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Önsöz
İnternet dünyayı sanayi devriminden daha köklü bir şekilde değiştirmektedir. Dünyada İnternet ArpaNet projesi
ile 1969 Eylülünde başlamıştır. Boston, San Francisco, Los Angeles, San Diego ve Utah'ı kapsayan ilk ağ üzerinde
bugün TCP/IP dediğimiz protokoller geliştirilmiştir. TCP/IP 1983 yılında mevcut ağ üzerinde çalışmaya başladı.
Ardından dünya yavaş yavaş ABD'deki internete bağlanmaya başlamıştı. 1990 yıllarında Web ortaya çıkmaya
başladı. Türkiye tam bu sırada 12 Nisan 1993’de İnternete bağlandı. O anda sadece ODTÜ-Tübitak-Bilkent
İnternete bağlı idi. Daha sonra İstanbul’da Boğaziçi, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnternete bağlandı. 12
Nisan'ı Türkiye İnternetinin doğum günü olarak kabul ediyoruz. “İnternet Haftası”nı da 12 Nisan’ı kapsayan 2
haftada kutluyoruz. Web sonrası ilk İnternet Konferansı 1994 yılında Avrupa'da yapıldı. Türkiye İnterneti ise
sancılı bir şekilde gelişmeye çalışıyordu. Uluslararası bağlantı 64K idi, yerel bağlantılar daha da yavaştı. 1994
yılında Türkiye’de ekonomik kriz vardı, kamu alımlarına sınırlama gelmişti, üniversiteler arasındaki sürtüşmeler
gündemdeydi. O günlerde yurt dışı bağlantımız hala 64K, yurt içi bağlantılar ise 9.6K ve 19.2K idi. Bu ortamda
tarafları bir araya getirerek, çözüm aramak için bir konferans fikri ortaya atıldı. Önce ilgi çekmeyen fikir, 1995
Mayıs’ında Açık Sistemler Derneği'nin (bugünkü INETD) konu ile ilgili bir panelinde ortaya atılınca sahiplenildi.
Bir duraklama sonrasında Bilkent Üniversitesi konferans ev sahipliğini üstlendi. İlk konferans 17-18 Aralık
1995'de Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleşti. Konferans her yıl yapılan bir dizi şeklinde, önceleri Ankara ve
İstanbul arasında gidip geldi, beklentilerin yüksek olduğu dönemde Askeri Müzede bir kaç yıl kaldı, daha sonra
tekrar üniversitelere döndü. İzmir ve Eskişehir'e de uğradı.
Konferansın amacını “Türkiye'de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak,
gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini
olabildiğince bu yöne çekmek” olarak ifade ediyoruz. Aslında, İnternetle ilgili her bir konu tartışılsın istiyoruz.
Konferans sadece bilim insanları bir araya gelsin, araştırmalarını paylaşsınlar diye düşünülmedi. Tabii ki, bilim
insanlarının, nesnel verilerin ışığında bilimsel yöntemlerle genel olarak interneti, özel olarak Türkiye internetini
incelemeleri ve tartışmalarını çok önemsiyoruz. Biz tüm paydaşların konferansa katılmasını, ulusal politikaların
tartışılmasını, ülkemizde internetin gelişmesi ve sorunlarının enine boyuna incelenmesini, çözüm için ortak akıl
arayışlarına ortam sağlamasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle bildirilerin yanında, panel ve çalıştayların
yapılmasını destekliyoruz.
Konferansın sık sık Ankara'da yapılması siyasetin ilgisini çekmek, sorunların çözümünü hızlandırmak, İnternetin
gelişmesine ve ülke kalkınma ve demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmaktı. Bu amaçla, siyasilerin katıldığı
paneller yaptık, yurttaşların katıldığı forumlar yaptık. Politikacıların konu üzerinde, genelde, yeteri kadar
düşünmediğini gördük. Bazen çok güzel söylemler orataya atılsa da bunun uygulamada gerçekleşmediğini gördük.
Konferansın bir boyutu da yeni teknik gelişmelerin anlatılması, seminer ve kısa kurslarla bilgi ve deneyim
paylaşılmasıdır. Bunlar bazen yarım saatlik sunum, bazen bir oturum, bazen de bir kaç oturum süren seminerlerdir.
Ender olarak da konferans öncesinde seminerler yaptık. Geniş kesimlerin gereksinim duyduğu seminerleri
konferans süresinde tekrarladığımız da oluyor. Güvenli ve mahrem internet kullanımı, wordpress gibi yazılımlarla
blog hazırlanması, ana babalara yönelik internet eğitimi gibi seminerler bu kapsamdadır.
Konferans seminerleri arasında Linux ve Özgür yazılımların özel bir yeri vardır. Açık kaynak ve özgür yazılımlarla
İnternet arasında sarmal bir ilişki var. İnternet üzeriden dünyanın her tarafına dağılmış özgür yazılım gönüllüleri,
insanlığın ortak malı olan ürünler geliştiriyorlar. Öte yandan, interneti çalıştıran yazılımların büyük çoğunluğu
özgür yazılımlardır. Bu konferans dizisinde özgür yazılım seminerleri hep yer almıştır, çoğunlukla bir salon bu
seminerlere ayrılmıştır. Açık Kaynak fikrinin yansımaları olan Açık Erişim, Açık Ders Malzemeleri, Açık
Donanım gibi konular da Konferans’da yer almıştır.
Konferans yeni projelerin anlatılmasına, başarı ve başarısızlık deneyimlerinin paylaşılmasına da ortam
sağlamaktadır. Çeşitli ödül almış olan farklı projelerin yanı sıra, daha yeni başlamış projelerin de anlatılmasına
olanak sağlanmıştır. Benzeri şekilde Sivil Toplum Kuruluşlarının kendilerini tanıtmalarına, projelerini
anlatmalarına da destek olunmuş, stand açmaları sağlanmıştır.

Konferansta zaman zaman yapabildiğimiz bir uygulama da kitap sergileridir. Özellikle internet ve bilişimle ilgili
kitapların sergilendiği, indirimle satıldığı ortamları bir kaç kere sağlayabildik.
Konferansta sunulan bildirileri 8 sayfa limiti içinde “Bildiriler Kitabı”nda basmak ve başta büyük kütüphaneler
olmak üzere ilgili yerlere dağıtmak için çaba harcıyoruz. Her makalenin tıpkı basımını pdf olarak webte
yayınlamaya özen gösteriyoruz. Bazen yazar, çok daha uzun bir metni yayınlamak istiyor. 8 sayfa limitli metni
Bildiriler Kitabı’nda basmanın yanında, uzun metni webte yayınlayabiliyoruz. Panellerde yapılan konuşmaları ve
bize iletildiyse varılan sonuçları Bildiriler Kitabı’nda yayınlıyoruz. Elimize ulaşan tüm sunumları ve seminer
notlarını da webte yayınlıyoruz.
Bu konferansın gerçekleşmesinde pek çok kişinin emeği var. Ev sahipliğini Anadolul Universitesi İletişim
Fakültesi yaptı, çok emek harcadılar. Sayın tüm Anadolu Üniversitesi’ne çok teşekkür ederiz. Özellikle Nezih
Orhon, Ebru Baranseli, Alper Altunay, Halil Burak Aydos hocalarımıza teşekkür ederiz. Tüm Bildiri sunan,
panellere ve çalıştaylara katılan, seminer veren, başarı öykülerini anlatan dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Tüm
katılımcılara teşekkür ederiz. Son olarak, çeşitli kurullarda görev alan dostlarımıza ve bildirileri değerlendiren
hakemlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Bu kitabın hazırlanmasında Şebnem Özdemir gönüllü oldu. Yoğun emekle bu kitap basılabilir hale geldi. Emekleri
için çok teşekkür ederiz.
Bu konferansı düzenleyen çekirdek ekip olarak bizler İnterneti çok önemsiyoruz. Ülkemizin kalkınması, dünya ile
bütünleşmesi, demokrasinin gelişmesi, kendi içinde bütünleşmesi, ülke insanının bireysel gelişmesi için hayati
önemde olduğunu düşünüyoruz. Avrupa Birliği Sayısal Gündem Komiseri Neeli Kroes NetMondial da “İnternet,
matbaa, elektrik ve sanayi devrimi toplamından daha fazla toplumu şekillendiriyor” demiştir. İnternetin, oluşmakta
olan Bilgi Toplumu için taşıyıcı, katalizör ve ön model olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın gündeminde toplumun
ve ekonominin bilgi temelli yeniden yapılanması var. Biz inet-tr, Akademik Bilişim konferans dizileri ve İnternet
Haftasını bu bakış açısıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, İnet-Tr konferanslarını, Türkiye’deki İnternet
gönüllülerinin, buluştuğu, tartıştığı, çözüm aradığı, toplumu sarsmaya çalıştığı bir platform olarak topluma
sunuyoruz.
Bu çorbada bir tutam tuzu olanlara ne mutlu!
Mustafa AKGÜL
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SALON F

PANEL
Açık Erişim ve Türkiye Özlem
Özgöbek, Ege Ü., Yaşar Tonta,
Hacettepe Ü., Burcu Keten, ODTÜ, K.
Levent Ertürk, Atılım Ü. D. Atılgan,
Ankara Ü.

SEMİNER
Java Web Uygulama Sunucuları
Hakan Uygun

SEMİNER
Araştırmacının Alet Kutusu: Mendeley Mehmet
Emin Mutlu

KAYIT
08:30-10:00

AÇILIŞ
11:00 - 12:30

10:00-12:00

SEMİNER
e-İş ve e-Ticaret'te Başarının Yolları
Atıf Ünaldı

BİLDİRİ SUNUMLARI
BİLGİ TOPLUMU
Bilgi Ekonomisi ve Kapitalizm: Eleştirel Bir
Yaklaşım, Senem Oğuz
Tüketim Davranışının Azaltılması İçin İnternetin
Kullanılması: Ortak Kullanım Ağları, Aslı
Tosuner

ARA

14:00 - 16:00

BİLDİRİ SUNUMLARI
YENİ MEDYA VE E-TİCARET
E-Ticaret ve Ticaretin Geleceği,
Serkan Hacıömeroğlu
BAŞARI ÖYKÜLERİ Türkiye'de Dijital
Reklamcılık ve Keyfruit Deneyimi, Yakup
Bayrak

Lüks Marka İletişiminde Sosyal Medyaya Uyum
Sağlamak: Gucci ve Vakko Örneği
Simge Aksu, Mahmut Ercan
Türkiye'de Tablet Kullanımı ve Tablet
Reklamcılığı, Kamil M. Özkan, İsmail H. Polat

SEMİNER
PHP Nedir? Ramazan Terzi
PANEL
Açık Ders Malzemelerinin Dünü,
Bugünü, Yarını, Orçun Madran Atılım
Ü., Kürşat Çağıltay, ODTÜ Doğan
Atılgan, Ankara Ü., Engin Kurşun,
Atatütk Ü.

SEMİNER
Metasploit Framework ile
Güvenlik Denetimi - I Fatih
Özavcı

SEMİNER
PHP Üzerine Güvenlik Notları; Hidayet Doğan

SEMİNER
Phalcon: Eklenti Olarak Sunulan PHP Çatısı
Hidayet Doğan

Türkiye'deki Havayolları Firma Weblerindeki
Pazarlama İletişimi Özge Mutlu, Eylin Babacan
Burcu Agce

16:30 - 18:30

ARA
BİLDİRİ SUNUMLARI ARAŞTIRMA
VE İNOVASYON AĞLARI Sivil
Havacılıkta Mobil Teknolojilerin
Kullanımı: Elektronik Uçuş Çantası, Emrah
Ayanoğlu, Murat Köse, Cem Gündüz,
Ender Erel
Bağımsız Doğrulama Ve Geçerleme
Organizasyonu Yaklaşımı, Erdem Yıldırım,
Mehmet Umut Pişken
Coğrafik Yer Bilgilerinin Elde Edilmesi ve
Sorgu Genişlemesi Yöntemi ile
Sorgulanması Ömer Sevinç, Erdal Kılıç

BİLDİRİ SUNUMLARI
E-ÖĞRENME
Tablet ve Akıllı Tahta ile Öğrenim Senaryoları,
Murat Duran
Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin
Gelişimi, Serhat Çoban

Bilgi, İletişim, Teknoloji: Medya
Okuryazarlığından Nereye?, Tuğba Asrak
Hasdemir

SEMİNER
HTML5; Hidayet Doğan, R. Engür Pişirici
PANEL
Sağlık Bilişimi ve İnternet
Osman Saka Akdeniz Ü.,
Neşe Zaim Akdeniz Ü.,
Ergin Soysal Hacettepe Ü.

SEMİNER
Metasploit Framework ile
Güvenlik Denetimi - II
Fatih Özavcı

SEMİNER
Twitter Bootstrap Framework; Ramazan Terzi,
Hidayet Doğan

SEMİNER
NoSQL; Engin Aygen,
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Barış Bulunmaz
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Pasif Devrim ve Mısır’da Yaşanan Gelişmelerde
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PANEL
Fatih Projesi Pilot
Uygulamaları Değerlendirmesi
Abdullah Kuzu, Anadolu Ü.
Engin Kurşun, Atatürk Ü.
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ÖZGÜR YAZILIM VE YENİ İNTERNET
Ölceklenebilir Operasyonun Adı: DevOps, Kayra
Otaner
BAŞARI ÖYKÜLERİ
YouLike
Ersan Özer

TEKNOLOJİ
SUNUMU
Adobe E-Öğrenme
Çözümleri Serdar Özkaş

Openflow ile Yeni Nesil Ağlar, Gökhan Akın
Akademik Dünya İçin Yetenekli Bir Web/İçerik
Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi, Osman Kıyak,
Utku Köse, Durmuş Koç, Ramazan Bulut,
Sunucuda JavaScript Kütüphaneleri ile Gerçek
Zamanlı Web Uygulamaları Geliştirme, Emrah
Ayanoğlu, Alperen Eraslan, Onur Özcan
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Fatih Forumu: “Öğretmen
Eğitimi Nasıl Olmalıdır ?
Cengiz Hakan Aydın, Anadolu
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Olunur?
Özlem Özgöbek
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Türkiye'de IPv6'ya Geçiş Süreçleri
R. Engür Pişirici,
Nurullah Çiftci

SEMİNER
Sanallaştırma ve Bulut Bilişim'e Giriş
R. Engür Pişirici
SEMİNER
Özgür Yazılım Dünyasında İş
Olanakları
Hakan
Uygun & Doruk Fişek

SEMİNER
Cloud on the Ground (Yerdeki Bulut Bilişim)
R. Engür Pişirici

SEMİNER
Proxmox - Özgür Sanallaştırma Platformu
Nurullah Çiftçi

11:00 - 12:30

09:00 - 10:30

9 KASIM 2012
SALON A

SALON B

SALON C

SOSYAL AĞ
DENEYİMLEERİ
2011 Siyasi Seçimlerinde
Sosyal Medya İletişimi; Bir
Deneyim Paylaşımı
Serdar Paktin

ATÖLYELER
Kullanıcı Arayüzü
Tasarımı ve Web
Kullanabilirliği IV,
Serkan Mutlu

BİLDİRİ SUNUMLARI
TÜRKİYE'DE İNTERNET
UYGULAMALARI
Türkiye'nin 2023 Vizyonunu Gerçekleştirmek
İçin Bilgi Teknolojilerine Yatırım Yapması
Şart, Kozan Demircan

Bir Dikey Sosyal Ağ
Deneyimi: Quup
İlker Aksu

ATÖLYELER
Yeni Dünya Düzeninde
Yaratıcılık III,
Gökhan Yücel

DataScience İcin Web Toplulugu: data.org.tr,
Kayra Otaner

ATÖLYELER
Kullanıcı Arayüzü
Tasarımı ve Web
Kullanabilirliği IV,
Serkan Mutlu

BİLDİRİ SUNUMLARI
SOSYAL AĞLARDA BİREY
User Representation in a Social Bookmarking
Website (Sosyal Etiketleme Sitelerinde
Kullanıcı Temsili), Meryem Uzun-Per
Yaşam Günlüğü Uygulamaları ve Yaşam
ATÖLYELER
Deneyimleri Yönetimi İçin Bir Bilgi Mimarisi,
Yeni Dünya Düzeninde
Mehmet Emin Mutlu
Yaratıcılık III,
Siber Akran Zorbalığının İncelenmesi,
Gökhan Yücel
Seda Gökçe Turan

BAŞARI ÖYKÜLERİ
İtibar Yönetimi
Ergun Erdem

SALON D

PANEL
Sürdürülebilir E-topluluklar
Nezih Yaşar, ListEM,
ODTU
Haluk Bingöl, AFL
Yalçin Gültekin, DAÇKA

ARA
BİLDİRİ SUNUMLARI
Yeni İletişim Teknolojileri
ve Örgütsel İletişime
Yansımaları
Deniz Çalık
İnternet ve Demokrasi
Oğuzhan Bekir Keskin
Serkan Büyükçağlar

SALON E

SALON F

SEMİNER
SELinux'a Giriş Emre
Eryılmaz

BİLDİRİ SUNUMLARI
YENİ MEDYA VE HUKUK
Fikri Mülkiyet Hakları Korumasında Etkili Bir DNS Politikası
Oluşturmak ve Yeni Nesil Alan Adları, Dilek Üstün Ekdial

SEMİNER
Özgür Yazılımların Sosyal
Yapısı Hakan Uygun

Elektronik Haberleşme Sektöründe Veri Gizliliği Düzenlemeleri,
Güneş Koca, Ayhan Tözer
Bireysel ve Kurumsal Çevrimiçi İtibar Yönetiminin Hukuki Boyutu,
Nazlı Pınar Taşkıran, Pınar Kara

SEMİNER
Linux'ta Paket / Yazılım
Yönetim Sistemleri
Serdar Dalgıç

BİLDİRİ SUNUMLARI
MOBİL TEKNOLOJİLER RoboGuice ve Android Annotations ile
Verimli Android Uygulama Geliştirme
Emrah Ayanoğlu, Alperen Eraslan, Onur Özcan
Mobil Cihazlar İçin Etkileşimli E-kitap Tasarım Araçları, Salih
Gümüş, Emel Güler, Can Güler, Özlem Erorta
Geniş Ölçekli Görevdeş Ağlarda Sık Öğe Kümesi Belirleme
Simülatörü, Emrah Çem, Sena Efsun Cebeci, Öznur Özkasap

14:00 - 16:00

ARA

BAŞARI ÖYKÜLERİ
Türkiye’de Sosyal Medya ve
Toplumsal Hayat
Onur Yazıcıoğlu
Dağhan Irak

BİLDİRİ SUNUMLARI
SAĞLIK İLETİŞİMİ VE YENİ MEDYA
Medikal Bilişimde Akıllı Ev Sistemleri, Gül
Fatma Türker, Akif Kutlu, Uğur Bekçibaşı

ATÖLYELER
Kullanıcı Arayüzü
Tasarımı ve Web
Kullanabilirliği IV,
Serkan Mutlu

Open Source Health infrastructure: a myth? Or
a distant dream?
Umit Topaloglu, Mustafa Topaloglu

ATÖLYELER
Yeni Dünya Düzeninde
Yaratıcılık III,
Gökhan Yücel

İnternet ve Evde Bakım Hizmetleri,
Osman Saka
Sağlık Eğitiminde Internet Uygulamaları,
Neşe Zayim

PANEL
Türkiye'de İnternetin
Ahvali
Mutlu Binark, Başkent Ü.
Aslı Telli Aydemir, Şehir
Ü.
Tuğrul Çomu, Ankara Ü.
Ali R. Keleş, Alternatif
Bilişim
Gökhan Akın, İ.T.Ü.

SEMİNER
Bir Türkiye Parodisi III: Dijital Delil Karmaşası
R. Engür Pişirici
SEMİNER
Linux Sunucu Sistemleri
Doruk Fişek

SEMİNER
Malware Taxonomy III: Infowareı R. Engür Pişirici
SEMİNER
TersKod Mühendisliği II: Encoded or Encrypted?
R. Engür Pişirici Bora Öztürk

16:30 - 18:30

ARA

BAŞARI ÖYKÜLERİ
GriZine
Papatya Traşın

ATÖLYELER
Kullanıcı Arayüzü
Tasarımı ve Web
Kullanabilirliği IV,
Serkan Mutlu
ATÖLYELER
Yeni Dünya Düzeninde
Yaratıcılık III,
Gökhan Yücel

BİLDİRİ SUNUMLARI
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
En Yaygın İletişim Ortamında Artırılmış Gerçeklik
Uygulamaları Osman Köroğlu

Internet'te Bireysel Güvenlik, Rauf Dilsiz
Eğitimde Yüz Bulma Teknikleri ile Kişi Sayımı,
Hüseyin Hakan Çetinkaya, Muammer Akçay

PANEL
2011 Seçimlerinde Sosyal
Medya Kullanımı
Günseli Bayraktutan,
Başkent Ü.
Mutlu Binark, Başkent Ü.
Tuğrul Comu, Ankara Ü.
Burak Doğu, İ. E. Ü
Gözde İslamoğlu, Gazi Ü.
AslıI Telli Aydemir, İ.
Şehir Ü.

SEMİNER
Özgür Yazılım Projelerinde
Kullanılan Ortak Çalışma Araçları
Serdar Dalgıç

xi

17. Türkiye'de İnternet Konferansı Seminerleri
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Araştırmacının Alet Kutusu: Mendeley
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/6.html
Mehmet Emin Mutlu | Anadolu Üniversitesi | meminmutlu@gmail.com
PHP Nedir?
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/47.html
Ramazan Terzi | Türkiye PHP Grubu | rt@rterzi.com
PHP Üzerine Güvenlik Notları
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/48.html
Hidayet Doğan | Türkiye PHP Grubu | hdogan@hido.net
Phalcon - Eklenti Olarak Sunulan PHP Çatısı
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/49.html
Hidayet Doğan | Türkiye PHP Grubu | hdogan@hido.net
HTML5
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/50.html
Hidayet Doğan | Türkiye PHP Grubu | hdogan@hido.net
Twitter Bootstrap Framework
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/51.html
Ramazan Terzi | Türkiye PHP Grubu | rt@rterzi.com
NoSQL
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/52.html
Engin Aygen | Türkiye PHP Grubu | engin@aygen.org
e-İş ve e-Ticaret'te başarının yolları
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/91.html
Atıf Ünaldı | IPTV Derneği | atifunaldi@gmail.com
LaTex ile makale hazırlamak
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/44.html
Uğur Bekçibaşı | Muğla Üniversitesi | ugur_bek@hotmail.com
Gül Fatma TÜRKER | Süleyman Demirel Üniversitesi | gft_48@hotmail.com
IP Haberleşme Temelleri Egitim Semineri
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/71.html
Gökhan Akın | İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | akingok@itu.edu.tr
Türkiye'de IPv6'ya Geçiş Süreçleri
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/79.html
R. Engür Pişirici | Bağımsız Araştırmacılar Topluluğu | engur@uzay.eu Nurullah Çiftci |
Para Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. | nciftci@para.com.tr
Sanallaştırma ve Bulut Bilişim'e Giriş
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/53.html
R. Engür Pişirici | Bağımsız Araştırmacılar Topluluğu | engur@uzay.eu
Cloud on the Ground (Yerdeki BULUT Bilişim)
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/54.html
R. Engür Pişirici | Bağımsız Araştırmacılar Topluluğu | engur@uzay.eu
Proxmox - Özgür Sanallaştırma Platformu
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/55.html
Nurullah Çiftçi | Proxmox Türkiye | nciftci@para.com.tr
Olceklenebilir operasyonun adi : DevOps
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/39.html
Kayra Otaner | DataSkala |
Bir Türkiye Parodisi III: Dijital Delil Karmaşası
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/56.html
R. Engür Pişirici | Bağımsız Araştırmacılar Topluluğu | engur@uzay.eu
Malware Taxonomy III: Infoware
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/57.html
R. Engür Pişirici | Bağımsız Araştırmacılar Topluluğu | engur@uzay.eu

18

19

TersKod Mühendisliği II: Encoded or Encrypted?
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/58.html
R. Engür Pişirici | Bağımsız Araştırmacılar Topluluğu
| engur@uzay.eu Bora Öztürk | Bağımsız
Araştırmacılar
Topluluğu
| bozturk@uzay.eu
Java Web Uygulama
Sunucuları
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/82.html
Hakan Uygun | Özgür Yazılım A.Ş. / LKD | hakan.uygun@linux.org.tr

20

Metasploit Framework ile Guvenlik Denetimi
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/61.html
Fatih Özavcı | LKD | fatih.ozavci@gamasec.net

21

Özgür Yazılım ve Linux ile Tanışma
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/64.html
Özlem Özgöbek | Ege Üniveristesi / LKD | ozlem.ozgobek@ege.edu.tr

22

Üniversitelerde Özgür Yazılım Kullanım Rehberi
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/83.html
Emre Eryılmaz | LKD | emre.eryilmaz@linux.org.tr

23

Türkiyede Özgür Yazılım Yerelleştirme Çalışmaları
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/72.html
Necdet Yücel | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | necdetyucel@gmail.com

24

Özgür Yazılıma Nasıl Destek Olunur?
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/84.html
Özlem Özgöbek | Ege Üniversitesi / LKD | ozlem.ozgobek@linux.org.tr

25

Özgür Yazılım Dünyasında İş Olanakları
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/65.html
Hakan Uygun | Özgür Yazılım A.Ş. / LKD |
hakan.uygun@linux.org.tr Doruk Fişek | Özgür
Yazılım A.Ş. / LKD | doruk.fisek@linux.org.tr

26

SELinux'a Giriş
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/85.html
Emre Eryılmaz | LKD | emre.eryilmaz@linux.org.tr

27

Özgür Yazılımların Sosyal Yapısı
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/86.html
Hakan Uygun | Özgür Yazılım A.Ş. / LKD | hakan.uygun@linux.org.tr

28

Linux'ta Paket/Yazılım Yönetim Sistemleri
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/66.html
Serdar Dalgıç | Sistematik Yazılım Bilişim Teknoloji Ltd. | serdar.dalgic@linux.org.tr

29

Linux Sunucu Sistemleri
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/87.html
Doruk Fişek | Özgür Yazılım A.Ş. / LKD | doruk.fisek@linux.org.tr

30

Özgür Yazılım Projelerinde Kullanılan Ortak Çalışma Araçları
http://inet-tr.org.tr/inetconf17/ozet/67.html
Serdar Dalgıç | Sistematik Yazılım Bilişim Teknoloji Ltd. | serdar.dalgic@linux.org.tr
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inet-tr’12 17. Türkiye’de İnternet Konferansı
7-9 Kasım 2012, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Eskişehir

