt”>GNU Genel Kamu Lisansı</a>

4.1.2 rel-tag
Etiketleme (tagging) web 2.0’ın getirdiği yeni 
kavramlardan biridir. Etkiketler (tags) ait olduk-
ları sayfalara ya da sayfaların belirli bir bölümü-
ne anlamsal anahtar sözcükler vermek amacıyla 
1 Bu şekil mikroformats.org sitesinden alınmıştır 
(10.09.2007).
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kullanılır. Bu anahtar sözcükler arama ve dizin-
leme gibi farklı amaçlar için kullanılabilir. rel-
tag mikroformatı (X)HTML bağlantı öğesi (<a 
href=”...”) ile rel özniteliğinin birlikte kullanıl-
masıyla oluşturulur. rel-tag başka bir mikrofor-
mat (örn. hAtom) ile birlikte kullanılmış ise, bu 
etiketler, o mikroformata aittir.

a bağlantı öğesinin gittiği hedef sayfa etiket ha-
vuzundaki (tag space) bir öğeyi gösterir. Etiket 
havuzları aşağıda gösterilen biçimdeki bağlantı-
lardan oluşur.

http://etiketHavuzuBağlantısı/etiketDe-
ğeri

Örneğin, http://wikipedia.org/wiki/Mic-

roformats bağlantısı, etiket havuzu olarak 
wikipedia sitesini ve etiket değeri olarak da 
Mikroformats’ı kullanır.

Örnek:
<a rel=”tag” lang=”tr” 
href=”http://technorati.com/tag/

microformats”>Mikroformatlar</a>

Yukarıdaki örnekte etiket havuzu olarak techno-
rati sitesi, etiket değeri olarak da microformats 
sözcüğü kullanılmıştır. Bu mikroformat, türkçe 
sayfalarda çok dillilik (internatinalization) özel-
liği ile de (lang anahtar sözcüğü ile) kullanıla-
bilir.

4.1.3 VoteLinks
VoteLinks, hedef sayfadaki bağlantı hakkında 
görüş belirtmek amacıyla kullanılır. Aşağıda be-
lirtilen değerleri alabilir.

• Vote-for: Olumlu
• Vote-abstain: Çekimser
• Vote-against: Olumsuz

VoteLinks mikroformatı, (X)HTML bağlantı 
öğesi (<a href=”...”) ile rev özniteliğinin bir-
likte kullanılmasıyla oluşturulur.
Örnek:

<a rev=”vote-for” href=” http://www.
imdb.com/title/tt0382932/”>Ratatouille
</a>
<a rev=”vote-against” href=” http://
en.wikipedia.org/wiki/Agent_Smith”>Ajan 
Smith</a>

4.1.4 XFN (XHTML Friends Network)
XFN mikroformatı, web yayıncılarının, diğer 
insanlarla olan profesyonel ya da kişisel ilişki-
lerini 
tanımlamalarını sağlar [4].

XFN mikroformatı, (X)HTML bağlantı öğesi 
(<a href=”...”) ile rel özniteliğinin birlikte 
kullanılmasıyla oluşturulur. rel özniteliği aşağı-
da belirtilen değerlerden birini ya da birkaçını 
alabilir.

• Arkadaşlık (Friendship): friend, 
acquaintance, contact
• Fiziksel (Physical): met
• Profesyonel (Professional): co-worker, 
colleague
• Coğrafi (Geographical): co-resident, 
neighbor
• Ailevi (Family): child, parent, sibling, 
spouse, kin
• Romantik (Romantic): muse, crush, date, 
sweetheart
• Kişisel (Identity): me

Örnek:
<a rel=”friend met colleague” href=” 
http://mertduatepe.blogspot.com”>Mert 
DUATEPE</a>
<a rel=”me” href=”http://www.cavdar.

net/”>Abdullah Çetin ÇAVDAR</a>

Yukarıda detaylı olarak anlatılmayan diğer 
basit mikrofotmat türleri de rel-nofollow, rel-
enclosure, XMDP ve XOXO’dur [5].

4.2 Bileşik Mikroformatlar
Genel olarak, basit mikroformatlara göre daha 
karmaşık yapıdaki mikroformatlardır. Basit 
mikroformatlar ve/ veya diğer (X)HTML ele-
manları bu mikroformatların yapı taşlarını oluş-

turur. Bileşik mikroformatlar birçok class ya da 
rel özniteliğinin biraraya gelmesiyle oluşurlar.
Aşağıda çok kullanılan bileşik mikroformatlar 
ve temel özellikleri verilmiştir.

4.2.1 hCard
hCard mikroformatı, vCard (IETF RFC 2426) 
standart gösteriminin (X)HTML’deki bire-bir 
temsilidir. Ancak hCard, daha çok kişisel bil-
gilerin dağıtılması amacıyla kullanılan vCard 
gösterimini, kişi, konum, şirket ve organizyon 
bilgilerini de içerecek şekilde genişletir.
hCard, kök (root) elemanı olarak “vcard” anah-
tar sözcüğünü kullanır ve geçerli bir hCard ta-
nımlamak için fn (formatted name) altözelliği-
nin kullanılması gereklidir (required).
hCard tanımlamak için kullanılan seçimli (opti-
onal) altözellikler aşağıda verilmiştir.

• İsim ve Kişisel Detaylar
o İsim – N (name)
o Takma Ad (nickname)
o Doğum Tarihi (bday)
o Fotoğraf (photo)
o Bağlantı (url)

• İletişim Bilgileri
o Adres (adr)
o Coğrafi konum (geo)
o E-posta (email)
o Telefon (tel)

• Organizasyonel Detaylar
o Organizasyon (org)
o Rol (role)
o Görev (title)
o Logo (logo)

Yukarıda sayılan özelliklerin dışında hCard mik-
roformatı çok fazla kullanılmayan (vCard stan-
dartından alınan) agent, categories, key, class, 
label, mailer, note, rev, sound, tz gibi altözellik-
lere de sahiptir.

Örnek:
<div class=”vcard”><a class=”url fn n” 
href=”http://www.cavdar.net”>
<span class=”given-name”>Abdullah
</span> <span class=”additional-

name”>Çetin</span> <span class=”family-
name”>ÇAVDAR</span></a>
<div class=”org”>Milsoft Yazılım
Teknolojileri A.Ş</div><a class=”email” 
href=”mailto:cetin@cavdar.net”>cetin@
cavdar.net</a><div class=”adr”>
<div class=”street-address”>Cahit Sıtkı 
S. No:28/7 Çankaya</div>
<span class=”locality”>Ankara</span>, 
<span class=”postal-code”>06450
</span> <span class=”country-
name”>Türkiye</span></div>
<div class=”tel”>+903124797026</div>
</div>

4.2.2 hCalendar
hCalendar, iCalendar (IETF RFC 2445) [6] 
özniteliklerinin ve değerlerinin (X)HTML biçi-
mindeki gösterimidir. iCalendar, takvim ve çi-
zelge gösterimleri için standart bir biçimdir.
hCalendar, web yayıncılarının, her türlü etkinlik 
ya da zaman/tarih biçimindeki olayları (eğitim, 
iş deneyimi vb.) standart (X)HTML olarak ifade 
etmelerini sağlar.
hCalendar, gerekli ve seçimli öğelerden oluşur. 
Bir hCalendar’ın oluşturulabilmesi için aşağıda 
belirtilen öğelerin verilmesi gerekmektedir:

• Özet (summary): Genel olarak etkinlik is-
mini içerir.
• Başlangıç tarihi (dtstart): Etkinliğin başla-
ma tarihini içerir.
Bunların dışında, etkinlikle ilgili detaylı bilgi 
vermek amacıyla aşağıda belirtilen öğeler se-
çimli olarak kullanılabilir.
• Açıklama (description): Etkinlikle ilgili 
daha detaylı bilgilendirme amacıyla kullanı-
lır.
• Bitiş Tarihi (dtend): Etkinliğin bitiş tarihini 
içerir.
• Yer (location): Etkinliğin gerçekleştirim 
yerini içerir. Bu bilgi içinde adr, geo, hCard 
mikroformatları da kullanılabilir.
• Bağlantı (url): Etkinlikle ilgili bir internet 
bağlantısı bu bilgi içinde verilebilir.

Örnek:
<div class=”vevent”>
<h3 class=”summary”><a href=” 
http://inet-tr.org.tr/inetconf12/” 
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class=”url”>XII. Türkiye’de İnternet 
Konferansı</a></h3>
<p class=”description”>Türkiye’de 
İnternet ile ilgili grupları biraraya 
getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla 
tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, 
İnternet teknolojileri aracılığı ile 
toplumsal verimliliği artırmak ve 
toplumun dikkatini olabildiğince bu 
yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri 
her yıl yapılan, ulusal boyutta bir 
konferans düzenlenmiştir.</p>
<div class=”vcard location”>Yer:
<p class=”fn org”>Bilkent 
Üniversitesi</p><p class=”adr”>
<span class=”locality”>Ankara</span> 
<span class=”country-name”>Türkiye
</span></p></div><p>Düzenlenme 
tarihi: <abbr title=”20071108” 
class=”dtstart”>8 Kasım
</abbr> - <abbr title=”20071110” 
class=”dtend”>10 Kasım</abbr> 2007
</p></div>

4.2.3 hReview
hReview, internet üzerindeki çeşitli kaynaklar 
hakkında yorum yazabilmek amacıyla tasar-
lanmış bir mikroformattır. Bu mikroformatı 
kullanarak, kişiler, ürünler, filmler, web siteleri, 
şirketler gibi çeşitli konularda yorumlar yazıla-
bilir.

hReview diğer bileşik mikroformatlarda olduğu 
gibi gerekli ve seçimli öğelerden oluşur. “item 
(öğe)” özelliği bir hReview oluşturmak için ye-
terlidir. Bunun dışında hReview mikroformatı, 
“summary (özet)”, “type (tür)”, “reviewer (yo-
rumcu)”, “dtreviewed (yorum tarihi)”, “descrip-
tion (yorum detayı)”, “rating (puan)”, “version 
(sürüm)”, “tags (yorumla ilişkili etiketler)”, “li-
cense (yorumun lisansı)”, “permalink (yorumun 
bağlantısı)” gibi seçimli öğeleri içerebilir.

Örnek:
<div class=”hreview”>
<h2 class=”summary”>Canon PowerShot 
SD800 IS</h2><abbr class=”dtreviewed”
title=”20070910T1002++0200”>10 Eylül 
2007</abbr>, <span class=”reviewer 
vcard”>
<span class=”fn”>Abdullah Çetin
ÇAVDAR</span></span><span class=”type”
style=”display:e;”>product

</span>class=”item”><a class=”fn url”
non<div href=”http://www.dpreview.
com/news/0609/06091403_canon_sd800is.
asp”>Canon PowerShot SD800 IS</a>
</div><blockquote class=”description”> 
<p>Kullanışlı, uygun fiyatlı ve şık 
bir sayısal fotoğraf makinesi. Gece 
çekimlerinde de oldukça başarılı. 
Herkese tavsiye ederim.</p>
</blockquote><span class=”version” 
style=”display: none;”>0.3</span></div>
Yukarıda detaylı olarak anlatılmayan 
diğer bileşik mikrofotmat türleri de 

hResume, hAtom, xFolk’dur [7].

5 MİKROFORMAT
TASARIM ÖRÜNTÜLERİ

Mikroformat tasarım örüntüleri, yeni mikrofor-
matların oluşturulmasında faydalı olacak, genel 
amaçlı ve tekrar kullanılabilir kod parçacıkla-
rından oluşurlar. Bu belgede en çok kullanılan 
mikroformat tasarım örüntülerinden bahsedile-
cektir.

5.1 Abbr Tasarım Örüntüsü
Bu tasarım örüntüsü, <abbr> (abbreviation) 
HTML öğesini kullarak, aynı değeri, insanlar ve 
bilgisayarlar tarafından kolayca algılanabilecek 
şekilde biçimlendirir.
<abbr> öğesinin içerik kısmı insanlar tarafın-
dan, <title> kısmı ise bilgisayarlar tarafından 
kolayca yorumlanabilir. Bu tasarım örüntüsü 
daha çok tarih/saat bilgisi ve enlem/boylam 
bilgilerini içerin coğrafi konum bilgisi vermek 
amacıyla kullanılır.

Örnek:
<abbr class=”dtstart” title=”20071108” 
lang=”TR”>8 Kasım, 2007</abbr>
<abbr class=”geo” title=”39.877864; 
32.726555” lang=”TR”>
Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü</abbr>

5.2 Class Tasarım Örüntüsü
Class tasarım örüntüsü, mikroformatlarda sıkça 
kullanılan temel örüntüdür. HTML öğelerine, 
class öznitelikleri eklenerek, vCard’da olduğu 

gibi önceden ya da hRreview’da olduğu gibi 
sonradan tanımlanmış anlamsal veri kümeleri-
nin belirtimi için kullanılır.
Karmaşık mikroformatlar için class değerleri 
belirlenmiş. Bunlar çeşitli HTML öğelerine ek-
lenerek, o mikroformat için anlamsal özellikler 
oluşturulur.

Örnek:
<span class=”fn org”>ASELSAN</span>
<span class=”country-name”>Türkiye
</span>

5.3 Rel Tasarım Örüntüsü
Rel tasarım örüntüsü HTML bağlantı öğesi ile 
birlikte kullanılarak, hedef sayfa ile bağlantıyı 
veren sayfa arasındaki anlamsal ilişkiyi belirt-
mek için kullanılır.

<a href=” http://en.wikipedia.org/wiki/
Semantic_HTML#Semantic_HTML” rel=”tag” 
lang=”tr”>Anlamsal HTML</a>
<a href=”http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/” rel=”license”>Creative 

Commons Lisansı sürüm 2.5</a>

6 YENİ BİR TEKNOLOJİ
OLAN MİKROFORMATLAR VE
MİKROFORMATLARIN
YARARLARI

Bundan birkaç yıl öncesinde, CSS’in yeni olu-
şumu dolayısıyla CSS hakkında bu teknolojinin 
tutmayacağı yönünde birçok açıklama yapıl-
mıştı [8]. Fakat, günümüzde CSS gerçekten çok 
sık kullanılan teknolojilerden biri haline geldi. 
Mikroformatlara baktığımızda da bu yeni tek-
nolojinin tutmayacağı yönünde çeşitli söylemler 
ortaya atılmaktadır. Oysaki mikroformatlar CSS 
ve Anlamsal Web’in aksine yeni araç ve ortama 
gerek duymamaktadır. Bunun yerine günümüz-
de kullanılan standartlar üzerinde ve günümüz-
deki tarayıcılar tarafından çalıştırılabilmektedir. 
Ayrıca HTML’e daha fazla anlamsal nitelikler 
ve yapısal özellikler kazandırmaktadır.

Mikroformatların yararlarına göz atacak olur-
sak;

• İçeriği biçimlendirme konusunda standart-
laşma sağlamaktadır. Bunu gerçekleştiren di-
ğer standartlara bakıldığında, mikroformatlar 
etkili kod yazmaya olanak sağlamakta ve ba-
kımı kolaylaştırmaktadır.
• Standart biçimde verinin yazılabilmesinin 
geniş kitleler tarafından kabul edilmesiyle 
beraber, uzun vadede merkezi olmayan ser-
vislerin kurulmasına olanak sağlayacaktır.
• Günümüzde kullanılan standartlar üzerine 
kurulduğu için dolaylı olarak web-tabanlı 
içerik ile Microsoft Outlook gibi masaüstü 
uygulamalarının birlikte çalışabilirliğini sağ-
lamaktadır.
İnsanların mikroformat teknolojisi hakkında 
söyledikleri, bu teknolojinin gelecekte geniş 
çevrelerce kullanılabileceğinin göstergesidir. 
Microsoft tarafından, mikroformatları kulla-
nan birçok uygulamanın gerçekleştirildiği ve 
en kısa sürede kullanım alanın genişleyeceği 
tahmin edilmektedir [9].

Faks makinesi örneği düşünülecek olursa, ilk 
faks makinesini satın alan kişi için faks makine-
sinin hiçbir yararı olmadığı düşünülebilir. Fakat 
yıllar geçtikçe ve faks makinesinin kullanımı 
genişledikçe, bu alınmış olan faks makinesinin 
değeri artacak ve daha kullanışlı hale gelecektir. 
Mikroformatlar da bu örnekle benzerlik göster-
mektedir. Buna göre mikroformatları kullanan 
kişi sayısı arttıkça, bu teknolojiyi destekleyen-
ler (servisler) de artacaktır. Daha fazla faks 
makinesinin kullanılması, her bir makinenin 
kullanışlılığını bir kademe daha arttıracaktır. 
Bu faks makinesi örneği, mikroformatlar için 
de düşünülebilir. (http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Metcalfe’s_law)

Mikroformatlar sadece veri gösterimini ko-
laylaştırmakla kalmazlar. Aynı zamanda, web-
tabanlı verilerin masaüstü uygulamaları tarafın-
dan kullanılmasına da olanak sağlarlar. Örneğin 
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Mozilla’nın Sunbird uygulamasını kullanan 
kullanıcılar hCalendar mikroformatını kullanan 
web sayfaları ile eşgüdümde olup bu sayfalarda 
bulunan bilgileri kendi uygulamaları içerisine 
alabilmektedir. ‘Firefox 3’ ile ‘Internet Explorer 
8.0’ browser’larında da mikroformat desteğinin 
olacağı kesinleşmiştir [10], [11].