İnternet'den ve sosyal ağlardan korkmayın, Onu
Ciddiye Alın!
Mustafa Akgül
Bilkent Üniversitesi
Sayın Milletvekilim, Sayın Bşakanım, Sayın Rektörler, Sayın Konuklar, Sayın katılımcılar, Sayın basın
mensupları ve bizi internetden izleyen netdaşlarım, hepiniz 17. İnternet Konferansı açılış törenine hoş geldiniz,
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Bu konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, Konferans Yürütme Kurulu ve İnternet Teknolojileri
Derneği adına teşekkür etmek istiyorum. Başta ev sahibimiz, Anadolu Üniversitesine’ye sayın rektörümüzün
sahsında teşekkür ederiz. Sponsorlarımıza teşekkür ederiz.
Bildiri veren, panele katılan, seminer veren, oturum yöneten aktif katılımcılara ve dinleyicilere, izleyicilere çok
teşekkür ederim. Yerel organizasyonu yapan, canlarını dişlerine takıp gece gündüz çalışan, en başta Nezih Orhon
ve Ebru Baranseli hocalarımıza, tüm İletişim Bilimleri Fakültesi’ne mensuplarına çok teşekkür ederiz. Bu
konferans fikri Türkiye İnternetinin emekleme günlerinde 1995 baharında yurt dışının 64K, iç hatların 9.6 veya
19.2K olduğu günlerde, daha 2 Mbitlik omurga hayal edilirken, ortaya çıkan çalkantıyı azaltmak, paydaşları bir
masa etrafında toplamak ve ortak akıl oluşturmak amacıyla ortaya atılmıştı. Epey uğraştıktan sonra, Bilkente ilk
konferansta anlaştık.
17 Kasım 1995de, Konferansın ilk günü Bilkentin 800 kişilik Konser salonu dolmuştu. İlk konferans, o gün
İnternetle ilgili tüm kesimleri bir araya getirdi. Amacımız, Türkiye İnternetine ivme vermekti. Bilgi ve deneyim
paylaşımı sağlamak, sorunlara çözüm aramaktı. Toplumun ve siyasetin dikkatini çekmekti. Bu konferans dizisi
Ankara-İstanbul arasında gitti geldi,
bu siyaset ve kamu ile iş dünyası dengelemek içindi. Geçen yıl ilk defa,
Ankara-İstanbul dışına İzmir'e gittik, bu sene de Eskişehirdeyiz. Türkiye İnterneti çok büyüdü, büyük oyuncuları
ve iş dünyasını bu konferansa pek çekemiyoruz. Ama biz hala, bu konferansın, internetle ilgilenenlerin buluşma
noktası, sorunların tartışıldığı bir platform, ortak aklın arandığı bir ortam olmasını arzuluyoruz. Bu konferansın,
internet konusunda, topluma entelektüel liderlik etmesi arzumuzdan ve çabamızdan vazgeçmedik. Ana sorunların
ülkenin gündemine taşınması, o sorunlar için alternatif çözüm arayışlarına ortam sağlama amacı hala geçerli.
İnterneti Nasıl Algılamalı?
İnternet artık hepimiz için yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ve yaşamı köklü olarak değiştirmektedir.
Bu konferansı düzenleyenler olarak, interneti, insanlığın yeni toplum biçimi olduğunu düşündüğümüz, Bilgi
Toplumunu oluşturan araç ve kavramların temsilcisi olarak görüyoruz. Sanayi devrimi insanın kol gücünü çokladı,
onun etkin kullanımını mümkün kıldı. İnternetin temsil ettiği devrim ise, insanın beyin gücünü çokluyor, onun
ürünlerinin paylaşılmasını, yeniden üretilmesini kolaylaştırıyor. İnternet Bilgi Toplumun taşıyıcısı, ön modeli,
katalizörü konumunda. Bireyi özgürleştiriyor, güçlendiriyor. Kitlelere örgütlenme ortamları sunuyor, onları
güçlendiriyor. Hiyararşik yapıları kırmaya başlıyor. Bu değişimler köklü değişimlerdir. Nasıl sanayi devrimi
sancılı olduysa, Bilgi Toplumuna dönüşüm de uzun ve sancılı olacaktır. İnternet dünya üzerinde 2.4 milyar insanın
katıldığı bir paylaşım, öğrenme, üretim ve eğlence ortamıdır. İnternet, sektörleri yeniden yapılandıran, meslekleri
değiştiren, kamu yönetimi, demokrasi, hizmet ve ticareti yeniden tanımlayan devrimsel bir gelişmedir. Birbirlerini
hiç görmeyen insanlar, insanlığın ortak mülkiyeti için ürünler geliştirmekte; özgür yazılım, açık erişim, açık ders
malzemeleri, açık bilim, açık tıp, açık biyoloji gibi projeleri hayata geçirmektedirler.
Dünya Nerede, Türkiye Nereye Gidiyor?
Internetin boyutları konusunda bir kaç rakam verirsek: 2.4 milyara yakın insan internet kullanıcısı. İnternete kayıtlı
bilgisayar sayısı 908 M(Milyon). 625 M web var. 140M’sı uluslararası, toplam 240M kadar alan adları var. Blog
ve video sayısının yüz milyonlar ölçüsünde olduğunu biliyoruz. Google artık sayfa sayısı vermiyor, ama 2008 de

İnternet'den ve sosyal ağlardan korkmayın, Onu Ciddiye Alın!
Mustafa Akgül

1 trilyon URL'e ulaştığını açıklamıştı. Facebook milyarı aştı, twitter 500, Linkedin 170, wordpress 57 M blog var.
Türkiye’ye gelince 16-74 yaş grubunde kullanım %47, Erkekler %58, Kadınlar %37, bu kırsal kesimde %26, %
37, % 16 düşüyor. Internete kayıtlı bilgisayar 7milyon rapor edildi. TR altında 315 bin alan adı var. Yurt dışında
da 1.225M civarında var. Kabaca değerlendirirsek; dünya ortalamasını yakaladık ama Avrupa ortalamasını
yakalayamadık.
Uluslarası indekslere durum, parçalı bulutlu; coğunlukla bulutlu. ITU indeksilerinde durum: ICT gelişmede
69/155, beceride 68/155, internet kullanımında 73/177, sabit geniş bant 61/177, mobilde 75/177, Avrupa içinde
36/37 durumdayız (Arnavutlugu geçtik). Fiyat sepetinde ise 65/161, bu sabit telefonda 81/161, GSM de ise 97/161;
Avrupada ise bazı Balkan ülkelerini geçerek 31/38 konumdayız. Dünya ekonomik formu indeksinde uzunca bir
dönem geriledik; bu sene indeksi değiştirdiler, 70'lerden 52'ye sıçradık. Yine Dünya Ekonomik Forununda Rekabet
indeksinde bir sıçrama yaparak59 dan 43'e sıçradık. Ama WIPO ve INSEAD'ın ürettiği Inovasyon indeksinde
65'den 74'e geriledik. Birleşmiş Milletlerin e-devlet indeksinde 80/192 konumdayız. BM de insnai sermayede 107,
telekom altyapısında 80, e-katılımda ise 127. sıradayız. İnsani gelişme, demokrasi, basin ve ifade özgürlüğü ve
toplumsal cinsiyet indekslerinde çok kötüyüz; 90+, 124/135 gibi. Son OECD genişband raporunda sonuncuyuz.
Bilişim bilgi ve becerisini ölçen indekslerde de 70'in üzerindeyiz. Finans sektörümüz internet işinde oldukça
başarılı. Maliye, Sağlık, Adalet sisteminde önemli projeler var. E-devlet hizmetleri sunumunda Avrupa
ortalamasının üstündeyiz. Büyük özel sektör interneti oldukça iyi kullanıyor. Okullar için Fatih Projesi gündemde.
Üniversitelerimiz, internetle yaşamaya alıştı; süreç işliyor. Bakanları kapsayan bir icra kurulumuz var, hatta bilim,
teknoloji ve sanayi bakanımız da var. Silikon vadisine Steve Job, Bill Gates olmak üzere 10 girişimci gencimizi
gönderiyoruz.
Türkiye Gemisi Rotasını Bilgi Toplumuna henüz döndüremedi!
Bütün bunlara rağmen, ülkede Bilişim, Bilgi Toplumu konularında bir dağınıklık söz konusu. Ülkemizde planlı,
sistematik, kapsamlı bir Bilgi Topluma yöneliş olduğunu söylemek mümkün değil. 2006-2010 kapsayan Bilgi
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı vardı, yenisi için hala çalışılıyor. Türkiye gemisinin rotasını bilgi toplumuna
döndürecek boyutta yapılanma, program ve çaba yok. Arada bir söylenen iyiniyetli, parlak sözler, başlayan birçok
proje bu gerçeği değiştirmiyor. En başta, yeterli kapsamda siyasal sahiplenme ve örgütlenme olduğunu söylemek
zor. Vaktinin yarısını, 1/3′ünü buna ayıran bakan, müsteşar ve genel müdür düzeyinde kimse yok. Bilgi Toplumu
çalışmalarını koordine edecek kapasitede bir yapılanma yok. Yapılanma olarak, Bilgi Toplumu Dairesi,
Başbakanlık e-devlet grubu, Türksat, BTK, Sanayi Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı var. Bunun bir Parlamento
ayağı yok. Sivil toplumu, özel sektörü, üniversiteyi ve basını işin içine çekecek, ortak aklı arayacak, saydam ve
katılımcı, felsefe, kadro ve yapılar yok.
Bilgi Toplumu Eylem Planı Bilgi Toplumunu değil, e-devleti hedefliyordu. Hedef, emek yoğun bir ekonomiyi ve
kırsal ağırlıklı bir toplumu, bilgi yoğun bir ekonomi ve toplumsal yapıya dönüştürmek olmalıdır. Farklı
disiplinlerden uzmanları barındıran, esnek, bağımsız, insiyatif alabilen bir yapı gerekir. Türkiye’yi Bilgi
Toplumuna taşıyacak kadroları yetiştirmeye yönelik çalışan bir programımız ve politikalarımız yok ve var olan
kadroları kamuda tutacak insan kaynakları politikalarımız sorunlu. Serbestleşme mevzuat olarak tamam ama
pratikte ağır aksak ilerliyor; istatistikler fiili tekelin devam ettiğini gösteriyor. Türkiye İnternetinde bir yavaşla
görüntüsü var. ADSL abone sayısı artıyor. Fiyatların göreceli pahalı olması ve gelir dağılımında bozukluklar,
böyle bir olasılığı gündeme getiriyor.
İnternetden ve Sosyal Ağlardan Korkmayın, onları ciddiye Alın!
Bu konferans, 3 gün 6 paralel salonda sürecek. 12 Panel, 22seminer, 5 başarı öyküsü, 8 atiölye ve 14 bildiri
oturumu olmak üzere toplam 61 oturum yapılacaktır. Fatih projesi, çok önemli, çok maliyetli ve riskli bir proje.
Fatih oturumlarında projenin mevcut durumu ve pilot çalışmanın değerlendirilmesi ve öğretmen eğitimi üzeriden
duracağız. Projenin özgürlük ve toplumu aydınlatma, etkileşim boyutlarının endişe verici olduğunu belirtmek
isterim.
Sosyal Ağlar ve Yeni Medya konferansın en ağırlıklı konusu. Ülkeler, kurumlar ve bireyler için bugün internetde
olmamak gibi bir seçenek yok artık. Özellikle iş dünyası ve kurumlar için mesele iş süreçlerin internetle uyumlu
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olması, onların yeniden tanımlanmasıdır. Aynı şekilde, dünya ile rekabet etmek isteyen kişi ve kurumların, web
2.0/3.0'ı görmezden gelmek, sosyal ağlarda olmamak gibi bir lüksü yok. Halkla ilişkiler, reklam, tanıtım, mezun
ilişkileri, örgütlenme, siyaset sosyal ağlara taşındı. Bir Sosyal Ağdan sorumlu kişi, kurumu, kurumsal iletişimi ve
sosyal ağları bilecek yetenekli bir eleman olmak zorundadır; bu konularda acemi biri ciddi zarar verebilir.
Okullarda bilişim eğitiminde ciddi sorunlar var. İlk 12 yılı düşünürsek, temel eğitim seçmeli hale gelmiş, medya
okuryazarlığı de seçmeli halde. ACM lise fen kolunda bir öğrencinin 6 bilgisayar bilimi dersi almasını öneriyor;
bu kültür derslerin ötesinde. Öğrencilerimize, bilgisayar/bilgi okuryazarı dışında, etik, güvenlik, estetik ve temel
programlama kavramlarını öğretmeliyiz. Medya/Bilgi okuryazarlığı 2 oturumda tartışılacak. Eğitim seminerleri
arasında özgür yazılım temelli olanlar ağırlıkta. LKD ve PHP grubunun seminerleri, hem bireysel kullanıcıya,
hem kurumsal kullanıcıya hem de kendini geliştirmek isteyen bilişimceye hitap eden parçaları var. Pardus, Linux
ve özgür yazılım ülkemiz için, güvenlik, tasarruf, istihdam, rekabet ve bilişimci yetiştirmek için önemlidir. Özgür
yazılım dünya üzerinde çok geniş bir insan ağının imece usulüyle ürettiği ve insanlığın ortak mülkiyetinde olan
yazılımlardır. Dünya üzerinde 325 bin civarında özgür yazılım projesi devam etmekte, bu projelerde 3 milyonu
aşkın geliştitici katkı vermektedir.
İnternet Yasakları ve wikileaks hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Ülkemiz 4 yıldır, 5651 nolu yasa yoluyla,
tabir caizse, “İnternetle Savaşıyor”. Şunu kısaca söylemek isterim. 5651′in getirdiği yapı, demokratik hukuk
devletinde kabul edilemez bir Hukuk Faciasıdır. Demokratik bir ülkede, bir idari yapı, insanların özgürlüklerini
kısıtlayamaz. Bu filtre uygulaması ile daha kötü bir hal aldı. Şimdi de Phorm ile izleyiciler çıktı başımıza.
Filtre haktır, ama devlet yaparsa sansürdür.
Çocukları koruma konusunda bir anlaşmazlık yok. Sorun bunun nasıl yapılacağı. Her yurttaşın, kendi
bilgisayarında kendi keyfince filtre koyması, ya da kafasına filtre koyması, kendi doğal hakkıdır. Devlet, uygun
yazılımlar dağıtır, yarışmalar açar, devlet ve sivil toplum listeler hazırlar. Ama devletin ben kendi başıma gizli bir
liste hazırlarım, bunu kimseyle paylaşmam ve tartışmam, yasal olabilir ama meşru ve hukuki olamaz. Hoşgörü,
diyalog ve yönetişim içinde insan odaklı çözüm aramalıyız. Saydam ve katılımcı yapılarla, ifade özgürlüğü
ekseninde sorunu çözmeliyiz.
Bütün dünyada devletler, interneti zapturapt altına almak istiyorlar, ama kitleler daha açık bir toplum istiyorlar;
saydamlık, hesap verilebilirlik, yönetime katılma ve refahtan pay istiyorlar. Bunu kamu yönetiminden istedikleri
kadar, tüm kurumlardan istiyorlar. Wikileaks’i dünya yurttaşlarının gerçekleri öğrenme, saydamlık talebi
penceresinden bakmak gerekir.
İnternet, sosyal ağlarla, yeni medyayla, kitlesel projelerle, pek çok insanı tedirgin ediyor. Biz diyoruz ki,
İnternet'den Korkmayın! Onu öğrenin! Olanaklarını ve olası risklerini öğreninin. İnterneti kendinizi geliştirmek,
işinizi geliştirmek, daha iyi yapmak, daha iyi dünya vatandaşı olmak için kullanın. Nasıl elektriği, telefonu
kullanıyorsanız, interneti de aynı ölçüde doğal, yaşamın bir parçası olarak kabul edin. Kendinizi özgürleştirmek,
yenilemek için kullanın. Demokrasiyi geliştirmek, bir yurttaş olarak katkınızı göstermek için kullanın, toplumsal
katılım ve denetim için kullanın.
Biz, İnterneti çok önemsiyoruz. Bu konferansları da genelde interneti, özelde Türkiye internetini tartışacak,
toplumun gündemine koyacak ve ülkemizin gelişmesine katkı verecek bir platform, ortak akıl için bir ortam olarak
tutmaya çalısıyoruz, çalışacağız. İnternet konferansını, ülkenin Bilgi Toplumu ve e-devlet çabalarının gözden
geçirileceği, geri besleme yapılacağı bir dost ortamı yapmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmada bugüne kadar
istediğimiz başarıyı elde edemedik ama bu davet bizim! Katkı veren herkese tekrar teşekkür eder, başarılar dilerim.
İnet-tr YK Adına
Mustafa Akgül
7 Kasım 2012
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Geleneksel Gazeteciliğin Haber Yayınında Yeni
Medyanın Etkileri ve Hürriyet Gazetesi Örneği
Barış Bulunmaz
Maltepe Üniversitesi,
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, İstanbul
barisbulunmaz@maltepe.edu.tr
Özet: Bugünkü anlamda olmasa da tarihsel süreç içerisinde ilk gazetecilik örneklerine 1600’lü yılların başlarında
rastlamaktayız. Daha sonra ise her yeni yıl ve yeni yüzyıl hem içerik olarak gazeteciliğin gelişmesini sağlamıştır
hem de teknolojik alanda ortaya çıkan yenilikler ile klasik anlamdaki gazetecilik tanımları değişime uğramıştır.
Bu çalışmada öncelikle gazetecilik ve haber ilişkisi üzerinde durularak, yeni medya ve geleneksel gazeteciliğin
haber yayınında yeni medyanın etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır. Son olarak ise, bir haftalık süre
içerisinde Hürriyet Gazetesi’nde yer alan haberlerin içerik anlamında kaynağının ne ölçüde yeni medyaya
dayandırıldığı üzerine bir araştırma gerçekleştirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Geleneksel Gazetecilik, Haber, Yeni Medya, Hürriyet Gazetesi
Abstract: Although not as known as today; in the historical process, we encounter the very first examples of
journalism in the early 1600s. Then each new year and new century, both provided for the development of
journalism and along with emerging technological innovations, have changed definitions of journalism within the
classical sense. In this study, first focusing on the relationship of journalism and news, new media and effects of
new media on news broadcasting of traditional journalism will be evaluated. Finally, a research will be carried out
concerning on what extent the source of news published on Hürriyet newspaper in a week, in means of content,
are depended on the new media.
Keywords: Traditional Journalism, News, New Media, Hürriyet Newspaper

Giriş
Tarihsel süreç içerisinde baktığımız zaman yazının
icadı M.Ö. 3000’li yıllara kadar uzanmakta, aynı
şekilde matbaanın bulunması da günümüzden
oldukça eski bir zaman dilimine denk gelmektedir.
15. yüzyılın başlarında Gutenberg tarafından
matbaanın bulunması ile oldukça önemli değişimler
meydana gelmiştir. Bu değişimlerin en temel
noktasında ise özellikle kültür, sanat, bilim ve
iletişim anlamında bugüne kadar sınırlı bir paylaşım
söz konusu iken, matbaanın bulunması ile bu
teknolojinin gerektirdiği tüm imkanlar seferber
edilerek, daha geniş kitlelere ulaşma imkanı
sağlanmıştır. Böylelikle bilim ve sanat eserlerinin
tüm dünyaya yayılması ve ulaştırılması matbaanın
sağladığı olanaklar sayesinde gerçekleşmiştir. Yazılı
eserlerin ve düşüncelerin çok sayıda çoğaltılması
gibi geniş imkanlara ulaşılmıştır.

Yazılı eserlerin ve düşüncelerin 15. yüzyılda
matbaanın bulunması ile geniş kitlelere ulaşması
sonucunun bir tezahürü olarak da düşünebileceğimiz
toplumun haber alma, bilgi edinme ve öğrenme
gereksinimi, 17. yüzyılın başlarından itibaren ilk
gazetecilik örnekleri ile yeni bir alana doğru
kaymıştır. Bugünkü anlamda ilk ciddi ve gerçek
gazetecilik örneklerine rastladığımız bu yüzyıl,
belirli bir zaman aralığında düzenli olarak
yayınlanması ve içerik olarak çeşitlilik göstermesi
bakımından bugünkü gazeteciliğin ilk örnekleri
olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan ise,
sayfa sayılarının dört ila sekiz arasında değişkenlik
göstermesi ve her ne kadar periyodik olarak
yayınlansa da, yayınlanma aralıkları bakımından
önemli ölçüde farlılıklar göstermesi bakımından
bugünkü
gazeteciliğin
oldukça
uzağında
düşünülebilir.
17. yüzyılın başlarından itibaren hayat bulan
gazetecilik serüveni zaman içerisinde dünya
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Geleneksel Gazeteciliğin Haber Yayınında Yeni Medyanın Etkileri ve Hürriyet Gazetesi Örneği
Barış Bulunmaz
üzerindeki gelişmelere bağlı olarak önemli
değişimler yaşamıştır. İngiltere merkezli demokrasi
hareketleri başta İngiltere olmak üzere muhalif
gazetecilik kavramını ortaya çıkarmıştır ve
gazetecilik mesleğinin saygınlığının artmasına ve
güçlenmesine imkan tanımıştır. Fransız Devrimi ile
düşünsel ve siyasal alanlarda özgürlük olgusu ön
plana çıkarak son derece önemli
değişimler
yaşanmıştır. Bu değişimler aynı zamanda gazetelerin
içeriğinin daha da genişleyerek toplumsal anlamda
üstlendiği rolün etkisini daha da arttırmıştır. Daha
sonra Endüstri Devrimi ile birlikte içerik anlamında
daha da geniş bir yelpazeye kavuşan gazeteler,
toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda
ortaya çıkan problemleri kitlelere ulaştırarak, bu
konuları önemser konuma gelmişlerdir. Ancak
Sanayi Devrimi’nin en önemli ve gazeteciliği
etkileyen tarafı ise teknolojik anlamda ortaya çıkan
yenilikler sayesinde gazete üretimine yönelik olarak
önemli
ölçüde
bir
ekonomik
avantajın
gerçekleştiğidir. Bu sayede o güne kadar daha çok
elit bir kesime hitap eden ve onların faydalandığı bir
‘ürün’ olarak gözüken gazete, teknolojinin getirdiği
ekonomik avantajlar sayesinde ucuzlayarak daha
geniş kitlelere ulaşma imkanını sağlamıştır. Kitleye
dönük gazetecilik çalışmalarının başlaması ile
gazeteciliğin
içerik
anlamında
otokontrol
mekanizmasını da devreye sokması gereksiniminin
önemi artmıştır.
Günümüze geldiğimizde ise, 21. yüzyıl ile birlikte
internet teknolojisinin yaygınlık kazanması ve
internet teknolojisine bağlı olarak düşünülmesi
gereken yeni medya ve iletişim teknolojileri
sayesinde gazetecilik serüveni köklü değişikliklerin
yaşanmasını da beraberinde getirmiştir. Olgu-olay
ve haber üçlemesi ile gazeteciliğin temel
hammaddesini oluşturan bu döngü, her ne kadar
sürecin ‘haber’ merkezli altyapısına ilişkin bir
değişiklik yaratmasa da, teknolojinin getirdiği
yenilikler ve değişimlere bağlı olarak ‘üreten ve
tüketen’ arasındaki ilişkinin değişikliğe uğramasına
neden olmuştur.
Haber
merkezli
bir
konumlandırma
ile
düşündüğümüzde ve haberin içeriği dikkate
alındığında
geleneksel
gazeteciliğin,
haber
yayınında ve haberi sunuş biçiminde son yıllardaki
teknolojik ilerlemelere ve gelişmelere bağlı olarak
birtakım değişikliklere gittiği görülmektedir. Bu
çerçevede bu çalışmada öncelikli olarak gazetecilik,
haber ve yeni medya kavramları üzerinden bazı
kavramsal açıklamalar yapılacaktır. Daha sonra ise,

geleneksel gazeteciliğin haber yayınında yeni
medyanın etkileri üzerine değerlendirmelerde
bulunulacaktır. Bu değerlendirmelerin ardından ise
çalışmanın araştırma kısmına ilişkin olarak, bir
haftalık süre içerisinde Hürriyet Gazetesi’nde yer
alan haberlerin kaynağının içerik dikkate alınarak ne
ölçüde yeni medyaya dayandırıldığı üzerine bir
araştırma gerçekleştirilecektir.
Gazetecilik ve Haber İlişkisi
Gazetecilik bir bilimdir; yeterli donanıma sahip
sorumlu gazeteci de uygulamacı bir bilim adamıdır.
Çünkü gazeteciler de bilim adamları gibi,
insanoğlunun
bilgilerinin
anlaşılması
ve
paylaşılması gereksinimini karşılamaya hizmet
ederler. Gazeteci, mesleki uygulamaların her
aşamasında, eylemciliğe girişmeden yandaşlığa ya
da karşıtlığa kalkışmadan yalnızca ‘gözlemci ve olay
tanığı’ olduğunu asla unutmamalıdır [1].
Gazeteciliğin her zaman bir romantizmi vardır ve
Balzac’tan Watergate’e, basın adamları politikayı ve
onu yapanları ortaya çıkarmakta ya da ortadan
kaldırmaktadır. Gazeteci, silahı kalem, mikrofon ya
da kamera olan bir kahramandır [1]. Bu nedenle
gazeteci, mesleğin temel işlevi olan kamuoyu
oluşturmak ve bilgilendirmek çerçevesinde olaylara
tamamen dışarıdan bakarken aynı zamanda kamusal
bilinç çerçevesinde hareket eder.
Haber, ‘olay’dır. Olay ise çeşitli olguların, belirli bir
yer ve zaman içinde geçmesi sürecidir. Haber,
günlük yaşamın akışı içinde değişikliğe neden
olacak gelişmeler zinciridir [1]. Gazetecilikte,
genellikle haber olay ve olayların hikayesi ve özeti
şeklinde tanımlanır. Olay, genelde çeşitli olguların
belirli bir yer ve zaman içinde oluşmasıdır. Önemli
olan ise, haberde olayları oluşturan olguların niteliği
ve anlamını, belirli bir yapı ve çevresiyle olan
ilişkisinin kurulmasıdır. Gazetecinin olayla ilgili
eline geçen enformasyon kesinlikten uzak ve
ayrıntılardan oluşuyorsa hikaye etme, enformasyon
yoğun ve kesinse özetleme işlemine başvurarak
haber yapması olağandır. Olaylar, haberlerin
hammaddesini oluşturur. Sürekli bir biçimde olayları
yapan olgular, gerçekler üzerinde kuruludur. Haber
olayla özdeş olmadığı, olamayacağı için, haberde
gerçek payı değişkendir. Gerçek kalıcı, haber ise
uçucudur. Olayı mümkün olduğu ölçüde aslına sadık
olarak verebilmek için, haber/gerçek arasındaki
ilişkiyi kurmak gerekir. Haberde olayın esas
çerçeveye oturtulması, gerçeği iyi bir şekilde
yansıttığı ölçüde önem kazanmaktadır. Haber,
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herhangi bir zamanda geçen olay, fikir ya da sorunun
özetidir. Haber, genellikle bir fikre, soruna ve olaya
dayanmaktadır. Bunlar haberin hammaddesini
oluşturur. Olaylar, fikirler, sorunlar ya hikaye
edilerek ya da özetlenerek haber yapılır. Haberleri
oluşturan fikirlerin, sorunların, olayların hayal
olarak kalmaması için, sürekli olarak insandan
insana aktarılması gereklidir. İnsanlar arasında
aktarılırken ise, bunları özetleyen ve hikaye edenler,
hedefledikleri izleyicilerinin seçmeli ilgisine
yönelmek durumundadırlar [3]. Bu seçmeli ilgi
oluşturulurken gazeteci toplumun tüm kesimlerine
hitap edecek ve dikkat yöneltecek şekilde hareket
ederken, diğer taraftan da kendi kişiliğini habere
yansıtacak argümanlar kullanmaya dikkat etmelidir.

yönelik talebinden çok Burjuva sınıfının ticaretle
uğraşında gereksinim duyduğu bir bilgi türüdür [6].
Zaman içerisinde ise tüm topluma hitap eden ve
kitlesel bir üretim gerçekleştiren gazetecinin temel
görevi, olayları gerçek, açık ve dürüst bir şekilde
betimlerken, habere konu olan bireylere ve onların
yakınlarına yönelik yarar ya da zararla toplumun
‘dünyanın gerçek yüzünü görüp öğrenme’
gereksinimini dengelemektir. Bu denge de meslek
etiği ilkeleri çerçevesinde ‘bilgi aktarma ve örnek
olma’ ölçütleri özenle değerlendirilerek kurulmalıdır
[7]. Bu dengenin tutturulamaması ya da mesleğin
gerektirdiği özenin gösterilmemesi ise kamuoyunun
güveni noktasında son derece ciddi azalmalara neden
olur.

Kant’a göre de, rasyonel sayılan günümüz insanı,
aklının söylediğinin yanı sıra duygular, tutkular,
arzular gibi başka faktörlerden de etkilenir. Birey,
gerçekleştirdiği her eyleme kişiliğini koyar. Kişilik,
öncelikle genlerin, daha sonra ailenin, yakın
çevrenin, eğitim kurumlarının, iş ortamının,
yaşanılan yörenin, coğrafi konumun, ülkenin,
kıtanın, iklimin, uzak çevrenin, manevi değerlerin,
inançların, dinin, toplumsal ilişkilerin etkileriyle
oluşur. Bu nedenle de, haber üretim aşamasının
herhangi bir bölümünde bulunan bir gazeteci,
yapılan bu habere belirli ölçülerde kendi kişiliğinin
yansımalarını da aktarır [4]. Tokgöz’e göre;
gazeteciliğin temel ilkelerinden biri, haber ile yorum
arasında belirgin bir ayrımın çizilmesi ve bunların
karıştırılmasının önlenmesidir. Haber, gerçeklere ve
verilere dayalı bilgilendirmedir. Buna karşılık,
yorum ise yazarın, yayımlayanın veya yayın
şirketlerinin düşüncelerini, inançlarını, kişisel
yargılarını içerir. Haber yayını, gerçeklere
dayandırılmalı ve doğruluğu kanıtlanır olmalıdır.
Yorumlar, genel düşünceler veya günlük olaylar
üzerinden yapılabilir. Yorum, sübjektif olduğundan
doğruluğu üzerine eleştiri yapılamaz [3]. Haber
değerlendirmesi yapılırken gazetenin, yayın
organının niteliği ne olursa olsun, önemli ölçütler
vardır. Bunlar gerçek ve dengeli haber yapılmasının
yanında hızlı olmaktır. Olaylar hem önemlerine göre
hem de zamanında verilmelidir [5]. Bu nedenle olguolay ve haber üçlemesinde gerçekçilik, dengeli olma
ve zamanı verimli kullanma son derece önemlidir.

Yeni Medyanın Haber Yayınında Etkileri

Haberin hızlı, ucuz ve güvenilir bilgiye dayalı
üretimi ile gazeteciliğin profesyonel bir meslek
olarak gelişimi kapitalizmin gelişim sürecine koşut
bir seyir izler. Çünkü haberin kitlesel üretimi ve
tüketimi, ortalama insanların bilgi ve enformasyona

İletişimdeki yeni teknolojik gelişmeler sayesinde
dünya tek bir pazar haline gelerek bir malın
pazarlanmasında malı alıcının bulunduğu yere
götürmek yerine satış bağlantıları elektronik olarak
yapılmaktadır. Teletext, videotext gibi teknolojiler
aracılığı ile kişiler, değişik mal ve hizmetler
hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Ayrıca gitgide
artan sayıda şirket, internet sayesinde mal ve
hizmetlerini pazarlamakta, böylece kişiler mal
alışverişinde bulunabilmektedir [8]. Yeni iletişim
teknolojilerinin ürünler pazarında sağladığı bu
avantaj aynı şekilde bilginin bir ürünü olan haber
için de geçerlidir. Ayrıca, kültürel anlamda
baktığımızda ise yeni iletişim teknolojilerinin
meydana getirdiği yeni deneyimler ve pratiklerin
hızla
yayılması,
kültürel
alanın
yeniden
düzenlenmesinde önemli bir durumdur. Bu
yayılımda,
medyanın
kullandığı
karmaşık
göstergesel kodlar, formatlar ve üretim değerleri ile
kamera işlerinin stratejilerinden, belirli televizyon
türlerinin ve televizyonun metinsel özelliklerinin
kullanılmasıyla yaratılan deneyimin düzenlenmesine
kadar hitap tarzları, anlatı stratejileri gibi pek çok
durumu sayabiliriz [9]. Tüm bu gelişmeler ve farklı
algılamalar özellikle 20. yüzyılın sonlarında
hayatımıza giren internet ve internete bağlı
teknolojiler sayesinde olmuştur.
O halde yeni medya ve iletişim teknolojilerini ne
şekilde tanımlamamız gerekmektedir? Yeni medya,
bilgisayarların
işlem
gücü
olmadan
oluşturulamayacak
veya kullanılamayacak
olan ortamlara denir. Genellikle dijital olup
kullanıcısına veya hedef kitlesine etkileşim olanağı
sağlar [10]. Diğer taraftan ise altyapısını tamamen
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internetin oluşturduğu ve gelişen teknolojiler ile
kullanıcıyı zaman ve mekan gibi kavramlardan
soyutlayarak interaktif ve katılımcı bir yapıya
kavuşturan teknolojiler demek doğru olacaktır.
3G teknolojisi, arama motorları, video paylaşım
siteleri, bloglar, sözlükler, web siteleri, sosyal medya
ve sosyal paylaşım siteleri gibi yeni medya
araçlarının özellikle internetin kullanım alanının,
yaygınlığının ve hızının gelişmesine bağlı olarak
geniş bir kitleye hitap etmesi sonucunda, her alana
olduğu gibi yeni medya araçları gazeteciliğe ve
haberciliğe de etki etmeye başlamıştır. Peki, bu
etkiyi nasıl açıklamamız doğru olacaktır?
Geleneksel gazetecilik yüzyıllar boyunca haber ve
habere ulaşma yönünden klasik yöntemleri
benimsedi. Gazetecililik mesleğinin özellikleri ile
temel ilke ve işlevleri çerçevesinde bu şekilde bir
uygulama gerçekleştirilmesi en doğru ve sağlıklı
olan yöntemdi. Haber kaynağı, gazetecinin haber
kaynağı ile olan ilişkisi, haberciliğin temel ilkeleri
göz önüne alınarak haberi oluşturma ve bu çerçevede
kamuoyunun ilgisini çekecek tarzda bir sunuş ile
toplum ile buluşturma hem gazetecilik için hem de
gazeteci-haber ilişkisi anlamında, internetin ortaya
çıkması ile bir takım farklı algılamaların oluşmasına
neden oldu. İnternet hız, maliyet ve teknolojik
anlamda birçok avantajı beraberinde getirmesine
rağmen özellikle gazetecilik
mesleğinin
uygulanabilirliği ve işlerliği anlamında çeşitli
sıkıntıların oluşmasına yol açtı.
İnternetin yaygınlaşması, kullanım hızının belirli
kıstaslar dahilinde artması ve ucuzlaması gibi
gerçekler paralelinde,
internet ve internet
teknolojilerine dayalı uygulamalar hem bireysel
olarak hem de kurumsal olarak talep görür hale geldi.
Bu talep artışı ise üretenler noktasında belirli
problemlerin oluşmasını beraberinde getirdi.
Gazetecilik ile ilgili olarak düşünecek ve buna bağlı
olarak bir değerlendirme yapacak olursak,
geleneksel gazeteciliğin meslek etiği ve ilkeleri
bakımından gösterdiği ‘duruş’, internet teknolojisi
ile birlikte olarak ortaya çıkan internet gazeteciliği
ile oldukça önemli ölçüde zarar gördü. Bilhassa
internet gazeteciliğinin kes-yapıştır mantığı ile
gerçekleştirdiği yayıncılık anlayışı hem denetimsiz
bir ortamın oluşmasına hem de okuyucu nezdinde
güven kaybına sebep oldu. Dolayısıyla okuyucu
tarafından inandırıcılık barometresinin yukarılara
çıkmasını sağlamak, okuyucunun zihnindeki
güvenin
en
baştan
inşa
edilmesi
ile

karşılaştırıldığında maliyet ve zaman bakımından
çok daha yukarılarda yer aldı.
İletişim ve bilgi çağı olan 21. yüzyıl internetin
tetiklediği yeni medya ve iletişim teknolojileri ile
kısa süre içinde alışkanlıklarda ve iş görme ya da iş
yapma şekillerinde köklü değişiklikler meydana
getirdi. 3G teknolojisinin sağladığı sınırsız bağlantı
imkanları ile akıllı cep telefonları veya tabletler
sayesinde nerede olursak olalım zaman ve yer
kavramından soyutlanmış bir şekilde dünyanın her
tarafı ile iletişime geçme imkanına kavuşuldu. Anlık
haberler alınabilmekte, son dakika gelişmelerinden
haberdar olunabilmekte ve üstüne üstlük bunlar ile
ilgili olarak videolara ve fotoğraflara ulaşma imkanı
da kullanıcıya sunulabilmektedir.
Yeni medyanın doğası gereği kullanıcıya sunduğu
ileri teknolojik hizmetler, hız, aktif katılım gibi
özellikler çerçevesinde geleneksel gazeteciliğin
habere ulaşma, haberi işleme ve haberi sunma
şekillerinde değişiklikler olduğu gibi, aynı zamanda
yeni medyanın yarattığı atmosfere ve geniş kullanım
alanına bağlı olarak geleneksel gazeteciliğin haber
yayınında içerik dikkate alındığında haberin yeni
medya araçlarına dayandırılarak okuyucuya
sunulduğu da görülmektedir. Herhangi bir sosyal
paylaşım sitesi ile ilgili olarak meydana gelen bir
olaydan o sosyal paylaşım sitesine üye olan kişilerin
yaşadığı olaylara, ilgi alanlarına bağlı olarak
oluşturulan her türlü konu hakkında fikir
belirtilebilen forum sitelerindeki bir yorumdan blog
sayfalarındaki yazılara ya da video paylaşım siteleri
vasıtası ile paylaşılan görüntülerden internet siteleri
aracılığıyla yapılan açıklamalara kadar her türlü yeni
medya aracı vasıtası ile meydana gelen ya da
oluşturulan haber, geleneksel gazeteciliğin haber
yayınında etkili ve nicelik olarak da kayda değer bir
konuma geldi.
Yeni medyanın geleneksel gazeteciliğin haber
yayınındaki etkileri paralelinde, okuyucunun günlük
yaşamının bir parçası haline getirdiği yeni medya
araçları ve bu yeni medya araçlarının zaman ve
mekan kavramlarından bağımsız bir şekilde
okuyucuyu olayın ve haberin içine çekerek, ona
interaktif bir şekilde fikir belirtme ya da yorum
yapma imkanını sağlaması geleneksel gazeteciliğin
hem içerik bütünleşmesi hem de uygulama süreçleri
bakımından yeni medya ile etkileşiminin her geçen
gün daha da artacağı yönünde ipuçlarını
vermektedir.
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Araştırma: Hürriyet Gazetesi Örneği
Problem Durumu
Teknolojik gelişmelerin içinde yaşadığımız bilgi ve
iletişim çağında çok hızlı bir şekilde ilerleme
göstermesi ile iletişim yöntemlerinin farklı kanallar
ve mecralar vasıtasıyla gerçekleştirilebilir olması
zaman içerisinde geleneksel gazeteciliğin haber ile
olan ilişkisinde farklılıklar meydana getirdi.
İnternetin özellikle 21. yüzyılın başlarından itibaren
oldukça geniş bir kitleye hitap etmesi, ucuz bir
maliyetle kolay erişilebilir olma gibi özellikleri yeni
medya araçları vasıtasıyla, bildiğimiz klasik
gazetecilik yöntemlerimden farklı olarak kişisel
gazetecilik deneyimleri ile ilgili bir takım
girişimlerin oluşmasını sağladı. İnternet gazeteciliği
başta olmak üzere yurttaş gazeteciliği, blog
sayfalarındaki ya da sosyal medya araçlarındaki
deneyimler gibi gazetecilik ‘uğraşları’ geleneksel
gazeteciliğin alışılagelmiş kalıplarının yıkılmasına
neden oldu. Haberin oluşturulma ve yapım süreci ile
okuyucuya ulaştırılması bakımından teknolojik
ilerlemeler paralelinde yeni medya araçlarının
etkilerinin oldukça büyük oranlarda olduğunu
söylememiz mümkündür. Diğer taraftan ise, halen
önemli ve etkili bir kitle iletişim aracı olan
geleneksel gazetecilik olarak adlandırdığımız basılı
gazetelerin, okuyucuya sundukları haberin içerik
yönünden kaynağının ne ölçüde yeni medya
araçlarına dayandırıldığı da üzerinde durulması
gereken önemli bir konu olarak değerlendirilmelidir.
Amaç
Bu çalışmada amaç, bir haftalık süre içerisinde
Hürriyet Gazetesi’nde yer alan haberlerin içerik
anlamında kaynağının ne ölçüde yeni medyaya
dayandırıldığının analiz edilmesidir.
Yöntem
Araştırmanın yukarıda belirtilen amacına yönelik
olarak, 06 Ağustos 2012 ile 12 Ağustos 2012
tarihleri arasındaki yedi günlük süre zarfında,
Türkiye’nin -tiraj sıralamasındaki yerinden de daha
önemli olarak değerlendirilmesi gereken- etkinlik
bakımından en üst sıradaki gazetesi olarak kabul
edebileceğimiz Hürriyet Gazetesi’nde yer alan
haberlerin [11] kaynağının içerik dikkate alınarak ne
ölçüde yeni medyaya dayandırıldığı üzerine bir
araştırma gerçekleştirilecek ve değerlendirmelerde
bulunulacaktır.

Bu çerçevede, 06 Ağustos 2012 ile 12 Ağustos 2012
tarihleri arasındaki yedi günün her biri için, içerik
anlamında kaynağı yeni medya araçlarına
dayandırılan tüm haberlerin sayfası ve başlığı
verilerek, haberin konusu hakkında açıklama
yapılacaktır.
Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Araştırma bulgularının yorumlaması yapılırken, 06
Ağustos 2012 ile 12 Ağustos 2012 tarihleri
arasındaki yedi günlük süre zarfında, gün bazında
ortaya çıkan haberlerin başlıkları ve konusunun ne
olduğu ile ilgili bilgi verilecektir.
6 Ağustos 2012 Pazartesi günü Hürriyet gazetesi 36
sayfa olarak basılmıştır ve 3 sayfasında yer alan 4
haberin içerik anlamında kaynağı yeni medyaya
dayandırılmıştır. Onbeşinci sayfada yer alan “Hacı
mı Şebiha mı” başlıklı ilk haber, Suriye’deki olaylar
ve iç karışıklıklar ile ilgili olarak Özgür Suriye
Ordusu tarafından Youtube’a yüklenen video ile
ilgili haberdir. Onbeşinci sayfada yer alan “İran
Ajansından inanılmaz iddia” başlıklı ikinci haber ise,
İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’ın internet
sitesinde manşete taşıdığı haber ile ilgili olarak
yapılan haberdir. Yirmiikinci sayfada yer alan
“Adına açılan Facebook hesabıyla dolandırdılar”
başlıklı haber, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın adına açılan
sahte Facebook hesabı ile ilgili haberdir.
Otuzüçüncü sayfada yer alan “Simao için kritik
hafta” başlıklı haber ise, BJK futbolcusu Simao’nun
Twitter hesabından yaptığı açıklama ile ilgili
haberdir.
7 Ağustos 2012 Salı günü Hürriyet gazetesi 40 sayfa
olarak basılmıştır ve 4 sayfasında yer alan 4 haberin
içerik anlamında
kaynağı
yeni
medyaya
dayandırılmıştır. Birinci sayfada yer alan “Flea’ye
Twitter’dan kız yok” başlıklı haber ile
otuzdokuzuncu sayfada yer alan “Neslihan aşkı
Twitter’ı salladı” başlıklı haber, müzik grubu Red
Hot Chili Peppers üyesi ‘Flea’ sahne adlı Michael
Peter Balzary’nin milli voleybolcu Neslihan
Darnel’e twitter’dan yazdığı platonik aşk ilanı ile
ilgili haberlerdir. Dokuzuncu sayfada yer alan
“Facebook’u bırakması isteniyor” başlıklı haber,
Facebook’un kurucu CEO’su Mark Zuckerberg’in
görevinden istifa etmesinin istenmesi ile ilgili
haberdir. Otuzaltıncı sayfada yer alan “Riera Türkçe
öğreniyor!” başlıklı haber ise, Galatasaray’ın
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İspanyol futbolcusu Riera’nın Twitter hesabından
yaptığı açıklama ile ilgili haberdir.
8 Ağustos 2012 Çarşamba günü Hürriyet gazetesi 38
sayfa olarak basılmıştır ve 4 sayfasında yer alan 4
haberin içerik anlamında kaynağı yeni medyaya
dayandırılmıştır. İkinci sayfada yer alan “Markette
bir güzel” başlıklı haber, Miss Turkey 2012 birincisi
Açalya Samyeli Danoğlu’nun, Miss World’de
Türkiye’yi
temsil
etmek
üzere
gittiği
Moğolistan’daki maceralarını Facebook üzerinden
duyurmaya devam ettiği ile ilgili haberdir. Yirminci
sayfada yer alan “Böyle giderse sıra Türkiye’de”
başlıklı haber ise, İran Genelkurmay Başkanı
Tümgeneral
Firuzabadi’nin,
İran
Devrim
Muhafızları internet sitesinden yaptığı açıklama ile
ilgili haberdir. Yirmi üçüncü sayfada yer alan
“Putin’i çıldırtan öpücük” başlıklı haber, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valaam
Manastırı’nı ziyareti sırasında çekilen birkaç
dakikalık videonun Youtube’a sızdırılması ile ilgili
haberdir. Otuzdördüncü sayfada yer alan “Murray
madalyaları kaptırdı” başlıklı haber ise, İskoç tenisçi
Andy Murray’in köpeği Maggie May’in
Twitter’ından paylaştığı fotoğraf ile ilgili haberdir.
9 Ağustos 2012 Perşembe günü Hürriyet gazetesi 46
sayfa olarak basılmıştır ve 6 sayfasında yer alan 7
haberin içerik anlamında kaynağı yeni medyaya
dayandırılmıştır. Sekizinci sayfada yer alan “Twitter
üzerinden Tyson’a ölüm tehdidi” başlıklı haber,
ABD’de eski boksör Myke Tyson’ın internet sosyal
paylaşım sitesi Twitter üzerinden gelen tehditler
nedeniyle New York polisine başvurması
ile ilgili haberdir. Dokuzuncu sayfada yer alan
“Kayıp 50 tablo MİT’de çıktı” başlıklı haber,
hurriyet.com.tr’nin haberine dayandırılarak Devlet
Resim ve Heykel Müzesi’nde kaybolan eserlerin bir
kısmının MİT’in duvarlarında olduğu ile ilgili
haberdir. Yirmibeşinci sayfada yer alan “MİT:
Görevimiz değil” başlıklı haber ise, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘MİT tarafından
teknik takip altındayız’ açıklamasının, MİT’in
internet sitesine konulan açıklama ile yalanlanması
ile ilgili haberdir. Yirmidokuzuncu sayfada yer alan
“Hicab’dan ilk görüntüler” başlıklı haber,
Suriye’den kaçan Başbakan Riyad Hicab’ın ilk
görüntülerinin Youtube’dan yayınlanması ile ilgili
haberdir. Kırkikinci sayfada yer alan “Melo:
14.25’de ordayım” başlıklı haber, Galatasaray’ın
Brezilyalı futbolcusu Melo’nun Twitter hesabından
yaptığı açıklama ile ilgili haberdir. Kırkdördüncü

sayfada yer alan “Tüm övgüler arkadaşım Kuyt’a”
başlıklı haber, Hollandalı futbolcu Wesley
Sneider’in arkadaşı Dirk Kuyt ile ilgili olarak
Twitter hesabından yaptığı açıklama ile ilgili
haberdir. Kırkdördüncü sayfada yer alan “Twitter
başlık önerisi” başlıklı ikinci haber ise, VasluiFenerbahçe maçı sonrası Twitter kullanıcılarından
gelen başlık önerileri ile ilgili haberdir.
10 Ağustos 2012 Cuma günü Hürriyet gazetesi 40
sayfa olarak basılmıştır ve 6 sayfasında yer alan 6
haberin içerik anlamında kaynağı yeni medyaya
dayandırılmıştır. Birinci sayfada yer alan ve yirminci
sayfada devam eden “Kanım feda” başlıklı haber,
İzmir Foça’daki hain terör saldırısının ardından Ege
Üniversitesi’nin Twitter’dan duyurduğu ve
hurriyet.com.tr’nin de manşet olarak verdiği haber
üzerine tüm Ege’nin seferber olması ile ilgili
haberdir. Ayrıca yine aynı haberde, ‘Herkese
teşekkür
ediyoruz’ alt
başlığı
ile
Ege
Üniversitesi’nin daha sonra yine Twitter üzerinden
yaptığı açıklama ile ilgili haber de yer almaktadır.
İkinci sayfada yer alan “İşte bu da Hülya farkı”
başlıklı haber, İbrahim Tatlıses’in Twitter
hesabından Hülya Avşar’a verdiği destek ile ilgili
haberdir. Ayrıca yine aynı haberde, ‘Babamı
kızdırmam’ alt başlığı ile İbrahim Tatlıses’in oğlu
İdo’nun Twitter hesabından yaptığı açıklama ile
ilgili haber de yer almaktadır. İkinci sayfada yer alan
“Kemal’den İngilizce tweet’ler” başlıklı bir diğer
haber ise, Ahu Yağtu-Cem Yılmaz çiftinin 2 Ağustos
2012 tarihinde doğan bebekleri Kemal için açılan
Twitter hesabından atılan tweet’ler ile ilgili haberdir.
Yedinci sayfada yer alan “Tahta göğüs ada
basınında” başlıklı haber, Yüksel Aytuğ’un yazısı
üzerine İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından,
www.hurriyet.com.tr’deki kadın yazarlardan ve
Twitter kullanıcılarından gelen tepkiler üzerine
yapılan haber ile ilgili haberdir. Yirminci sayfada yer
alan “Maddi destek sağlamış” başlıklı haber,
Jandarma Genel Komutanlığı’nın internet sitesinde
yayınlanan açıklama ile ilgili haberdir.
Yirmibeşinci sayfada yer alan “Nereden nereye!”
başlıklı haber ise, Uluslararası Para Fonu IMF’nin
eski başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın Twitter’da
yayımlanan bir fotoğrafı ile ilgili haberdir.
11 Ağustos 2012 Cumartesi günü Hürriyet gazetesi
44 sayfa olarak basılmıştır ve 3 sayfasında yer alan
5 haberin içerik anlamında kaynağı yeni medyaya
dayandırılmıştır. İkinci sayfada yer alan “Ferdi Baba
ne derse doğrudur” başlıklı haber, Gülben Ergen’in
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yeni single’ının Twitter’dan yayılması sonrası Ferdi
Tayfur’un isyanına Gülben Ergen’in verdiği yanıt ile
ilgili haberdir. İkinci sayfada yer alan “Bodrum’da
aile saadeti” başlıklı bir diğer haber, Demet Şenerİbrahim Kutluay çiftinin çocukları ile Bodrum’da
yaptıkları tatilin Özlem Kutluay tarafından çekilen
fotoğraflarının Instagram’da paylaşılması ile ilgili
haberdir. İkinci sayfada yer alan “Kamera arkası”
başlıklı üçüncü haber ise, Tarkan’ın Ozan
Çolakoğlu’nun albümü için seslendirdiği şarkıya
çekilen klibin kamera arkası görüntülerini Facebook
ve Twitter’daki adreslerinde yayınlaması ile ilgili
haberdir. Altıncı sayfada yer alan “Merve ve Betül’ü
Powell Gölü Yuttu” başlıklı haberin ‘Sergio
bilgisayarımı çaldı’ alt başlıklı haberi, yaz aylarını
ABD’de çalışarak geçiren Betül Eryıldırım ve Merve
Tokel’in yüzmeye gittikleri Powell Gölü’nde can
vermelerinin ardından, daha önceden Merve
Tokel’in 23 Temmuz gecesi Facebook hesabında,
Sergio Warnick isimli bir kişinin dizüstü
bilgisayarını çaldığını yazması ile ilgili haberdir.
Kırkıncı sayfada yer alan “Kaptan, Burak’ı öyle
mutlu etti ki” başlıklı haber ise, Galatasaray’lı
futbolcu Burak Yılmaz’ın mutluluğunu Twitter’da
takipçileriyle paylaştığı ile ilgili haberdir.
12 Ağustos 2012 Pazar günü Hürriyet gazetesi 42
sayfa olarak basılmıştır ve 3 sayfasında yer alan 4
haberin içerik anlamında kaynağı yeni medyaya
dayandırılmıştır. Yedinci sayfada yer alan “Üstsüz
milyarder” başlıklı haber, Facebook’un kurucusu
Mark Zuckerberg’in üstsüz fotoğraflarının ilk olarak
fotoğraf paylaşım servisi Imgur’da yayınlanması ile
ilgili haberdir. Onikinci sayfada yer alan “Arama
motoru rekabeti İstanbul’dan başladı” başlıklı haber,
Rus arama motoru Yandex’in Google’a açtığı
rekabet savaşının ilk cephesini Türkiye olarak
belirlemesi ile ilgili haberdir. Onikinci sayfada yer
alan “Facebook’u Türkçe’ye çevirdi yoğun mesai
istifa ettirdi” başlıklı ikinci haber ise, dünyanın önde
gelen sosyal paylaşım sitesi Facebook’un ilk Türk
kadın çalışanı olan Selena Çelik’in istifa edip
Türkiye dönmesi ile ilgili haberdir. Son olarak
kırkbirinci sayfada yer alan “Felipe Melo, Moussa
Sow ve Miroslav Stoch zirvede” başlıklı haber ise,
Transfermarkt internet sitesi verilerine göre
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kadrosundaki
oyuncuların toplam piyasa değerleri ile ilgili
haberdir.

Sonuç
İletişim araçlarında ve teknolojide yaşanan
değişimler ve gelişmeler zaman içerisinde birçok
farklı alanda farklı uygulamaların ortaya konulması
zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bilhassa
internet ve internet bağlı yeni medya ve iletişim
teknolojilerinin hem bireysel hem de kurumsal
olarak toplumun tüm katmanlarını önemli ölçüde
etkilemesine bağlı olarak, her alanda önemli
değişikliklerin yaşandığı görülmektedir.
Yeni medya araçlarının etkilerine bağlı olarak
önemli değişikliklerin yaşandığı alanlardan biri de
gazeteciliktir. Özellikle haberin oluşturulma süreci
ile haber değeri ve haber kavramı olarak
baktığımızda, gazetecilik ile haber arasında olan
‘sıkı’ ilişkinin çağın gerektirdiği değişimler
çerçevesinde yeni medya ve iletişim teknolojilerinin
kendi ‘kuralları’ ve özellikleri çerçevesinde önemli
değişikliklere uğradığını söyleyebiliriz.
Geleneksel gazetecilik olarak adlandırdığımız basılı
gazetelerin en temel işlevlerinden biri olan kamuoyu
oluşturmak çerçevesinde, haber yayınına ilişkin
olarak, haberlerin kaynağı ve içerik bakımından
basılı gazeteler, yeni medya araçlarına ve yeni
medya araçları kaynaklı ortaya çıkan haberlere
sayfalarında yer vermektedirler.
Bu çerçevede, çalışmanın araştırma kısmına ilişkin
olarak, 06 Ağustos 2012 ile 12 Ağustos 2012
tarihlerindeki bir haftalık süre içerisinde Hürriyet
Gazetesi’nde yer alan haberlerin kaynağının içerik
dikkate alınarak ne ölçüde yeni medyaya
dayandırıldığı
üzerine
bir
araştırma
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, reklam ve
seri ilan hacmi bakımından Türkiye’nin tartışmasız
bir numaralı gazetesi olan Hürriyet’in -sayfa sayısı
bakımından neredeyse yarısına yakın bölümünü
reklam ve seri ilan oluşturmaktadır- ortalama olarak
kırk sayfa ile yayınlandığı ve yine ortalama olarak da
her gazetede 80 ila 110 arası haberin bulunduğu
gözlemlenmiştir.
Araştırma kapsamına giren tarihler içerisinde,
gazetenin yayınlandığı her gün ortalama olarak 4-7
arası haberin içerik anlamında kaynağı yeni
medyaya
dayandırılmıştır.
Yeni
medyaya
dayandırılan bu haberler içerisinde, öncelikli olarak
sosyal paylaşım sitelerinden Twitter ön plana
çıkmaktadır. Bir haftalık süre içerisinde içerik
anlamında kaynağı yeni medyaya dayandırılarak
yapılan 34 haberin yarısı olan 17 tanesi Twitter
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kaynaklı olarak oluşturulmuştur. Daha sonra ise
sırasıyla internet siteleri, Facebook ve Youtube ile
Instagram ve Imgur gibi fotoğraf paylaşım siteleri
gelmektedir.
Sonuç olarak, gelişen teknolojiler ve içinde
yaşadığımız bilgi ve iletişim çağı, birçok alanda
olduğu gibi gazetecilik alanında da etkiler ve
değişimler yaratmıştır. Özellikle yeni medya
araçlarına bağlı olarak oluşturulan haberler son
dönemlerde gazete sayfalarında belirli ölçülerde yer
almaktadır. Bu çalışmada yapılan araştırmada da
görüleceği gibi, yeni medya kaynaklı yer alan
haberlerin yarısından fazlası özellikle genç nüfusun
kullanım ve etki alanında olan sosyal paylaşım
siteleri merkezli olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle, internet-sosyal medya-sosyal paylaşım
siteleri bağlamında düşündüğümüzde, gazetecilik
mesleğinin en temel özelliklerinden olan etik
kurallara bağlılık ve doğruluk ilkelerinden kesinlikle
taviz vermeden, gazetecilik-haber ilişkisini
yeniçağın şartlarına uygun olarak sistematize
etmemiz gerekmektedir.
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310-319). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
[6] Kılıç, D. (2008). “Medya Haber Öykülerini Nasıl
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Çerçevelenmesi.” Cangöz, İncilay (Ed.) içinde,
Uygun Adım Medya-Bir Bilinç Körleşmesi. Ankara:
Ayraç Kitabevi Yayınları.
[7] Girgin, A. (2005). Haber Yazmak. 3. Baskı.
İstanbul: Der Yayınları.
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Yaşam Günlüğü (CARPE) Uygulamaları ve Yaşam
Deneyimleri Yönetimi İçin Bir Bilgi Mimarisi
Mehmet Emin Mutlu
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi,
Eskişehir memutlu@anadolu.edu.tr

Özet: Yaşam günlükleri bireyin her anının sürekli ya da süreksiz olarak kaydedilmesini sağlayan mobil
sistemlerdir. Kaydetme ses, resim veya video ya da çeşitli algılayıcılardan elde edilen veriler şeklinde olabilir. Bu
çalışmada yaşam günlüğü yaklaşımından yararlanarak ve yaşam deneyimi tanımından yola çıkarak bir yaşam
deneyimleri yönetimi çerçevesi önerilmiş, bu çerçeveye yönelik bir bilgi mimarisi oluşturulmuş ve çerçevenin
uygulanabilirliğini test etmek amacıyla bir prototip yazılım geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılımın yaşam
deneyimleri yönetimi çerçevesinin uygulanması için yeterli olduğu görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Yaşam Günlüğü; Kişisel Deneyimlerin Kaydedilmesi, Arşivlenmesi ve Erişilmesi; Yaşam
Deneyimleri Yönetimi; Kişisel Bilgi Yönetimi
Abstract: Lifelogs typically the mobile systems in order to capture entire lives of individuals continuous or
discontinuous, Capturing can be in form of audio, picture or video, or data obtained from various sensors. In this
study, make use of life-logging approach and definition of the life experience, proposed a life experiences
management framework, created the information architecture for this framework, and a prototype software has
been developed in order to test the applicability of the framework. The prototype software developed for the
implementation of the life experiences management framework were found to be adequate.