7 MİKROFORMATLARIN
KULLANIM ALANLARI
Mikroformatlar web’i çeşitli şekillerde değiş-
tirmeyi amaçlamaktadır. Genel anlamda, kulla-
nıcılar istekleri doğrultusunda, özelleşmiş web 
sayfalarına gider ve burada çeşitli bilgiler gir-
mektedir. Bunun sonucunda bu bilgiler web’de 
çok çeşitli yerlerde dağılmış vaziyette bulun-
maktadır.

Kişisel internet sitelerinin (blog vb.) ve mik-
roformatların birleşimi bu modelin tam tersini 
oluşturmaktadır. Kullanıcının bilgileri kişisel 
web sitelerinde yer alır ve ilgili web servisleri 
bu sitelere gelip ilgilendikleri veriyi bu siteler-
den alırlar. Örneğin bir konu hakkında görüş 
bildirilmek istendiğinde hReview mikroformatı 
kullanılırken, XFN (XHTML Friends Network) 
mikroformatı ile de sosyal iletişim sayfaları bir-
leştirilmiş olmaktadır.

Bunların dışında, bir alana özgü işler yürüten 
kuruluşlarla bilgi paylaşımına girilmek istedi-
ğinde de mikroformatlar kullanılabilecektir. En 
önemlisi ise istenen herhangi bir konu ile ilgili 
aramalar, mikroformatları kullanan arama mo-
torları aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir.

hCard, hCalendar ve hReview gibi mikroformat-
ları yaratmak için microformats.org sayfasın-
da oluşturulmuş web sayfaları bulunmaktadır. 
Çekilen fotoğrafları coğrafi olarak etiketleyen 
Flickr (http://flickr.com), her arama sonucunu 
bir hCard olarak kodlayan Yahoo Local (http://
local.yahoo.com), olayları hCalendar kullarak 
kodlayan upcoming.org, yorumcular arasındaki 
ilişkileri biçimlendirmek üzere XFN kullanan 

Crock’d (http://crockd.com) ve rel-tag mikro-
formatını kullanarak yazar tarafından etiket-
lenmiş olan kısımlar üzerinde arama yapabilen 
arama motorunu barındıran Technorati (www.
technorati.com) gibi siteler mikroformatları çok 
sık kullanan siteler (servisler) olarak göze çarp-
maktadır.

Web’de mikroformatları kullanan kişi sayısı 
son dönemde büyük bir artış göstermiştir. Flickr 
web sayfasında her üç fotoğraftan birinin rel-tag 
mikroformatını kullanarak etiketlendiği anlaşıl-
mıştır [12]. Mikroformatların bu başarısı, yakın 
gelecekte mikroformatları başka uygulamaların 
da sıklıkla kullanacağını göstermektedir.

8 SONUÇLAR

Mikroformatlar, varolan internet teknolojilerini 
kullanarak içereklere zengin anlamsal özellikler 
yüklenmesini sağlarlar. Bunu da merkezi olma-
yan bir yöntemle (kişisel web siteleri, bloglar, 
myspace vb) standart biçimler şeklinde yapıyor 
olması, internette yayınlanan içeriğin daha dağı-
tık olmasını sağlarken, servis sağlayıcıların da 
bütünleştirme ve dizinleme işlevini daha etkin 
ve kolay şekilde gerçekleştirmesini sağlar.

Mikroformatlar, gelişen ve değişen internetin 
bir parçası olma yolunda. Microsoft, Yahoo, Go-
ogle, Technorati, Mozilla gibi dev isimlerin de 
bu yeni teknolojiye ilgi göstermesi ve destekle-
mesi bundan sonra microformatlı içeriklerin ve 
bu içerikleri kullanacak servislerin çoğalacağını 
gösteriyor. Mikroformatlar, bu gelişim rüzgarın-
da, veri paylaşımı ve değişiminde temel ve bü-
tünleştirici teknoloji olacaktır.
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Ortaya çıkan her yeni “dokümantasyon” bilgi 
birikimine katkıda bulunur. Bilginin katlanarak 
arttığı çağımızda bilgiye erişim sağlamak en 
önemli sorunlardan biri olmuştur. Yayınlamanın 
bu kadar kolaylaştığı bu dönemde çeşitli ortam-
lar ve yollar oluşmuştur ve dolayısıyla bilgiye 
erişim de giderek daha karmaşıklaşmaktadır. 
Sonuçta Bilgi Yönetiminde yeni yöntemlerin 
ve teknolojilerin uygulanması yeni standartların 
geliştirilmesi giderek yaygınlaşmaktadır ve bu 
da kaçınılmazdır.

Bilgiye erişimde kullanılan en önemli yöntem-
lerden biri de Dizinler ve Dizinleme faaliyetle-
ridir. Yüzyıllar boyunca, kil tabletlerden kitap-
lara ve günümüzde sanal aleme, bilgiyi denetim 
altına almak için değişik biçimlerde uygulanan 
en geçerli yöntemlerden biri de dizinlemedir ve 
bu yöntem hala geçerliliğini korumaktadır. Batı 
ülkelerinde hiçbir bilimsel yayın düzgün bir di-
zini olmadan yayınlanmaz. Dizinlemenin de te-
melinde sözcüklerin doğru kullanımı ve doğru 
anlamlandırılması yatar. 
İngiltere’de Royal Society’nin kurucularından 
Chester Piskoposu Dr. John Wilkins 1668 yılın-
da hacimli bir kitap yazmıştı:  An Essay towards 
a Real Character and Philosophical Language. 
(Gerçek bir Karakter ve Felsefi dil üzerine bir 
Deneme).  Bu yapıtında “gerçek karakter” diye 
adlandırdığı, İngiliz dili için doğru yazım dilidir 
(orthography); “felsefi dil” dediği ise “sınıflan-
dırma” veya “ontoloji” sistemlerine dayanmak-
taydı.

Dr. John Wilkins kitabında  şunu iddia ediyordu, 
“En üstün ve kusursuz dili yaratmak için, her 
sözcük ile tek bir nesne ve tek bir fikir  anla-

tılmalıdır. Bunu başarmak için de bilinen tüm 
insanlık bilgisini sınıflandırmak gereklidir.” 
Onun bu kitabı daha sonra Roget’s Thesaurus 
adlı “taksonomik” sözlüğün hazırlanması için 
yazarı Roget’e ilham kaynağı olmuştu. Daha 
sonraları bilgiyi sınıflandırma yöntemleri olarak 
ortaya çıkan Dewey Onlu Sınıflama ve Kongre 
Kütüphanesi Sınıflama sistemleri, daha sonra 
Google, Yahoo ve Open Directory gibi portal-
ların temelde dayandıkları kavramlar bunlardır. 
Daha da ileri gidersek, Kavram Dizini (thesa-
urus) sistemlerinin ve her türlü dizinleme sis-
temlerinin temelinde de bu yatar.  (Brewster, C. 
and Wilks, Y.  Ontologies, Taxonomies and The-
saurus: Learning from the Texts.  University of 
Sheffield, UK. http://eprints.aktors.org/409/01) 
Denetimli sözcükler kavramı da her sözcüğe bir 
nesne ve tek fikir yüklemek anlamına gelir. 

DİZİNLEME NEDİR?

Bilgi kullanıcıları sürekli olarak aradıkları bel-
gelere/bilgilere erişmeye çalışırken bunların 
arasında  istemedikleri bilgileri de süzgeçten 
geçirmenin yollarını aramaktadırlar. Bunun da 
çözümü belgeler ve her türlü ortamda kayıtlı 
bilgilerin dizinlerinin hazırlanarak, erişimi sağ-
lamak amacıyla araştırıcı ve okurların kullanı-
mına sunmaktır. 

•  Dizinleme bir metinden – belgelerden (ki-
taplar- süreli yayın makaleleri, web siteleri, 
veri tabanları, el kitapları, kataloglar, graphic 
çizimler ve resimler, CDler, videolar, mikro-
formlar, vb.)  alınan bilgileri önce analiz ede-
rek  anlamaktır,
•  Dizinleme değişik konular ve değişik kul-

BİLGİ YÖNETİMİNDE DİZİNLER VE DİZİNLEME

Meral Alakuş 
Bilgi Yönetim Danışmanı
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lanım/ kullanıcı  amaçları için, değişik yön-
temlerle yapılır,  
•  Dizinleme hem bir bilim dalı olarak hem 
de bir sanat dalı olarak tanımlanmıştır,
•  Dizinleme bir entelektüel süreçtir ve üze-
rinde çalışılan konunun iyi bilinmesi gerekir.

DİZİNLEMEYE HAZIRLIK
Dizinlemeye başlamadan önce eldeki belgelerin 
dizinlemeye değer olup olmadığı hakkında ka-
rar verilmelidir. Dizinleme eğer bir kurum veya 
şirket için yapılacaksa, öncelikle belgelerin on-
ların politikalarına uyup uymadığı saptanmalı, 
ve bu politikalar doğrultusunda izlenecek belli 
başlı kurallar konulmalıdır.  Dergi makalelerini 
dizinlemede  de yayınlayan kurumun politika-
ları göz önünde tutulmalıdır, örneğin, yalnızca 
makaleler mi dizine girecek, başyazılar, editöre 
mektuplar, biyografiler, haberler, vb de dizinle-
necek mi, resimler, tablolar nasıl dizinlenecek, 
vb. Bu kuralların dışında dizini yapan uzman 
kendi bilgi  birikimini ve mantığını kullanarak 
bir belgenin dizinlemeyi gerektirip gerektirme-
yeceğine karar verebilir.  

Kitap dizinleri hazırlanırken de hangi konuların 
ve/veya konuların hangi yönlerinin vurgulana-
cağı da önceden önceden yayınevi ve/veya rapo-
ru yazan kişi ile birlikte karar verilmelidir. Bazı 
yan konular, içeriğe katkısı yoksa ve konuya 
marjinal kalıyorsa atlanabilir. Bu hazırlıklardan 
sonra konu başlıkları veya anahtar sözcükler 
verme işlemi başlayacaktır. 

•  Belgeye hangi konu başlıkları veya anahtar 
sözcükler verilmesi gerektiği saptanır,
•  Verilecek anahtar sözcükler ve terimler 
belgenin konularını ve özünü ortaya çıkar-
masına dikkat edilir, 
•  Her belge gerektiğinde bir sınıf numarası 
veya elektronik sıra numarası ile kodlanır,
•  Son olarak da elideki belgeler gruplara ya 
da taxonomilere ayrılır, sonra her bölüm ken-

di içinde alt bölümlere bölünür. 

DEĞİŞİK DİZİN TÜRLERİ 
ALANLARA GÖRE
Değişik alanlarda hazırlanan dizinlerin de hazır-
lanmasında farklı yaklaşımlar ve uygulamalar  
vardır. Aşağıda belli başlı alanlarda dizin türle-
riyle ilgili kısa bilgiler verilmiştir.

•  Bilim ve Tıp alanlarındaki belgelerin dizin-
leri yapılırken bunlar için daha spesifik ve 
kesinleşmiş terimler kullanılır. Tıp terimleri 
artık belli bir standarda erişmiş ve tanımlan-
mıştır. Bu alanlarda iyi tasarlanmış Kavram 
Dizinleri vardır.  
•  Hukuk terimleri de kesin ve ölçünlere uy-
gun tanımlardan oluşur; değişik yasal metin-
ler için belirli anahtar sözcükler geliştirilmiş-
tir – yasalar, yasal başvuru kaynakları, hukuk 
vakaları, vb. Dizinlerde kullanılan terimler 
standartlaşmış ve oturmuş terimlerdir. 
•  Sosyal bilimler alanında kullanılan termi-
noloji ve kavramlar anlam bakımından çok 
daha soyut ve belirsizdir. Bir terim farklı an-
lamlara gelebilmekte, farklı fikirler için fark-
lı sözcükler kullanılabilmektedir, bu nedenle 
sosyal bilimler alanında daha fazla eş anlamlı 
sözcüklere gerek duyulur ve kavram dizinle-
rinde daha fazla göndermelere yer verilir.
•  Gazete Dizinleri ise çok daha farklı nitelik-
lere sahiptir. Genellikle gazetelerdeki haber 
başlıklarından elde edilen anahtar sözcükler 
dizinlere katılır ve oluşturulan dizinler daha 
sık değişime uğrar. Kendine öz bir Kavram 
dizini (thesaurus) hazırlamış olan ilk gaze-
te New York Times gazetesidir. Genellikle 
küçük gazetelerin dizinleri yoktur fakat her 
gazete kendi iç bünyesinde kullanılmak üze-
re yerel konulara, yer adlarına ve özel adlara 
ağırlık veren dizinler oluşturabilir.
•  Resim ve çizimler, özellikle internetin orta-
ya çıkmasından sonra, günümüzde çok daha 
yaygın biçimde kullanılmaktadır.  Bu gibi 
belgeler için farklı anahtar sözcükler gerek-
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mekte, jenerik adlar, özel adlar, yer adları, 
resmi çizen veya çekenlerin adları gibi ek 
bilgilerin de dizinlere eklenmesi gerekir. 
•  Özel Sirket Dokümantasyon Merkezleri ise 
kendi bünyelerinde bilgi kaynaklarına eri-
şimi sağlayacak ve kendi gereksinimlerini 
karşılayacak  kavram dizinleri oluşturmak 
zorundadırlar 

DEĞİŞİK DİZİN TÜRLERİ
YAYIN TÜRLERİNE GÖRE
Yayın türlerine göre dizinler genel olarak ikiye 
ayrılır. Bunlar açık uçlu (open-end) ve kapalı 
uçlu (closed-end) dizinleme türleridir.  (Wea-
ver, 2002)

Kapalı uçlu diye adlandırılan dizinler kitap, ra-
por, basılı ve/veya sanal ortamda yer alan metin-
ler için kullanılır. Bu tür yayınların bir başlangı-
cı ve sonu vardır, bir konu bütünlüğü vardır ve 
bunlar belli bir okur kitlesi için hazırlanmıştır. 
Bu yayınlar genellikle tek bir yazar tarafından 
hazırlandıkları için kullanılan terimlerde birlik 
görülür. Belirli bir kitap veya belge için hazırla-
nan dizinler özel olarak hazırlanmıştır ve her di-
zin belli bir metine bağlıdır, tek başına kullanı-
lamaz. Kapalı uçlu dizin türleri, kitaplar dışında 
web siteleri dizinleri  için de uygulanır.  Çok kişi 
tarafından yazılmış kitaplar için kavram dizinle-
rine başvurmak yararlı olur. 

Açık uçlu dizinler, ayni başlık altında sürekli 
olarak yayınlanan yayınlara veya farklı süre-
li yayınların biraraya gelmesinden oluşan veri 
tabanlarına uygulanır. Süreli yayınlar haftalık, 
aylık, yıllık gibi peşpeşe çıkan bölümlerden olu-
şurlar, kendi aralarında kronolojik ve/veya nü-
merik olarak sıralanırlar, ve bu yayınları uzun 
süreli  olarak yayınlama eğilimi vardır. Süreli 
yayınlar için dizinler de bu yayınlar devam ettiği 
süre hazırlanır. Süreli yayınlar değişik yazarlar 
tarafından yazılmış makalelerden oluştuğu ve 
uzun yıllar devam ettiği için terminolojide fark-
lılıklar oluşur, bunlara yeni terimler eklenir, yazı 
biçemleri ve kullanılan terimler de yazardan ya-

zara göre değişiklikler gösterir. Bu nedenlerle, 
süreli yayınlar için hazırlanan dizinlerde ter-
minoloji, anlam birliği ve bütünlüğü sağlamak 
amacıyla kavram dizinleri (thesaurus) kullanıl-
ması zorunlu olur. Aynı şekilde farklı süreli ya-
yınlardan ve kaynaklardan elde edilen bilgiler-
den oluşan veri tabanları için de kavram kavram 
dizinleri kullanılması zorunludur. 