Giriş
Bireylerin tüm yaşamının dijital olarak kaydedilmesi
düşüncesinin kökeni Vannevar Bush’un 1945
yılındaki Memex adını verdiği ve bireyin tüm
belgelerinin otomatik olarak kaydedildiği, otomatik
olarak resimlerin çekildiği, çevredeki seslerin
kaydedildiği ve daha sonra bu bilgilere kolayca ve
hızlı biçimde erişilebildiği bir sistem önerisine kadar
gitmektedir [1].
Bu alandaki güncel çalışmalar giyilebilir
bilgisayarlar ve mobil bilgisayarların ortaya çıkışıyla
başlamıştır. Steve Mann’ın giyilebilir bilgisayar
denemeleri 80’li yıllarda başlamış ve 90’lı yıllarda
gelişme kaydetmiştir. Başlangıçta başa takılan ağır
ve taşınması zor ekran ve kameralarla başlayan bu
deneyler günümüzde bir gözlük büyüklüğündeki
kameralara indirgenebilmiştir [2]. Bireylerin
yaşamlarını kaydetme işlemine yaşam günlüğü adı
verilmiş [3] ve bu alandaki çalışmalar CARPE
(Continuously/Capture, Archival, Retrival of
Personal Experiences) adıyla kavramlaştırılmıştır
[4].

Yaşam günlüğü araştırmalarına yönelik önemli
eleştiriler de ortaya çıkmıştır. Örneğin DARPA
tarafından başlatılan Lifelog isimli projede kişiye ait
tüm dijital bilgilerin kaydedilmesiyle ilgili araştırma
yapılması amaçlanmıştır. Bu proje kişisel bilginin
güvenliğini tehdit edeceği gerekçesiyle yoğun
eleştiriler almış ve 2004 yılında DARPA tarafından
durdurulmuştur [5].
Yaşam günlüğü araştırmaları Kişisel Bilgi Yönetimi
alanında çalışan araştırmacıların da ilgisini çekmiş
ve PIM çalıştaylarında kişisel bilgi yönetimi ile
yaşam günlüğü ilişkilendirilmeye çalışılmıştır [6].
Microsoft’un geliştirdiği ve boyuna takılan
SenseCam isimli kamera ile gün boyunca belirli
aralıklarla fotoğraf çekilmekte ve arşivlenmektedir.
Kişiler bu kamerayı kullanarak günde 2000-3000
fotoğrafı kaydedebilmektedir [7]. Gordon Bell
MyLifeBits isimli projesinde bu kamerayı da
kullanarak belirli bir süreyle günlük yaşamındaki
gördüğü, yazdığı, okuduğu ve duyduğu bütün
bilgileri kaydedebilmiştir. Kaydedilen bilgiler
arasında gazete ve dergiler, kitaplar, kartlar, CD’ler,
mektuplar, notlar, makaleler, fotoğraflar, resimler,
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sunular, ev videoları, videoya alınmış dersler, ses
kayıtları, telefon görüşmeleri, sohbet mesajları,
televizyon ve radyo kayıtları bulunmaktadır [8].
SenseCam kamerası kullanarak yaşam günlüğü
oluşturmak ve yönetmek amacıyla çok sayıda
çalışma gerçekleştirilmiştir [9].
Günümüzde Google tarafından geliştirilen Google
Glass projesi video ve ses kaydı yapabilen gözlük
biçiminde bir ekran barındırmaktadır ve ürün olarak
piyasa
çıktıktan
sonra
yaşam
günlüğü
uygulamalarında kullanılması gündeme gelecektir
[10].
Yaşam günlüğü alanındaki bir diğer yaklaşımda ise
kişiye ait fiziksel ve biyolojik kayıtların sürekli
kaydedilmesi ele alınmaktadır. Bu çalışmalarda
fiziksel ve biyolojik bilgiler ile kamera ve
mikrofonla kaydedilen bilgiler aynı anda
kaydedilerek, kamera ve mikrofonla kaydedilen
bilginin hatırlanması ve erişilmesi için bağlamsal
bilgiler olarak kullanılmaktadır. Örneğin Aizawa vd.
tarafından 2004’de yapılan çalışmada bilgisayar,
mikrofon, kamera, telefon ve web tarayıcısından
gelen bilgilerin dışında beyin dalgaları, GPS verileri,
ivmeölçer ve jiroskop verileri de kaydedilmektedir
[11]. Rawassizadeh vd. tarafından 2012’de önerilen
mobil telefon tabanlı yaşam günlüğü uygulamasında
telefon, SMS, konum, ivme, ısı, yön, Blutooth (yakın
çevredeki aygıtlar) ve oryantasyon bilgileri
kaydedilmektedir [12]. Werkhoven tarafından
2005’de yapılan çalışmada bu bilgilere ek olarak
vücut hareketleri (jestler), terleme gibi duygusal
davranış indeksleri, kalp atışı, kan basıncı, rüzgâr
hızı ve yönü, nem, güneşin parlaklığı gibi veriler de
ele alınmaktadır [13]. Ryoo ve Bae ise 2007’de ek
olarak elektrokardiyogram ve kalp atışı değişkenliği
(stres çözümlemesi için) bilgilerini eklemektedir
[14].
Bireyin tüm yaşamının sürekli olarak ses, fotoğraf ve
video
biçiminde
kaydedilmesi
durumunda
kaydedilen bilgiye erişim önem kazanmaktadır.
Örneğin 70 yıl boyunca kaydedilecek bir yaşam
kaydının izlenmesi ve yorumlanması için bir 70 yıl
daha gerekecektir. Bu amaçla kayıtlara etkin erişim
sağlayan özetleme ve navigasyon teknikleri
geliştirilerek özellikle hafıza sorunu yaşayan kişilere
yardımcı olacak yaşam günlüğü araçları
tasarlanmıştır [15], [16], [17].
Kaydedilen
bilgilerin
otomatik
olarak
anlamlandırılması amacıyla çeşitli araştırmalar
yapılmıştır. Doherty ve Smeaton ardışık

görüntülerde oluşan farklılaşma ile yaşam günlüğü
verisini
olaylara
karşı
gelecek
şekilde
bölümleyebilmişlerdir [18]. Byrne vd. ise 2009’da
çok sayıda insan üzerinde yaptıkları istatistiksel bir
çalışmayla, SenseCam ile kaydedilen görüntülerde
araba sürme, bilgisayar kullanma, manzaraya bakma
vb. 27 farklı temel davranış/ortam bilgisi oluştuğunu
saptamışlardır [19].
Yaşam Deneyimleri Yönetimi
Yaşam Günlüğü Uygulamalarının Eleştirisi


Yaşam günlüğü uygulamaları tüm yaşamı
kapsadıklarını iddia etseler de uygulamada
sınırlı süre boyunca kullanılmaktadır ve
uygulama öncesindeki yaşam deneyimlerine ait
herhangi bir günlük kaydı bulunmamaktadır.

Uygulanabilir bir yaşam günlüğü önceki dönemlere
ya da kullanılmadığı dönemlere ait yaşam
deneyimlerini günlük kaydı düzeyinde olmasa bile
yorum düzeyinde manuel kaydetmeye olanak
sağlamalıdır.


Pratikte sürekli çalışan kamera kullanımı
başkalarının
izinsiz
fotoğraflarının
ve
videolarının çekilmesine yol açarak günümüzde
sorun yaratabilmektedir. Gelecekte ise izinsiz
çekim mümkün görülmemektedir.

Uygulanabilir bir yaşam günlüğü günlük kaydı
işleminin
manuel
olarak
başlatılması
ve
durdurulmasına olanak sağlamalıdır.


Deneyim
sadece
zaman
ve
konum
eksenlerindeki bir noktanın karşı geldiği
koordinatta oluşan bir olgu değil, çoğu durumda
daha sonradan anlamlandırdığımız kesikli
yaşam parçalarından da oluşabilmektedir.
Dolayısıyla
bilgisayar
tarafından
anlamlandırılması
mümkün
olmayan
deneyimler bulunmaktadır.

Uygulanabilir bir yaşam günlüğü soyut deneyimlere
ait kayıtların da manuel olarak oluşturulmasına
olanak sağlamalıdır.


Tüm
algılayıcılardan
gelen
bilgilerin
kaydedilmesi gerekli olabilir ama yeterli
değildir. Önerilen yaklaşımlarla yaşam
günlükleri yaşantımızı yönetmek amacıyla
kullanılmaktan daha çok sadece hatırlatıcı
olarak kullanılabilirler. Yaşamımızı yönetmek
amacıyla daha anlamlı bilgilere gereksinim
duyulur.
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Önerilen yaşam günlüğü yaklaşımları daha soyut
bilgilerin girilebileceği bir kayıt sisteminin
hatırlatma işlevini üstlenmiş bir yardımcı bileşeni
olarak kullanılabilir.


Yaşam günlüğü kişinin fiziksel/biyolojik
davranışlarına ve çevresine ait ayrıntılı bir
veritabanı içermesine rağmen bu verilerin
anlamlandırılması
için
ek
çalışma
gerekmektedir.

Örneğin yerlere ait günlük kayıtlarında bu yerlerin
yaşanan yerler, ziyaret edilen yerler, çalışılan yerler,
gidilen okullar vb. olduğuna ait semantik bilgilerin
elle girilmesi gerekir.


Yaşam günlüğü ile stres vb. günlük kayıtlarının
tutabilmesine rağmen duyguların kaydı
mümkün olmamaktadır.

Kişi duygularına ait kayıtları bağımsız olarak
girebilmelidir.

isteyen
sağlıklı
kullanıcılar
tarafından
kullanılagelmektedir. Biz bu çalışmada yaşam
günlüğü yaklaşımını kişinin yaşam deneyimlerini
yönetmesi için kullanabileceği bir kayıt sistemi
olarak ele alacağız. Yaşam deneyimlerinin yönetimi
sürecini ağırlıklı olarak yaşam deneyimlerinin
planlanması, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi
olarak ele alıyoruz.
Kaydedilmiş
deneyimlerin
geleceğimizi
biçimlendirmek amacıyla kullanılması için geçmiş
deneyimlerimizi değerlendirebilmemiz gerekmektedir. Değerlendirme her seferinde başlangıçtan
günümüze kadar olan dönemi kapsar. Her
değerlendirme
önceki
değerlendirmelerin
güncellenmesini sağlar. İşlem sırasında yaşam
günlüğünün nesnel verilerinden yararlanılmasına
rağmen bu öznel bir değerlendirmedir.

Görüntü tanıma, yüz tanıma, ses tanıma vb.
çalışmalar gelecek vaat etse de şu anda bu ilişkilerin
manuel olarak girilmesi gerekir.

Geçmişimizi değerlendirerek geleceğimize yön
verebilmemiz için planlamanın her seferinde bu
günden yaşam sonuna kadar olan süre için yapılması
gerekmektedir. Her planlama önceki planların
güncellenmesini
sağlar.
Planlama
işlemi
beklentilerimizle, heveslerimizle, dış dünyaya ait
bilgilerle vb. yaşam günlüğünün kaydetmediği
bilgilerden yoğun biçimde etkilenir.



Yaşam Deneyimlerinin Kaydedilmesi



Yaşam günlüğü varlıklar ve olgular arasında
kendiliğinden bağlantılar kuramamaktadır.

Yaşam örgüsü çok sayıda girdi listesinin kendi
aralarında oluşturduğu ağları barındırır. Örneğin
bir kişiye ait girdi, bu kişiyle ilişkilendirilen
yerler, olaylar, duygular vb. zamana dağılmış
çok sayıda başka girdinin bir parçası
durumundadır.

Bu ağların oluşturulabilmesi için karmaşık veri
yapılarına gereksinim vardır.


Yaşam günlüğü tanımı gereği bir günlük bilgisi
kaydetme (logging) işlemidir. Kaydedilen
bilginin hangi amaçla kullanılacağı büyük
ölçüde kapsam dışında kalmaktadır.

Kayıtlı
bilginin
bir
amaç
doğrultusunda
çözümlenebilmesi için altta yaşam günlüğünün
bulunduğu ve üst katmanda da amaçlanan kullanım
sisteminin bulunduğu iki katmanlı bir yapı
gerektirmektedir.
Yaşam Deneyimlerinin
Planlanması

Değerlendirilmesi

ve

Yaşam günlüğü uygulamaları hafıza sorunu
yaşayanlar, sağlık sorunlarının yakından izlenmesi
gereken kişiler, ya da geçmiş bilgilerine erişmek

2012’de Kişisel deneyimlerin yönetimini ele alan
Teraoka kişisel deneyimlerin birey ya da grup olarak
bize bilgi, görüş ya da beceri kazandıran olay ya da
etkinliklerin kümesinden oluştuğunu ifade ederek;
yaşam günlüğü alanında çalışan yazarların etkinliği
veri, kayıt, enformasyon, günlük kaydı, davranış ve
deneyim
kavramlarıyla
karıştırdıklarını
söylemektedir. Bu sorunu gidermek amacıyla üç
katmanlı bir tanımlama yapmış ve en altta günlük
kaydı, ortada etkinlik bilgisi ve üstte de olay
(episode) bilgisinin yer aldığı bir yapı önermiştir
[20]:
“Günlük kayıtları bilgi kaynaklarından yakalanan ve
saklanan ham verilerdir. Çoğu dijital tarama günlük
kaydı seviyesindeki veriler üzerinde yapılır. Bir
etkinlik ise gerçek bir eylemi gösterir. Tabi ki
kullanıcının gerçek eylemlerini günlük kaydı
düzeyindeki verilerden anlamak zordur. Örneğin,
bir dijital fotoğraf, çekildiği tarih, büyüklük ve
formatına ait verilerle birlikte saklanır. Fakat gerçek
eylem “bir kek yeme” iken, veriler bize sadece “bir
fotoğraf çekildi” bilgisini verir. Yaşam günlüğü
araştırmalarının çoğu günlük kaydı düzeyindeki
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verileri dikkate alır. Bu nedenle gerçek eylemlerle
kaydedilen eylemler arasında, aynı olmadıklarından
dolayı, bir ayrım yapmak zorundayız. Bir olay
(episode) etkinliklerin kümesi (diğer bir deyişle
deneyim) ile duyguları ve bağlam bilgisini içerir.”
[20].



Deneyimlerimiz fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhani,
dini, sosyal ya da sanal deneyimler olabilir. Diğer
taraftan deneyimlerimiz birinci el, ikinci ya da
üçüncü el deneyimler olabilmektedir [21].



Yaşama ait bir deneyimin kaydedilmesi; deneyimi
tetikleyen varlığa, olaya ya da etkinliğe ait bilgi,
görüş ve becerilerimizin kayda alınmasıdır. Burada
varlık ve etkinliğe ait nesnel bilgilerin yanı sıra
yorum, anı, duygu, düşünce vb. öznel bilgilerin
kaydı da önem kazanmaktadır. Bu öznel bilgiler
varlık ya da etkinliğin bizimle ilgisini kurmakta,
deneyimimizi şekillendirmekte ve kaydedilmiş olan
bu anı daha sonra anlamlandırmak ve
değerlendirmek
için
gerekli
bağlamları
tanımlamamıza olanak sağlamaktadır.



Yaşam Deneyimlerinin
Çerçeve Önerisi

Yönetimi

İçin

Bir

Kişisel bilgi yönetimi alanındaki yaklaşımlardan
yararlanılarak yaşam deneyimlerini kaydetmeye
yönelik uygulanabilir "Yaşam Deneyimleri
Yönetimi Çerçevesi – Başlangıç Sürümü” isimli bir
başlangıç çerçevesi ve bu çerçeveye dayalı bir bilgi
mimarisi oluşturulmuştur. Çerçevenin taslak
çalışmaları Mutlu tarafından 2012’de tartışılmıştır
[22]. Önerdiğimiz çerçeve yaşam boyunca yaşam
deneyimlerinin planlanması,
yaşanması,
kaydedilmesi ve değerlendirilmesi döngüsünden
oluşmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1: Yaşam Deneyimleri Yönetimi Çerçevesi –
Başlangıç Sürümü

Yaşam deneyiminin gerçekleşmesi: yaşam
deneyimleri ardışık ya da değişik zamanlarda ve
yerlerde gerçekleşen etkinliklerden oluşabilir.
Günlük rutinlerin dışındaki yaşam deneyimleri
çoğu durumda planlanmadan, kendiliğinden
gerçekleşir ve kişi o anda ya da sonraları bu
deneyimin farkına varabilir. Ya da bir etkinlik
ya da nesnenin devam etmekte olan bir başka
yaşam deneyiminin parçası olduğu fark
edilebilir.
Deneyim bilgisinin kaydedilmesi: kişi yaşam
deneyimine ait günlük kayıtlarını mobil cihazı
ile o anda kaydedebilir. Bunlar o etkinliğe/olaya
ve varlıklara ait ses, görüntü, video, konum,
belge, vb. olabilir. Verilerin kaydı esnasında ya
da sonrasında kişi deneyime ait yorum, düşünce,
duygu, anı, vb. yapılandırılmamış bilgileri de
manuel olarak kaydederek, deneyime ait bilgi
kaydını gerçekleştirir. Aradan uzun süre
geçtikten sonra kişi geriye dönerek bu deneyime
ait ek bilgi girişi yapabilir.
Yaşam deneyiminin değerlendirilmesi: kişinin
geleceğini biçimlendirmesi için geçmişini
değerlendirmesi gereklidir. Değerlendirme
daima o başlangıçtan o ana kadar olan zamanı
kapsar. Değerlendirmenin amacı gelecekle ilgili
planlarını
güncelleyecek
çıkarımlarda
bulunmaktır. Kullanılan temel yöntem, yaşam
örgüsüne ait kaydedilmiş girdilerin oluşturduğu
ağlarda gezinerek geçmiş deneyimlere ait bilgi,
görüş ve becerileri tartmak ve bunlara ait yorum
ve düşünceleri gözden geçirmektir.

Bilgi Mimarisi
Projede evrimsel yöntem uygulanmasına karar
verilmiş ve başlangıç sürümüne ait bilgi mimarisi
kullanılarak hazırlanan yazılımla yapılacak
deneylerle çerçevenin ve bilgi mimarisinin sürekli
olarak evrimleşmesi öngörülmüştür. Önerilen
başlangıç çerçevesinde, yaşam deneyimi tanımından
yola çıkarak, bireylerin yaşam deneyimlerine ait
varlık ve etkinliklerin birer liste olarak kaydının
tutulabileceği varsayılmaktadır.
Çerçevenin başlangıç sürümünde; kişilerin varlığını
bildiği diğer kişiler, kişilerin çevresindeki nesneler,
kişinin sahip olduğunu düşündüğü özellikler, kişinin
anı, günlük ve yorumlarını aldığı notlar, kişilerin
yaşadığı, ziyaret ettiği ya da bildiği yerler, kişilerin
duyguları ve kişilerin sorunları kişilerin varlık
listelerini oluşturmaktadır.
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Kişilerin yaşadığı ya da etkilendiği olaylar, kişilerin
gerçekleştirmek istediği etkinlikler, kişilerin
sorumlulukları ve görevleri, kişilerin yaşamdan
beklentileri ve kendilerine belirledikleri amaçlar,
belirli bir anda yapmayı planladığı işler,
başkalarıyla bir araya gelerek gerçekleştirdiği
etkinlikler ve kendisine ait tanımlayabildiği
davranışları ise etkinlik listelerini oluşturmaktadır.
Başlangıç çerçevesinde önerilen varlık ve etkinlik
listelerini oluşturmak için gerekli bilgi yapısının;
"tanımlayıcı alanlar", "konum bilgisi taşıyan
alanlar", "zaman bilgisi taşıyan alanlar" ve "içerik
bilgisi taşıyan alanlar" olmak üzere dört grupta
toplanmış
20-30
alanla
oluşturulabildiği
görülmüştür (Tablo 1).
Tanımlayıcı
Alanlar
Title
Subtitle
Description
Priority
Type
Category
…

İçerik Bilgisi
Textual Content
ImagePath
AudioPath
VideoPath
DocumentPath
…

Zaman
Bilgisi
Due Date
Start Date
Finish Date
Reminder
Done
Change
Date
Creation
Date
…

Konum
Bilgisi
Location
MapPath
…

Tablo 1: Veri alanları
Bu temel alanlar kullanılarak gereksinim duyulan
listelere ait şablonlar hazırlanabilir. Örneğin “Place
List” şablonunda “Title”, “Content”, “ImagePath”,
“VideoPath”, “AudioPath”, “Category”, “Change
Date”, “Creation Date”, “Location” ve “MapPath”
alanlarının bulunması yeterli olacaktır. Kullanıcılar
önceden tanımlanmış olan şablonlardan yararlanarak
gereksinim duydukları listeleri oluşturabilirler.
Örneğin “Place List” şablonu kullanılarak
“Yaşadığım Şehirler”, “Çalıştığım İşyerleri”,
“Okullarım”, “Ziyaret Ettiğim Şehirler”, “Sık
Gittiğim Yerler” gibi çok sayıda liste oluşturup, bu
listelere öğeler ekleyebilirler.
Bu mimariye uygun olarak hazırlanmış bir uygulama
ile kullanıcılar mobil aygıtların GPS özelliğini
kullanarak hareketlerini (konum bilgilerini) canlı ya
da aralıklı olarak kaydedebilirler. Ayrıca ses kaydı
ve
fotoğraf/video
çekimi
içeren
girdiler
oluşturabilirler. Daha sonra bu kayıtları inceleyerek
zaman, mekân ve içerik çözümlemesi yapabilirler.
Başlangıç çerçevesi ve bilgi mimarisini bir yazılım
halinde uygulamaya koyarken süreci basitleştirmek
ve kolay yönetebilmek için kullanıcıların yaşam

deneyimlerine ait kayıtları "manuel" olarak
ekleyebilecekleri bir tasarım gerçekleştirilmiştir.
Deneyim kazanıldıkça kayıt sürecinin daha kullanıcı
dostu yöntemlerle gerçekleştirilmesi için yazılımda
geliştirme yapılması öngörülmüştür.
Çerçevenin Uygulanması
Yaşam Deneyimleri Yönetimi Çerçevesi – Başlangıç
Sürümü'nü uygulamak amacıyla AllMyListsMetro
(Yaşam Deneyimleri Kaydedici) yazılımı prototip
olarak geliştirildi [23]. AllMyListsMetro yazılımı
Windows 8 Metro Application Development
altyapısı kullanılarak ve SplitPage şablonundan
yararlanılarak geliştirilmiştir. Yazılımın
Windows 8 kurulu tablet ve masaüstü bilgisayarlarda
Windows Store’dan indirilerek kullanılması
öngörülmüştür.
AllMyListsMetro'nun bu sürümünde kullanıcılar
kendilerine sunulan 15 farklı şablondan birisini
seçerek bir liste oluşturabilirler ve bu listeye şablona
uygun yapıda öğeler ekleyebilirler. Bu şablonlar
kişisel bilgi yönetiminin temel gereksinimlerinden
serbestçe türetilmiştir.
Yazılımda kullanıcıya "Standart List", "ToDo List",
"Task List", "Note List", "People List", "Event List",
"Place List", "Issue List", "Appointment List",
"Meeting List", "Asset List", "Behaviour List",
"Feeling List", "Goal List" ve "Feature List" liste
şablonları sunulmaktadır.
Kullanıcılar bu hazır liste şablonlarını kullanarak
kişisel bilgi yönetimi için gerekli olabilecek sınırsız
liste oluşturabilirler. Listelere metin, resim, ses,
video, konum, kişi, belge gibi çok çeşitli bilgi türünü
kaydedebilirler.
Prototipin Genel İşlevleri
Geliştirilen prototipte kullanıcılar tüm listelerini
barındıracak bir AML belgesi oluştururlar. Bir AML
belgesinde
hazır
şablonlardan
yararlanarak
gereksinim duyulan listeler oluşturulabilir, bu
listeler daha sonra silinebilir ya da tekrar
düzenlenebilir (Şekil 2). Bir liste üzerinde
çalışılmaya başlandığında, bu listeye şablondaki alan
yapısına uygun olarak öğeler eklenebilir, eklenmiş
öğeler silinebilir ya da düzenlenebilir. Uygulama
içinden öğeler başka kullanıcılara mail ile
gönderilebilir, bütün AML belgesi üzerinde
alanlarındaki değerlere göre öğeler aranabilir,
bilgisayarın
“Contact”
listesindeki
kişiler
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oluşturulacak bir “Kişiler” listesine aktarılabilir,
listeler ve öğeler yazdırılabilir, uygulamanın çalıştığı
bilgisayarın GPS’inden yararlanarak konum bilgisi
alınabilir. Ayrıca öğelerin “image”, “audio” ve
“video” alanlarına bilgisayarın kitaplıklarından
dosyalar eklenebileceği gibi bilgisayarın mikrofon
ve kamerasından yararlanarak ses, görüntü ve video
kaydedilebilir.



Özellik listeleri (hobiler, başarılar, beceriler,
sorunlar, öncelikler…)

Bir başlangıç noktası olması amacıyla burada yedi
temel liste grubu önerilmiştir. Bireyler bu grupları
kendi
alışkanlıkları
doğrultusunda
tekrar
düzenleyebilirler. Yaşam deneyimleri yönetimi
aşamasındaki döngü gerçekleştirildikçe yukarıdaki
bilgi tabanı zenginleşecektir.

Şekil 2: Listeler ekranı
Şekil 3: Olay listesi örneği
Yaşam Deneyimleri Kaydedici Yazılımının Önerilen
Kullanımı
Kullanıcıların bu prototipi kullanarak yaşam
deneyimlerini yönetmeye başlamadan önce yaşam
deneyimlerine ait bir başlangıç bilgi tabanını
oluşturmaları gerekmektedir.
Yaşam deneyimlerine ait bir başlangıç bilgi
tabanının oluşturulması: Kullanıcının geçmiş yaşam
deneyimlerine ait kayıtları barındırabilecek bir bilgi
taban ı oluşturması amacıyla kişiler, yerler, olaylar,
davranışlar, duygular, varlıklar ve özelliklere ait
uygun listelerin yaratılması ve bu listelere
kullanıcının hatırlayabildiği bütün öğelerin ve bu
öğelere ilişkin yorumların girilmesi gerekmektedir:










Kişi listeleri (aile üyeleri, arkadaşlar, işyeri
kişileri, okul kişileri, …)
Yer listeleri (yaşanan yerler, ziyaret edilen
yerler, çalışılan yerler, okullar, tatil yapılan
yerler …)
Olay listeleri (eğitim olayları, sağlık olayları,
aile olayları, iş yaşamı olayları, anılar,
günlükler…)
Davranış listeleri (alışkanlıklar, rutinler,
kültürel davranışlar, …)
Duygu
listeleri
(mutluluklar,
kaygılar,
pişmanlıklar, …)
Varlık listeleri (nesneler, mülkler, kültürel
varlıklar, …)

Şekil 4: Olay listesi öğesi örneği
Geliştirilen yazılımın önerilen temel kullanım
biçimi, kişinin bir yaşam deneyimine ait en uygun
listelere bir ya da daha çok öğe girmesi şeklindedir.
Örneğin kullanıcı çıkmış olduğu bir tatile ait
deneyim kaydı oluşturmak istemektedir. Bu amaçla
“Event List” şablonu ile oluşturulmuş “Tatiller”
listesine bir öğe ekleyebilir. “Place List” şablonu ile
oluşturduğu “Gidilen Yerler” listesine tatil yeri
hakkında bir kayıt ekleyebilir. Tatilde tanıştığı bir
kişiye ait kaydı “People List” şablonu ile
oluşturulmuş “Kişiler” listesine ekleyebilir. Tatile
birlikte gittiği kişilerle ilgili olarak bu kişilerin daha
önce oluşturulmuş kayıtlarına ek bilgi ve yorumlar
ekleyebilir. Tatile ait fotoğraf ve videoları bu
listelere ya da özel oluşturulmuş başka listelere
ekleyebilir. Böylece bir deneyime ait çok sayıda
bağlamsal kayıt oluşturmuş olur. Herhangi bir
aramada sonuç olarak bu tatile ait değişik listelere
dağılmış çok sayıda kayıt gelecektir. Zaman içinde

inet-tr’12 17. Türkiye’de İnternet Konferansı
7-9 Kasım 2012, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Eskişehir

kayıtların çoğalmasıyla yaşam
karmaşık ağ yapıları oluşacaktır.

örgüsüne

ait

Yaşam Deneyimlerinin Yönetimi: Kullanıcılar
yukarıdaki başlangıç aşamasını tamamladıktan sonra
aşağıdaki
döngüyü
uygulayarak
yaşam
deneyimlerini yönetirler:
Planla: Yaşamla ile ilgili amaçlar, hedefler, görevler,
yapılacaklar, toplantılar ve randevuları belirle. Eğer
bu öğelerin girileceği listeler yoksa oluştur.
Uygula:
Planlanmış
yaşam
etkinliklerini
gerçekleştir. Planlanmamış yaşam etkinliklerine ait
içeriği kaydedebilmek amacıyla mobil cihazını
mümkün olduğunca yanında taşı.
Kaydet: Yaşam etkinlikleriyle ilgili kişiler, yerler,
olaylar, davranışlar, duygular, varlıklar ve
özelliklere ait öğeler oluştur ve kişisel deneyimlerine
ait bilgi tabanını zenginleştir.
Değerlendir: Yaşam deneyimlerini yorumlayarak
gelişimini değerlendir. Değerlendirme sonucunda
“Planla” aşamasındaki listeleri ve sorunlar,
duygular, özellikler, varlıklar, öncelikler gibi kişisel
deneyimlerine ait bilgi tabanını zenginleştir.
Bu bölümde önerilen kullanım biçimini uygulayarak
kullanıcılar yaşam deneyimlerini planlayabilir,
kaydedebilir ve değerlendirebilirler. Önerilen
çerçeve bir başlangıç çerçevesidir. Yaşam
deneyimlerinin yönetimi sürecinde yaşamın
karmaşık yapısının gereksinimleriyle karşılaşıldıkça
çerçevenin
genişletilmesi
gerekebilecektir.
Çerçevenin yeni sürümlerine eklenecek özellikler ve
işlevleri uygulanabilir kılmak amacıyla bilgi
mimarisine yeni alanların ve liste yapılarının
eklenmesi yeterli olacaktır.
4. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada yaşam günlüğü oluşturma yaklaşımları
incelenerek, çok yapılandırılmamış bir alan olan
yaşam deneyimlerinin yönetilmesi için bir çerçeve
geliştirilmiş, çerçevenin gereklerini yerine getirmek
amacıyla bir bilgi mimarisi tasarlanmış ve
çerçevenin uygulanabilirliğini test etmek amacıyla
bir yazılım geliştirilmiştir. Tasarımında önerilen
bilgi mimarisinin kullanıldığı AllMyListsMetro
isimli prototip yazılımın yaşam deneyimlerinin
planlanması, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi için
yeterli esnekliğe ve kullanılabilirliğe sahip olduğu
görülmüştür.

Önerilen çerçeveyi ve bilgi mimarisini bir prototip
yazılım halinde uygulamaya koyarken süreci
basitleştirmek ve kolay yönetebilmek için
kullanıcıların yaşam deneyimlerine ait kayıtları
"manuel" olarak ekleyebilecekleri bir tasarım
gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde değerlendirme
sistemi de bu aşamada “sezgisel” olarak
gerçekleştirilmektedir.
Veriler
bu
sürümde
AllMyListsMetro uygulamasına ait yerel klasörlerde
saklanmaktadır. Küçük bir düzenlemeyle verilerin
Microsoft SkyDrive, GoogleDrive ya da DropBox
gibi bulut depolama ortamlarında saklanarak değişik
bilgisayarlardan erişilmesi sağlanabilir.
Yazılımda
gerçekleştirilebilecek
bir
düzenlemeyle "Deneyim Kaydetmeye Başla" ve
"Deneyim
Kaydetmeyi
Durdur"
düğmeleri
eklenebilir ve arada geçen süre boyunca eklenmiş
bütün öğelere ilgili deneyime ait bir etiket bilgisi
kendiliğinden eklenebilir. Yazılımın Microsoft
SenseCam ve Google Glass cihazlarıyla
bütünleştirilmesi ve böylece sürekli yaşam günlüğü
kaydı gerçekleştiren bir yaşam deneyimleri yönetimi
uygulamasının geliştirilmesi için bir araştırma
projesi başlatılabilir.
Genel amaçlı olarak hazırlanmış olan Yaşam
Deneyimleri Kaydedici yazılımı eğitim, kişisel
gelişim, kişisel sağlık yönetimi, kişisel spor
yönetimi, kişisel araştırma yönetimi, yazılım projesi
geliştirme vb. özel alanlarda kullanılmak için
özelleştirilebilir. Örneğin, Yaşam Deneyimleri
Kaydedici yazılımı ile bir kişisel öğrenme ortamı
oluşturulması [24]; yaşam deneyimlerinin bir alt
grubu olan öğrenme deneyimlerinin yönetimi ve bu
işlevin kişisel öğrenme ortamı ile bütünleştirilmesi
[25] amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.
Diğer taraftan, önerilen çerçevenin geçerliliğinin
deneye dayalı olarak sınanması amacıyla prototip
yazılımın tamamlanıp dağıtılması ve kullanıcılar
üzerinde anket ve istatistiksel çalışmaların yapılması
gerekmektedir.
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Elektronik Haberleşme Sektöründe Veri Gizliliği
Düzenlemeleri
Güneş Koca, Ayhan Tözer
Özet: Elektronik haberleşmede yeni teknolojiler kullanıcılara pek çok imkan ve farklı uygulamaları sunarken, aynı
zamanda veri güvenliği ve gizliliği hususlarında daha önce öngörülmeyen risklerin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu çerçevede makale kapsamında elektronik haberleşme sektöründe veri gizliliği hususunda yapılan
hukuki düzenlemelere yer verilmektedir. İlk bölümde ilgili AB mevzuatı genel hatlarıyla değerlendirilmiş,
müteakiben de ülkemizde konuyla ilgili mevzuat ve yeni düzenleme çalışmaları ele alınmıştır. Çalışmada,
Türkiye’de veri gizliliği konusunda AB mevzuatının uygulanması sürecinin tamamlanmasının önemi
vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: AB Direktifleri, Elektronik Haberleşme, Veri Gizliliği, Veri Güvenliği.
Abstract: Electronic communications services over the digital networks open new possibilities for users but also
new risks for their personal data protection and privacy. In this context, related EU legislation is evaluated in
general terms in the first part, following with the evaluation of the situation in Turkey. In the study, it is emphasized
that like EC Member Countries Turkey also should make legal, regulatory and technical provisions in order to
protect rights and freedoms of natural persons and legitimate interests of persons.
Keywords: EU Directives, Electronic Communication, Data Privacy, Data Security.

Giriş
Elektronik haberleşme cihazları ile iletişimin gün
geçtikçe artmasıyla birlikte kişilere ait verilerin ticari
amaçlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda
kullanılması da artış göstermiştir. Elektronik
haberleşme hizmeti almak için yaptığımız abonelik
sözleşmelerinde adımızın, soyadımızın, vatandaşlık
numaramızın yer aldığı geçerli kimlik bilgilerimiz
gibi özel bilgiler abone olduğumuz işletmeciye
verilmektedir. Kişisel veri farklı sektörlerde farklı
Şekillerde tanımlanabilmekle birlikte en genel
biçimde “Belirli ya da kimliği belirlenebilir kişilere
ait bütün bilgiler” kişisel veri olarak tanımlanmakta
olup, bu bilgiler doğrudan kişinin kendisinden kendi
rızasıyla ve bilgisi dahilinde elde edilebildiği gibi
mevcut bir veri tabanından da elde edilebilmektedir.
Herhangi bir kayıt, başvuru, abonelik sırasında
vermiş olduğumuz bu bilgiler daha sonra başka
amaçlarla da kullanılabilmekte ya da üçüncü
kişilerle de paylaşılabilmektedir.
Özellikle
elektronik haberleşmenin1 yaygınlaşması ve
bilgisayar teknolojisindeki gelimeler bu verilerin
sadece ülke içerisinde değil tüm dünyada da hızla
yayılabilmesine imkan vermektedir. Bir ülkede
toplanan (kayıt altına alınan) bilgilerin diğer ülkelere

gitmesi ya da bir sektörde elde edilen bilgilerin diğer
sektörlerde de kullanılması bir diğer ifade ile kişisel
bilgilerin hem istihbarat amacıyla hem de ticari
amaçlarla artarak kullanımı bu alanda bir düzenleme
yapmayı gerekli hale getirmiştir.
Avrupa
Birliği
Elektronik
Haberleşme
Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve
Gizliliğinin Korunması
Elektronik haberleşme alanında mobil teknolojiler
gibi pek çok yeniliğin giderek artan oranlarda
kullanılması bu sektöre ilişkin özel düzenlemelerin
yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu
çerçevede Avrupa Birliği (AB)’nde elektronik
haberleşme sektörüne ilişkin olarak kişisel verilerin
işlenmesi ve gizliliğinin korunması hususunda ilk
spesifik (özel) düzenlemeyi Telekomünikasyon
Sektöründe kişisel Verilerin işlenmesi ve Gizliliğin
korunmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi‟nin 15 Aralık 1997 tarih ve 97/66/EC sayılı
Direktifi oluşturmuştur [1]. Söz konusu Direktif,
kişisel Verilerin işlenmesinde Bireylerin Korunması
ve Bu Verilerin Serbest Dolaşımına İlişkin Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi’nin 24 Ekim 1995 tarih ve
95/46/EC sayılı Direktifinde yer alan ilkeleri,
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telekomünikasyon sektörü için özel kurallar haline
getirmiŞtir [2]. 97/66/EC sayılı Direktifin piyasalar
ve
elektronik
haberleŞme
hizmetleri
teknolojilerindeki ilerlemelere uyumlu hale
getirilmesi amacıyla 2002 yılındaki düzenleyici
paket içerisinde elektronik haberleŞme sektörüne
iliŞkin
Elektronik
HaberleŞme
Sektöründe
Gizliliğin Korunması ve KiŞisel Bilgilerin
İŞlenmesine iliŞkin 12 Temmuz 2002 tarihli Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi‟nin 2002/58/EC sayılı
Direktifi yayımlanmıŞ (Veri Gizliliği Direktifi) [3]
ve 97/66/EC sayılı Direktif 31 Ekim 2003 tarihinden
geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Direktif ile birlik içerisindeki ülkelerden kişisel
bilgilerin gizliliğinin ve kişi mahremiyetinin
sağlanmasına ilişkin olarak temel hak ve özgürlükler
çerçevesinde koruma sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu alandaki koruma ve verilerin kullanıcıların
kişisel
istemleri
dışında
kullanılmasının
engellenmesi, aynı zamanda, bilgi ekonomisinin
gelişmesi sürecinde sunulan e-ticaret gibi hizmetlere
olan kullanıcı güveninin artması açısından da önem
taşımaktadır. Bu çerçevede hazırlanan Direktif
toplam 21 maddeden ibaret olup, Direktif‟te 15 Mart
2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi‟nin
2006/24/EC sayılı Veri Saklama Direktifi [4]ve
çeşitli direktiflerde değişiklik yapan 25 Kasım 2009
tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi‟nin
2009/136/EC sayılı vatandaş Hakları Direktifi [5] ile
Veri Gizliliği Direktifinin bazı maddelerinde
ekleme, çıkarma ve değişiklikler yapılmıştır.
Direktifin haberleşmenin gizliliği başlıklı 5 inci
maddesi kullanıcının kendi rızası dışında bir başkası
tarafından elektronik haberleşme verisinin (trafik
verisi dahil) dinlenmesi ve kaydedilmesinin yasak
olduğunu hükme bağlamaktadır. Bu yasağın tek
istisnasını ise ortada hukuken geçerli bir
yetkilendirme olması durumu oluşturmaktadır. Aynı
şekilde trafik verisi başlıklı 6. Madde abone verisinin
pazarlama amaçlı kullanımı için önceden kullanıcı
izni olması gerektiğini belirtmektedir. Yine aynı
madde hükümlerine göre bu izin aynı zamanda
kullanıcının iradesine bağlı olarak her zaman için
geri alınabilecektir. Buna paralel bir düzenleme de
istek dışı haberleşmeler başlıklı 13. madde de
görülmektedir. Bu başlık altında insan müdahalesi
olmaksızın çalışan (sms gönderimi gibi) elektronik
sistemler aracılığıyla mesaj gönderilmesine ancak
kullanıcı izni varsa müsaade edilebileceği ifade
edilmektedir. 7 nci madde abonelerin ayrıntılı fatura
alma hakkını düzenlerken, 8 nci madde de
kullanıcıların gizli numaralardan aramaları otomatik

olarak reddetmeleri imkânını sağlayan hükümlere
yer verilmektedir. Direktifin ele aldığı diğer konular
arasında ise abone rehberlerine ilişkin düzenleme,
otomatik aramayı yönlendirme teknik özellikler ve
standardizasyon gibi hususlar bulunmaktadır.
Veri gizliliği konusundaki ikinci düzenlemeyi ise
15.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren 2006/24/EC
Direktifi
oluŞturmaktadır.
Bu
Direktifin
hazırlanarak yürürlüğe girmesinde özellikle
İngiltere‟de 2005 yılında meydana gelen terör
olaylarının rol oynadığı görülmektedir. Zira, anılan
Direktifin dibacesinde bu duruma değinilerek, bu tür
olayların daha etkin bir Şekilde takip edilebilmesi
açısından telekomünikasyon verilerinin saklanması
ile ilgili ortak tedbirlerin en kısa zamanda
alınmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu
çerçevede hazırlanan Direktif topluluk boyutunda
elektronik verinin saklanma ve veriye ulaŞım
hususlarındaki usul ve esasları belirlemektedir.
Direktifin temel maddeleri arasında ise veri saklama
zorunluluğu, veriye erişim, saklanacak veri
kategorileri, saklama süreleriyle bu verilerin
korunmasına ilişkin hükümler bulunmaktadır.
Örneğin saklanacak veri kategorileri arasında
internet yoluyla yapılan haberleşmeler (e-posta) de
sayılmış ve bu kapsamda kullanılan IP adresleri,
internet erişim hizmetine giriş ve çıkışların tarihleri
ve süresi, abone kimliği gibi bilgilerin altı aydan az
ve iki yıldan çok olmayacak Şekilde saklanması
hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, saklanan bu
verilerin korunması için yapılması gerekenler de
sayılarak, bu tedbirlerin alınmaması ve veri
güvenliğinin ihlal edildiği durumlarda geçerli olacak
yaptırım ve cezalara da ayrıca yer verilmiştir.
AB tarafından bu konuda getirilen en son düzenleme
ise yine daha önce ifade edildiği üzere 2002/58/EC
direktifini tadil eden ve 29.12.2009 tarihinde
yürürlüğe giren 2009/136/EC Direktifi olmuştur. Bu
Direktifte, evrensel hizmet ve veri gizliliği
hususundaki birtakım ek düzenlemelere yer
verilmektedir. Direktifteki maddeler 2002/58/EC
direktifinde bulunan maddeleri tadil edici bir şekilde
kaleme alınmış olup; veri güvenliği ve veri
güvenliğinin ihlali konusunda kullanıcıların
haklarına olan vurgu daha da belirgin bir şekilde
yapılarak, telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarının
bu konuda her türlü tedbiri alması gerektiği
belirtilmektedir. Bu kapsamda, özellikle gelişen
teknolojiyle birlikte veri güvenliği konusunda yeni
risklerin ortaya çıktığı ve bu konuda gerek
işletmecilerin gerekse ulusal düzenleyici kurumların
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her türlü tedbiri alması hususunda yeni
düzenlemelere gidilmiştir. Örneğin, işletmeciler yeni
Direktif hükümleri çerçevesinde bu konu
kapsamındaki (örneğin veri tabanına girme
teşebbüsü vb.) Bilgiyi düzenleyici kuruma
sağlayacak ve bu kurumlar da toplanan veri ışığında
gerekli çalışmaları yapacaktır. Diğer taraftan,
kullanıcıların ekipmanlarına (bilgisayar, cep
telefonu vb.) Sızarak veri toplayan yazılımların
(dolayısıyla bu tip faaliyetleri yürüten Şahısların) da
veri güvenliği hususunda ciddi bir tehlike
oluşturduğu ve bu konudaki önleyici tedbirlerin
alınması hususu da vurgulanmaktadır. Sonuç
itibariyle son Direktifin, önceki Direktifte yer alan
hükümlerin gelişen teknoloji karşısında tüketici
haklarını koruma konusunda yetersiz kalmaması
adına hazırlandığı ifade edilebilecektir.
Ancak, diğer bütün hususlarda da görüldüğü gibi,
her zaman mevzuatın bulunması istenilen sonuçların
alınması açısından yeterli olmamaktadır. Buna
güncel bir örnek olarak AB üyesi bir ülkede
yaşananlar gösterilebilecektir.
İtalya’da
telekomünikasyon
hizmetlerinden
yararlanan
abonelerin bulunduğu veri tabanları tele pazarlama
amaçları için kullanılmakta olup, bunun için
aboneden önceden izin alınmadığı belirtilmektedir.
Komisyon bunun yanı sıra, abonelerin isteseler dahi
bu haklarını kullanmada yeterince etkin bir prosedür
geliştirilip geliştirilmediği konusunda da şüpheler
bulunduğunu ifade etmektedir. Bu nedenlerden ötürü
Komisyon 28.01.2010 tarihinde veri gizliliğine
ilişkin mevzuata uyum sağlanmadığını içeren resmi
bir mektup iletmiş olup, İtalyan hükümetine cevap
için iki aylık bir süre tanımıştır [6]. Daha önce de
ifade edildiği gibi söz konusu Direktiflerde;
abonelerin kendileriyle ilgili bilgilerin rehber
hizmetleri veri tabanında yer alıp almamasına ilişkin
karar verebilmeleri, karar vermeden önce bu
bilgilerin ne amaçlarla kullanılacağı gibi hususlarda
bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.
Ülkemiz Elektronik Haberleşme Sektöründe Veri
Gizliliği
Türkiye’de elektronik haberleşme sektöründe kişisel
bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasının
güvence altına alınmasına ilişkin ilk düzenleme;
AB‟nin 2002/58/EC Direktifi temel alınarak ve 2813
sayılı Telsiz Kanununa dayanılarak hazırlanan
06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel
Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması

Hakkında Yönetmelik” (Veri Gizliliği Yönetmeliği)3
olmuştur [7]. Veri Gizliliği Yönetmeliğinin AB
müktesebatındaki gelişmelerle birlikte, Ülkemizde
teknik ve hukuki alanda meydana gelen geliŞme ve
değişmelere cevap verebilir hale getirilmesi
amacıyla Yönetmeliğin yürürlüğünden sorumlu olan
Telekomünikasyon Kurumu4 tarafından çalışmalar
başlatılmış ve başlatılan çalışma sürecinde AB
tarafından 2006’da yayımlanan 2006/24/EC sayılı
Direktifte öngörülen değişikliklere uyum sağlaması
da esas alınarak yeni bir Yönetmelik Taslağı
hazırlanmıştır. Taslak Yönetmelik Kurum tarafından
diğer kişi ve kurumların görüşüne de açılmıştır.
Ancak, Taslak Yönetmeliğe son hali verilmek üzere
aynı dönemde TBMM gündeminde olup, henüz
yasalaşarak yürürlüğe girmemiş olan Taslak
Elektronik Haberleşme Kanununun yürürlüğe
girmesinin beklenmesi
uygun görülmüştür.
10.11.2008 tarih ve 27050 (Mükerrer) sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 5809 sayılı Elektronik
HaberleŞme Kanunu‟nun (EHK) [8] yürürlüğe
girmesiyle “Elektronik Haberleşme Sektöründe
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin
Korunması Hakkında Yönetmelik Taslağı”, EHK ile
uyumlaştırılmak üzere gözden geçirilerek yeniden
düzenlenmiş ve Taslak Yönetmeliğin son hali bir kez
daha ilgili bütün kurum ve kuruluşlar ile tüm
kamuoyunun görüşlerini bildirmelerinin akabinde
24.07.2012 tarih ve 28363 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Elektronik Haberleşme Sektöründe
Kişisel
Verilerin
İşlenmesi
ve Gizliliğinin
Korunması
Hakkında
Yönetmeliğin5
25.
maddesinde yayımından 6 ay sonra yürürlüğe
gireceği ifade edilmiştir.
Yeni Yönetmeliğe dayanak teşkil eden EHK’nın
“Amaç” başlıklı 1. maddesi “Bu Kanunun amacı;
elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve
denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi, tüketici
haklarının gözetilmesi, ülke genelinde hizmetlerin
yaygınlaştırılması, kaynakların etkin ve verimli
kullanılması, haberleşme alt yapı, şebeke ve hizmet
alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların
teşvik edilmesi ve bunlara ilişkin usul ve esasların
belirlenmesidir.” hükmünde olup, “İlkeler” başlıklı
4. maddesinde ise bu amaca uygun olarak ilgili
merciler
tarafından
elektronik
haberleşme
hizmetinin sunulmasında ve bu hususta yapılacak
düzenlemelerde “Bilgi güvenliği ve haberleşme
gizliliğinin gözetilmesi”nin ilkeler içerisinde
gözetilmesi gerektiği belirtilmiştir.
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EHK’nın 4 üncü maddesinde belirtilen “ilgili
merciler”in Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
olması nedeniyle “Kurumun görev ve yetkileri”
başlıklı 6 ncı maddesinin (c) bendinde “Abone,
kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların hakları ile
kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin
korunmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri ve
denetlemeleri yapmak.” hususu yer almaktadır.
Kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması
bir yandan EHK’da Kurum’un genel görev ve
yetkileri içerisinde sayılmakta iken diğer taraftan
“Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması”
başlıklı 51. maddede “Kurum, elektronik haberleşme
sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve
gizliliğinin korunmasına yönelik usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.” hükmüne özel olarak yer
verilmiştir.
Yeni Veri Gizliliği Yönetmeliğinin yayımlanması
için EHK’nın yürürlüğe girmesinin isabetli olduğu
değerlendirilmektedir. Nitekim, yürürlükte olan
mevcut Veri Gizliliği Yönetmeliği yürürlüğe girdiği
zamandaki ihtiyaç nedeniyle ve Avrupa Birliğine
uyum sürecinde AB Direktiflerinde belirtilen
hususları yerine getirmek amacıyla her ne kadar
2813 sayılı Telsiz Kanununa dayandırılarak
çıkarılmıŞ olsa dahi, 2813 sayılı Kanun’da açık bir
hükmün olmaması Yönetmeliğin dayanağının
sorgulanmasına neden olmuŞtur. Bu nedenle,
EHK’da açık ve özel bir hükmün olması Yeni Veri
Gizliliği Yönetmeliğini daha da güçlü hale
getirmiştir.
Yeni Veri Gizliliği Yönetmeliği ile halen yürürlükte
bulunan Yönetmeliğin benzer hükümler taşıdığı
görülmekle birlikte AB’nin 2006/24/EC Direktifi ile
getirilen hükümlere uygun olarak yeni maddelerin
eklendiği görülmektedir. Yeni ve Mevcut
Yönetmelik
karşılaştırıldığında
“Tanımlar”
maddesine Yönetmeliğin devamında getirilen
hükümlerin anlaşılmasına ilişkin olarak “Acil
yardım çağrıları”, “Gerçekleşmeyen arama”,
“Hücre kimliği”, “IMEI”, “IMSI”, “İşlem kaydı”,
“Kişisel veri ihlali”, “Kullanıcı kimliği”,
“Maskeleme”, “Rıza”, “Veri”, gibi tanımlara ilk kez
yer verildiği diğer taraftan Mevcut Yönetmelikte
bulunan bazı tanımlardan “İsimsizleştirme”
tanımının “Anonim hale getirme”, “Yer verisi”
tanımının ise “Konum verisi” olarak biraz daha
farklı bir şekilde yer aldığı görülmektedir.

Yeni Yönetmelikte “Tanımlar” maddesinden sonra
Mevcut Yönetmelikte bulunmayan “Kişisel verilerin
işlenmesine ilişkin ilkeler” maddesinin ilk kez yer
aldığını görmekteyiz. Yönetmeliğin bu maddesi
incelendiğinde Adalet Bakanlığı tarafından
hazırlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanun
Tasarısının [9] 5. maddesinde yer alan ilkeler ile
paralellik gösterdiği görülmekte olup, esas olarak
kişisel verileri işlenecek olan kişinin rızasına dayalı
olması ve işlenecekleri amacın belirli olması ve bu
amaçla saklama süresini aşmaması gerekmektedir.
Mevcut Yönetmelikte yer alan ve Yeni Yönetmelikte
de yer verilen maddelerden biri ise “Güvenlik”
başlıklı maddedir. Mevcut ile Yeni Yönetmelik
hükmü arasındaki fark ise; Mevcut Yönetmeliğe
göre işletmecilerin hizmetin gerektirdiği hallerde
şebekenin güvenliğine ilişkin alacakları tüm gerekli
teknik ve yapısal önlemleri Kurumun onayına
sunmaları olup,
Yeni Yönetmeliğe göre ise
işletmeciler tarafından teknolojik imkanlar göz
önünde bulundurularak muhtemel riske uygun
düzeyde güvenlik tedbirleri alınması öngörülmüş
olup, ancak Kurum tarafından gerekli görülmesi
halinde bu güvenlik tedbirlerinde değişiklik
yapılabilecektir. “Güvenlik” maddesine ilişkin bu
maddenin Yeni Yönetmelikteki halinin hem
bürokrasiyi azaltacağı hem de daha işler bir hal
sağlayacağı düŞünülmektedir. Zira, işletmeci
güvenlik tedbiri aldığı her durumu Kurumun onayına
sunmayacak Kurum gerekli görmesi halinde alınan
tedbirlere ilişkin bilgi isteyecek tedbirin yeterli
olmadığını düŞünmesi halinde de değişiklik
yapılmasını isteyebilecektir. Diğer taraftan aynı
maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sistemlere
erişimlerin ve erişen personelin işlem kayıtlarının 5
yıl süre ile saklanması ise herhangi bir ihlalin
gerçekleşmesi halinde geçmişte kimlerin sisteme ne
amaçla girdiğinin görülmesi ve bir anlamda
işletmecilerin
personellerini
Kurumun
da
işletmecileri geriye dönük olarak denetlemeleri
açısından önemlidir. Yeni Yönetmelikte “Riskin ve
kişisel veri ihlalinin bildirilmesi” başlığı altında yer
alan hükmün Mevcut Yönetmelikte “Riski haber
verme” başlığı altında bulunduğunu görmekteyiz.
Her iki hüküm arasındaki fark ise şu şekildedir;
Mevcut Yönetmelikte işletmeci tarafından alınan
önlemlerin dışında olağanüstü bir risk söz konusu
olduğunda aboneler riskler ve riskin giderilmesi
yolları hakkında uyarılacaktır,