Ülkemizde yayınlanan kitapların çoğunda dizin 
bulunmaz, dizini olanlar ise bunu çok kolay bir 
yöntemle yaparlar, yalnızca özel adları, tüzel 
adları ve yer adlarını alfabetik olarak kitapların 
sonuna eklerler. En bilimsel nitelikli kitapların 
bile düzgün yapılmış konu dizinleri yok dene-
cek kadar azdır. Ayni şey dergi dizinleri için de 
doğrudur. Konu dizini olan bazı kitap ve süreli 
yayınlar için yapılmış olan dizinler incelene-
cek olursa, bunların hiçbir şekilde standartlara 
ve kurallara uygun olarak yapılmadığı görülür. 
Aşağıda her iki dizinleme türü için Türkçe ve 
İngilizce kitaplardan farklı örnekler verilmiştir:  

Türkçe bir kitaptan örnek: 
Görüldüğü gibi dizinde sadece özel, tüzel ve 
coğrafya adları sıralanmış ve bunların geçtiği 
sayfa numaraları alt bölümlere inmeden veril-
miştir.  Böyle bir dizinden konulara erişim sağ-
lamak neredeyse olanaksızdır. 

Abdullah Cevdet,  346
Alp, Tekin,  361
Anavatan Partisi, 395
Atatürk, Mustafa Kemal,   19-21, 29-30, 40, 
76, 100, 112, 115, 128, 132,246, 267, 300, 
347-53, 355, 357-359, 361-368, 380, 400, 
403, 421, 451-54. 
ATİAD,  93
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET),  58, 
138, 148, 152-3, 251-3, 273-4, 281, 411-3.  
Avustralya,  25, 45, 48-9,54, 65, 84, 86-8, 92, 
95-6, 122, 163, 165, 174, 177, 179, 227, 254, 
260-1, 322, 326, 337, 364, 369, 380, 417, 
419, 433.   vb.  

(Öymen, 1998.)

Türkçe bir dergiden örnek: 
Süreli yayınların indekslenmesinde gerekli kav-
ram dizinleri olmadığı için, dergiler geçmiş sa-
yılarına erişim sağlamak amacıyla yıllık dizin-
lerin hazırlanmasında kendilerine özgü  değişik 
düzenlemeler yapmaktadırlar. Aşağda Türk Dili 
dergisinin bir yıllık dizininden örnek verilmiştir. 
Aşağıda verilen örnekte de göründüğü gibi, di-
zinin ilk bölümü  Genel Konulara ayrılmıştır ve 
bunların altında alfabetik olarak yazarlara göre 
künye girişleri yapılmış, ilgili makale künyeleri 
tek tek verilmiştir: 

Ata sözleri ve deyimler • 
Atatürk • 
Bibliyografyalar • 
Bilim Dili • 
Cografya • 
Çeviriler • 
Denemeler ve eleştiriler• 
Dil bilgisi• 
Biyografiler• 
Çeşitli düşünceler,  vb.• 

Dizinin son bölümünde ise yazar adları tek al-
fabetik dizin halinde verilmis ve makale giriş 
sırasına göre  numaralanarak okurlar yönlendi-
rilmiştir. Her ne kadar böyle bir sınıflama siste-
mi yıllık dizinlerde bir noktaya kadar konu te-
melinde erişimi sağlasa da, uzun yıllardır çıkan 
dergilerin anahtar sözcüklerle tanımlayan toplu 
(kümülatif) dizinini hazırlamak için hiç de elve-
rişli bir yöntem değildir.  Örneğin:

Abbasov, A. M.      198
Abdullayev, Zakiroğlu A.     1303
Acaroğlu, Türker        199, 90
Ada, Ahmet       387
Adalı, Bilgin      388, 389, 1484, 1485, 1486
Adalı, Oya         1618
Adanır, Oğuz    1487   vb.   

(Türk Dili, 1994.)

Bunlara karşın aşağıda kurallara uygun olarak 
yapılan İngiltere’de yayınlanmış bir kitap ve 

süreli yayın dizinlerinden birer örnek verilmek-
tedir:

Yabancı Dil Kitap Dizini   
Atatürk  see Mustafa Kemal (Atatürk)
Ankara:  battle of (1402), 17, 26n, 27-30, 33, 
38, 40, 84; Prince Süleyman gains, 32; Grand 
National Assembly established (1920), 542; 
proclaimed capital, 545.  
Mustafa Kemal (Atatürk):  Assumes 
presidency, I, 545; achievements and influence, 
488, 552-54; in defence of Tripoli, 522; post-
war plans of national liberation, 539-43; 
condemned to death in abstentia, 542; elected 
president of parliament-in-waiting, 542; 
organizes defense of Turkey, 543; and abolition 
of caliphate, 546; proclaimss constitution, 546 
condemns pan-Turkism, 549; silences political 
opposition, 550-1; assassination attempt on, 
551-2; six day speech (1927), 552-3.   (Finkel, 
2006)

Aşağıda verilen örnek The Indexer: The Inter-
national Journal of Indexing adlı derginin dizi-
ninden alınmıştır; bu dizinde yazarlar, makale 
başlıkları ve anahtar sözcükler tek alfabetik di-
zinde verilmiştir. 

Yabancı Dil Süreli Yayın Dizini
Aitchison, Jean, Alan Gilchrist and David 
Bawden
Thesaurus construction and use: a practical 
manual (reviewed) 21.149, 23.53
Alakus, Meral
articles by
‘Turkish names’ (Alakus) CP2/5
‘A women’s thesaurus in Turkey: addressing 
the challenge’ 25.176-81
Alberta Legislative Assembly
indexing the proceedings of 23.138-9
alcohol and drug problems
thesaurus 20.49
‘Alexander Cruden and his Concordance’ 
(Farrow) 20.55-6
‘Alexander von Humboldt’s Kosmos: indexing 
it’ (Lubrich and Ette) 25.2-6
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Alexandria, library at 25.259
‘All is revealed’ (Franke) (letter) 20.32
All the world’s a globe ... (Dingle) (discussed 
by Hazel Bell) 20.208
Allot, Philip
Invisible power: a philosophical adventure 
story (reviewed) 25.150-1
allusions
dictionary of 23.55-6
indexing or 25.42
(The Indexer, 2008)

WEB DİZİNLERİ

Her ne kadar web sayfaları ve portalları için ha-
zırlanan dizinler kapalı uçlu dizinler olarak ad-
landırılsa da, burada web dizinlerinin özellikleri 
üzerinde yine de ayrıca durmak yerinde olur. 
Son yirmi yıldır giderek daha çok büyüyen sanal 
bir bilgi havuzu olmaya başlayan internette her 
zaman doğru bilgiye erişebilmek mümkün ol-
mamaktadır. Internet ortamında arama motorları 
ancak o bilgilere verilmiş sözcüklerle arama ya-
pabilirler. Kütüphanelerdeki bilgiler gibi belirli 
bir sistematiğe göre düzenlenmemiş  bilgilerin 
hepsine erişebildiğimizden nasıl emin olamaz-
sak, bu bilgilerin doğruluğundan da her zaman 
emin olamayız. Doğrusu giderek büyük bir hızla 
artan bilgiyi denetim altına alabilmek ve bilgiyi 
yönetmek daha da zorlaşmaktadır. 

İnternette yer alan doğru bilgiyi bulabilmek de 
büyük bir sorun olduğu kadar bu bilgiyi çabuk  
bulmak da çok zordur.  Aradığımız bilgilere eri-
şim iki yolla gerçekleşir ve bu yollar web siteleri 
ve portalları kapsamında sınıflandırılan ve dü-
zenlenen bilgiler için uygulanmaktadır:

• Site haritaları – web sitesinin haritasını ve-
rir, tıpkı bir kitabın ”içindekiler” sayfası gibi-
dir, site içindeki konuları saptar, 
•  Site dizinleri – bunlar da tıpkı kitap dizin-
leri gibi okurları ve araştırıcıları sitenin belir-
li noktalarına yönlendirir. 

Web kapsamında bilgilerin araştırıcılara kolay 

ve çabuk biçimde sunulması için uygulanan di-
zinlemede iki türlü meta-tag kullanılır:

•  Tanımlayıcı meta-taglar (Description 
Meta-tags):  Web üzerinde yer alan her bil-
gi birimi için bu bilginin kısa bir özetçe/ta-
nımlaması yapılmak zorundadır. Bunlar ge-
nellikle  20-25 sözcükten oluşan tanımlayıcı 
sözcüklerdir. Bu sözcükler çok dikkatlice se-
çilmelidir. Eğer bu sözcükler belli bir konuyu 
tanımlamıyorsa bu sözcüklerin kullanılması-
nın hiçbir yararı olmadığı gibi araştırıcıları 
yanıltabilir. 

•  Anahtar sözcükler meta-tagları (Keyword 
Meta-tags):  Bunlar da web bilgilerini anah-
tar sözcükler vererek dizinlemektir, bilinçli 
olarak seçilmiş anahtar sözcükler bilgi ve 
belgelere en doğru ve kolay biçimde yönle-
diren yöntemdir. 

Meta-taglar’ın her ne kadar bazı zayıf yönleri 
olsa da, şimdiki halde web sayfalarında kullanı-
lan dili ve konu dizinlerini denetim altına almak 
için uygulanmakta olan tek yöntemdir.  (Alimo-
hammadi, 2003)

Web ortamındaki bilgi ve belgelerin sistematik 
bir sınıflama sisteminden yoksun olması   nede-
niyle, web sitelerinin içeriklerinin düzenlenmesi 
tek çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Daha ileri 
düzeyde ise benzer konulardaki web sitelerinin, 
web portalları çerçevesinde biraraya getirilerek 
düzenlenmesi çözüm olacaktır.  Buna iyi bir 
örnek, soyağacı (genealogy) konusuyla ilintili 
sitelerin Cyndi’s List adlı portal çerçevesi için-
de toplanmasıdır: bu portal içinde yer alan web 
siteleri, tüm kütüphaneler, arşivler, müzeler ile 
bunlara hizmet veren tüm ilgili  yazılım ve do-
nanım malzemeleri ve yayınları satan işyerlerin-
den oluşur. (Aycock, 2002) 

Tanımlayıcı anahtar sözcükler örneği:
•     Sağlıklı Yaşam - TNN... Rehber, Sağlıklı Ya-
şam, Sinema, Spor, Şans Oyunları, Tatil Gün-
cesi, Testler, Vip, Yardım Merkezi. Sağlıklı 

Yaşam Ana Sayfa · Plastik ve Estetik Cerrahi ... 
saglik.tnn.net/ - Similar pages
• Sağlıklı Yaşam Anasayfa: sağlık haberleri, 
cinsellik, beslenme ... Sağlıklı Yaşam Ana-
sayfa: sağlık haberleri, cinsellik, beslenme & 
egzersiz, tamamlayıcı tıp, testler.
www.yehhu.com/guncel-haber/saglikli-
yasam.asp - Similar pages
(Web Results 1 - 10 of about 184,000 for 
Sağlıklı yaşam with Safesearch on. (0.11 se-
conds) powered by Sağlıklı Yaşam Önerileri)
•  Sağlıklı bir yaşam için alınması gereken 
önlemlerin pek çoğu günlük yaşamımızda 
uygulamamız gereken küçük ve kolay çaba-
lardan oluşur. www.bilkent.edu.tr/~bilheal/
uremesagligi/saglikliyasamonerileri.html  - 
Similar pages

Anahtar sözcükler dizinleri örnekleri
Bunların bir adı gömülü dizinler (embedded in-
dexes), diğer bir adı da A’dan – Z’ye dizinlerdir.  
Aşağıdaki alfabenin harflerini tıklayarak istedi-
ğiniz anahtar sözcüğünü  uygun harfin altında 
dizilmiş bulacaksınız. Buradan aradığınız konu 
başlığını tıklayarak kolayca erişim sağlayabilir-
siniz.  Please select a letter from the alphabet 
links below to go to keywords beginning with 
that letter, or look through the (complete list of 
keywords).
A B C D E F G H I J K L M  N O P Q R S T U 
V W X Y Z
( www.canada.gc.ca/azind/azindex_e.html ) 

Ekranda görünebilen A’dan Z’ye listeler:
•  Biographies 
•  Births & Baptisms 
•  Black Dutch -- See: Unique Peoples 
•  Blogs for Genealogy 
•  Bohemia -- See: The Czech Republic & 
Slovakia 
•  Books 
•  Bosnia Herzegovina -- See: Eastern 
Europe 
•  Brazil -- See: Hispanic, Central & South 
America, & the West Indies 
•  Brick Walls -- See: Hit a Brick Wall? 

•  Breconshire 
•  Britain -- See: United Kingdom 
•  Buckinghamshire 
•  Building Histories -- See: House & 
Building Histories 
•  British Columbia 
•  Bulgaria -- See: Eastern Europe
•  Buteshire 

 
Cyndi’s List, 1996-2008. www.cyndi’slist.com/
alpha.htm)

Görünmeyen denetimli sözcükler
dizinleri ve kavram dizinleri
Aşağıda görüldüğü gibi birçok websiteleri ve 
portallarında her nekadar  konu başlıklarını gö-
remesek de, arama için bırakılmış bölümlere is-
tediğimiz yazar adı, başlık veya konu başlığını 
yazarak arama yapılabilir. Bunların arka planda 
görülemeyen denetimli konu/ad listeleri veya 
konu kavram listeleri bulunmaktadır. 

All Taxonomy Warehouse

   GO

( www.taxonomywarehouse.com ) 

Amazon.com

(www.amazon.com )    

Metadata ve Metatag’lar
Metadata sözcüğü genelde “veriler hakkında 
veriler” (data about data) olarak tanımlanır ve 
bu tanım yaygın biçimde kullanılır.  Bu veriler 
sanal ortamda bilgi ve belgelerin sınıflanması 
veya  dizinlerinin hazırlanması sürecinde  her 
birinin tanımlanması amacıyla kullanılan veri-
lerdir. Daha yalın bir şekilde anlatacak olursak, 
bir zamanlar kütüphanelerde kullanılan katalog 
kartları ve şimdi de MARC verileri sınıflama 
uygulanan kitaplar, monograflar, makaleler, ve 
değişik belgeler için bilgilerden oluşur, örneğin, 
yazar adı, başlık, basıldığı yer, yayınevi, tarih, 
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vb. Tüm bu bilgiler  bir çesit metadata’dır.            

Sanal ortamda bilgi ve belgeleri tanımlamak 
için kullanılan verilere de metadata denmektedir 
ve bunlar onüç ögeden oluşmaktadır. Bunlar üç 
bölüme ayrılır: 
 

•  İçerikle ilgili ögeler:  Başlık; Konu; 
Açıklama; Türü; Kaynaklar; İlişkiler; 
Kapsam,
•  Entelektüel sahiplik:  Yaratıcı (yazar, 
vb.) Yayıncı; Katkıda bulunan; Entelektüel 
haklar,
•  Enstantane ögeler:  Tarih; Format; 
Tanımlatıcılar; Dil.

Metatagler ise sanal ortamda yeralan bilgi ve 
belgelere erişim sağlamak amacıyla eklenen ve 
metadata ögelerinden oluşan tanımlayıcı etiket-
lerdir ve arama süresinde metatagler araştırıcı-
ları doğru bilgileri yönlendirmeye yarar. Meta-
taglar kullanarak websitelerindeki bilgilerin ara-
ma motorları tarafından daha doğru bir şekilde 
dizinlenmesine yardımcı olur.  the meta tag is 
used by search engines to allow them to more 
accurately list your site in their indexes.

Kurallar ve Standartlar
Dizinleme hangi tür veya hangi alanda, hangi 
yayın türü veya hangi ortamda yapılırsa 
yapılsın,  bunların belli kurallara ve ölçünlere 
göre uygulanması gerekir.  Değişik uluslararası 
kuruluşlar ve kütüphanecilik  ve bilgi yönetimi 
alanlarında çalışan kişilerin kurduğu dernek ve 
çalışma grupları ortak sorunlara yanıt bulmaya 
çalışmaktadır ve bunları yayınlar yoluyla 
duyurmaktadır.  Buna göre:

•  İdeal bir ortamda her dizin uluslararası ka-
bul edilen ölçünler ve kurallara uygun olarak 
yapılmalıdır. Bunlarla ilgili belli başlı ulus-
lararası kurumlar şunlardır –  BS (British 
Standards, DCMI (Dublin Core Metadata 
Initiative), IFLA (International Federation 
of Library Associations), ANSI  (American 

National Standards Institute), NISO (Natio-
nal Information Standards Organization) gibi 
belli başlı kuruluşların bu alanda getirdikleri 
ölçünler ve kurallar vardır. 
•  Her ülke uluslararası ölçünler doğrultusun-
da ama kendi diline ve kurallarına uygun öl-
çünlerini geliştirmelidir, 

Görülmektedir ki, uluslararası kurallar da ince-
lendikten sonra dizinleme faaliyetleri gelişigüzel 
yapılamaz.  Yukarıda verilen bilgiler doğrultu-
sunda, bir önkoşul olarak diyebiliriz ki, her ülke 
kendi kurallarını ve ölçünlerini kendi ulusal di-
line uygun olarak geliştirmek zorundadır. Henüz 
bu tür çalışmaların ulusal düzeyde yapılmadığı 
ülkemizde, ne yazık ki birçok uygulama hala bi-
linçsiz  bir şekilde yapılmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:
Alimohammadi, Dariush. 2003. “Meta-tags – a 
tool to control the process of Web indexing.”  
Online Information Review.  v. 27, n. 4, pp. 238-
242.