3 “Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik” makalenin devamında kısaca “Veri Gizliliği
Yönetmeliği” olarak ifade edilecektir.
4 “Telekomünikasyon Kurumu”nun adı 10 Kasım 2008 tarih ve 27050 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değişmiştir.
5 “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik” makalenin devamında kısaca “Yeni Veri Gizliliği
Yönetmeliği” olarak ifade edilecektir.
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Yeni Yönetmeliğe göre ise işletmeci belirli bir risk
olması halinde abonelerle birlikte Kurumu da
bilgilendirecek olup, bu riskin işletmeci tarafından
alınan tedbirlerin dıŞında kalması halinde iŞletmeci
abonelerini etkin ve hızlı bir şekilde riskin içeriği ve
giderilme yolları hakkında bilgilendirecektir. Diğer
taraftan işletmeci bünyesinde bulunan abone
verilerinin ihlalinden olumsuz yönde etkilenilmesi
durumunun söz konusu olması halinde abonelerin
bilgi alabilecekleri iletişim noktalarının belirlenmesi
yükümlülüğü getirilmiştir. Yeni Yönetmeliğin
“Riskin ve kişisel veri ihlalinin bildirilmesi” başlıklı
altıncı maddesinden sonra gelen üçüncü bölümde
verilerin işlenmesi ve saklanmasına iliŞkin
hükümlere yer verilmiş olup, üçüncü bölümün ilk
maddesi “Haberleşmenin gizliliği”dir. Mevcut
Yönetmelikte “Telekomünikasyonun gizliliği”
başlığı altında düzenlenen aynı zamanda T.C
Anayasası ile de güvence altına alınmış olan
haberleşmenin gizliliği ilkesine uygun düzenleme
Yeni Yönetmeliğe “Haberleşmenin gizliliği”
şeklinde
geçmiştir.
Yeni
Yönetmeliğin
“Haberleşmenin gizliliği” baŞlıklı 7. maddesi
Mevcut Yönetmeliğin 8. maddesiyle paralellik arz
etmekle birlikte, Yeni Yönetmelikte Mevcut
Yönetmelikten farklı olarak son yıllarda akıllı
telefonların kullanımının artmasıyla birlikte
kullanıcıların terminal cihazlarında bilgi saklanması
veya saklanan bilgilere ulaşılması durumunda
kullanıcıların rızasının alınması şart koşulmuştur.
Yeni Yönetmeliğin 8. maddesinde ise trafik
verilerinin
hangi
amaçlarla
işlenebileceği,
saklanmasını
gerekli
kılan
faaliyetin
tamamlanmasından sonra silinmesi veya anonim
hale getirilmesi, bu verilerin katma değerli
hizmetlerin sunulması amacıyla işlenmesi söz
konusu ise verilerin işlenme süreleri hakkında abone
ve kullanıcıların bilgilendirilmesinin ardından
rızasının alınması neticesinde işlenmesi ve
abone/kullanıcıların rızalarını her zaman için geri
alabilecekleri ifade edilmiştir. Yeni Yönetmelikte de
Mevcut Yönetmelikteki şekilde “Trafik verisini
işleme yetkisi” maddesine yer verilmiş ve maddenin
son hükmünde trafik verilerinin hiçbir şekilde
yurtdışına çıkarılamayacağı belirtilmiŞtir. Mevcut
Yönetmeliğin “yetkili makama bildirim” başlıklı 11.
maddesi Yeni Yönetmelikte “trafik verisinin
bildirilmesi” başlığı altında ifade değiştirilerek ve
içeriğe tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi ile
denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ifadeleri
eklenerek
yeniden
düzenlenmiştir.
Mevcut
Yönetmelikte “yer verisi” başlığı altında
düzenlenmiş olan Yeni Yönetmelikte ise “konum

verisinin işlenmesi” başlığı altında yer alan hükmün
uygulama
açısından
farklılık
getirdiği
düşünülmektedir. Mevcut Yönetmeliğe göre katma
değerli hizmetlerin işlenmesi için aksi başvurusu
olmayan abonenin konum verisi işlenebilecek iken
Yeni Yönetmeliğe göre ancak abonenin önceden rıza
göstermesi halinde konum verisi işlenebilecektir.
Aboneler konum bilgilerinin işlenmesi için vermiş
oldukları izni her zaman için geri alabileceklerdir.
Aynı madde altında konum verisine erişilmesinin
istisnası olarak kullanıcının rızası olmaksızın acil
yardım çağrıları kapsamında ilgili kişinin kimlik
bilgisine erişilebilmesi öngörülmüştür. Mevcut
Yönetmelikte “Kişi sınırlandırması” başlığı altında
kimlerin konum verisini işleyebileceğine ilişkin
hüküm Yeni Yönetmelikte aynı kapsamda korunmuş
olup “Konum verisini işleme yetkisi” başlığı altında
düzenlenmiştir. Yeni Yönetmeliğin en büyük
farklılıklarından biri ise “saklanacak veri
kategorileri” başlıklı madde olmuştur. Nitekim
madde incelendiğinde hangi işletmecilerin hangi
bilgileri saklayacağı detaylı bir şekilde belirtilmiştir.
Hangi verilerin hangi işletmeciler tarafından
saklanacakları belirlendikten sonra bu verilerin ne
kadar süre ile saklanacağı “veri saklama süresi”
başlıklı 14. madde altında bir yıl olarak
belirlenmiştir. Yeni Yönetmeliğin bir diğer önemli
yeniliği ise “saklanan verinin korunması ve
güvenliği” başlıklı 15. maddedir. Zira, bu maddede
veriler saklanırken işletmecilerin göstermesi gereken
özen ve alması gereken tedbirlere yer verilmiştir.
Yeni Yönetmelikteki bir diğer yeni madde de
“istatistiki bilgilerin verilmesi” başlıklı madde
olmuştur. Bu maddede son bir yıl içerisinde yetkili
makamlar tarafından talep edilen ancak kişisel
verileri içermeyen bilgiler ile bu veri taleplerinin
karşılanıp karşılanamadığı ve bu verilerin saklandığı
tarih ile yetkili makam tarafından talep edildiği tarih
arasında geçen sürelere ilişkin bilgilerin istatistiki
amaçla saklanması ve Kurum tarafından talep
edilmesi halinde gönderilmesi hüküm altına
alınmıştır.
Yönetmeliğin
dördüncü
bölümünde
AB
Direktiflerindeki hususlara uygun olarak işletmeciler
tarafından kullanıcılara sağlanan imkanlara yer
verildiği görülmektedir. Mevcut Yönetmeliğin 13 ve
14. maddesinde düzenlenmiŞ olan “Arayan hattın
kimliğinin açıklanmasının engellenmesi” ve
“Arayan hattın bağlanmasının engellenmesi”
başlıklı maddelerin Yeni Yönetmeliğin “Numaranın
gizlenmesi” başlıklı maddenin birinci fıkrasında
düzenlendiğini görmekteyiz. Aynı maddede yeni bir
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imkana yer verilmiş ve bağlanan hattın numarasının
görünebilir olduğu durumlarda, aranan abonenin
talep etmesi halinde işletmeci tarafından, ücretsiz ve
basit bir yöntemle bağlanılan numaranın arayan
tarafından bilinmesi engellenmesinin sağlanması
hüküm altına alınmıştır. Yeni Yönetmelikte
numaranın gizlenmesine ilişkin hükümlerden sonra
Mevcut Yönetmelikte olmayan “Otomatik çağrı
yönlendirme” başlığı altında yeni bir maddenin
düzenlendiğini görmekteyiz. Bu yeni madde ile
işletmecilerin kendileri tarafından ya da üçüncü
kişiler tarafından yapılan yönlendirmelerin bir diğer
ifade ile bir kullanıcının diğer kullanıcıya yapmış
olduğu yönlendirmelerin ücretsiz ve basit bir
yöntemle işletmeci tarafından engellenmesine imkan
sağlanmaktadır. Diğer taraftan aynı madde ile
otomatik mesaj sistemine yapılan yönlendirmelerin
ücretli olması halinde abonenin/kullanıcının
rızasının alınması gerektiği belirtilmiştir. Yeni
Yönetmeliğin beşinci bölümden önce düzenlenmiş
bir diğer hükmü de Mevcut Yönetmelikte de benzer
şekilde yer alan “aboneler için hazırlanan rehberler”
başlıklı maddedir. Bu maddede ise abonelerin
kamuya açık kişisel rehberlerde yer alıp almama
yönünde rızalarının alınması gerektiği ile bu rıza
alınmadan önce rehberlik hizmetinin amaç ve
kapsamına uygun olarak bilgilendirilmeleri gerektiği
gibi hususlar yer almaktadır. Mevcut Yönetmelikte
“İstek dışı haberleşmeler” başlığı altında yer alan
hükümlere ise Yeni Yönetmelikte yer verilmemiş ve
bu hükümde yer alan hususlara ilişkin detay
düzenlemeler halen çalıŞmaları devam eden ETicaret
Kanununa
bırakılmıştır.
Mevcut
Yönetmelikte yer almayan ancak Yeni Yönetmelikte
yer verilen bir diğer hüküm ise “ayrıntılı faturalarda
gizlilik” maddesidir, bu hüküm doğrultusunda
işletmeciler abonelerin talep etmesi halinde ayrıntılı
faturalarında yer alan işlem kayıtlarının bazı
rakamlarının gizlenmesini talep edebileceklerdir.
Yeni
Yönetmeliğin
beşinci
bölümünde
işletmecilerin Yönetmelikteki yükümlülüklere
uymamaları halinde 5/9/2004 tarihli ve 25574 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon
Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari
Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler
Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı
belirtilmiştir. Yeni Yönetmeliğin önem arz eden bir
diğer maddesi de hızla değişen ve gelişen elektronik
haberleşme sektöründe öngörülemeyen durumlar
için Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde
tebliğ ya da Kurul Kararı ile işlem yapılabilmesidir.

Sonuç
Ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin
AB’de olduğu gibi genel bir düzenleme (95/46/EC)
olmamasına karşın elektronik haberleşme sektörüne
ilişkin 2004 yılında Veri Gizliliği Yönetmeliğinin
yayımlanması ile özel bir düzenleme yapılmış
olması zaman zaman eleştirilmiştir. Ancak, kişisel
bilgilerin ihlalinin daha hızlı ve yaygın olabileceği
bu alanda yapılan Yönetmelik ve ardından 2008
yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik
Haberleşme Kanunu kişisel bilgilerin korunmasında
yaŞanan boşluğu en azından bu sektöre özgü olarak
kapatmıştır. Yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi
ile Mevcut Yönetmelikte yer almayan hususlara
ilişkin boşluk da kapatılmış olacak ve daha etkin bir
koruma sağlanmış olacaktır.
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Bilgi Ekonomisi ve Kapitalizm: Eleştirel Bir
Yaklaşım
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Özet: Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, II. Dünya Savaşı ve ardından başlayan Soğuk Savaş yıllarının
etkisiyle enformasyon ve iletişim teknolojileri (EİT)’ne yapılan yatırımlar, yüzyılın sonuna gelindiğinde verimlilik
artışları ve iyileşen ekonomik performansın açıklayıcısı olarak “Bilgi Ekonomisi” söyleminin ortaya çıkmasına
sebep olmuştur. Bilgi ekonomisinin yeni bir iktisadi ortamı işaret ettiği iddiası tartışmalı olmakla birlikte, bu iddia
genellikle, bilginin, enformasyonun, EİT’nin, beşeri sermayenin ve başta Ar-Ge olmak üzere bilgi üretici
faaliyetlerin ekonomide giderek artan etkisi ve yoğunluğuyla açıklanmıştır. Bu çalışma, bilgi ekonomisini
kapitalist üretim süreci içinde incelemeyi ve yaşanan gelişmelere kapitalist üretimin genel yasaları çerçevesinde
yaklaşmayı amaçlamakta, bu anlamda eleştirel bir yaklaşımı izlemektedir. Çalışmada bilgi ekonomisinin tanımına,
tarihsel gelişimine ve göstergelerine yer verilecek, verimlilik ve büyüme üzerindeki etkileri tartışılacak, verimlilik
paradoksu açıklanmaya çalışılacak ve bilgi ekonomisine kapitalizm çerçevesinde nasıl yaklaşmamız gerektiği ile
ilgili görüşler sunulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Bilgi Ekonomisi, Kapitalist Üretim Süreci, Verimlilik Paradoksu, Bilgi, Teknoloji, Büyüme,
Verimlilik.
Abstract: Since the second half of the twentieth century, the investments made to information and communication
technologies (ICT), due to the effects of the WW2 and the following Cold War years, has led to the emergence of
the “Knowledge Economy” discourse as the explanatory of the increases in productivity and improving economic
performance in the end of the century. Although the argument that knowledge economy indicates a new economic
environment remains controversial, this argument generally is explained with the increasing effect and intensity
of knowledge, information, ICT, human capital and knowledge generating activities, primarily R&D, in economy.
This paper aims at analyzing knowledge economy in the capitalist production process and approaching current
developments within the framework of general laws of capitalist production, in this regard, follows a critical
approach. In this paper the definition, historical development and indicators of knowledge economy will be
included, its effects on productivity and growth will be discussed, productivity paradox will be tried to explain and
the views on how we must approach knowledge economy within the framework of capitalism will be tried to
present.

Giriş
Son yıllarda bilgi ve teknolojiye dayanan gelişmeler,
iktisadi ve toplumsal koşulların yeniden
tanımlanması gerektiği tartışmalarını doğurmuştur.
1950’lerde kişisel bilgisayarlarla başlayıp 1970 ve
1980’lerde hızlanan enformasyon ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler, yeni bir devrimle,
“enformasyon devrimi”yle tanımlanmıştır. Öne
sürülen bu devrimin gerçekleştiği iktisadi ortam ise
“bilgi ekonomisi” kavramıyla somutlaştırılmıştır.
İnsanlık tarihi için yeni ve parlak bir döneme işaret
ettiği savunulan bilgi ekonomisinin temel olarak;

bilginin üretilmesine, dağıtılmasına, bilgi ve
enformasyonun ekonomide kullanılmasına, ileri
teknoloji yatırımlarına, kalifiye emekle birlikte
yüksek verimlilik kazançlarına, fiziki sermaye
yanında beşeri sermaye birikimine dayalı olan
ekonomileri kapsadığı söylenmektedir.
Bilgi ekonomisiyle ilgili çizilen bu iyi tablonun
aksine, bilgi ekonomisinin ve EİT’nin etkilerinin
sanıldığı kadar çarpıcı olmadığı görüşleri,
“enformasyon devrimi”nin 1980’lerde yaşanan
işgücü verimliliğindeki düşüş ve durgunluğu
açıklayamadığı düşüncesiyle ortaya çıkmıştır.
Yapılan çalışmalarda farklı ampirik sonuçlar elde
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edilmesi ve bilgi ekonomisinin verimlilik artışı ve
büyümeyi sağlayacağı teorisinin genel geçer bir
şekilde kanıtlanamaması, “verimlilik paradoksu”
söyleminin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Paradoksa getirilen yaklaşımlar ise bilgi
ekonomisinin yenilikçi özelliğini kabul etmekle
birlikte genellikle ülkelerin bazı fiziksel ve kurumsal
eksikliklerine bağlanmaktadır. Oysa bu yaklaşım
yerine, bilgi ekonomisinin paradoksal yönünü
anlamak için onu oluşturan üretim sürecini;
kapitalizme içkin çelişkileri anlamak gerekmektedir.
Bu çelişki ise Marx (1894)’ın açıklığa kavuşturduğu
ortalama kar oranlarının düşme eğilimi yasası ile ve
kapitalizmin krizleri kendi içinde, teknolojik
devrimlerle birlikte yarattığı gerçeğiyle ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla bilgi ekonomisinin
paradoksal özelliğini anlayabilmek için onun
kapitalist karakterinin de anlaşılması gerekmektedir.
Bu amaç doğrultusunda çalışmanın ikinci
bölümünde bilgi ekonomisinin nasıl tanımlandığına
ve tarihsel gelişimine, üçüncü bölümde bilgi
ekonomisinin göstergelerine yer verilmektedir.
Dördüncü bölümde bilgi ekonomisinin büyüme ve
verimlilik üzerindeki etkileri paradoksal çerçevede
tartışılmakta ve bilgi ekonomisinin kapitalist
karakterinin yorumlanmasına çalışılmaktadır.
Bilgi Ekonomisinin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
Bilgi ekonomisi tanımlanırken, bilgi ekonomisinin
farklı özelliklerine vurgu yapılabilmekte ve ifade
olarak farklı terimler kullanılabilmektedir. Örneğin
OECD, “öğrenen ekonomi”, “bilgiye dayalı
ekonomi” veya “bilgi temelli ekonomi” kavramlarını
kullanmaktadır [1]. Tapscott dijitalleşme boyutunu
ön plana çıkararak “dijital ekonomi”, teknoloji
boyutunu ön plana çıkararak “tekonomi” kavramını
önermektedir [2]. İnternetin yoğun kullanımının
altını çizen “e-konomi” söylemi [3]; fikri mülkiyet
hakları, ticari markalar, patentler gibi fiziki varlığı
olmayan unsurların ve internetin altını çizen
“ağırlıksız ekonomi” söylemi [4] ve özellikle
EİT’nin
artan
kullanımına
yoğunlaşan
“enformasyon ekonomisi” kavramı da, çoğu zaman
bilgi ekonomisi ile aynı anlamda kullanılmaktadır.
Bu söylemlerden yola çıkarak benzer tanımlar
toplandığında bilgi ekonomisi; bilginin ekonomik
aktivite içinde yoğun olarak kullanıldığı,
dijitalleşmenin ileri boyutlarda olduğu, internetin iş
hayatı dâhil bütün alanları etkilediği, yetenekli
işgücünün, bununla bağlantılı olarak beşeri

sermayenin öneminin giderek arttığı, enformasyon
ve iletişim teknolojilerinin oldukça hızlı geliştiği,
verimlilik artışlarının ileri boyutlarda olduğu,
iktisadi büyümenin temelinde yenilik ve teknolojinin
yattığı, yeniliklerin, bilim ve teknolojinin, ar-ge gibi
bilgi üretici faaliyetlerin çok hızla ve sürekli bir
biçimde ilerlediği, sadece fiziksel varlıkların değil,
“entelektüel sermaye ” gibi fiziksel olmayan
varlıkların da öneminin arttığı, iktisadi faaliyette
küreselleşme olgusunun giderek artan bir öneme
sahip
olduğu
iktisadi
ortam
olarak
tanımlanabilmektedir [6].
Bilgi ekonomisinin ortaya çıkışı ise 1950’lere kadar
dayandırılabilmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nda
askeri alanda kullanılan bilgisayarlar, savaş
sonrasında kişisel kullanım için tüketim malları
haline gelmiştir. Bilgi ekonomisinin EİT’de yaşanan
gelişmelerle özdeşleştirilmesi, Soğuk Savaş’ın
etkisinin de gözardı edilmemesi gerekliliğini
doğurur. Sosyalizm ve kapitalizm arasındaki
çekişmeden oluşan iki kutuplu dünyada, özellikle
1980’lerde SSCB-ABD arasındaki “yıldız savaşları
projesi ” ile bilim ve teknoloji alanında olağanüstü
bir rekabetin varlığı, gelecekteki EİT gelişmelerinin
habercisi
olmaktaydı.
1980’lerin
sonuna
gelindiğinde SSCB’nin çözülmesiyle birlikte
kapitalizm, küreselleşme olgusuyla el ele tüm
dünyayı etkisi altına almak için gerekli EİT araçları
altyapısını çoktan oluşturmuş bulundur- maktaydı.
Geriye kalan, bilgi ve teknolojinin önemini tüm
dünyaya tanıtması için görevlendirilen Dünya
Bankası, OECD gibi başat kapitalist kurumların
üretim, tüketim ve hizmetler sektöründe bir devrimi,
“enformasyon devrimi”ni tanıtmasıydı. EİT
ekipmanlarında ve yazılım alanında hızlı ilerleme ve
keskin bir dönüşle düşen fiyatlar ile karakterize
edilen enformasyon devrimi, hem üreticilerin hem
tüketicilerin göreli fiyatlardaki değişime karşılık
kullandıkları mal ve hizmetleri EİT malları ile ikame
etmeleri ile sonuçlanmış ve böylece kapitalizm için
yeni pazar ve kar arayışı bilgi ekonomisi söyleminin
alıştırılmasıyla genel halini almıştır.
Bilgi ekonomisinin tarihsel gelişiminde 1970’lerde
yaşanan petrol krizlerinden de bahsetmek
gerekmektedir. Bu dönemde stagflasyon olgusuna
çözüm arayışları yeni bir yatırım alanı olarak
enformasyon
teknolojisine
dayalı
sanayi
politikalarını gündeme getirmiştir. 1980’lerde liberal
politika uygulamalarının artması da, yeni
sanayileşme politikalarının daha etkili ve hızlı
sonuçlar doğurmasının beklenmesine neden
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olmuştur. Böylece bu alandaki yatırımlar
özendirilerek
“alternatif
post-endüstriyel”
vizyonların en popüleri olacak bir fikir
geliştirilmiştir: “Bilgiye dayalı ekonomi” [12], [13].
Bilgi ekonomisinin tarihsel gelişiminde önemli bir
durak da ABD ve Japonya’yı birbirine bağlayan
Pasifik üzerindeki ilk fiber optik kablonun Nisan
1989’da hizmete sokulması [14] olmaktadır.
1990’larda telekomünikasyon alanında çeşitli
düzenlemeler
yapılması,
enformasyon
teknolojisinde görülen gelişmeler ve 1994 yılından
itibaren World Wide Web (www) teknolojisinin
internet tarayıcı temelinde hızla ilerlemesiyle
birlikte bugünkü iletişim sistemlerinin temeli
atılmış, bilginin depolanması, paylaşımı, iletilmesi
ve önemi pekiştirilmiş ve EİT’nin nüfuz ettiği alan
bu
şekilde
artmıştır.
Sonuçta
günümüze
gelindiğinde, başta internet, bilgisayar ve cep
telefonlarının inanılmaz kombinasyonlarıyla dijital
bir dünyanın içinde yaşadığımız herkes tarafından
hissedilen, kabul ve onay gören bir konu haline
gelmiştir.
Bilgi Ekonomisinin Göstergeleri
Bilgi ekonomisinin tanımında olduğu gibi
göstergelerinde de farklılıklar olabilmektedir.
Bununla birlikte bilgi ekonomisi göstergeleri
genellikle bilgi, bilgi işçisi, EİT, beşeri sermaye ve
ar-ge, bilimsel yayınlar, araştırmacılar, patentler gibi
faktörleri içeren teknolojik bilgi ve yenilik yaratma
kapasitesi olarak alınmaktadır.
Bilgi ekonomisinin en temel göstergelerinden biri
sayılan bilginin, işgücü ve sermaye gibi ve hatta
onların önüne geçmeye başlayan bir üretim faktörü
haline geldiği [15] savunulmaktadır. Burada bilgiye
atfedilen önem, teknolojik ilerlemelere kaynaklık
edecek şekilde bilginin niceliksel olarak arttığı açık
bilgi stokundaki büyümeye işaret etmektedir. Açık
bilgi stokundaki gelişmelerin ise bilimsel çalışmalar,
ar-ge ve EİT arasında birbirini karşılıklı olarak
gittikçe artan oranda besleyen bir sürecin varlığı ile
gerçekleştiği [1] öne sürülmektedir. Niceliksel
gelişiminin yanında bilginin niteliksel olarak da
değiştiği savunulmakta, bilginin eskisinden daha çok
teknolojiyle bağlantılı olduğu ve üretim teknolojisini
sağlamada kullanılabilecek niteliğe sahip olduğu
söylenmektedir [16]. Tüm bunların dışında bilgi
ekonomisinde en çok altı çizilmesi gereken nokta
bilginin, “bir üründen ya da yöntemden en kolay ya
da en verimli biçimde yararlanmayı sağlayan bilgi
veya ticari sır ” olarak tanımlanan know-how olarak

ortaya konması ve artı kar arayışında rakipler
hakkındaki bilginin öneminin vurgulanmasıdır. Bu
sayede bilginin metalaştığı, “ticari bir sır” olarak
tanımlandığı
koşulların
“önemi”
de
vurgulanmaktadır.
Bir başka bilgi ekonomisi göstergesi sayılan bilgi
işçisi kavramı, üretim sürecinde yeni tekniklerin
kullanılmaya başlanması ile birlikte bu teknikleri
uygulayacak olan vasıflı işçiyi tanımlamak için
kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi toplumunun
üretim sürecinde etkin olan yarı vasıflı işçilerin
yerini bilim adamları, teknisyenler, mühendisler,
öğretmenler, yöneticiler vb. yani kısaca teknik ve
profesyonel sınıfın almasıyla birlikte, eğitimli bilgi
işçileri bilgi ekonomisinin temel dinamiği [17]
olarak sayılmışlardır. Teknolojideki ve özellikle
enformasyon teknolojisindeki değişim, eğitimli ve
vasıflı işgücünün değerini arttırırken eğitimsiz ve
vasıfsız işgücünün değerini düşürmektedir [1]. Bilgi
işçisi, yüksek gelirli ve yüksek becerili olarak
tanımlanmakta, bilgi toplumuna hükmeden değil
ama lideri olan sınıfı olma vaadiyle [18]
kapitalizmin şu anki ihtiyaçlarını karşılaması için
yüksek sosyal konum, yüksek gelir, yüksek değer,
rahat
yaşam
koşullarıyla
donatılarak
pazarlanmaktadır.
Sıkça karşımıza çıkan EİT kavramı ise temel olarak
bilginin toplanmasını, işlenmesini, saklanmasını ve
gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesi ya da
herhangi bir yerden erişilmesini elektronik ve optik
gibi tekniklerle otomatik olarak sağlayan
teknolojiler bütünü olarak tanımlanmaktadır [19].
EİT’yi oluşturan bileşenler ise en basit şekliyle
bilgisayar (donanım, yazılım), internet, telefon (sabit
ve cep), televizyon kullanıcıları olmaktadır.
Diğer bilgi ekonomisi göstergelerinden beşeri
sermaye, bilgi işçilerinin yetişmesi için gerekli
eğitim olanaklarının altını çizerken, teknolojik bilgi
ve yenilik yaratma kapasitesi altında toplanan
göstergeler EİT ekipmanlarının geliştirilip pazara
yayılması ve tekel karı sağlayacak icatlar için gerekli
ar-ge
harcamasının,
patent,
ticari
marka
başvurusunun, bilimsel araştırmanın, bilimsel
yayınların
ve
araştırmacıların
önemini
vurgulamakta,
bunları
özendirmekle
görevlendirilmektedir.
Büyüme, Verimlilik Paradoksu
Ekonomisinin Kapitalist Karakteri

ve

Bilgi
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Bilgi ekonomisi ile büyümeyi ilişkilendiren
görüşlerin odak noktası bilgi ekonomisinin
verimlilik artışlarını sağlaması olmaktadır. Bilgi
ekonomisi ile büyüme arasında kurulan bu verimlilik
bağının kaynakları ise çoğunlukla EİT’de yaşanan
gelişmeler, internetin yaygınlaşması, beşeri sermaye
ile birlikte kalifiye işgücü kullanımındaki artış ve
başta ar-ge olmak üzere bilgi üretici aktivitelere
yapılan harcamalardaki artış olarak gösterilmektedir
[20].
Bilgi ekonomisinin büyümeyi ve verimliliği
arttıracağı görüşleri, 1950’lerden beri başlayan
yatırımlara ve artan ar-ge harcamalarına rağmen
1980’lerde yaşanan verimlilikteki durgunluğu ve
düşüşü açıklayamamasıyla eleştirilmiştir. Bu
tartışmanın ampirik çalışmalarla sona erdirilmek
istenmesi de bir sonuç doğurmamıştır. Bazı
çalışmalar [21], [22], [23] bilgi ekonomisi büyüme
ilişkisine dair ampirik kanıtlara ulaşırken, bazıları
[24], [25], [26] ise bu kanıta ulaşamamış veya
gelişmişlik düzeyi farklı olan ülkeler arasında farklı
sonuçlara ulaşmıştır.
Teoriyle uyuşmayan ve ülkeler arasında değişiklik
gösteren bulgulara ulaşan ampirik çalışmalar, “bilgi
ekonomisinin büyümeyi olumlu yönde etkilemesi,
ancak bazı koşulların ve uygun bir ortamın
sağlanmasıyla
gerçekleşecektir”
yaklaşımıyla
sonuçlanmıştır. Sözü edilen bu koşullar ve uygun
ortam; kimi görüşlere göre beşeri sermaye,
entelektüel emek, EİT altyapısı, gelir seviyesi ve
uygulama kapasitesi gibi fiziksel faktörler olurken,
kimi görüşlere göre de hükümet desteği, kültürel
yapı ve politika düzenlemeleri gibi kurumsal
faktörler olmuştur.
Bilgi
ekonomisinin
paradoksal
yapısının
anlaşılması, sözü edilen yeni sosyo-ekonomik
ortamın eksikliklerini aramakla değil, ancak bu yeni
ortamı oluşturan kapitalist üretim biçiminin genel
yasaları
ve
çelişkilerinin
anlaşılmasıyla
sağlanacaktır. Bu genel yasa ve çelişkileri Marx
(1894), kar oranının düşme eğiliminin bir yasa ve
kapitalist üretimin zorunlu bir sonucu olduğunu;
rekabet nedeniyle “kapitalizmin teknik olarak ilerici
bir üretim biçimi” [27] olmasını açıklayarak
anlatmaktadır.
Marx’ın “sermayenin genel formülü” olarak
sunduğu Para-Meta-Para’ (P-M-P’) formülü ya da
bir başka deyişle artı-değer yaratma süreci, kapitalist
gelişmenin devamı için gereken en temel koşul
olmaktadır [28]. Toplam sermaye ile ölçülen artı