Aycock, Anthony. “Cyndi’s List: Libraries, Arc-
hives, and Museums—General / UNESCO Arc-
hives Portal.”  Library Journal. April 1, 2002. 
Vol. 127, no. 6, p. 32) 

Brewster, C. and Wilks, Y.  Ontologies, Taxono-
mies and Thesaurus: Learning from the Texts.  
University of Sheffield, UK. http://eprints.ak-
tors.org/409/01

Cyndi’s List of Genealogy Sites on the Internet. 
1996-2008.  (www.cyndi’slist.com/alpha.htm) 
  
Finkel, Caroline. Osman’s Dream. The Story of 
the Ottoman Empire 1300-1923. London: John 
Murrey, 2006.  674 p.)

The Indexer. The International Journal of Inde-
xing.  Index to volumes 20-25, 2008. London. 
www.theindexer.org )

Öymen, Onur. Türkiye’nin Gücü. 21. yüzyılda 
Türkiye, Avrupa, ve Dünya.  İstanbul: Remzi 
Kitabevi, 1998.)

Türk Dili. Dizin IV. cilt XLIV-1991/II, sayı 361-
480. Ocak 1982 Aralık 1991. Düzenleyenler: 
Belgin Aksu & Canan Selvi.  Ankara: Türk Dil 
Kurumu, 1994.

Weaver, Carolyn G.  (2002) The Gist of Jour-
nal Indexing. Key Words.  Vol. 10, No. 1, p. 16-
22.) 



XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

376

XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara

377

İnsanoğlunun binlerce yıldır süregelen bilme ve 
öğrenme merakının yarattığı birikim, yaşadığı-
mız yüzyılı “Bilim ve Teknoloji Çağı” düzeyine 
getirmiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ ndan 
sonra, bilim ve teknoloji ile sosyo ekonomik 
kalkınma arasındaki ilişkinin bilincine daha 
iyi varan ülkeler, gayrisafi milli hasılalarından 
bilimsel araştırmalara gittikçe büyüyen paylar 
ayırmış, bunun sonucu olarak bilgi / belge sayısı 
hızla çoğalmıştır.

Araştırma alanlarındaki uzmanlaşma ve araştır-
ma etkinliklerinin süratle örgütlenmesi, belge 
sayılarının bilimsel ve teknik gelişme doğrultu-
sunda yüksek rakamlara ulaşması ve yayın tür-
lerindeki değişim (kitaba ek olarak dergi, teknik 
raporlar, konferans / seminer / kongre bildirileri, 
tezler, patentler ve standartların yayın türü ola-
rak tüm yayınlar içerisindeki göreli ağırlıkları 
artmıştır.) büyük bir bilgi birikimine neden ol-
muştur.

Mevcut bilginin denetimi ve erişiminde güçlük-
lerle karşılaşılmaya başlanmıştır. Süratle artan 
yayın hacmi, kendilerini ilgilendiren yayınları 
izleyerek çalışmalarını sürdürmek zorunda olan 
bilim insanı ve araştırıcıların, onları bizzat oku-
yarak, değerlendirip yararlanmasını olanaksız 
hale getirmiştir. Bu durumda, yayınları izleyip 
içindeki bilgileri analiz etmek suretiyle araş-
tırmacılara duyurma ve onlara erişimi sağlama 
yolunda kütüphaneler / bilgi merkezleri, yeni 
görevler yüklenmiş, böylece bilimsel ve teknik 
konularda insan zamanının en verimli biçimde 
kullanılmasına yardımcı olmuştur. “Bu koşulla-
rın ortaya çıkmasıyla, bilgi taleplerinin biçim ve 
hızının değişmesi, bu taleplere yanıt verebilecek 

öz bültenleri, özümlenmiş bilgi ve hazır bilgi 
paketleri, çeviri hizmetleri gibi servislerin ge-
liştirilme zorunluluğunu doğurmuştur.” (Ertunç 
1982, s.3)

Dolayısıyla bilgi / belge merkezleri; bilimsel 
ve teknik konulardaki mevcut bilginin analizi, 
depolanması ve erişiminde, zamanın en verimli 
bir biçimde kullanılmasını amaçlayan yeni yön-
temler geliştirmeye başlamışlardır. Özellikle, bu 
merkezlerde kullanıla gelen sınıflandırma sis-
temlerinin, yeni kavramlar ve konular eklenerek 
genişleyip büyümesiyle aşırı karmaşıklaşması 
ve mevcut sınıflandırma sistemlerinin, dizinle-
mede (indeksleme) “karanlık noktalar” denilen 
daha özel konulara erişimindeki yetersizliği, 
kavramsal dizinin (Thesaurus) bir bibliyografik 
gereç olarak kullanımını zorunlu hale getirmiş-
tir. (Townley ve Gee 1980, ss 21 – 22)

19. yüzyılda Peter Mark Roget, sözcüklerden 
anlamlara doğru gitmeyen aksine anlam grup-
ları altında sözcükleri sınıflandıran, bir çeşit 
tersine çevrilmiş bir sözlük hazırladı. Böylece 
Roget, İngilizce “eşanlamlı” sözcükleri grup-
landırmış oluyordu ve eserinin adını Yunanca 
hazine anlamına gelen “Thesaurus” koydu. The 
Oxford English Dictionary 1736’ da, Thesaurus’ 
un sözlük, ansiklopedi ve bilgi deposu anlamın-
da kullanıldığını kaydeder (Gilchrist 1971, s.4). 
Roget’ ta sadece eşanlamlı sözcüklerin sınıflan-
dırıldığı kavramsal dizin, bilgi erişim ve depo-
lama amaçlarına yönelik olarak kullanılmaya 
başlayınca, kapsam açısından genişledi ve söz-
cükler arasındaki hiyerarşik ilişkileri belirtme 
işlevini de yükümledi. Nitekim “The American 
Standard Guidelines for Thesaurus Constructi-
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on”, kavramsal dizini sözcüklerin, eşanlamlı, 
hiyerarşik ve diğer ilişkileri ile bağımlılıklarını 
gösteren, işlevi bilgi depolama ve bilgi erişim 
için standart bir sözcük hazırlamak olan listedir 
diye tanımlar (Townley ve Gee 1980, s.17).

ISO 2788; “Documentation Guidelines for the 
Establishment and Development of Monolingu-
al Thesauri” ise kavramsal dizini işlevi ve yapısı 
açısından olmak üzere şu şekilde tanımlar.

•  İşlev açısından; kavramsal dizin dizinciler 
(indeksçiler) ve bilgi kullanıcıları için, bel-
gelerde kullanılan dili, daha sıkıştırılmış bir 
sistem diline (belge / bilgi bilim diline) uyar-
lamak için oluşturulmuş sözdizimsel (termi-
nolojik) bir denetim aracıdır.
•  Yapısal açıdan; belirli bir bilim dalında, 
anlam ve cins yönünden birbirleriyle ilişkili 
sözcüklerin, denetimden geçmiş, dinamik bir 
terimler listesidir (ISO 2788, 1974 s.2).

Kısaca kavramsal dizin terimlerin birbiriyle 
olan anlam ilişkilerini gösterir ve bilginin depo-
lanması ve bilgi erişiminin sağlanmasındaki en 
önemli araçtır.
İşlevleri ise;

o Depolama ve erişim sistemlerinde 
standart bir sözcük dağarı sağlamak,
o Eşanlamlıları, hiyerarşik yapıyı ve diğer 
ilişki ve bağlantıları gösteren sözcükler ile 
terimleri derlemek,
o Bir dizinde kavramları tanımlamak için 
kullanılabilecek bazen de kullanılmayacak 
terimleri gösteren bir otorite listesi 
hazırlamak,
o Dizinlemede terminolojik denetimi 
sağlamak,
o Tarama yapan kişiyi uygulanan dizin 
terimlerine dikkat çekerek taramasına 
yardımcı olmaktır.

KAVRAMSAL DİZİNİN YAPISI

Terimlerin kavramsal dizin içinde yer alış ve 

birbirleriyle iletişim biçimlerinden oluşur. Kav-
ramsal dizinde karşılıklı göndermeler ve hiye-
rarşik ilişkilerle terimler ağ gibi örülür. Böylece 
terminolojik denetim sağlanır. Anlamdaş te-
rimler arası ilişkiler, bir anlam ifade eden tüm 
birimler arasında eşanlamlı terimlerin bir araya 
getirilmesine “terminolojik denetim” denir.

Bir kavramsal dizin, belgelerin dizinlenmesi ve 
geri çağrılmasında bir dizi tanıtaçı (descriptor) 
içerir. Bu tanıtaç dizisine dizinleme dili (inde-
xing language) denir. Tanıtaç, kavramsal dizin-
de, dizinleme işlemi için kullanımına izin verilen 
terimlerdir. İlk geliştirilen kavramsal dizinlerde 
tanıtaçlar genellikle tek sözcükten oluşuyordu. 
Tanıtaçların işlevi, belgelerdeki kavramları açık 
bir şekilde tanımlamaktır.

Tanıtaçların birbirleriyle ilişkileri üç şekilde ol-
maktadır. Bunlar; a) Eşanlamlılık  (eşitlik ilişki-
si) b) Hiyerarşik ilişki c) İlgi ilişkisidir. Bütün 
bu tanıtaç ilişkileri komütatiftir.

Bir kavramsal dizinde, ilişkiler belirtilirken İn-
gilizce’ den türetilmiş, BT (Broder term – Ge-
niş terim), NT (Narrower term – Dar terim), RT 
(Related term - İlgili terim), USE (Kullan, ge-
nellikle eşanlamlı bir terime yapılan gösterimin 
simgesi), USED FOR   (Yerine kullanılmış, USE 
gönderiminin zıddı) sembolleri kullanılır. Ayrı-
ca bunlardan başka SN (Scope Note – Kapsam 
Notu) tanıtaçların altında yer alır ve ait olduğu 
terimin dizinleme dilindeki anlamını ve sınırla-
rının tanımlarını içerir.

Kavramsal dizini kısaca özetledikten sonra di-
zinleme ile ilgisini açıklamak gerekmektedir.

KONU ANALİZİ

Kullanıcılar bilgi kaynaklarına genellikle ad-
larla (yazar adı, eser adı, bildiri adı vb.) değil 
yanıtlanması gereken bir soru ya da bir çalışma 
konusu ile yaklaşır ve de belirli bir konuyla il-
gili bilgileri veya belgeleri ararlar (sorgularlar). 
Bilgi kaynakları (kataloglar, dizinler, bibliyog-
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rafyalar ve veri tabanları) genel bir yaklaşımı 
kolaylaştırmak için belgeleri belirli konulardan 
erişilebilecek şekilde düzenlerler. Bu nedenle 
konu yaklaşımı, bilgi, belge ve verilere erişim 
ve kullanım açısından çok önemlidir. (Rowley 
1996).

Konu analizinde ana amaç belge içeriğinin ta-
nımlanmasıdır.

Analiz yapılırken, çeşitli bilgi alanlarının oluş-
turulmasında uyulması gerekli yöntemlerin, ku-
ralların ve kullanılacak araçların belirlenmesi, 
bu yöntem ve kurallara uyulması, araçların doğ-
ru olarak kullanılması bilginin içeriği kadar, veri 
tabanının kalitesinide etkiler. Konu analizinden 
kasıt, öz, konu sınıflaması, dizinleme (indeks-
leme) terimleri, denetimli terimler ve benzeri 
alanlardır. Örneğin, kötü ve eksik bir dizinleme 
ya da iyi bir şekilde geliştirilmemiş kavramsal 
dizinden (Thesaurus) seçilen sözcüklerle yapı-
lan dizinleme veri tabanının tutarlılık kriterini 
olumsuz olarak etkileyeceğinden, hem vakit ve 
ekonomik kayba, hem de kalite kaybına neden 
olur. Bu nedenle kullanılacak rehber ve kavram-
sal dizinlerin (Thesaurus) çok dikkatli seçilmesi 
ve kullanılan bu araçların ulusal ve uluslararası 
yeterliliğinin saptanması ve sorgulanabilmesi 
gereklidir.

Dizinleme alanında erişilen mükemmeliyet ve 
kapsamlılık, tarama sonuçlarının doğruluğunu 
ve uygunluğunu doğrudan etkileyecektir, özet 
olarak doğru bir erişim, iyi bir dizinleme ile 
doğru orantılıdır.

Konu erişimi, genel olarak aşağıdaki işlevlerin 
her ikisini de yerine getirmeyi amaçlar:

•  Bir kütüphane, bilgi kaynağı ya da veri 
tabanının belirli bir konuda neler içerdiğini 
göstermek ve 
•  Bir kütüphane, bir kaynağı ya da veri 
tabanının ilgili konularda neleri kapsadığını 
göstermek.

Bilginin düzenlenmesinde kullanılan farklı yak-
laşımlar birinci ya da ikinci amaca göreceli ola-
rak fazla önem verebilir. Ancak ötekinin etkin-
liğini dikkate almadan bunlardan birini gözardı 
etmek oldukça güçtür (Rowley 1996, s131).

Örneğin, dar bir terim için çok geniş bir sözcük 
yeğlenmişse, özel bir konuda tarama yapan araş-
tırmacı için çok zor bir tarama olabilir. Bunun 
için dizinleme çok önemlidir. Bilgisayar gücü 
ve yazılım programlarındaki ilerlemelere kar-
şın, dizinlemenin halen çok büyük öneme sahip 
olduğu ve belki de gerekli olduğu iddia edilebil-
mektedir.

Dizinleme 

Konu analizinin en önemli bölümü konunun 
saptanarak konu kodlarının verilmesi ve belge 
içindeki kavramların tam olarak saptanarak bu 
kavramların dizin terimleriyle ifade edilmesidir. 
Etkin bir dizinleme yapılabilmesi için, dizinle-
mede kullanılan dil(ler)in tanınması ve iyi bilin-
mesi gerekmektedir. Dizinleme dili bir dizinde 
erişim noktaları olarak kullanılabilen terimler ve 
notasyonlar listesi olarak tanımlanabilir.

Dizinleme dilleri, birbirinden farklı aşağıdaki üç 
türden biri olabilir.

1.  Denetimli dizin dilleri (Controlled in-
dexing languages): Dizinleme, bir kişinin 
kapsanan kavramların sübjektif yorumlarına 
dayanarak, bu listede aldığı terimlere bel-
li belgelere vermesidir. Dizinleme dilleri de 
ikiye ayrılır; alfabetik dizinleme dilleri ve sı-
nıflama listeleri.
2.  Doğal dizinleme dilleri (Natural inde-
xing languages): Belgede görülen her terim 
dizinleme terimi olmaya adaydır. Belgenin 
dizinlemesinde tam metin ya da özdeki terim-
lere dayandırılmasına karşın, yapılış biçimine 
bağlı olarak ayrıntılı olabilir.
3.  Serbest dizinleme dilleri (Free indexing 
languages): Dizinlemenin serbest oluşu, di-
zinleme işleminde kullanılabilecek terimler 

üzerinde hiçbir sınırlama yapılmaz. Dizin-
leme insanlarla değil, bilgisayarla yapılır. 
Bilgisayar kullanımı, dizinleme terimlerinin 
saptanmasında, daha önceden saptanmış te-
rimler listesinin depolanmasıyla elde edilir.

Özetlersek konuya yakınlık (familiarization) + 
çözümleme (analysis) + dönüştürme (translati-
on) = dizinleme

Sonuç olarak;
Dizinleme ve tarama birbirinin ayrılmaz parça-
larıdır.

Belirsizliklerden uzak bir kavramsal dizinle 
gerçekleşen dizinleme, kullanıcısının başarılı 
olmasında etkin olacaktır. Sözcüklerin terim-
lerin seçimindeki titizlik dizinleme başarısını 
artıracaktır. Dizinlemenin yapıldığı ortam ve 
içerik anlaşılmadığı sürece etkin bir dizinleme 
yapılması mümkün değildir. Etkin bir dizinleme 
mantık çerçevesinde üç aşamaya;
1) Dizinleme performans ölçümüne
2) Bağlantı için nereye bakılması gerektiğini 
bilmeye
3) sisteme uygun sorular sormaya bağlıdır.

Belge dermesini tümüyle tarayarak anlamlı her 
belgeye erişene kadar erişim isabetini (recall) 
geliştirmek olanaklıdır, ancak bu kadar mükem-
mel erişim isabeti (ilgili her belgeye erişilmesi) 
bulunan anlamlı belge oranının düşürülmesi ile 
elde edilir. İdeal olan hem erişim isabetini, hem 
de anlamlı belge sayısını en yükseğe çıkarmak-
tır. Dizinlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki 
tanımlar önemlidir.

(Rowley, 1996)

Bu tanımı yorumlarsak, dizinlerin erişimdeki et-
kinlikleri göz önüne alınarak ölçümlerin yapıl-

masıdır. Kesin isabet (erişilen anlamlı belgelerin 
oranı, erişim isabeti) (anlamlı belgelerin erişile-
bilme ölçüsü) ile ilgilidir. Yani erişim isabeti ile 
kesin isabet ters orantılıdır. Diğer bir deyişle biri 
artarken, diğeri azalmaktadır. Dizinlerin değer-
lendirilmesinde, bazı öğelerin ele alınmasındaki 
zorluklar nedeniyle erişim isabeti ve kesin isa-
beti uygulamak zorlaşmaktadır. Erişim isabeti 
ve kesin isabet anlamlı belgelere yani araştırma-
cının istediği belgelere ne derece erişilebildiğini 
gösterir.

Dizinin etkinliğini, dizinleme yapanın konu 
bilgisinin yanısıra, kavramsal dizinin mükem-
melliğide önemlidir. Bunlarda taramada zaman, 
maliyet ve kullanıcıya yakınlığı etkiler.

Bir taramayı gerçekleştirmek için gereken süre 
sadece dizinleme dili ve sisteminden değil ancak 
aynı zamanda, sistemin kapasitesi, yani cevap 
verme süresi, tarama stratejileri ve sistemdeki 
diyalog sisteminden etkilenmektedir. Kuşkusuz 
iyi bir dizinleme sistemi ile kaynağa ulaşmak ve 
elde etmede erişim harcamalarında tasarruf sağ-
layacaktır. Ayrıca tarama zamanının kısalması, 
tarama maliyetlerinin en aza indirgenmesine ne-
den olabilir. Kavramsal dizine dayalı denetimli 
bir dizinleme başlangıç aşamasında yüksek bir 
maliyet getirmesine karşın son kullanıcılara hız-
lı ve etkin erişim sağlayarak maliyetin düşmesi-
ne neden olur. Arabirim tasarım ve dizinleme di-
linin yapısı, bir sistemin kullanıcıya yakınlığını 
(user friendliness) etkileyen faktörlerdendir.

Kavramsal dizinleri artık daha genelden daha 
özelleşmiş konularda geliştirilmesi, dizinlemeyi 
hem daha etkin hale getirir, hem de dizinlemeyi 
kolaylaştırır. Sistemin planlama aşamasındaki, 
dizinlemenin derinliği ve çeşidi, seçilecek kav-
ramsal dizinin konuyla yakınlığı sistemin başa-
rısında büyük rol oynamaktadır. Ayrıca kullanıcı 
sayısı ve niteliği, kullanıcıların sisteme sorduk-
ları soruların tipleri, literatürün çeşidi ve miktarı 
ve en önemlisi parasal kaynaklar, dizinlemenin 
kalitesini yükselteceğinden, erişimde kesin, an-
lamlı bilgilerin çoğalmasına neden olacaktır. 
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Dizinleme yapan kişinin konuya yakınlığı ve en 
önemlisi kullanacağı kavramsal dizinin yapısını 
ve de felsefesini kavraması vereceği dizin terim-
lerinin etkinliğini artıracaktır.

Konu dizinlemesinde en önemli teorik kural, her 
dizin sözcüğünün belgenin konusunu tam olarak 
yansıtmasıdır. Kesin isabet ile erişim isabeti ve 
özelleşmişlik arasında ilginç bir ilişki vardır. 
Dizinleşmede özelleşmişlik derecesi ne kadar 
yüksek olursa, tarama çıktılarının kesinliği de o 
kadar yüksek olacaktır. Bu da  kullanılan kav-
ramsal dizindeki sözcüklerin belirsizlikten uzak, 
konuyu kesin tanımlayan olmasıyla doğru oran-
tılı bir durumdur. Ayrıca günümüzde bilgisayar 
ortamında doğru ve uygun bir programla, iyi bir 
şekilde komutlandığında  hata yapma oranı daha 
da aza indirgenecektir.

Bilgisayar ortamına aktarılan kavramsal dizinler, 
dizincilere kavramlara uygun olmayan terimleri 
vermeleri ya da ilişkileri gözden kaçırmaları gibi 
hataları önleyerek anlamlı belgeler kesin isabeti 
çoğaltarak erişimin etkin olmasını sağlayacak-
tır. Bunun yanısıra dizinlemede dikkat şarttır ve 
sistemlerin en az hata ile çalışabilecek şekilde 
düzenlenmeleri gereklidir. Dizinlemeyi etkile-
mesi açısından “Dizin terimlerinin esas listesi” 
kavramsal dizinin çekirdeğidir.

Kavramsal dizinde kavramlar ya sözcükler ya 
da kavramlarla ifade edilir. Kavramlar olabildi-
ğince basit, anlaşılabilir ve belirgin bir biçimde 
tanımlanabilmeli, aranması kolay ve konusun-
daki araştırmacılar tarafından iyi bilinen bir 
terminolojiye sahip olmalıdır. Bu nedenle tek 
söcüklü terimler yeğlenmeli, eğer tek sözcüklü 
terim yoksa, iki sözcük olanlara yönelmelidir. 
Daha kısa terimler, hem dizincinin hem de tara-
ma yapan uzmanın konuyla ilgili sözcük dağa-
rında aynı şekilde kalabilmelidir.

Kavramsal dizinlere, son yıllarda uluslararası ni-
telik kazandırabilmek ve de bilginin uluslararası 
paylaşımına olanak verilebilmesini sağlamak ama-
cıyla çok dilli olarak geliştirilmeye başlanmıştır.

Çok dilli kavramsal dizinlerde ve  dizin dillerinin 
tümünde, eşdeğer terimlerin bulunmaması duru-
munda taramada sorunlar çıkacaktır. Kavramsal 
dizinin büyük ilgi gören nitelikleri şunlardır: a) 
Bir terimin anlamının eşlenmesi (Mapping) b) 
doğal bir dilde bulunan farklı terimler arasında-
ki sözdizimsel ve diğer ilişkilerin eşlenmesi ve 
seçimli tanımı c) tercihli terimlerin saptanması.

Veri tabanlarının oluşturulmasında bilginin başa-
rılı bir şekilde tanımlanarak kaydedilmesinde ve 
buna bağlı olarak daha sonra bu bilgilere sağlıklı 
bir şekilde ulaşılmasında rol oynayan en önemli 
faktör, veri tabanı oluşturma araçlarından birisi 
olan konu ile ilgili kavramsal dizinin seçilmesi 
ya da geliştirilmesi, sonuçta dizinleme ve bilgi-
ye erişimde bu kavramsal dizinin doğru olarak 
kullanılmasıdır. Dizinlemede eğer konuyla ilgili 
bir kavramsal dizin varsa, üretilmek yerine bu-
nun kullanımı yeğlenmelidir.

DİZİNLEMEDE KAVRAMSAL 
DİZİN KULLANMANIN 
AVANTAJLARI

•  Dizincinin yorumundan kaynaklanan 
çarpıklıkları önler,
•  Dizinleme hatalarını en aza indirger,
•  Yeni terimler doğrudan sözlüğe 
eklenebilir,
•  Hataları en aza indirgemek için önceden 
sözcükler arası ilişkileri verir,
•  Denetimli eşanlamlılarla standart bir 
sözlük oluşturur ve belli bir kavramı 
dizinlerken benzer terimlerin potansiyel 
listesinden yalnızca bir terimin 
kullanılabilmesine olanak sağlar,
•  Terimler arasındaki sözdizimsel ilişkileri 
gösterir.

Etkin bir kavramsal için;
•  Bilgi depolama ve tekrar erşim (BDE) 
dizgesindeki işlevini kesin olarak bilmek,
•  BDE dizgesinin üst örgüt veya iletişim ağı 
içindeki rolünü ve işlevlerini belirlemek,

•  BDE dizgesinin kullanım sıklığına 
dermenin büyüklüğüne ve geri çağırma 
tekniğine uygunluk sağlaması gereklidir.

BDE dizgesinin başarısı hızlı, doğru ve ekono-
mik biçimde bilgiye erişimle ölçülebilir. Bu da 
iyi hazırlanmış bir kavramsal dizinin katkısı ile 
olur.

SONUÇ OLARAK

•  Konulara uygun,
•  Hiyerarşik ve diğer ilişkileri iyi 
belirlenmiş,
•  Yanlışlıklar ve belirsizlikten uzak,
•  İyi bir dil ve düzen içinde sunulabilen
bir kavramsal dizin
•  Dizinciye eldeki belgeleri iyi bir şekilde 
analiz etme olanağı sağlar,
•  Araştırıcının, istediği konuya en kısa 
sürede erişmesine yardımcı olur.
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1. KAVRAMSAL DİZİN
1.1. Tanımlama
Bu kongrenin bir diğer oturumda Aytaç Yıldıze-
li, “Dizinlemede Kavramsal Dizinin Rolü” adlı 
sunumunda (Yıldızeli 2008), kavramsal dizinin 
bir tanımını yapmıştı. O tanıma ek olarak, daha 
işlevsel ve operasyonel bir yönelimle şunları da 
belirterek başlayabiliriz!

Kavramsal dizin, kabaca, dildeki kavram sim-
geleyen sözcüklerin veya bir kavramın anlam 
işlevine sahip deyim veya tamlama gibi dil-
bilgisi yapılarının, kendi aralarındaki ilişkileri 
gösterecek biçimde düzenlenmiş bir listesidir. 
Sözkonusu ilişkiler (örneğin eşanlamlılık, karşı-
tanlamlılık durumlarında olduğu gibi) eşdüzey-
lilik veya (örneğin bütün ve parçaları arasında 
olduğu gibi) hiyerarşik, ya da (örneğin fonksi-
yonel bağıntılarda olabileceği gibi) daha değişik 
bağımlılıklardan oluşur.

Elbette ki böyle bir listeyi hazırlarken birtakım 
amaçlar gözönünde tutulacaktır. Bu amaçlardan 
bazıları genel hedeflere ulaşılmasını sağlama-
ya yöneliktir. Örneğin, eğer oluşturulacak kav-
ramsal dizinin asıl bilgi erişim temel amacına 
hizmet etmesi düşünülüyorsa, o işi en kısa za-
manda, göreceli olarak en düşük maliyetle ve ta-
leplere en uygun ve doğru yanıtları vererek sağ-
laması bir genel hedeftir. Bu bakımdan ayrıntı-
da, sözkonusu genel hedefin, kavramsal dizinin 
bünyesine ilişkin teknik olgulara özgü (örneğin 
dizinin yapısına özgü) içtutarlılık, bütünsellik, 
ayrıntı genişliği düzeyi, terimler dengesi gibi 
yaklaşımlara yönelik olarak somut operasyonel 
alt amaçları bulunacaktır.

Öte yandan, kavramsal dizinin özel konusuna 
değin erişilmesi düşünülen farklı amaçlar da 
(örneğin Mimarlık alanını ilgilendiren bir amaç 
da) farklı kavramsal dizin hazırlama yöntemle-
rinin uygulanmasına neden olabilirler. Giderek, 
buradaki konumuz bilgi depolama ve bilgi eri-
şim için gerekli olabilecek bir sözcük dağarını 
ilişkilendiren kavramsal dizinler olarak sınırlan-
dırıldığına göre, şurada bile açıklamalarımız ve 
tartışmalarımız tümel olarak değil, ancak belli 
bazı kavramsal dizin hazırlama yöntemleri üze-
rine yoğunlaşacak, diğer bir deyişle yalnızca 
belli özel amaçlara dönük olacaktır. Bu açıdan, 
hangi konularda kavramsal dizinler hazırlanabi-
leceği açısından hayalgücü ufuklarımızı geniş 
tutalım! Sırf yazılan mektupları daha geniş bir 
sözcük dağarı ile kaleme aldırabilmeyi hedef-
leyen kavramsal dizinlerin oluşturulması dahî 
düşünülebilir. (Lloyd 1982).

Bir kez daha vurgularsak, buradaki konumuz, 
konuşma dilinin terimleri arasındaki ilişkileri 
belirleyen kavramsal dizinler üretiminden çok, 
belli bilgi alanlarındaki derlemlerin (bilgi içe-
ren koleksiyonların) kapsamında yer alabilecek 
anahtar sözcüklerden oluşan kavramsal dizinle-
rin geliştirilmesidir.

1.2. Kavramsal Dizinin İşlevi Hakkında
Şimdi Yıldızeli’nin “kavramsal dizinin işlevi-
ne ilişkin olarak” değindiğimiz diğer oturumda 
ifade etttiği yaklaşımı, mantıksal çerçeveden ele 
alalım!
Bir bilgi erişim sisteminin kullanıcıya hizmet yö-
nünden işlevi, ondan (daha çok yeğlendiği üzere 
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soru biçimine dönüştürülmüş) istekler almak ve 
elde edilen istemlere yanıt olarak, kullanıcıya 
yararlı olabilecek bir dizi belgenin en azından 
künyesini ve bulunabileceği yeri belirtmektir. 
Böyle bir sistemin sağlayabileceği kullanıcı fay-
dasının büyüklüğü, kullanıcı ile kurduğu dilsel 
iletişimin, bu tür bir iletişimde ortaya çıkabile-
cek (örneğin sözcüklerin kurulan sözdizimleri 
bağlamındaki anlaşılma veya yanlış anlaşılma-
ma olasılıkları gibi) klasik sorunlardan arınabil-
mişlik derecesine bağlıdır. O halde kurulacak 
iletişim, herşeyden önce bilgi erişim dizgesine 
soru sorma dilinin bir “denetimli sözcükler” 
listesine başvurmak suretiyle yapılmasını ön-
görmelidir. İşte böyle sözcük, deyim, tamlama 
listelerinin hazırlanabilmesi için faydalanılacak 
(örneğin “konu başlıkları sınıflandırması” gibi) 
çeşitli yardımcı araçlardan bu amaca en fazla 
hizmet edebileni, “kavramsal dizin” olmaktadır.

Daha genişletilmiş bir anlayışla denilebilir ki, 
kullanıcı ile bilgi erişim sistemi arasında ve-
rimli iletişim sağlanmasının, günümüzde yayın 
sayıları pozitif üslü bir üstel fonksiyon hızıyla 
arttıkça giderek oluşagelen önceliği, kavramsal 
dizinlerin (belirtilen yararının ötesinde) bilginin 
analiz ve depolanma aşamalarında da ağırlıklı 
bir işleve sahip olmasını gerektirmektedir. So-
nuçta, kavramsal dizinlerden önceden öngörül-
memiş birçok nedenle, (örneğin bibliyografik bir 
gereç olarak) faydalanılması mümkün olmakta-
dır. Yıldızeli’nin değinilen bildirisinde belirtilen 
noktalardan biri de budur.

2. KAVRAMSAL DİZİNİN YAPISI

2.1. Tanıtaçlar ve Aralarındaki İlişkiler
Kavramsal dizinin, özünde, bir terim ilişkilen-
dirme aracı olduğunu belirtmiştik. Daha ileriye 
gitmeden, (kavramsal dizinin nasıl bir araç ol-
duğunu belirtebilmek amacıyla) tüm kavramsal 
dizinlerin yapılarında en azından yeralması bek-
lenen “minimum” ayrıntıda basit bir terim iliş-
kilendirme sistemini ortaya koyalım. Yıldızeli, 
değindiğimiz sunumunda bu sistemden bahset-
mişti. Şimdi, aynı temel örneğin yapısına ilişkin 

olarak, bu çalışmada gereksinim duyulacak bazı 
ayrıntıları ekleyelim!

Bir kavramsal dizinin yapısal özelliği, içerdiği 
terimlerin dizinde yeralış ve birbirleriyle ilişkili 
olma biçimleriyle belirlenir. Böyle bir yapı, ge-
nelde “tanıtaç” (veya “deskriptör”) adı verilen 
bir dizi seçilmiş terimden oluşur ve dizin, tanı-
taçlar arasında karşılıklı gönderimlerden oluşan 
bir ağ örgüsüne sahip kılınır.