değer oranı, yani artı değerin toplam sermayeye olan
oranı da bize kar oranını vermektedir ve kapitalistin
kar oranını ortalama kar oranının üzerine çıkarma
hırsı, sermayenin sermaye ile olan çelişkisini yani
rekabeti ortaya koymaktadır. Bu rekabet metaların
elden geldiğince ucuza üretilmesini zorunlu
kılmakta ve sonunda emek üretkenliğinin ya da
teknik
gelişme
düzeyinin
arttırılması
gerçekleşmektedir [29]. Dolayısıyla teknolojik
gelişmenin en önemli unsuru, bunun arkasında yatan
artı kar elde etme beklentisi ve rekabeti olmaktadır.
Ancak kapitalistin artı kar elde etmesi amacıyla
zorunlu olarak gerçekleşen teknolojik gelişme,
(değişmeyen sermaye oranı arttığı için) ortalama kar
oranının düşme eğilimi içine girmesiyle sürekli
kendini devam ettirmek zorunda olan bir dalgaya
dönüşmektedir. Bilgi ekonomisi de bu dalganın
günümüzdeki bir parçasıdır ve artı kar elde etme
güdüsü, rekabet, sermayenin genel formülü ve
kapitalist üretim biçimi değişmeden devam
etmektedir.
Bu yaklaşımı devam ettiren önemli bir iktisatçı da
Schumpeter’dir. Schumpeter’e göre kapitalist
gelişme süreci doğası nedeniyle bir iktisadi değişim
tipidir ve durgun bir karakter gösteremez. İktisadi
yapının bu dinamikliği de rekabetin zorunlu olarak
ortaya çıkaracağı yeniliklerle açıklanmaktadır.
Schumpeter’e göre bu yenilikler kapitalist
mekanizmayı çalıştıran ve çalışmasını devam ettiren
yeni tüketim maddeleri, yeni üretim teknikleri, yeni
pazarlar,
yeni
endüstriyel
örgütlenmelerin
çeşitleridir ve üretken mekanizmanın her yeniliği,
yerini daha yeni olana bırakır, başka bir deyişle daha
yeni olan tarafından yok edilir. Schumpeter’in
“yaratıcı yıkım” [30] olarak adlandırdığı bu sürecin
günümüzdeki halkası, yine bilgi ekonomisi
olmaktadır. Böylece bilgi ekonomisinin, kapitalist
üretim sürecinin bir parçası ve devamı için zorunlu
bir sonucu olduğunu anlamak, onun kapitalist
karakterinin anlaşılmasını gerektirmektedir ki bu da
bilgi
ekonomisinin
paradoksal
özelliğinin
anlaşılması için gerekli olmaktadır.
Bilgi ekonomisinin kapitalist karakteri, yaratıcı
yıkım sürecinin burada da işleyerek çelişkiler ve
paradokslar yaratmasıyla sonuçlanmaktadır. Her
pahalı araştırma projesinin potansiyel artı karı,
sadece pazarlanabilir bir ürüne dönüşme riskiyle
değil, aynı zamanda bir rakibin eşzamanlı bir
yeniliğinin beklenen artı karlara el koyması riskiyle
de karşı karşıya kalmaktadır. Oysa geçici bir tekel
sağlayacak başka bir ürün daha çok kar
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sağlayabilecektir. Bu sebeple büyük şirketler hem
araştırmalarını
farklılaştırmaya
hem
de
geliştirmelerini
daraltmaya
zorlanırlar
ve
sermayenin değerlenme koşulları yenilikçi etkinliğin
büyümesini bu şekilde frenleme eğilimindedir [31].
Dolayısıyla ar-ge personeli, nitelikli işgücü artışı
veya yatırımlar bilimsel etkinliğin üretime
uygulanmasını garanti etmemekte, tekel karı elde
edilmesine yönlendirilmektedir. Ayrıca bilgi
ekonomisinin verimlilik ve büyümeye yapacağı
katkıları, ar-ge istihdamı, beşeri sermaye ile
teknolojik gelişme ve diğer bilgi ekonomisi
göstergeleri çevresinde açıklamaya çalışmak,
teknolojik gelişmenin üretimden kopuk bir
değişkene veya bir üretim faktörüne indirgenmesi
haline dönüşmektedir. Oysa bilimsel etkinliğin
potansiyel
üretici
gücü,
ancak
üretime
uygulanmasıyla gerçeklik kazanacaktır.
Marx, doğrudan üretici bir güç haline gelmiş bilgi
formülünü; “sabit sermayenin gelişimi, genel
toplumsal bilginin ne ölçüde doğrudan bir üretim
biçimi haline geldiğini ve dolayısıyla bizzat
toplumsal yaşam sürecinin ne ölçüde genel aklın
kontrolüne girdiğini ve ona uygun olarak
dönüştüğünü gösterir” açıklamasıyla yapmaktadır
[31]. Ancak bilgi ekonomisindeki genel toplumsal
bilgi değil, patentler ve artı kar beklentisine
dönüşmüş know-how’lardır ve toplumsal yaşam
süreci genel aklın değil, sermaye aklının kontrolüne
girmekte ve ona uygun olarak dönüştürülmektedir.
Bilgi ekonomisinin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda
entelektüel emeğe atfedilen önem de, eğitimin ve
öğretimin “üretken yatırımlar” olarak karlılık
hesaplamalarına konu edilmesine, “bilimlerin
sermayenin hizmetine sunulduğu” bir ortamda
eğitim kurumlarının amacının, kapitalistlere gerekli
olan entelektüel becerilere sahip ücretliler üretmek
olmasına sebep olmaktadır [31]. Kol ve kas gücünün
zorlayıcı ve yorucu işlerinden bir kurtuluş
potansiyelinin yaratılmasıyla da bilgi ekonomisinde
bilgi işçisi olarak somutlaşan entelektüel emeğin,
şirketlerin karlılık hesaplarının değil, toplumsal
gereksinimlerinin karşılığı olarak gösterilmesi hiç
zor olmamakta, emeğin entelektüel/vasıfsız olarak
sürekli bir fragmentasyonu sağlanmaktadır [31].
Bilgi ekonomisinin kapitalist karakteri bilginin
metalaşma sürecini çalıştırarak aynı zamanda eşitsiz
bir toplumsal yapılanmaya da neden olmaktadır.
Bilginin metalaşmasıyla, parası olanın satın
alabildiği; ancak anlaşmalarla, fikri mülkiyet

haklarıyla, patent yasalarıyla sahiplik konusunda
tekel konumunda olanların pazarlayabildiği ve
enformasyon zengini/ fakirinin oluştuğu bir ortam
doğmuştur. Bu ortam, bilgi ekonomisinin savunduğu
uluslararası uyum koşullarını yaratmak yerine,
karşılıklı bağımlılık ilişkisini yeniden yaratmaktadır.
[32]. Bu şekilde, bilgi ekonomisinin kapitalist
karakteri, eğitime, bilim ve teknolojiye, toplumsal
gereksinimlere ve emek süreçlerine nüfuz
etmektedir.
Sonuç
Kapitalist üretimin elden geldiğince ucuz ve bol
meta üretmesi, aynı zamanda onun aşırı üretim ve
ihtiyaç yaratma özelliğini ortaya koymaktadır.
Üretilen bu yeni “ihtiyaçlar”ın da kapitalistlerin
karları için değil toplumsal refahın artması için
gerekli olduğunu savunmaktadır. Enformasyon
devrimi söyleminin iktisadi ve toplumsal boyutta
olumlu bir gelişme olarak nitelenmesi, onun nesnel
gerçekliğinin artı kar elde etmek isteyen
kapitalistlerin tekel karı elde edebildiği metaların
aşırı üretimiyle sonuçlanacak olan yatırımları
olduğunu değiştirmemektedir. Bu artı kar hırsı
sadece üretim alanıyla sınırlı kalmamakta, toplumsal
sınıfların, eğitim ve öğretimin, bilim ve teknolojinin
de gelişimini kendi çıkarları doğrultusunda
dönüştür-mektedir. Bilgi ekonomisi, bilgi toplumu,
enformasyon devrimi tanımlarının bir dönüşümü
yansıttığı kabul edilebilir, ancak bu dönüşümü
kapitalist üretim biçiminin kendi yasalarına tabi
olarak gerçekleştirdiğini kabul etmek, bilim ve
teknolojinin potansiyel ilerici gücünün artı kar
rekabetine konu olduğunu, bu potansiyelin ancak
kapitalizmin çıkarlarıyla örtüştüğü sürece devam
edeceğini ve bilginin metalaşmasıyla birlikte
toplumsal ve iktisadi gelişmeye katkılarının
kapitalizmin kendi yarattığı söylemlerden ibaret
olacağını anlamayı gerektirmektedir. İcatların bir iş
kolu, bilim ve teknolojinin ise sermayenin
mahkûmları haline geldiği bir ortamda bilim ve
teknolojinin toplumsal ilericiliğinin kurtarıcı
potansiyeli, kar hesaplarının konusu haline gelme
eğilimi ile büyük bir toplumsal çelişki
yaratmaktadır. Bu bakımdan kapitalist üretim
koşullarının ve bilgi ekonomisinin kapitalist
karakterinin anlaşılması oldukça önemli bir konu
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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En Yaygın İletişim Ortamında Artırılmış Gerçeklik
Uygulamaları
Osman Köroğlu
Fatih Üniversitesi, MYO Halkla İlişkiler Programı, İstanbul,
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Özet: Artırılmış gerçeklik teknolojisinin çeşitli alanlarda kullanımı konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları
sürmektedir. Mobil iletişim, yayıncılık ve reklamcılık da bu alanlar arasındadır. Bildiri içerisinde bu alanlarda
gerçekleştirilen uygulamalardan örnekler verilmiş ve konunun birey ve topluma etkileri üstünde kısaca
durulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Mobil iletişim, artırılmış gerçeklik, akıllı telefon, sayısal yayıncılık, çevrimiçi içerik.
Abstract: There are ongoing research and development efforts on the use of augmented reality technology in
various fields of life. Mobile communication, publishing and advertising are among these fields. Some examples
of applications in these fields are mentioned and the effects of the technology on individual and society are briefly
stated in the paper.

Giriş
21. yy.’ın ilk on yılında, en yaygın iletişim ortamı
olan mobil iletişim ortamında [1], akıllı telefonlar
önem kazanmaktadır [2]. Bir zamanlar sabit telefon
hatlarının ikamesi olarak görülen cep telefonları,
artık iletişim ortamlarının yakınsamasının en
mükemmel örneği olarak görülmektedir. İletişim
ortamları ve kültürel çalışmalar alanındaki bilim
insanları bu donanımların oyun, sosyal medya ve
özellikle konuma dayalı hizmetler üstünden
kullanımına
ilişkin
araştırmalar
gerçekleştirmektedirler [3].
Mobil iletişim ortamı, çağdaş kültürel teknoloji, iş
uygulamaları ve medya etkilerini araştırmak için bir
gözlem noktası sunmaktadır. Akıllı telefonlar ile
sıradan cep telefonları arasındaki fark, birincilerin
kullanıcılar tarafından belirlenen uygulamalar ve
yazılımlar ile özelleştirilebilmesi, 3G, 4G ve Wi-Fi
teknolojilerini desteklemesidir.
Akıllı telefonlar, hem bireyler hem de haberciler için
hem mobil içerik üretimini ve dağıtımını geliştirip,
kolaylaştırır, hem de sosyal medya üstünden haber
içeriklerinin süzülmesini ve çözümlenmesini
kolaylaştırır [4]. Ancak kültürel normlar, sosyal
hiyerarşiler, ekonomik dezavantaj ve düşük sayısal
okuryazarlık becerileri, bu teknolojilerin kullanımı

konusunda, işlevsellik ile ilgili yaşanan sorunlardan
daha çok olumsuz etkide bulunur.
Haber, artık 15 dakika veya 15 saniye öncesine kadar
bilmediğimiz her şey olarak tanımlanmaktadır [37].
Böyle bir ortamda, medya dünyasındaki eğilimler ve
kritik konular, geleceğin haber ve iletişim
ortamlarını da belirleyebilir.
Basılı yayınların sayısal ortama başarılı biçimde
taşınması ve sayısal ortamdaki içeriklerden,
kullanıcı dostu ve sürdürülebilir biçimde para
kazanılması medya sektörünün çözüm aradığı
önemli sorunlar arasındadır. Okuyucuların haberlere
çevrimiçi erişme oranı 2011’de yüzde 34 iken,
2012’de yüzde 40’tan fazladır. Sayısal reklamcılık
pazarı 2007’de 42 milyar USD iken, 2011’de 76
milyar USD’ye ulaşmıştır. Ancak 2011 yılında
gazetelerin toplam reklam gelirlerinin sadece yüzde
2.2’si sayısal alandan gelmiştir. Medya sektörünün
anahtar konularından birisi, farklı iletişim ortamı
platformlarında içeriklerin nasıl yönetileceği ve
medya ürünlerinin nasıl taze ve pazarlanabilir
tutulabileceğidir. Bu bağlamda Artırılmış Gerçeklik
teknolojisi, özellikle basılı yayınların etkileşimli
hale getirilmesinde değerlendirilen yöntemler
arasında yer almaktadır [5].
Artırılmış gerçeklik (AG)
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Artırılmış gerçeklik (AG), sanal gerçekliğin bir
uzantısı olarak görülebilirse de, kıyaslanırsa, sanal
gerçeklik, gerçek dünyanın benzetimi ile, varolan
gerçekliğin yerine geçer. AG ve sanal gerçeklik
birbirinin zıttı değildir, ancak sanallık ve gerçeklik
süredurumunda yer alırlar [6]. AG, fiziksel gerçek
dünyaya ait bir çevre veya unsurun, canlı, doğrudan
veya dolaylı biçimde görülmesi, ardından bu
unsurların bilgi işlem ortamında üretilen ses, video,
grafik, GPS konum bilgisi gibi algısal girdiler
eklenerek geliştirilmesi ve zenginleştirilmesidir.
Böylece algılanan gerçeklik değiştirilmiş, bir
anlamda zenginleştirilmiş olur [7].
AG, futbol maçlarında istatistik bilgilerinin veya
reklamların televizyon izleyicileri için sahaya
yansıtılması örneğindeki gibi, geleneksel olarak
çevredeki unsurlarla semantik bir bağlamda ve
eşzamanlı biçimde üretilir. Sony ve Microsoft gibi
firmalar oyun konsollarının etkileşimli kılınmasında
da AG’den yararlanmaktadır [8].
AG, sanal karakter ve unsurları gerçek dünya ile bir
araya getirir. Nesne algılama teknolojilerinin desteği
ile kullanıcının çevresindeki dünya ile ilgili
enformasyon, etkileşimli ve sayısal olarak işlenebilir
biçime girer. AG ile üretilen sahnelerin tamamında
şu üç özellik bulunur: gerçek ve sanal bir aradadır,
gerçek zamanlı ve etkileşimlidir, sahneler üç boyutlu
olarak algılanır [9].
AG teknolojileri, hem girdi hem de çıktı birimi
olarak kullanılabilmektedir. Bu açıdan ilk başlarda
askerlik, endüstri ve tıp, ardından da ticari ve eğlence
alanlarında kullanımı yaygınlaşmıştır. Sanat [10],
mimari [11] ve turizm [12] de AG kullanılabilen
alanlardır. Güncel kullanım alanları arasında boş bir
arazide yapılacak binanın modelinin gösterimi,
eskiden aynı arazide bulunan binanın gösterimi,
hayatın oyunlaştırılması anlamında fiziksel
alanlardaki sanal nesnelerin toplanmasına ve puan
alınmasına dayalı oyunlar gibi uygulamalar da vardır
[13].
Başlangıç noktasında benzer bir kullanıcı etkileşim
arayüzü sunan QR kodları ile AG uygulamaları
kıyaslanabilir. Aradaki temel fark, QR kod
tarayıcıların evrensel olması sebebi ile tüketiciler
herhangi
bir
uygulamayı
mobil
iletişim
donanımlarına
kurduklarında
etkileşime
girebilirken, özellikle tanıtım amaçlı AG
kampanyalarında, sıklıkla kullanıcıların yeni bir
uygulama indirmelerinin gerekmesidir. Bu durumda

da
kullanıcılara
olumlu
sunulamamaktadır [14].

bir

deneyim

Artırılmış gerçeklik alanında örnek yazılımlar
AG alanında önde gelen teknoloji ve uygulama
geliştirici firmalar arasında Junaio [20], Hoppala
[21], Wikitude [22], Aurasma ve Layar yer
almaktadır.
İngiltere merkezli Autonomy Corporation’a ait
Aurasma AG yazılımı, iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2,
iPad3 ve gelişmiş Android donanımları üzerinden
çalışmaktadır. Bu yazılım ile bireyler Aura adı
verilen basit AG nesneleri ve eylemleri
oluşturabilmektedir. Çeşitli şirketler ve medya
kurumları da kendi uygulamalarını geliştirmek için
Aurasma’yı kullanabilmekte ve Apple App Store
veya Google Play üstünden mobil iletişim
donanımlarına indirilmek üzere sunabilmektedir.
Uygulama ile ister belli bir konumda iken, istenirse
de her yerde görülebilecek biçimde üretilen Aura’lar
diğer kullanıcılar ile paylaşılabilmektedir [15].
Aura’lar resim, animasyon, video, üç boyutlu model
ve oyunlardan üretilebilmektedir [16].
Yukarıdaki temel özellikleri aynı biçimde taşıyan
Hollanda merkezli Layar firmasının yazılımı da
konuma dayalı AG uygulamaları için GPS, pusula ve
diğer algılayıcı sistemlerden faydalanmaktadır [17].
AG unsurlarını gerçek dünyanın üstüne konulan
tabakalar olarak değerlendiren Layar firması [18],
daha çok gazete ve dergi gibi basılı ortamların
tıklanabilir hale getirilmesi alanında uzmanlaşmıştır.
Firmaya ait olan Layar Creator adlı web hizmeti ile
basılı ürünlerin PDF dosyaları üstünden AG üretimi
ve Layar platformunda yayınlanması mümkündür
[19]. Layar, AG yazılımının, mobil telefonlara
üretim esnasında yüklenmesi için LG, Samsung,
TCT Mobile gibi donanım üreticileri ile anlaşmalar
yapmıştır [13].
Her iki firmanın yazılımları da, basılı nesnelerin
üstündeki resim ve logo gibi belirli unsurların görsel
özelliklerini
esas
alarak
AG
unsurları
geliştirebilmektedir.
AG
uygulamalarının
kullanımı
birbirine
benzemektedir. Mobil iletişim donanımlarına
indirilen temel yazılım, donanımın desteklediği
özellikler çerçevesinde, GPS konum bilgisi veya
görsel tanıma özelliği üstünden aldığı veriyi işler.
Ardından bu veri ile eşleştirilen ilgili sayısal ortamda
yer alan unsurun donanımda gösterimini sağlar.

inet-tr’12 17. Türkiye’de İnternet Konferansı
7-9 Kasım 2012, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Eskişehir

Bireylerin AG uygulaması üretmesini de sağlayan
yazılımlar, bunun için çekilen bir fotoğraf veya
işaretlenen bir GPS konumunu esas alabilir [15].
İletişim ortamlarında
kullanımı

artırılmış

gerçeklik

Çevrimiçi ortamlarda içerik tüketimi hızla
artmaktadır [5]. Bu koşullarda basılı yayıncıların
okurları ile iletişime geçmek ve onlar açısından
içeriklerini cazip kılabilmek için yeni ve etkileşimli
yollara gereksinimi vardır. AG teknolojileri,
çevrimiçi ve dışı dünyaları bir araya getirmekte,
basılı yayınların içine adeta hapsolduğu tek taraflı
konuşmayı diyaloğa çevirmek için bir alternatif
sunmaktadır.
İletişim sektöründeki yayın ve reklam uzmanları,
Aurasma ve Layar gibi firmaların sundukları
altyapılar üstünden, geliştiricilere gereksinim
duymadan AG uygulamaları ile basılı sayfalarda yer
alan durağan içerikleri hızlı ve kolay biçimde aktif
sayısal deneyimlere dönüştürebilmektedir. Bu
durumda da kullanıcıların ilgileri ve basılı yayının
değeri artmaktadır. Uygulamalarda genelde
yayınların web sayfalarındaki içerikler AG
uygulamaları üstünden sunulmaktadır.
Hollandalı kamusal yayıncı VPRO’nun kurumsal
dergisi VPRO Gids, Layar teknolojisi ile sayfalarını
sayısal içerikle zenginleştirmektedir [23]. Derginin
içeriğine AG üstünden video, röportaj ve özel
yarışmalar eklenmektedir. Derginin ilk sayısının
kapağı AG ortamında, teknolojinin nasıl
kullanılacağını anlatmaktadır. Yine Hollanda’da,
kadınlara yönelik LINDA. adlı dergi sayfalarındaki
ürünlerin üstünde, AG ile ürünlerin satın
alınabilecekleri web sitelerine yönlendirilmiş
“Şimdi satın al!” linklerine yer vermektedir [24].
İngiltere’de The Times, The Sun ve Daily Telegraph
Aurasma ile AG uygulamaları yapmaktadır [25].
GQ, Nuts ve Top Gear dergileri de AG uygulamaları
yapan süreli yayınlar arasındadır [14], [26].
Türkiye’de AG’yi basılı yayını ile ilk bütünleştiren
ilk gazete, Dijital Zaman uygulaması ile Zaman
Gazetesi olmuştur [27], [28], [38].
AG uygulamalarını reklam amaçlı ya da taraftar
veya kullanıcıları ile daha ilgi çekici biçimde iletişim
kurabilmek için kullananlar arasında, İngiliz futbol
takımı Tottenham Hotspur, Panasonic, J.D.
Wetherspoons, Magners, Virgin Atlantic, otomotiv
sektöründen Hyundai, Kia, Volkswagen, Volvo,

çikolata markası Lacta ve çevrimiçi giyim mağazası
ASOS yer alır [14], [26].
İleri çalışmalar ve öneriler
AG, bireyleri sadece enformasyona değil, aynı
zamanda deneyime ulaştıran, ancak gelişmekte olan
bir teknolojidir. Ancak gelecekte birçok alternatif
uygulama sahası söz konusu olabilir. Bu konudaki
dikkate değer uygulamalar arasında MIT Media
Lab’de geliştirilen “Sixth Sense” projesi [32],
bireylerin enformasyon ile aracısız etkileşime
girebileceği bir ortam hedeflemektedir. Kontak
lensler üstünden AG uygulamalarının geleceği ile
ilgili benzer araştırmalar da yürütülmektedir [33],
[34]. Bu araştırmalar sayesinde kullanıcıların, mobil
iletişim donanımlarının çevredekiler tarafından da
görülebilen arayüzü yerine, daha kişisel ve mahrem
arayüzler üstünden AG uygulamalarına erişmesi
hedeflenmektedir. Potansiyel uygulamalar arasında,
bireylerin
sağlıklarının
artırılması
için
hareketsizliklerinin azaltılması ve günlük öğrenme
ve eğlenme faaliyetlerinin AG uygulamaları ile
zenginleştirilmesi de düşünülmektedir [36].
Veri ve enformasyona erişim sağlama konusunda
neredeyse tekel konuma ulaşan Google, Project
Glass ile bireylerin özel bir AG gözlüğü ile internete
erişmesini ve çeşitli uygulamaları kullanmasını
hedeflemektedir [29]. Bu proje, yukarıda sayılan
gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde, bireylerin
veri ve bilgi aramalarının ve çevrelerinde olup bitene
ilişkin anlam arayışlarının, kelimeler yerine resimler
üstünden yapılmaya başlayacağı vizyonuna işaret
etmektedir [30]. Yeni gelişen teknolojiler genel
kullanıcılar arasında endişe ile karşılanabilmektedir.
AG konusunda kullanıcıların endişeleri arasında,
AG uygulamalarının yaygınlaşması ve istenmeyen
reklamları artırması yer alıyor. Bununla birlikte,
kullanışlılığın artması için AG uygulamalarının
donanım olarak kolay kullanılabilir bir gözlük
üstünden erişilebilir biçimde sunulması beklentisi de
söz konusu. Eğlence hizmetleri, tebrik kartları,
bilgilendirici ve eğitici video ve animasyonlar için
kullanılması da kullanıcılar tarafından bekleniyor
[31].
Teknolojinin her sahasında olduğu gibi, sosyal
kabul, mahremiyet ve etik, AG uygulamaları için de
üstünde durulması gereken konulardır [35]. Sosyal
kabul konusu, kullanışlılık, gereken eğitim ve
maliyet odaklı olarak incelenebilir. Mahremiyet
konusu, ilk olarak tıbbi AG uygulamaları yanında,
yüz tanıma ve kullanıcı tanımlama sistemleri
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bağlamında değerlendirilebilir. Bireyler sosyal ağlar
ve sosyal medya üstünde paylaştıkları ve çevrimiçi
kolayca bulunabilecek bilgilerinin, gün içerisinde
fiziksel dünyada hayatlarını sürdürdükleri sırada,
karşılaştıkları
kişilerce
hemen
erişilebilir
olmasından rahatsızlık duyabilirler. Burada çözüm,
bu tür uygulamaların kullanıcılarının içinde yer
alabilecekleri bir sosyal ağ üstünden, kendileri ile
ilgili erişilebilecek bilgileri belirlemeleri olabilir.
Etik konusunda ise, AG uygulamalarının hedefinin,
kullanıcıların duyularının zenginleştirilmesi yoluyla
hayatının kolaylaştırılması ve basitleştirilmesi
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak bu
uygulamaların uzun vadede bedene yerleştirilecek
bazı donanımlara kadar ulaşabileceği düşünülecek
olursa, bu noktada cevaplanması gereken sorular
arasında insanların, teknolojinin kendi duyuları ile
burada bahsedilen biçimlerde doğrudan etkileşime
girmesini isteyip istemedikleri de vardır.
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Yeni İletişim Teknolojileri ve Örgütsel İletişime
Yansımaları
Deniz Çalık
Ankara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi,
dencalik@hotmail.com
Özet: 20.yy. ile birlikte değişim ve gelişme göstererek, gittikçe daha büyük bir etki alanına ve yeniliklere ulaşan
yeni iletişim teknolojilerinin kitle iletişim araçlarına nazaran örgütlere sağladığı ek faydalar bulunmaktadır.
Mevcut kitle iletişim araçlarına nazaran iki yönlü iletişime olanak tanıyan yeni iletişim teknolojileri, örgüt
çalışanlarına yönelik bir etkinlik olan örgüt içi iletişimde de yenilikler ve kolaylıklar sunmaktadır. Maliyet
düşüklüğünün yanı sıra, iletinin yer ve zamandan bağımsız ve oldukça hızlı iletilmesini sağlayan yeni iletişim
teknolojileri, örgüt içi halkla ilişkiler uygulamalarında çalışanların yönetime katılması vb. olanaklar da
sağlamaktadır. Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte kurumlar, web sitelerinden ve diğer yeni
iletişim teknolojileri araçlarından yararlanmaktadırlar. Makale kapsamında örgüt içi iletişim uygulamalarında yeni
iletişim teknolojilerinin kullanımı ele alınmakta ve incelenmektedir.
Anahtar sözcükler: Yeni iletişim teknolojileri, örgütsel iletişim, örgütsel blog, örgüt web siteleri, örgüt içi ağ
(intranet).
Abstract: New communication technologies, which is improving and changing with the help of 20th. century’s
possibilities, has additional benefits for organizations compared to mass media tools. Compared to the existing
mass media, new communicaion technologies allows two-way communication and it offers innovations and
amenities in organizational communication. As well as low cost, new communication technologies also allows to
transmission messages fairly quickly. Moreover, it allows participation in management for employees in public
relations practices within the organization. With the advantages in new communication technologies, organizations
benefits from web sites and other new communication tools. Within the scope of the article, the use of new
communication technologies in organizational communication applications are discussed and analyzed.
Key words: New communication technologies, organizational communication, organizational
blog,organizational web pages, intra-organizational network (intranet).