Bir kavramsal dizine ait seçilmiş tanıtaçlar, bir 
“dizinleme dili” oluşturur. Tanıtaçlar arasında-
ki iç ilişkilerin oluşturulmasındaki tercihler ise, 
terminolojik denetim ve standardların sağlan-
ması ana amacı ve buna bağlı olarak belgelerin 
kaydedilmesi ve geri çağrılmasında teknik ko-
laylık sağlama yan amacı gözönünde tutularak 
yapılır. Bu nedenle tanıtaçlar, (ifade edildikleri 
doğal dilin genel sözcük hazinesi ve meslek 
jargonlarından .işlevlerini en iyi şekilde yerine 
getirebilecek olan) sözcükler, deyimler, tamla-
malar ve kısaltmalardan oluşurlar.

Kavramsal dizin hazırlama standardlarının ön-
gördüğü en basit biçimiyle tanıtaçların, birbir-
leriyle eşanlamlılık (veya özdeşlik), hiyerarşik 
ve ilgi bağlantıları çerçevesinde komütatif (yani 
“çift yönlü”) olarak ilişkilendirilmeleri düşünü-
lebilir. Böyle bir ilişkilendirmede kavramsal di-
zinin yapısını oluşturma yönünden en fazla dik-
kat isteyen belirlemeler, hiyerarşik (veya dikey 
ilintili) ağların kurulması sorununda yatar.

2.2. Tanıtaç İlişkilendirme Biçimleri
Bir terminolojik hiyerarşide üst düzey tanıtaca 
(“broader term” ifadesinden esinlenerek) “geniş 
terim”, alt düzey tanıtaca da (“narrower term” 
ifadesinin karşılığı olarak) “dar terim” denil-
mektedir.Hiyerarşik ilişki bütüncül veya kısmî 
de olabilir. Örneğin, bir kavramsal dizinde, in-
sanda “kol” kavramına göre “dirsek” dar terim, 
“el” de dirseğe göre dar terim olsun! Eğer belli 
bir hiyerarşik ilişkilendirmede bu durum bü-
tüncül hiyerarşi unsuru olarak kabul ediliyorsa, 
“ulna” (veya “dirsek kemiği”) yine kolun dar te-
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rimi olmakla birlikte, onunla kısmî bir hiyerar-
şik bağlantıya sahipmiş gibi algılanabilir.

Bu arada tabii, seçilen tanıtaçlar arasında belli 
bir hiyerarşinin hissedildiği, ancak türü bakımın-
dan tam tanımlanamadığı bazı kuşkulu durumlar 
da ortaya çıkabilir. Böylesine sorunlarda niteliği 
tam belirlenemeyen hiyerarşi, dikey ilişkiler ağı-
nın bünyesine sokulacağına, oradaki kavramları 
temsil eden tanıtaçlar “ilgili terimler” olarak ele 
alınır ve ortak bir geniş terime bağlanırlar.

Yeri gelmişken hemen vurgulayalım ki, kavram-
sal dizindeki terim ilişkilendirme amacı bilim-
deki hiyerarşik kavram taksonomilerini aynıyla 
yansıtmak değil, tıpkı kataloglama terimlerinin 
hiyerarşik bağlanımlarında olduğu gibi (Horner 
1970), genelde insanoğlu ve özelinde uzmanlaş-
mış meslek adamı algısının özelliklerine (“kul-
lanışlılık” kaygısına hizmet edebilme yönünden) 
en anlaşılabilir hiyerarşiyi sağlamaktır. Öyle ki 
bazen değinilen hiyerarşi, bir tür “özel amacına 
yönelik basamaklandırma” anlamında kullanılı-
yor olabilir.

Bazen bir sözcüğün (ve çoğunlukla çokanlamlı 
bir terimin) birden fazla hiyerarşinin kapsam-
larındaki ayrı yerleri, ancak (uluslararası stan-
dartlardaki “scope note” teriminin karşıtı ola-
rak adlandırılan) “kapsam notları” vasıtasıyla 
belirlenmesi gerekecek kadar farklı anlamlara 
sahip olabilir. Bu bakımdan kapsam notları, her 
gerektiğinde kullanılmasından çekinilmemesi 
gereken (ve en azından sorunlu bir tanıtacın di-
zinleme dilindeki tüm anlamlarını incelikleriyle 
açıklayıp sınırlarını çizen) çok önemli bir işleve 
sahiptir.

Bir kavramsal dizinin bünyesindeki yatay ilgi 
ilişkisi, tanıtaçlar arasında (“related term” ifa-
desinin karşılığı olarak) “ilgili terim” ifadesiyle 
simgelenen nedensel, işlevsel veya konumsal bir 
ilişkiyi (ve gerektiğinde değindiğimiz belirsiz 
hiyerarşik ilişkiyi) yansıtır. İlgi ilişkileri elbet-
te ki çok çeşitlidir; örneğin, bacak ve yürümek, 
yurttaşlık ve Anayasa Hukuku veya örnekleme 

yöntemleri ve kalite garantisi terimleri arasın-
daki ilgi bağıntıları, şüphesiz ki birbirlerinden 
farklı temel anlayışlarla ilişkilendirilmişlerdir.

Eşanlamlılık ilişkisine gelince, bir kavram-
sal dizinde eşanlamlı tanıtaçların varlığı onun 
kullanım olanaklarını arttırır. Ancak bunlardan 
yalnızca birisi (belge tanımlayıcısı olarak stan-
dart sağlamak üzere seçilip) kavramsal dizinin 
ilişki ağı örgüsünde bir düğüm noktası olacak 
ve diğerleri, sadece onunla ilintili olmaları ba-
kımından dizine girecek ve ona bağlanacaklar-
dır. Sözkonusu seçilmiş terime (standartlardaki 
“preferred term” ifadesinin karşılığı olarak) 
“yeğlenmiş terim” denilmektedir. Bu bakımdan 
yeğlenmiş terimle eşanlamlıları arasında (“use” 
sözcüğünün karşıtı olarak) “bunu kullan”, 
(“used for” ifadesinin karşılığı olarak) “bunun 
yerine kullan” komutlarıyla belirlenmiş bağlan-
tılar kurulur. Tabii eğer tanıtaçlar (örneğin bir 
bilgi bankasında kullanılabilmeye daha elverişli 
kılınmaları açısından) ayrıca kodlanmışlarsa, bu 
kodların, değinilen komutların görevini otoma-
tik olarak yapabilecek bir biçimde seçilmeleri 
mümkündür.

Kavramsal dizinin bünyesindeki “eşanlamlı ta-
nıtaçlar”, yalnızca terimler arasında sözlüksel 
bir eşanlamlılığa (Yalım, Yalım 1983) işaret 
etmezler. Yeğlenen terime nazaran dar veya ge-
niş kapsamlı eşanlamlılıkları da içermek üzere 
oluşturulurlar. Bu nedenle pratik kullanım zo-
runlulukları, bazı kavramsal dizinlerde (“add” 
sözcüğünün karşılığı olarak) “ekle”, (“use also” 
ifadesinin karşılığı olarak) “ayrıca kullan”, (“see 
also” ifadesinin karşıtı olarak) “ayrıca bak” gibi 
ek komutlarla, bir eşanlamlılar kümesinin iç 
düzenine yönelik bazı belirlemeler yapılmasını 
gerekli kılmışlardır.

Böylece özetlenebilen bu prototip tanıtaç ilişki-
lendirme modeli, kavramların terimlerarası bağ-
lantılarının dokusunu ortaya koyarken, inilmek 
istenen ilişki ayrıntısı düzeyine göre (ve elbette 
ki dizinlemenin yapıldığı dilin anlatıma yönelen 
gramer özelliklerinin gereksinimlerini de gözar-

dı etmeyerek), somut ihtiyaçlara uyarlanmak 
üzere geliştirilebilir. 

3. ÇOK DİLLİ KAVRAMSAL 
DİZİNLER ÜZERİNE
3.1. Çok Dilli Kavramsal Dizin
Anlatılmış bulunan prototip havramsal dizin 
yapısı, hem (“monolingual“sözcüğünün karşı-
tı olarak) “tek dilli” ve hem de (“multilingual” 
sözcüğünün karşıtı olarak) “çok dilli” kavram-
sal dizinlere uygulanabilir. Ancak, çok dilli kav-
ramsal dizinler sözkonusu olunca, verilen ön-
bilgilerin yanısıra şu hususlara da ayrıca dikkat 
çekmek gerekecektir..

Uluslararası bilgi erişimin önemi arttıkça “çok 
dilli kavramsal dizin” üretimi de, boyutları gi-
derek büyüyen bir uğraş alanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dillerin farklı yapıları, tek dilli di-
zinleme dilleri için birbirlerinden az veya çok 
farklılaşan terminolojik standartların geliştiril-
mesini zorunlu kılmaktadır. Ne var ki, o stan-
dartları oluşturmak, herbir dil için tekil çabalar 
gereksindirecektir.

O taktirde, (sorunun özüne şu benzetmeyle in-
meye çalışırsak), çok dilli kavramsal dizinin 
oluşturulmasında bir de, tek dilli dizinleme dili 
standartları arasındaki adaptasyon problemleri-
nin çözümüne yönelik çalışmalar yapmak (ve 
bu bağlamda belki de ilişki ağlarını dahî değişik 
biçimde kurmak) gerekebilecektir.

Tek kişinin çok dilli bir kavramsal dizini üret-
me çabasına ilişkin görüşler değişmemektedir; 
özellikle büyük dizinlerin oluşturması, ancak iyi 
örgütlenmiş bir ekibin işi olmalıdır. Ayrıca, çok 
dilli bir kavramsal dizin yaratabilecek uzman 
sayısı, ilgili dillerin hepsine birden aynı derece-
de hâkim olma zorunluluğu nedeniyle, oldukça 
kısıtlıdır.

Çok dilli kavramsal dizinin çalışma grubu ayrı 
kurulur ve grupta dillerin temsilcilerinin o dili 
anadil derecesinde öğrenmiş olmaları yeğlenir. 

Çok dilliliğin örgütlenmiş uzmanlar kurulunun 
önüne getireceği sorunlar daha çetindir; ama çö-
zülmez değildir.

3.2. Çeviri Sorunu
Bazı kişiler, tek dilli kavramsal dizini başka bir 
dile çevirerek, çok dilli bir kavramsal dizin elde 
edilebileceğini düşünürler. Anlatıldığı üzere 
bu, pek de olası bir yaklaşım değildir. Önceki 
açıklama bunu herhalde yeterince vurgulamıştır. 
Çünkü bir dildeki bir kavramsal dizini diğer bir 
dile çevirerek, belirtilen türdeki sorunların çö-
zülemeyeceği herhalde anlaşılmıştır.

Çeviri çabası, başka sakıncalar da yaratır. En 
basitinden, bir dildeki dizin terimleri bir diğer 
dildeki dizin ağına veya dizinleme şablonuna 
tam olarak uydurulmaya çalışılırsa veya –asıl 
sorunumuza dönerek ifade edersek- bir çok dilli 
kavramsal dizin tüm dillerine özgü ortak çabay-
la yapılandırılacağına, bir dile “tek dilli” dizinin 
çevirisi  olma yoluyla kazandırılmak istenirse, 
en iyi durumda bile yer yer, aslında çevirinin 
yapıldığı dilde kullanılmayan yapay terimler 
(sözcükler, deyimler, deyişler) de yaratmak ge-
rekecektir. Bu, iyi sonuç vermez. 

Gerçi, eğer bir kavramsal dizinin konusu olan 
bilgi alanında, dizinleştirilecek sırf nesne gös-
tergeleri olan isimlerden başka birşey yoksa, ilk 
nazarda böylesine durumlarda istenilen çeviri-
nin yapılabilirliğine ilişkin olumlu düşünceler 
doğar. Ancak sabit içerikli standart terimleri pek 
bol olan tıp, kimya mühendisliği gibi dallarda 
dahi çeviri yoluyla çok dilli bir kavramsal dizin 
üretmek, yer yer başarısızlığa mahkûm olan bir 
uğraştır. (Alsan 1993)

Çeviri yoluyla çok dilli bir kavramsal dizin elde 
etmenin imkansızlığına değinirken, az başarı-
lı veya başarısız olunabilecek dillerle ilgili iki 
hususa değinmek doğru olur. Önce, dil kökeni 
aynı olan diller arasındaki kavramsal dizin çe-
virileri biraz daha başarılı olmaktadır. O halde 
örneğin, (dilimizin de içerisinde bulunduğu) 
Ural-Altay ve ayrıca Hint-Cermen, Frank-Latin, 
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Semitik-Hamitik dil köken gruplarına ait dille-
rin birinden ötekine olan kavramsal dizin çevi-
risi pek başarılı olmayabilirler de1, buna karşın 
örneğin her ikisi de Cermen dillerinden olan 
Almanca’dan Felemenkçe’ye yapılacak dizin 
çevirisi veya yine her ikisi de aynı dil kökenin-
den olan Türkçe’den Azerice’ye yapılacak bir 
dizin çevirisi daha başarılı olma şansına sahip-
tirler. Diğer taraftan, anadilde, devlet destekli 
büyük özleştirme sürecinden geçmiş dillere ya-
pılan dizin çevirileri de daha başarısız olabilir. 
Örneğin, Türkçe’ye, Almanca’ya, Macarca’ya 
diğer dillerden yapılabilecek kavramsal dizin 
çevirilerini, göreceli olarak daha büyük zorluk-
lar beklemektedir. (Turan, Özel 2007; Türk Dil 
Kurumu 1972)

4. KAVRAMSAL DİZİNİN 
OLUŞTURULMASI
4.1. Giriş
Bir kavramsal dizinin oluşturulmasına yönelik 
olarak, onu hazırlayan kişi veya gruba ilişkin 
davranış yöntemi reçeteleri yoktur. Ancak, çeşit-
li işlevlere ve ortaya çıkabilecek arızî sonuçlara 
ilişkin olarak sistematik inceleme ve pratik (ve 
çoğu kez tekil değil, seçenekli) sorun halletme 
yaklaşımları ileri sürülebilir. 

Böylesine konularda çok yazılmıştır ve hatta 
standartlar oluşturulmuştur. (American National 
Standards Institute 1985, International Organi-
zation for Standardization 1985, International 
Organization for Standardization 1986; United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Or-
ganization 1973) Bu belgelere amaçlarını aşan 
önemin tanınması, bazı sakıncalar doğurabilir. 
Burada, kavramsal dizin oluşturma eylemi ve 
süreç aşamaları hakkında birtakım somutlaştır-
1  O kadar ki, şu gözlemimizi aktaralım!, EUDISED European 
Education Thesaurus, çeviri değil, bir Avrupa Konsayi çok dilli 
kavramsal dizini olduğu halde, onun hazırlama grubundaki 
Cermen kökenli dillerin temsilcileri olan İngiliz, Avusturyalı, 
Hollandalı, İsveçli, Danimarkalı dizin uzmanları ile Frakofon 
temsilciler olan Fransız, İtalyan, İspanyol, Protekizli dizin 
uzmanları arasında sürekli olarak çıkan ağır tartışmalar, ayrı 
kökenli dillerin aynı dizin yapısını, istemedikleri tavizler ver-
meksizin kabul edemeyeceklerini gösterdi. Gerçi sonunda 
dizin tamamlandı. Ama Fransızlar, bir de ayrı dizin çıkarttı.

malar yapılarak, konunun boyutları ve güçlük-
leri hakkında faydalı olabilecek bazı izlenimler 
yaratılmaya çalışılacaktır. Bu bakımdan, herşey-
den önce sözkonusu sorunlar demetini (bir yerde 
biribirlerine bağımlı olsalar da) çalışmanın özü-
ne dönük ve çalışmanın örgütlenmesine dönük 
olmak üzere ikiye ayırmak, daha açıklayıcı bir 
anlatım sağlayabilir.

Tek dilli veya çok dilli kavramsal dizin üretimi, 
genelde bir ekip işidir. Ekip, uzmanlardan veya 
yaptığı işi iyi bilenlerden oluşmalıdır ve yeterin-
ce örgütlenmelidir. Bu örgütlenmedeki bireysel 
iş, sorumluluk ve işlevler, kişiler temelde bir-
birleriyle kurmay ilişkisi bağlamında çalışıyor 
olsalar da, (olası işlev esnekliklerini de içeren 
bir biçimde) çelişki yaratmayacak bir kesinlik 
derecesinde belirlenmelidir.

Tek bir kişi tarafından oluşturulabilecek kav-
ramsal dizinler, ufak boyutlu çalışmalar olma-
lıdır. İnsan belleğinin, tümevarım kapasitesinin, 
“insan artı bilgisayar” yaklaşımlarıyla verimli-
lik arttırılsa da, ciddî sınırları vardır. Bu gerçek, 
kavramsal dizin hazırlama çalışmalarındaki ka-
liteyi düşürür. Eğer kavramsal dizini oluşturan 
kişinin konusunda tatmin edici bir yapıt değil 
de, örneğin bir derlemeyle veya çeviriyle işi ge-
çiştirme gibi “cin fikirleri” varsa veya kendisi-
ne saygısı düşükse, boyutu veya çerçevesi aşırı 
büyük kavramsal dizin oluşturma işlerine tek 
kişi de teşebbüs edebilir. Bu davranış elbette ki 
yeğlenmemelidir! Ortaya çıkan yapıtın kapağın-
da katkıda bulunan diğer kişilerin isimleri yazıl-
sın veya yazılmasın, tek başına dizin yapmaya 
kalkıştığını belirten uzmanın da, en azından bir 
yetkin “danışma grubu” olmalıdır.

Örgütlenmenin unsurlarına ilişkin olarak, ileride 
bazı ayrıntılara da değinilecektir. Ancak önce, 
kavramsal dizinin oluşturulma eylemleri hakkın-
da örgüt elemanlarınca yeterince bilgi sahibi olun-
malıdır ki, oradan yapılacak iş ve sürdürülecek iş-
levlerin kapsamları hakkında yeterli bir paylaşım 
sağlanabilsin ve programlanabilecek bir örgütsel 
yaklaşımın öncülleri de daha iyi meydana çıksın. 

4.2. Kavramsal Dizin
Üretme Eylem Aşamaları

4.2.1. Alınacak ilk kararlar hakkında
Anlatımlarda, dikkat çekilecek hususlara ilişkin 
yaklaşımlar hep grup çalışması referans alınmak 
suretiyle ifade edilecektir ama, aynı sözlerden, 
yapılması gereken “tek kişilik çalışma faaliyet-
lerinin” neler olabileceği de kolaylıkla çıkarsa-
nabilir.

Bir kavramsal dizin oluşturma çalışmasının özü-
ne dönük eylemlerin ilkine başlarken de değinil-
mişti. Elbette ki herşeyden önce, üretilecek kav-
ramsal dizinin ne tür bilgi erişim dizgelerinde ve 
hangi işlevleri yerine getirmek üzere kullanıla-
cağını belirlemiş olmak esastır. 

Sözkonusu belirlemeyi hedefleyen ön inceleme-
de ilgili bilgi erişim dizgelerinin ait oldukları 
iletişim ağları içerisindeki rolleri de gözönüne 
alınmalıdır. Ayrıca öncelikli olarak kullanıcı ol-
maları beklenen meslek sahiplerinin özel gerek-
sinimleri, eğilim ve tercihleri de düşünülmelidir. 
Bütün bunlar, meydana getirilecek kavramsal 
dizinin yapısı hakkında doğru ve yerinde önka-
rarların verilebilmesi için gereklidir.

Sözkonusu önkararları belirleyen iki etmen gru-
bu vardır. Bunlardan birisi, erişilecek derlemin 
tahminî büyüklüğü, oluşturulacak bilgi erişim 
dizgesinin öngörülen kullanım sıklığı, dizgenin 
kullanım kolaylıklarının neler olabileceği gibi 
belirleyicilerden oluşan “içsel” diye adlandıra-
bileceğimiz etmenlerden oluşur. Bu etmenler 
ya veridir, ya da iyi-kötü tercihlerimize göre 
yapılabilecek düzenlemelerdir. Öte yandan, bir 
de sağlanabilecek parasal kaynaklar, önceden 
(örneğin finansör kuruluşca) belirlenmiş dizin 
oluşturma süresi ve dizin büyüklüğü, sistemde 
kullanılabilecek teçhizatın durumu ve sağlaya-
bileceği olanaklar v.s. gibi “dışsal” diye adlan-
dırabileceğimiz etmenler vardır, ki bunlar, çoğu 
kez değiştirilemeyecek faktörler olarak kavram-
sal dizin yapımının, deyim yerindeyse “kader” 
unsurlarıdır. Ancak şurasını da vurgulamak ge-

rekir ki, değinilen önkararlarda gerçekçi olma 
derecesi, oluşturulacak dizinin yapım ve sonra 
da kullanım başarısını etkileyecektir.

4.2.2. Kavramsal dizin oluşturma aşamaları
Şimdi kapsamlı eylemlerle, bir kavramsal dizin 
oluşturma grubunun çalışmalarını hangi sırayla 
ve nelere dikkat ederek gerçekleştirebileceğini 
şöyle bir anlatalım. Böylece yapılacak çalışma-
lara özgü hem bir tür “denetim listesini”, hem de 
bir “akış çizelgesini” gözönünde canlandırmaya 
gayret edelim.

Önkararların alınmasının ardından dizin grubu 
uzmanlarının genel eğilimi, yararlanılacak kay-
nakları seçmektir. Teknoloji ilerledikçe bunlar, 
daha çok yararlanılacak kitap ve dergi biçimin-
deki kaynaklardan oluşmaktadır, çünkü kaynak 
taraması yoluyla terim seçimini gittikçe kolay-
laştıran elektronik yardımcı gereçlerin kullanım 
etkinlikleri artmaktadır. Tabii bu arada mevcut 
kavramsal dizinler, birtakım taksonomik liste-
ler, terim listeleri, sözlükler, bibliyografyalar, öz 
dergileri de başvurulmak üzere el altında bulun-
durulur. Kaynakların bir kısmı, daha çok terim 
envanterinin geliştirilmesine ve tanıtaç ilişkileri-
nin kurulmasına ve diğer bir kısmı da terimlerin 
denetimine hizmet eder. Bu yolda uzmanların, 
kaynakların kullanım sıra ve biçimine özgü bir 
davranış planı yapmaları, birçok konuya ilişkin 
kavramsal dizinlerin oluşturulmasında zaman-
dan tasarruf sağlayıcı ve yapılabilecek hata risk-
lerini en aza indirgeyecek bir etki yaratabilir.

Böylece başlatılabilecek “aday terimleri sap-
tama” çalışması, genelde derin bir semantik 
analize dayanmayan, hatta “olsa-olsa” biçimi 
yöntemlerle yürütülür. Çünkü aksi taktirde, bir-
takım aday terimlerin gözden kaçacağı korkusu 
daha ağır basar. Bu doğru bir kaygıdır. Çünkü 
amaç, kimler olduğu ve kavramsal dizini ne için 
kullanacakları kesin olarak bilinmeyen başkala-
rına hizmettir; bu bakımdan saptayıcı uzmanın 
(özellikle de bir konu uzmanı olup, konusunun 
terminoloji hizmetlerinde bir “kişilik” sahibi 
olduğu için) kendi aday terim seçme tercihini 
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körükleyebilecek ne kadar düşünsel yapı varsa, 
onları algı alanından uzak tutmaya çalışması uy-
gundur. Tabii sonraki aşama olan “tanıtaç sapta-
ma” sürecine kadar…

Bir aday terim envanterinin saptanması ça-
lışmasına nerede nokta konulacağının kararı, 
(kavramsal dizinin hedeflenen kapsam genişli-
ğinden, para, personel, araç ve zaman gibi dışsal 
etmenlere kadar çeşitli faktörlerin gözönünde 
tutulması sonucunda) er veya geç alınacaktır. 
Bundan sonra, bir terim kontrolünü takiben “ta-
nıtaç seçimi” aşamasına geçmek doğru olur.

Burada yeri gelmişken hemen hatırlatalım ki, 
sabırsız, işi nispeten kolay ve kapsamı ufak 
veya bir yönüyle kısıtlı imkanlara sahip olan 
uzmanların aday terim seçme aşamasını tanıtaç-
ların saptanması ile birlikte yapmaya kalkıştık-
ları görülmemiş bir yaklaşım değildir. Fakat bu 
zamansız yaklaşımın, oluşturulmasına çalışılan 
kavramsal dizinin yapısına özgü olarak yara-
tabileceği şu tehlike akıldan çıkarılmamalıdır! 
Aday terimlerin tümünün ortaya çıkması bek-
lenmeden tanıtaçların saptanmasına başlanırsa, 
oluşturulacak kavramsal dizinin “terim bağlantı 
ağı” görüntüsünde (farkedilmesi çoğu kez kolay 
da olmayan) eksiklikler oluşabilir ve kavramsal 
dizinin terminolojik iç dengesi de iyi sağlana-
mamış bir halde kalabilir.

Ancak bütün bunlar demek değildir ki, uzman 
insan aklı, aday terim envanteri saptanırken, ta-
nıtaç saptanması ve terimlerarası ağ yapılanması 
hakkında düşünmeğe başlamamış olsun. Fakat 
belirtilen iş sırası titizlikle takip edilmezse, aday 
terimlerin tanıtaçlara dönüştürülmesinde değini-
len hatalar ve ayrıca sübjektif yargı, bilgi yan-
lılığı yanılgıları ve nihayet “terim bolluğu için-
de boğulma” hataları, oluşturulacak kavramsal 
dizinin yapısı üzerinde kalite düşürücü etkiler 
yaratabilir.

Aday terimlerden tanıtaç türetmede gidilecek 
yol, üretilecek kavramsal dizinin tasarlanan ya-
pısına uygun birtakım gerekçeli objektif ilkeler 

koymaktır. Örneğin, sözcüklerin metinlerde ge-
çiş sıklığına ilişkin terim seçme ilkeleri konu-
labilir, çünkü bunlar bir uzmanın sübjektif yar-
gılarından daha tutarlı sonuçlar verebilir. Sonra 
bunlara uyulmasını esas alan çalışma yaklaşım-
ları getirmek ve istisna durumlarına ait olası es-
nekliklerin de uygulanma çerçevelerini belirle-
mek uygun düşebilir.

Sözkonusu ilkeler hakkında biraz daha açıklayı-
cı örnek verelim! Çok az kullanılan kavramlar, 
kavramsal dizinde içerilmez. (Dener 1997) Ay-
rıca uzmanlar, önemsiz buldukları veya anlamı 
açık olmayan terimleri tesbit edip ayrıntılı bir 
incelemeye alırlar ve onların kullanılmamaları 
halinde başka terimlerle ikame şartlarını belli 
kıstaslara göre saptarlar. İlk bakışta elenecek 
gibi görünen terimler, bazı kıstaslara göre (ör-
neğin güncel yayınlarda bulunuş sıklığı, bilgi 
erişim dizgesinde kullanım özelliği, kabulü ke-
sinleşmiş bulunan aday terimlerle olan ilişkisi, 
temsil ettiği kavramı ifade etme kudreti gibi 
kıstaslara göre) tekrar incelenirler  ve eşanlamlı 
terim grupları çerçevesinde bir “önem sıralama-
sına” tabî tutulurlar. Reddedilen aday terimler 
(eleniş nedenselliklerine ilişkin notlarla birlikte) 
ilerideki bir denetim aşamasında gözden geçi-
rebilme olasılığını sağlamak üzere depolanırlar. 
Dizindeki kavramlar “yakınsak anlam”, ya da 
geniş terimlerin en üst terimi olan (“top term” 
ifadesinin karşılığı olarak kullanılan) “tepe te-
rim” altında öbeklendirilirler. Herbir öbeğin 
kapsadığı tanıtaç miktarının da, yine belirlenmiş 
birtakım kıstaslara nazaran dengeli olmalarına 
ayrıca dikkat edilir.

Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen tanıtaç seçi-
mi aşaması yavaş yavaş bir durma noktasına 
varınca, bu kez ilişkilerin saptanması aşaması 
başlatılabilir. Zaten aday terim ve tanıtaçlar sap-
tanırken ilişkiler ağı tasarımlarına özgü görüşler 
ve önçalışmalar uzman bazında oluşagelmiştir. 
Şimdi sadece ilişkiler ağının, üretilme yolunda 
olan kavramsal dizinin yapısını ortaya koyan bir 
hâle getirilmesi sağlanacaktır. Bu arada tanıtaç 
seçimi sona ermemiş, belli bir ağ yapısı üzerinde 

düşünülüp tartışılması için biraz durdurulmuş-
tur. Yoksa ilişkilendirme çalışmaları, (özellikle 
sosyal bilimler alanında gözardı edilemeyecek 
ölçüde) tekrar geri dönülüp, tanıtaç değiştiril-
mesi işlemlerine neden olabilirler.

İlişkilerin saptanması sürecinde de birtakım il-
kelerden hareket edilmesi, çalışmaların kalite ve 
verimliliğine fayda getirir. Bu ilkeler, çoğunluk-
la hierarşi, ilgi ve eşanlamlılık ilişkilerinin kav-
ramsal dizine ilişkin yapı tercihlerine uyarlı bir 
şekilde dengeli dağılımına, “tepe terimler” altın-
daki tanıtaçlar arasındaki ana kavram homojen-
liğine, daha dar terimlere doğru açınımlarda du-
rulacak ayrıntı düzeylerine, konu dışı alanlarla 
bağlantı biçimlerine ilişkin birtakım kararların 
alınması sonucunda oluşur.

Böylece ortaya bir “kavramsal dizin” çıkmış 
olur. Çalışma sürecinin aşamalarını hızla vere-
bilmek için her aşamada uygulanan doğrulama, 
kanıtlama ve denetim çabalarından henüz söz 
edilmedi. Şimdi, her süreç aşamasındaki bu tür-
den faaliyetleri de biraz anlatalım!

Aday terimlerin uygunlukları, örneğin güncel kul-
lanım hakkındaki ve diğer konu uzmanı görüşleri 
ile kanıtlanabilir. Tanıtaçlara gelince, bunlar için 
standartlara uygunluk denetimleri yapılabilir, dil-
bilimci görüşleri alınabilir ve farklı kullanıcılara 
yönelik olarak (anket tekniğine bile başvurmak-
tan çekinmeyerek), “anlaşılabilirlik deneyleri” de 
gerekli olabilir. İlişkileri saptandığında ise, (yine 
bir “geniş terim” veya “tepe terim”e bağlanmış 
her öbek ve giderek her öbek grubu için) içerilen 
semantik yapının geçerliliğini koruyup koruma-
dığı kontrol edilir. Bundan başka alternatif hiye-
rarşik sınıflandırmaları gözönünde tutan seçenek 
ağ modelleri kurulup karşılaştırılabilir ve daha 
iyi bir hiyerarşik seçenek bulunup bulunmadığı 
böylece denetlenir. Ayrıca, ilgili bilgi erişim diz-
gelerine, yakın veri tabanlarına, yakın dizinleme 
dillerine kullanım yönünden uyum sınamaları 
yaparak, ilişki ağının ayrıntı düzeyi değişimine 
duyarlılığını da böylece ölçmüş olarak, çok yönlü 
denetimler sağlanabilir.

Son aşama ise, daha ziyade mekanik işlemler-
den oluşan bir döküm safhasıdır. Kavramsal 
dizin, örneğin yazılır, kodlanır, permüte ve al-
fabetik sıralamalar haline dönüştürülür. Önceki 
aşamalarda tamamlanmış bulunan ağaç yapısı 
ve (“terminograph” sözcüğünün karşıtı olarak 
kullanılan) terminolojik çizelgesi çıkartılır, bil-
gisayar ortamında kullanılabilir hale getirilir ve 
kullanıcıya yararlı olduğu düşünülen daha nice 
değişik kalıplarda kullanıma sunulur.

5. SONSÖZLER

Sunuma özgü zaman kısıtı, konunun bu şekilde 
toparlanmasını gerektiriyordu. Daha geniş bir 
sürede üzerinde durulabilecek konulara vurgu 
yaparak bitirmekte yarar vardır.

Kavramsal dizin grup çalışmalarına ilişkin ola-
rak ortaya çıkabilecek örgüt psikolojisi sorunla-
rına değinmek de önemli olabilir. Çünkü kötü 
bir organizasyon ve işleyişi, böylesine bir işte 
verimlilik ve kalite düşürücü rol oynar; ayrıca 
grubun özdenetim yetisini baltalar.

Tanıtaç oluşturma standardları, üzerinde ayrın-
tılı bir şekilde durulması gereken bir konudur. 
Kaynakça, bu açıdan bazı önemli yayınları da 
içeren biçimde genişletilmiştir.

Oluşturulmuş bir kavramsal dizinin denetimi ve 
geliştirilmesi sorunu, süreklilik arzetmesi gere-
ken bir çabadır. Bu açıdan, üç yönden sürdürü-
lecek bir çalışma, iyi ve hedeflerinde bilinçli bir 
denetim sağlayabilir. 

Bunların ilki, bir tür kullanım başarısı anali-
zi sonuçlarının elde edilebileceği bir araştırma 
programıdır. Kaynakçada, bu açıdan yönlendiri-
ci olabilecek yayınlar da sunulmuştur. Çalışma-
ların, bulunabildiği ölçüde benzer kavramsal di-
zin başarı göstergelerini de karşılaştırmalı olarak 
içeren bir şekilde tasarlanması yeğlenmelidir.

İkinci tür çalışmalar ise (yeni kaynak taramala-
rından da destek alan) sürekli “güncellik deneti-
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mi” incelemeleridir. Böylece, kavramsal dizinin 
yeni baskılarına ilişkin yapılması öngörülebile-
cek yapısal ve “dizinleme dili” değişikliklerinin 
hazırlıkları da bir taraftan yapılagelir.

Üçüncü olarak, elektronik bilgi erişim hedefinin 
teknolojisi ve ona bağlı olarak araçları çok hızlı 
bir değişim gösterdiğinden, bu konuda güncel-
liği korumak da (çoğunlukla bilgisayar mühen-
disliği bilgisine ihtiyaç duyulacak olan özel bir 
alanda) daha değişik çalışmaların (örneğin ağ 
yapısı çalışmalarının) gerçekleştirilmesini önce-
likli kılar.

Kavramsal dizin oluşturulduktan ve hizmetlerini 
vermeye başladıktan sonra yapılması gerekenle-
re ilişkin bu anlatımlar, tabii başka bir süreklilik 
gereksiniminin de altını çizmektedir. O da, dizin 
yönetiminin, dizini ilk hazırlayanları da içinde 
barındırmaya özen göstermesi veya en azından 
onların izini kaybetmemesi gereğidir. Çünkü 
en azından kavramsal dizinin (üzerinde belki 
de hiç yazılıp çizilmemiş olan) hazırlanış temel 
felsefesi, yapısal özelliklerinin gerekçeleri ve 
kapsam dengesinin öznel ölçütleri, o kişilerin 
beyinlerinde kalmış ve iletilmemiş veya iletile-
memiş olabilir.
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Arama motorlarının gelirlerindeki artış gözle 
görünür bir oranda yükselmiştir. Bunların en 
güçlüsü hiç şüphesiz Google’dır. 2007 yılında 
sadece ABD’de elde edilen gelirin 6,3 milyar 
$ olması beklenmektedir. ABD’de internet ge-
lirlerinin 20 milyar $ olduğunu düşünürsek, bu 
gelirin yaklaşın % 25’i Google tarafından elde 
edilmektedir.

Tablo 1: İnternet’te En fazla Kullanılan 4 Arama 
Motoru ve 2004 – 2007 Arası Gelirleri (milyon)

Google yüksek kazancı hiç şüphesiz, hızlı yük-
selişinin katmış olduğu gücüne bağlıdır. Yine 
bu yükselişte kurulan güçlü yayıncı ve reklamcı 
ilişkileri de, bu yükselişi perçinlemiştir. Google 
internete, kendini pazarlamak isteyen, reklam 
vermek isteyen en güçlü ve zengin olandan kü-
çük bütçelilere kadar bir çok yatırımcı ile doğru-
dan çalışmaktadır. 

Google yeni gelir beklentisi olarak odaklandığı 
kısım hiç şüphesiz internet video reklamcılığı-
dır. Marka pazarlamacılarının video reklamcı-
lığına gösterdikleri ilgi gittikçe artmaktadır ve 
önümüzdeki beş yıl içinde ayrılacak bütçeler 
oldukça fazla olması beklenmektedir. 

Tablo 2 İnternet Video 2001 – 2010 Arası 
Gelirleri (milyon)

Gelirler
2001 40 $

2002 55 $

2003 85 $

2004 135 $

2005 225 $

2006 410 $

2007 775 $

2008 1,300 $

2009 2,000 $

2010 2,900 $

Kaynak: eMarketer, Ekim 2006

İnternet Video gelirlerinde hızlı artış sürerken 
bu artışın genel reklam bütçesine yansıması ve 
buna bağlı hızlı yükselişin oluşması kaçınılma-
dır. Yapılan araştırmalara göre 2007 yılı sonunda 
20 milyar $’a ulaşacak toplam reklam gelirinin 
2011 yılında 36,5 milyar $’a yükselmesi beklen-
mektedir.

YARININ DÜNYASINDA GOOGLE 
İNTERNETTE BİR DÖNÜŞÜM GOOGLE’LİZASYON

Aytaç Mestçi
Beykent Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 
aytacmestci@beykent.edu.tr
aytac@internetpazarlama.net
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Tablo 3 ABD İnternet Toplam Reklam 
Gelirler, 2002 – 2011 (milyar)

Gelirler
2002 6,0 $

2003 7,3 $

2004 9,6 $

2005 12,5 $

2006 16,4 $

2007 19,5 $

2008 23,8 $

2009 28,1 $

2010 32,3 $

2011 36,5 $

Kaynak: eMarketer, Şubat 2007

AOL ile MSN arasında süregelen reklam hizmet 
kapışması, Google’a ayrı bir endüstri yaratması-
na yön çizdi. Arama değerlendirmelerinin yüksel-
mesine çözüm ortakları ile ilerlemeyi akıl eden 
Google, rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

1. BÜYÜKLER DAHA DA 
BÜYÜMEDE

İnternet’te her ne kadar belirli yoğun 
üretimlerin alternatif oluşturamamasından 
kaynaklı olarak portallaşma’da azalmalardan 
bahsedilse de, 2006 yılında, 4 büyük arama 
motoru olan Yahoo!, AOL, MSN ve Google’ın 
yıllık reklam gelirleri, internette harcanan 
toplam reklam gelirlerinin % 57,4’ünü 
oluşturmaktadır. Bu oranın 2007 yılı sonunda 
% 66,6’a ulaşacağı sanılmaktadır.  

Tablo 4: En Çok kullanılan 4 Arama Motorunun 
İnternet Reklam Gelir Yüzdeleri, 2004 – 2007

Tüm bu yükseliş sürerken önemli bir artış ise 
Google’ın diğer 3 arama motoruna oranla 2006 
yılından itibaren etkili yükselişidir. 2007 yılında 

Arama motorlarından elde edilen toplam gelirin 
yarısını elde eden Google’ın takip eden yıllarda 
çok fazla oranlara da çıkması beklenmektedir. 
Tabii ki bunda en büyük etkenlerden biri in-
ternete yeni ısınan gençlerin duyduğu ilk isim 
olmasıdır. Google haricindeki diğer 3 arama 
motoru 10 yaşını doldurmuş olmalarına karşılık 
belirli doyumsallığı yaşamış buna bağlı olarak 
teknolojik gelişime ve genç nesli yakalamada 
yeterli duyarlılık gösterememiştir.  

Tablo 5: En Çok kullanılan 4 Arama Motorunun 
İnternet Reklam Gelir Artış Yüzdeleri, 2004 – 
2007

2005 yılında % 90 yükseliş gösteren Google ve 
diğer 3 arama motorunun gelirlerinin ortalama-
sı, toplam internet reklam gelirinin % 30’unu 
oluşturmuştur. 2006 yılında Google reklam 
gelirlerinde hızlı yükselişini % 70’e yakın bir 
oranla sürdürürken, yine 4 arama motorunun ge-
lir ortalaması % 30’u geçememiştir. Ancak 2007 
yılının başında yapılan değerlendirmeler daha 3 
ay içinde % 18,9 oranına ulaştığını göstermekte-
dir. Bu oranın yıl sonunda % 40’a varması bek-
lenmektedir.

2. ARAMA MOTORLARI VE 
GELİRLER

Başta internetten elde dilen gelirlerde arama 
motorlarında elde edilen reklam gelirleri pek 
büyük oranlarda olmasa da 2006-2007 yılların 
toplam gelirin % 42’sini oluşturmaktadır. Bu 
rakam her yıl artmaktadır ve 2011 yılında 
bu rakamın % 45’i bulması beklenmektedir. 
AlisVerisX.com E-Ticaret Sistemi, web tabanlı 
ve kolay kullanılır bir yönetim arayüzüne sahiptir. 
Ölçeklenebilir kategori ve ürün yapısı sayesinde 
her sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir 
platformdur. Gerek içerdiği özellikler gerekse 
teknolojisi ve altyapısıyla e-ticaret için ideal bir 
çözümdür. Ayrıca ihtiyaçlarınız doğrultusunda 
size özel modüller geliştirilebilmektedir.

Tablo 6: Arama Motorlarında Elde Edilen 
İnternet Reklam Gelirlerinin Toplam 

Reklam Gelirlerine Oranı

 Reklam Gelir Oranı

2000 % 1,3

2001 % 4,2

2002 % 15,4

2003 % 35,0

2004 % 40,0

2005 % 41,0

2006 % 42,2

2007 % 42,8

2008 % 43,0

2009 % 43,5

2010 % 44,0

2011 % 44,3

Kaynak: eMarketer, Nisan 2007

Hızlı bir artış olmamasında en büyük neden, 
Google’ın arama motoru için geliştirmiş oldu-
ğu bir sürü yeniliklerin yanında toplam internet 
mecrasındaki reklam çeşitliliğinde de çok fazla 
gelişim gösterilebilir. Buda aramam motorların-
da büyük olmamakla birlikte emin adımla yük-
seliş olacağını göstermektedir.  

Sadece aramam motorlarından elde edilen ge-
lirler değil internet mecrasındaki tüm gelirlere 
baktığımızda 2007 yılı sonunda toplam reklam 
gelirinin 14 milyar doları geçmesi beklenmek-
tedir. Bu rakamın 2011 yılında 22 milyar dolara 
ulaşması beklenmektedir. 

Tablo 7: Arama Motorlarında
Elde Edilen Toplam

İnternet Reklam Geliri (milyon)

 Toplam Reklam Geliri

2000 108,5 $

2001 298,7 $

2002 2.543,5 $

2003 3.850,4 $

2004 5,142,2 $

2005 8.287,5 $

2006 11.378,4 $

2007 14.212,0 $

2008 16.151,3 $

2009 18.223,5 $

2010 20.212,0 $

2011 22.151,3 $

Kaynak: eMarketer, Nisan 2007

Arama Motoru Profesyonel Organizasyonunun 
(SEMPO), yapmış olduğu açıklamaya göre 
şirketlerin % 35’i reklam verirken interneti de 
kullanmayı tercih ediyor. Bu oranda Google’ın 
aldığı yüzdenin oldukça yüklü olduğu da dik-
kat çekmektedir. Çünkü kullanıcılara kendi ara 
yüzleri ile kendi miktar ve kullanım seçenekleri 
sunan bir reklam oluşturma sistemi ile doğrudan 
müşteri ile bağlantı kurma stratejisi ile Google 
bilinirliliğini oldukça arttırmıştır.
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Tablo 8: Arama Motorlarında
En Çok Kullanılan Alt Alan
Adları & Yüzdeleri, 2006 

 Yüzde

AOL (www.aol.com)

screenname.aol.com % 32,4

my.screenname.aol.com % 32,4

webmail.aol.com % 18,7

registration.aol.com % 16,2

search.aol.com % 14,6

Google (www.google.com)

images.google.com % 22,6

video.google.com % 5,8

maps.google.com % 5,5

mail.google.com % 4,8

news.google.com % 3,9

MSN (www.msn.com)

hotmail.msn.com % 49,6

msnbc.msn.com % 11,1

search.msn.com % 8,5

moneycentral.msn.com % 4,4

sea.search.msn.com % 4,2

Yahoo! (www.yahoo.com)

mail.yahoo.com % 67,9

login.yahoo.com % 60,4

address.mail.yahoo.com % 15,3

search.yahoo.com % 13,7

edit.yahoo.com % 11,5

Kaynak: Quantcast, Ocak 2007

Google her ne kadar arama kısmında en fazla 
kullanılır halde olsa da, internet kullanıcılarında 
oluşan güven tabanlı alışkanlıkları, kullanıcıla-
rı e-mail gibi, isim arama yada borsa hakkında 
bilgi almak için gene alışmış olduğu araçların 
dışına çıkarmıyor. MSN’de arama Google ka-
dar yüksek olmasa da, Hotmail’i kullanarak 

açılan e-mail hesapları oldukça fazla bilinirli-
ği olup kullanılan bir yapıdadır. Aynı farklılık 
Google’dan daha evvel başlamış olan Yahoo!’da 
da görülmektedir. 

4. GOOGLE’IN ARAMA 
MOTORLARINA KATTIĞI
YENİ BOYUT VİDEO
İnternet’in bir sonraki kuşağı olan internet TV 
ve internet TV reklamcılığının başlangıcı ola-
rak videolar gösterilmektedir. Bunun en büyük 
isimlerinden biri hiç şüphesiz Google’ın satın 
almış olduğu YouTube’tır. Bu hamleyi yaparak 
Google internet videoculuğu aramada diğerleri-
ne karşı bir adım öne geçmiş durumdadır. Çünkü 
gelecek bunda yattığından ileriye dönük olarak 
buna bağlı aramalar daha fazla olacaktır.

Tablo 9: Video Arama İçin
En Çok Kullanılan Arama

Motorları & Yüzdeleri, 2006 

 Yüzde

YouTube % 43,5

Google Video % 26,5

MSN Video % 24,5

Yahoo! Video % 22,0

AOL % 13,5

Diğerleri % 17,5

Kaynak: Piper Jaffray & Co., Ocak 2007

Hem Google hem de satın almış olduğu YouTu-
be, internet video aramada diğer arama motorla-
rından oldukça fazla veri toplayıp hizmet vere-
bilir hale gelmiştir. 

YAZAR HAKKINDA

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Bilgisayar 
Teknolojileri ve Bilişim Sistemlerinde yapmış 
Aytaç Mestçi, eğitiminin ikinci yılında sektör 
içindeki değişik firmalarda çalışmaya başladı. 

Web tasarımı, ürün satış ve raporlama alanların-
da değişik firmalarda görev aldı. Eğitiminin son 
senesinde stajyer olarak başlamış olduğu Profilo 
Telra Firmasında bir ay içinde personel olarak 
girip bir buçuk sene intranet yöneticiliği görevi-
ni üstlenmiştir. Birçok klübte etkin görevler üst-
lenen Aytaç, Eceler Leo Klübü’nün de kurucu 
üyeliğinde görev aldı.

Sektör içinde 2001 yılında DAS firmasında baş-
lamış olduğu Ürün Departmanı Yöneticiliğinde 
aldığı görevini başarı şekilde sürdüren Mestçi, 
meslek hayatını değişik pozisyonlarda aldığı 
görevler ve birçok dalda aldığı bilgisayar ve 
yöneticilik eğitimleri ile sürdürdü. Aytaç Mest-
çi, 2002 yılında e-medya koordinatörü görevini 
üstlenmeye başladığı ComputerWorld dergisin-
de kurumsal alanda web sitesi projesinin yapı-
landırılması, alt yapısının oluşturulması ve yö-
netilmesi ve köşe yazarlığı görevini 2004 yılına 
kadar sürdürdü. 

2004, 2005 ve 2006 yıllarında davet edildiği 
Akademik Bilişim Konferanslarında yaptığı su-
numlarla da sektöre özellikle Yönetim Bilişim 
Sistemleri alanlarında ve ağırlıklı olarak İnter-
net Reklamcılığı alanlarında sunduğu yenilik-
leri, 2005 yılında Beykent Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri 
için verdiği bitirme tezi ile sürdü. 

2004 yılında internet üzerinde hizmet vermeye 
başlayan webdergi.com sitesinin e-medya di-
rektörlüğünü üstlenen Aytaç Mestçi ayrıca, site-
ye editörlük ve köşe yazıları ile de hizmetini de 
verdi. Aytaç Mestçi, 2004 yılında kuruculuğunu 
üstlendiği ONNOVA firmasında Yönetim Kuru-
lu Başkanlığı ve İş geliştirme Direktörlüğü gö-
revlerini üstlendi. 2005 yılında kurmuş olduğu 
TiMNET – TiMfuture firmaları ile Türkiye İnter-
net Reklamcılığı sektörüne internet reklamcılığı 
hakkında alt yapı bilgilerini ve interaktif medya 
planlama hizmetlerini sürdürdü. Mestci’nin yine 
2005 yılında sektöre kazandırmış olduğu Türki-
ye İnternet Raporu 2005 isimli rapor medyanın 
birçok kesiminden ilgi gördü. Bunun geri dö-
nüşü olarak Eğitim Görevini kabul eden Mestçi 
Beykent Üniversitesi’nde hala eğitmen olarak 
çalışmaktadır. 

Birçok firmaya da özellikle internet reklamcılığı 
ve internet medya planlama alanlarında danış-
manlık hizmeti veren Aytaç Mestçi, son olarak 
özel bir yazılım firmasında İnteraktif İş Geliş-
tirme Direktörü görevinde bulunurken, Internet 
sektörünün değerlendirmesinde Türkiye’de hala 
öncü bir değerlendirme yarışması olan Altın 
Örümcek Yarışmasının da 3 senedir jüri üyeliği-
ni sürdürdü. Mestçi, halen E-ticaret sektöründe 
hizmet veren farklı alışveris sitelerine danış-
manlık vermeyi de sürdürmektedir.