Giriş
Günümüzdeki
stratejik
yönetim
yaklaşımı
çerçevesinde, örgütlerin en önemli stratejik kaynağı,
“insan kaynağı” olarak görülmektedir. Dolayısıyla
yeni iletişim teknolojileri, bu iç paydaşla iletişimde
önemli bir araç sağlamaktadır. Yeni iletişim
teknolojileri son zamanlarda gerek uluslararası,
gerek de ulusal anlamda gelişmekte ve örgütlere
sağladığı
faydalar
doğrultusunda
dikkat
çekmektedir.
Yeni iletişim teknolojileri; iletişimde etkileşime
olanak tanıyan yapısıyla önem kazanmaktadır ve
iletişim alanında en çok tartışılan konulardan biri
haline gelmiştir. Yeni iletişim teknolojilerinin
etkileşim boyutu göz önüne alınırken, onun
diğerlerinden ayırt edici en önemli özelliği, yeni

iletişim teknolojilerinin, alıcı ile verici arasındaki
kanalda etkileşime imkân sağlaması olarak
görülebilmektedir. Bu özellik, geleneksel iletişim
araçlarından hiçbirinde bulunmamaktadır.
Örgüt içi halkla ilişkiler ve / veya örgüt içi iletişim;
yeni iletişim teknolojileriyle birlikte anlam
değişikliğine uğrayan alanlardan biri olarak
görülebilmektedir. Öncesinde yalnızca personelin
devamını sağlama misyonu yüklenen örgüt içi halkla
ilişkiler uygulamaları artık, örgütün amaç ve
hedeflerini çalışanlara kavratmak, ikna etmek,
personelin
(iç
müşterilerin)
işe
yönelik
motivasyonlarını yüksek tutmak vb. yeni anlamlar
kazanmaktadır ve yeni iletişim teknolojileri
araçlarının doğasından etkilenmektedir.
Örgütsel İletişim
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Örgüt kavramı, özünde bir grup insanın belli bir
amaç yolunda güç birliği yapıp, bu birliğe
gerektiğinde fiziksel araçlarını katarak, ilişkilerini
yine belli bir yönetim temeline dayanarak
düzenledikleri toplumsal sisteme verilen addır [1].
Örgütün bu özelliklerini birbirine bağlayan, ona
hayat vererek çalışmasını sağlayan ise iletişim
kavramıdır. Örgüt içerisinde kurulan etkin bir
iletişim sistemi; örgütlerin oluşumunda, ayakta
kalabilmelerinde ve başarılı olabilmelerinde en
temel etken olarak dikkat çekmektedir [2].
Ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen
bütün grup, topluluk ve kurumları tasvir etmekte
kullanılabilen “örgüt” kavramı için iletişim, büyük
önem taşımaktadır. Tüm topluluk faaliyetlerinde,
belli bir teşkilatın kurulmasında, faaliyetlerin
uyumlaştırılması ve işlerin yürütülmesinde, yeterli
ve etkili düzeyde iletişime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
nedenle de, örgüt içinde ve dışında sürekli bilgi
alışverişi önem kazanmaktadır. Örgütteki bireyler
arası uygun iletişimi sağlayan ise, örgütsel
iletişimdir. Örgütsel iletişim; çevresinden etkilenen
ve aynı zamanda çevresini de etkileyen karmaşık bir
yapıdadır. Örgütsel iletişim kavramı; birden fazla
insanın belli bir amaç etrafında toplanmasını
sağlayan ve bir araya gelen insanların güç birliği
doğrultusunda örgüt amaçları yönünde etkin
çalışabilmeleri için gerekli olan işbirliğinde büyük
rol oynayan insan etkinliği paylaşımı olarak
tanımlanmaktadır [3].
Kurumların hedef grupları temelde iç ve dış olmak
üzere iki şekilde incelenebilmektedir. Buna göre iç
hedef kitleye dâhil olanlar kurum çalışanlarıdır ve
kurumu hem içerden hem de dışarıdan
gözlemleyebildikleri için, kurum açısından oldukça
önemli bir etkiye sahiptirler. Kurum içi iletişimin
esas hedef kitlesi olan çalışanlar nezdinde olumlu bir
kurum imajı oluşturulduğunda, bu aynı zamanda
onların kendi çevrelerini ve dolayısıyla da kurumun
dış hedef kitlesini de etkilemektedir [4].
Kurum içi iletişim kavramı, tüm diğer iletişim
şekilleri gibi kuruluşun tanınması için hizmet
etmektedir. Kurumlar kurum içi iletişim aracılığıyla
kendilerini çalışanlarına tanıtmaktadır. Çünkü
böylece çalışanlar kurumları ve onun hedefleriyle
bütünleşmektedirler. Aynı zamanda, çalışanlara
yönelik iletişimin kısmen dışa yönelik olmasından
dolayı, yeni çalışanların kazanılması için de önemli
bir yardım sağlamaktadır. Çalışanlara yönelik
iletişim, kurumsal davranış için önemli bir temel

oluşturmaktadır. Çalışanlara iletilen bilgiler ne kadar
doğru ve ikna edici olursa, kurum üyelerinin
çalıştıkları kurumla bütünleşmeleri ve dolayısıyla
daha verimli olmaları da sağlanabilmektedir.
Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki bilgi akışının ve
paylaşımın devamlılığı ve karşılıklı oluşu,
çalışanların kurumsal anlamda davranışlarını ve
kurumu temsil etme yetilerini daha inandırıcı
kılmaktadır.
Örgütlerin faaliyetlerinde koordinasyonun önemi ne
derece büyük ise bu koordinasyonun sağlanmasında
iletişimin de önemi o derece büyük olmaktadır.
Örgütsel iletişimin pek çok tanımı yapılmıştır.
Örneğin Bovee ve Thill’e göre örgütsel iletişim;
örgüt içinde bilgilerin ve fikirlerin alış verişi olarak
tanımlanırken, Argenti’ye göre ise, örgütsel iletişim
örgüt içindeki bütün çalışanlar için olumlu bir
atmosfer yaratmak olarak tanımlanmıştır. Örgütteki
iletişim, bir yöneticiden diğerine, bir çalışandan
diğerine
aktarılarak
taşınmalıdır.
Örgütler
büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça örgüt içi iletişim
zorlaşmakta ve örgütsel iletişimin kalitesine duyulan
ihtiyaç da artmaktadır [5].
Örgütsel iletişim, bilginin örgüt içinde karşılıklı
paylaşımının yanı sıra, bu bilgilerin iki veya daha
fazla kişi tarafından anlaşılması süreci olarak da
tanımlanmaktadır. Örgütsel iletişimde bilginin
aktarılmasının ötesinde göndericinin alıcıyı etkileme
isteği de süreci etkileyen bir unsur olarak dikkat
çekmektedir [6]. Örgütlerde oluşturulacak etkin bir
iletişim,
örgütlerin
stratejik
planlarını
gerçekleştirmede en önemli yardımcısı olmaktadır.
Örgütlerde stratejik planlama seviyesinde iletişimin
proaktif, iyi organize edilmiş ve etkin olarak
kullanılabilir
olması
örgütlerin
amaçlarına
ulaşmasında önemli rol oynamaktadır [7].
Örgüt içinde etkin bir iletişim sistemi
kurulamadığında, örgüt üyeleri faaliyetlerini
birbirinden bağımsız ve kopuk bir şekilde
gerçekleştirmeye çalıştığından örgütsel amaçlara
ulaşılması zorlaşmaktadır.
Örgüt içinde iletişimin pek çok önemli işlevi
olmakla birlikte; iletişimin bilgi sağlama, ikna etme
ve etkileme gibi unsurları, genel olarak daha ön
plana çıkmaktadır. İletişimin bilgi sağlama işlevi
aracılığıyla;
çalışanlara
örgütün
amaçları,
politikaları ve yönetim ile ilgili bilgiler, çalışanların
görevleri, yetki ve sorumlulukları ile teknolojik
gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapılarak
çalışanların işlerini daha iyi yapabilmelerine olanak
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sağlanabilmektedir. Örgütlerde çeşitli biçimlerde
gerçekleşen iletişimin önemli bir bölümü; insanların
düşünce, tutum ve davranışları üzerinde etki
yapmayı amaçlamaktadır. Örgüt çalışanlarının
kurum misyonunu gerçekleştirebilecek şekilde
çalışabilmesi, örgütün hedeflerini benimsemelerine
bağlı bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Çalışanlar
tarafından amaçların benimsenmesi ise ikna etme ve
etkilemeye yönelik iletişim sürecinin örgüt
tarafından etkili bir şekilde uygulanmasına bağlıdır.
İletişiminin bir diğer önemli işlevi de, birleştirme ve
koordinasyon sağlamasıdır. Örgüt içindeki karşılıklı
ilişkiler göz önüne alındığında iletişimin birleştirme
işlevinin örgüt yaşamında önemli bir rol oynadığı da
görülebilmektedir [8].
Bir örgütte görevler ne denli iyi düzenlenirse
düzenlensin, görev tanımları ve betimlemeleri ne
kadar açık olursa olsun, görevleri yürütecek iş
görenler arasında iletişim olmadan eşgüdüm ve
amaçlara yönelik etkileşim oluşamamaktadır.
Örgütün işlerliği, örgütte neyin nasıl yapıldığının ve
nelerin nasıl yapılacağının doğru olarak tüm
çalışanlarca bilinmesi ile mümkün olabilmektedir.
Böylece bilgi, örgütü işleten girdilerden biri olarak
görev yapmaktadır. Yöneticiler, örgüt içerisinde
yeterli ve etkin bir iletişim ağı oluşturabildiğinde,
örgütte neler yapıldığını tanımlayarak, sağlam ve
geçerli kararlar alabilmekte; örgütün etkililiği ve iş
görenlerin iş doyumu için gerekenleri gerektiği anda
yapabilmekte ve yönetim sürecinin etkin bir şekilde
işlemesini sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra
yöneticilerin sorun çözme sürecinde de örgüt
içindeki iletişim olgusunun önemi büyüktür [9].
Örgütlerin iç ve dış çevreleriyle etkileşim
kurmalarının en önemli araçlarından olan iletişim
olgusu, yöneticilerin yanı sıra örgütün alt düzey
çalışanlarının ve örgütün teknik, beşeri ve ekonomik
tüm faaliyetlerini etkileyen önemli bir unsurdur.
Örgütlerde iletişim özellikle de yönetim aşamasında
büyük önem taşımaktadır.
Örgütsel iletişim, kurum içinde önemli bir yönetim
fonksiyonu veya yönetim ve örgütlenme
fonksiyonlarının önemli bir aracı olarak dikkat
çekmektedir [10].
Örgüt ve birey üzerinde önemli etkileri olan iletişim
olgusu, yöneticilerin başarısı ve örgütün etkinliğinde
de büyük rol oynayan bir süreç olarak dikkat
çekmektedir. Örgütsel iletişim kavramı; örgütte bir
mesajın bir kişiden başka bir kişi ya da kişilere,
direkt sözlü, yazılı veya sözsüz kanallardan veya

endirekt (yeni iletişim teknolojileri araçları, telefon,
faks, bilgisayar, vs.) yollarla iletilme ve alınma
süreci olarak tanımlanmaktadır.
Örgütlerin iç çevrelerinin yanı sıra dış çevreleriyle
de iletişim kurmaları, faaliyetlerini sürdürmeleri için
gerekli bir unsurdur. Örgütlerin iç çevreleriyle
iletişim kurabilmeleri, içsel iletişim sistemlerinin
mevcudiyetine bağlıdır. İçsel iletişim ise (örgüt içi
iletişim); veri toplanması, işlenmesi ve gerekli
yerlere iletilmesi ile mümkün olmaktadır. İçsel
iletişim sistemi, kurumun yapısıyla ve işleyişiyle
doğrudan ilişkilidir. Kurumun çalışanlarında değer
yaratabilmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi, etkin bir
iç iletişim sisteminin varlığına bağlı bir unsurdur
[11]. Örgüt içi iletişim sistemleri aracılığıyla
çalışanlar,
kendilerinden
neler
beklendiği,
diğerlerinin kendi çalışma performansı hakkındaki
görüşleri gibi pek çok konuda bilgi ihtiyaçlarını
iletişim kurarak karşılayabilmektedir.
Örgütsel iletişim, hiyerarşiye bağlı ortaya çıkan ve
örgütsel yapı olarak da adlandırılan piramit
içerisinde gerçekleşmektedir. Yapısal açıdan
örgütsel iletişim; biçimsel (resmi) iletişim ve
informel (resmi olmayan) iletişim şeklinde
bölümlendirilmektedir. Biçimsel iletişim olarak
adlandırılan örgüt içi resmi iletişim; örgütte örgütsel
kurallar
içerisinde
ve
örgütün
amaçları
doğrultusunda belli kalıplara göre işleyen iletişim
biçimidir. İnformel iletişim ise, resmi yollarla
kurulmayan, yüz-yüze veya telefonla örgütün farklı
kademeleri arasındaki çalışanlarla gerçekleşen resmi
olmayan bir iletişim türüdür.
Örgüt içi iletişim, genel anlamda biçimsel iletişim
şeklinde gerçekleşmektedir. Biçimsel iletişim
kapsamında örgüt içindeki resmi bildiriler,
talimatlar, raporlama biçimleri ele alınmaktadır.
Biçimsel (resmi) iletişim ile grup için gerekli bilgi ve
anlayış sağlanarak, çalışanların işten tatmini için
istenen tutum oluşturulmakta ve ilgililere
gerektiğinde bilgi üretilmektedir. Biçimsel iletişim
de kendi içerisinde aşağıdan yukarıya ve yukarıdan
aşağıya olarak bölümlendirilmektedir. Biçimsel
iletişim,
örgütün
resmi
yapısına
göre
düzenlenmektedir ve örgüt şemasına bakılarak
anlaşılabilmektedir.
Biçimsel iletişim, örgüt içinde dikey, yatay ve çapraz
olarak üç şekilde görülmektedir. Dikey iletişim,
örgütteki farklı hiyerarşik düzendeki kişiler ve farklı
bölümler arasında gerçekleşen iletişim şeklidir.
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Dikey iletişim, yöneticiler ve çalışanlar arasında,
aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya olarak
gerçekleşmektedir. Yatay iletişim ise, örgütte aynı
düzeyde aralarında fonksiyonel ilişki içinde
bulunanlar arasında gerçekleşmektedir. Çapraz
(diyagonal) iletişim, farklı çalışma birimlerindeki
çalışanların oluşturduğu çalışma ekipleri arasındaki
iletişime işaret etmektedir.
Örgüt içi iletişimde kullanılan formel ve informel
iletişim araçlarının yanında, günümüzde gittikçe
artan bir şekilde yeni iletişim teknolojileri
araçlarının kullanıldığı görülebilmektedir. Örgütsel
iletişimde yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı ise
örgüt kültürüne ve örgüt yapısına bağlı bir durum
olarak dikkat çekmektedir. Örneğin, mekanik
sistemle yönetilen ve bu tarz bir yapılanmayı
benimsemiş örgütler; daha katı bir yapıdadır ve
değişken şartlara ise görece daha az uygunluk
göstermektedir. Mekanik sistemli örgütler, baskıcı
bir otorite yapısına sahip, ayrıntılı görev tanımları,
sorumlulukları olan ve hiyerarşik yapının hüküm
sürdüğü örgütlerdir ve bu tarz örgütlerde iletişim
sınırlı ve tek yönlü olarak gerçekleşmektedir. Buna
karşılık organik örgütlerde ise, iletişim etkinliği, açık
ve iki yönlü olarak sürdürülmektedir. Örgütlerin
iletişimde
yeni
iletişim
teknolojilerinden
faydalanabilmesi de, örgütün organik yapılanmalı
bir örgüt olmasına bağlı olmaktadır [12].
Yeni İletişim Teknolojileri ve Örgütsel İletişim
Yeni
iletişim
teknolojilerindeki
gelişmeler
doğrultusunda örgütlerde kullanılan elektronik
iletişim araçları, bilginin elektronik ortamda
iletilmesini
sağlayan
araçlardır.
Genellikle
elektronik iletişim araçlarıyla iletilen bilgiler yazılı
olarak iletilmektedir. Gerek örgüt içinde, gerekse dış
bağlantılarda
iletişim
bilgisayar
üzerinden
sağlanmaktadır.
Bilgisayar
yardımıyla
gerçekleştirilen konferanslar, interaktif video gibi
iletişim araçları da sözlü iletişimde kullanılan
elektronik iletişim araçları arasındadır. Elektronik
iletişim sayesinde bilgilerin elektronik ortamda
olması ve çalışanların bulundukları herhangi bir
yerden bu bilgilere ulaşabilmesi büyük bir kolaylık
ve aynı zamanda büyük miktarlarda para tasarrufu
sağlamaktadır.
Aynı zamanda örgüt içi iletişimin sağlanmasında da
oldukça sık kullanılan intranet sistemi ile şirket içi
bilgiler her an paylaşım içerisindedir. Sistem
içerisine girişi yapılan bilgi her çalışanın

kullanımına açıktır ve çalışanlar bu ağ üzerinden
istedikleri şekilde iletişime geçebilmektedirler.
Bunun yanı sıra örgüt içi iletişimde kullanılan diğer
yeni iletişim teknolojisi araçları ise şu şekilde
sıralanabilmektedir: internet, intranet, extranet
(örgütler arası network), Local Area Network
(LAN), Wide Area Network (WAN), e-posta, video
konferans,
elektronik
yazıcılar
olarak
belirtilebilmektedir [13].
Kurumların, örgütsel iletişim amacıyla kullandıkları
yeni iletişim teknolojileri araçları; iç iletişime
yönelik intranet (örgüt içi ağ) sistemleri, kurumsal emailler, kurumsal / kişisel bloglar, kimi zaman
sosyal medya alanları, video konferanslar, örgüt web
sitesi içerisinde çalışanlara yönelik başlıklar olarak
görülebilmektedir.
Örgüt İçi Ağlar - İntranet
Örgüt içi halkla ilişkilerle ilişkilendiren en temel
mecra olarak örgüt içi ağ olan intranet kavramı
görülebilmektedir. Kurum içi bir web sitesi olarak
tanımlanabilecek intranet, sadece belli bir kuruluş
içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş
ağları (WAN) birbirine bağlayan bir ağdır ve
çalışanların fiziksel olarak bir araya gelmeden
etkileşimlerine olanak tanımaktadır. İntranet,
geçmişin göreli olarak daha düşük verimli örgüt içi
halkla ilişkiler mecraları olan bülten tahtaları, basılı
haber bültenleri ve toplantılar vb. mecralarına
nazaran çalışanların daha az zamanını almakta ve
baskı ve organizasyon maliyetini ortadan
kaldırmaktadır. İntranet; dünyanın her yerinden ve
günün her saatinde örgüte ulaşmanın önünü açması
ve örgütün çalışanları ve departmanları arasında
uyum ve işbirliğine katkıda bulunması açısından da
önem kazanmaktadır. İntranet kapsamında örgüt
tarihçesi, organizasyon şeması, sağlık hizmetleri,
izin ve tatil günleri, giyim kuralları ve çalışma
saatleri vb. konuları kapsayan çalışan el kitapları,
örgüt çalışanlarının iletişim bilgileri, çalışanların
talep ve isteklerini belirlemeye yönelik anketler,
çalışanların sıkça sordukları soruların yanıtları, örgüt
içi eğitim ve iş fırsatlarına yönelik bilgiler
bulunmaktadır. İntranet örgüt içi halkla ilişkiler
faaliyetlerinin bir parçası olarak ve örgüt kültürünün
benimsetilmesine yönelik düzenlenen örgüt
yemekleri, piknikler, kutlamalar, toplantılar vb.
etkinliklerin
duyurulmasında
da
kullanılabilmektedir [14].
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Örgütsel Bloglar ve Örgüt Web Siteleri
Örgütsel bloglar, yeni iletişim teknolojilerinin
örgütlerde kullanım alanları açısından günümüz blog
atmosferine yeni eklenen ve önemi anlaşılan bir tür
olarak kurumların karşısına çıkmaktadır. Bu tür
bloglardan beklenen temel prensip, şirketin
çalışanlarından ya da yöneticilerinden bir kesimin
kurum adına yazılar yazması, pek çok bilgiyi hedef
kitlesine sunması, hedef kitlesinden anında geri
bildirimi ilk ağızdan alması gibi önemli bir kurumsal
iletişim sürecini oluşturmasıdır. Kurumsal bloglar
sadece ürünlerin ve şirketlerin tanıtıldığı ortamlar
değildir. Kurumsal bloglar temelde örgütün hedef
kitleleriyle simetrik iletişim kurabilmelerine olanak
sağlayan açık ortamlar olarak dikkat çekmektedir
[15].
Örgüt web siteleri ise, müşterilere kurumla ilgili
genel bilgileri, aracı kanalların varlığını haber veren
sitelerdir. Örgüt web sitelerinde ayrıca örgütün
ürünleri ya da sunduğu hizmetler hakkında da
bilgiler verilmektedir. Kurum siteleri kullanıcıların
ya da müşterilerin çeşitli bilgilere ulaşması,
sorularına yanıtlar bulmaları, daha yakın müşteri
ilişkilerinin kurulması, kurumla ilgili merak edilen
birçok konuyla ilgili bilgilerin sağlanması gibi işlev
ve amaçları yerine getirmektedir. Genel olarak
şirketin tarihi, misyon ve felsefesi, faaliyet alanları
ile ürettikleri ürün ya da hizmetlerle ilgili bilgilerin
yanı sıra şirket ya da markaları ile ilgili güncel
gelişmeler, şirketin finansal gücü, insan kaynakları
yapısı, iş fırsatları gibi konularla ilgili bilgilere de
kurum web sitelerinde ulaşmak mümkündür.
Kurumsal web siteleri, işletmelerin iç ve dış hedef
kitlelerine ulaşmaları ve onlarla bir etkileşim içine
girmelerinde önemi her geçen gün artan bir iletişim
aracı halini almaktadır. Kurumsal web siteleri,
elektronik ticaret, bilgi akışının kontrol edilmesi,
bilginin açıklanması ve iletişim masraflarının
düşürülmesi gibi bir takım fonksiyonları yerine
getirmektedir. Ayrıca örgüt web siteleri, örgüt ve
kamuları arasında simetrik iletişim kurma ve
geliştirmeye de katkıda bulunması açısından da
önem taşımaktadır [16].
Örgüt İçi
Oluşturmada
Kullanımı

İletişimde Diyalojik Perspektif
Yeni İletişim Teknolojilerinin

Örgütsel iletişimde gerek örgüt içi, gerek de örgütün
işbirliği
içerisinde
çalıştığı
kamuları
ve
paydaşlarıyla iletişiminde, diyalogu güçlendirmek

ve etkileşimi artırmak amacıyla geleneksel kitle
iletişim araçlarının yanı sıra, internet ve yeni iletişim
teknolojileri araçlarından da faydalanılmaktadır. Bu
yeni teknolojiler, örgütsel iletişimde etkinliğin ve
verimliliğin artmasında büyük önem taşımaktadır.
İnternet aracılığıyla kurulacak olan örgüt içi
diyalojik
iletişim,
diyalojik
ilişkilerin
geliştirilmesini, böylece örgütün çalışanları ve hedef
kitlesiyle uzun ömürlü, kaliteli ve etkin ilişkiler
kurabilmesi ve bunu geliştirebilmesi olanaklı hale
getirmektedir.
Kent ve Taylor (1998) tarafından önerilen diyalojik
döngü prensibi, hedef kitle ve örgüt çalışanlarının
örgüte yönelik soru yöneltebilmelerini ve örgütlerin
bunları çözme imkânına sahip olmasını ifade
etmektedir [17]. Örgüt içi iletişimde diyalojik
döngüyü olanaklı hale getirecek yeni iletişim
teknolojileri araçları, elektronik postalar, e-posta
listeleri
ve
elektronik
sohbetler
olarak
sıralanabilmektedir. Elektronik postalar, örgüt içi
iletişimde geri beslemeyi olanaklı kılması açısından
diyalojik döngüye katkıda bulunmaktadır. Diyalojik
döngünün istenen şekilde gerçekleşebilmesi için,
örgütün web sitelerine yahut elektronik posta
adreslerine
gelen
iletilerin
incelenerek
geribildirimde bulunulması gerekmektedir. E-posta
listelerinin yanı sıra, bir diğer diyalojik iletişim aracı
olarak haber grupları, gruba üye katılımcının diğer
tüm katılımcılarla da etkileşime geçebilmesine
olanak tanıması açısından da önem kazanmaktadır.
Örgütsel web sitelerini diyalojik hale getirecek bir
diğer önemli unsur ise anketlerdir. Anketler, web
sitesini ziyaret eden kullanıcıların ve örgüt
çalışanlarının görüş ve önceliklerini belirleyebilmeyi
olanaklı hale getirmektedir.
Örgüt web siteleri, örgüt içi iletişimde diyalojik
ilişkiler geliştirmeyi olanaklı hale getirmede önemli
bir ortam sunmaktadır. Örgüt içi halkla ilişkiler
faaliyetlerinin örgüt web sitelerince koordine
edilmesi, düşük maliyetleri ile örgütsel verimliliğe
de katkıda bulunmaktadır. Hızlı ve kolay
geribildirim sağlanabilmesi ve örgüt çalışanlarının
ve hedef kitlenin örgüte yönelik beklentilerinin
belirlenebilmesinde, yeni iletişim teknolojileri
önemli olanaklar sunmaktadır [14].
Örgüt İçi İletişimde Yeni İletişim Teknolojilerinin
Kullanımının Avantaj Ve Dezavantajları
Yeni iletişim teknolojileri ve özellikle internet;
halkla ilişkiler alanında pek çok değişimlere neden
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olarak, halkla ilişkilerin uygulama alanlarında yeni
yaklaşımlar ortaya çıkarmaktadır. Kuruluşlar sadece
kullanışlı olan önemli bilgileri internetle sağlamakla
kalmamakta, aynı zamanda sürekli olarak hedef
gruplarla iki yönlü iletişim sağlayan bir ortam
sunmaktadırlar [18]. Grunig ve Hunt’ın dört aşamalı
halkla ilişkiler modeline göre [19]. İnternetteki
iletişim ortamı; yeni iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler aracılığıyla oluşan etkileşimli ve
katılımcı olanakların gelmesine kadar çift yönlü
dengesiz etkinin ortaya çıktığı iki yönlü asimetrik
iletişim modelinin geçerli olduğu bir ortam olarak
dikkat çekmektedir. Yeni iletişim teknolojileri ve
internetin, katılım, açıklık, konuşma gibi
kullanıcılara sağladığı yer ve zaman kısıtı olmayan
olanakları; kuruluşlarla hedef grupları arasındaki
iletişimi, çift yönlü dengeli etkinin elde edildiği iki
yönlü simetrik iletişim ortamı haline getirmiştir.
İnternette zaman ve mekân gözetmeksizin
kendiliğinden oluşan ağlar, halkla ilişkilerin
kamuoyu oluşturma, güven, onay, rıza ve saygınlık
elde etme yöntemlerinin etkin, verimli ve ölçülebilir
olarak uygulanabildiği iletişim kanalları haline
gelmiştir. Örgütlerde iletişim yönetiminin bir parçası
olarak halkla ilişkiler, yeni iletişim teknolojilerinin
doğasından etkilenmekte ve bu aracı halkla ilişkiler
süreç
ve
uygulamalarında
yoğun
olarak
kullanmaktadır.
1990’lı yıllar itibariyle, internet; iletişim alanında
çok önemli bir yer alarak, iki yönlü simetrik iletişim
araçlarına yeni bir araç eklenmesine ve kurum ve
kuruluşlar açısından yeni bir mecra ortaya çıkmasına
neden olmuştur.
İnternet diğer iletişim araçlarıyla kıyaslandığı
zaman, pek çok ayırt edici özelliği olan bir araç
konumundadır.
Bilgisayarların
birbirine
bağlanabilme özelliği, kurumların içyapılarındaki
iletişim ağında farklılaşma yaratmıştır. Yeni iletişim
teknolojileri ve internetin en önemli özelliği, hizmet
sunumunda zaman ve mekân kavramlarını ortadan
kaldırmasına olanak sağlayarak; iletişimin hızında
ve içeriğinde büyük bir artış ortaya çıkması olarak
kendini göstermektedir. Yeni iletişim teknolojileri
ve internetin iletişim açısından ayırt edici bir diğer
özelliği de, düşük maliyetidir. Kurumlar hem
kendilerini tanıtmak, hem de kamularını tanımak
amacıyla bu aracı kullanmakta ve kurulum süreci
dışında, bu hizmetten oldukça düşük bir maliyetle
yararlanmaktadırlar. İşleyen bir internet sayfası
oluşturduktan sonra, bunların geliştirilmesi ve
kullanılması,
kurumlar
tarafından
yerine

getirilebilmekte, halkla ilişkilerin iki yönlü işlevine
hizmet
edebilecek
bir
yapılanma
oluşturulabilmektedir [20].
Genel anlamda halkla ilişkiler uygulamaları ve
faaliyet alanlarında yeni iletişim teknolojileri ve
internet kullanımının örgütlere sağladığı birtakım
avantajlar
ve
dezavantajlar
bulunmaktadır.
Avantajlar şu şekilde sıralanabilmektedir:




Örgütü ve faaliyetleri kapsamlı bir şekilde
açıklanabilmektedir.
İntranet aracılığıyla örgüt içi iletişim etkin bir
şekilde sağlanabilmektedir.
Yazı dışında, fotoğraf, grafik, video görüntüleri,
animasyon gibi farklı nitelikteki iletiler bir
arada iletilebilmekte, zamana ve mekâna bağlı
olmadan kullanılabilmektedir.

Dezavantajları ise şunlardır:





Farklı birimlerce hazırlanan internet girdilerinin
bütünlük oluşturması güçlükler içermektedir.
Mesajların metin ve görüntü dengesini
tutturması zor bir görevdir.
Sunulan bilgilerin güncel olması gerekmektedir.
Çok geniş bir hedef kitlenin varlığı, mesajların
oluşturulmasında güçlük yaratmaktadır [20].

Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bir
uzantısı olarak sosyal medyanın gelişimi ve herkesin
belli bir oranda yayınlayıcı olması, görsel ve yazılı
basın ve medya sektörlerini de doğrudan
etkilemektedir. Yeni iletişim teknolojileri ve sosyal
medya kullanımı; izleyicilerle anında buluşma
olanağı sunması, daha kısa sürede daha çok kişiye
ulaşmayı sağlaması, daha samimi bir ortamın
oluşumunu sağlayarak farklı kademeler arasındaki
çalışanlar ve çalışanlar dışındaki diğer insanlar
arasındaki mesafeyi sınırlandırması, interaktif ve
etkileşimli bir ortama olanak tanıması, haber
kaynağına ulaşımı ve haber almanın yanında
haberinin iletiminin de çabuklaşmasını sağlaması
gibi kimi avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajların
yanı sıra, resmi olmayan beyanlar ve haberin
kaynağının belirsizleşmesi, sosyal medyanın
geleneksel medyaya nazaran en büyük dezavantajı
olarak dikkat çekmektedir. Yeni iletişim
teknolojilerinin bir uzantısı olan sosyal medyanın
kullanımının bir diğer handikapı da, doğruluğunun
genel geçer olarak kabul edilememesi, denetim
mekanizması eksikliği, manüplasyona ve çeşitli
yönlendirmelere
açık
olması
olarak
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görülebilmektedir. Ancak tüm bunların yanı sıra,
yeni iletişim teknolojileri içerisinde sosyal medyanın
kendi iç sistemini oluşturduğu ve göz ardı
edilemeyecek bir gerçek olarak dikkat çektiği
görülebilmektedir.
Örgütsel iletişim bağlamında yeni iletişim
teknolojilerinin kullanımı ve bu teknolojilerin
örgütlere sağladığı faydalar şu şekillerde
sıralanabilmektedir:






Video konferanslar aracılığıyla firmanın genel
merkezine ulaşımı sağlaması ve şubeler arası
iletişimi kolaylaştırması.
Dâhili hatlar, intranet ve örgüt içi ağ
sistemlerinin mevcudiyeti ile örgüt çalışanları
ve departmanlar arası iletişimi kolaylaştırması.
Firma çalışanlarının kurumsal mail adresleri,
kurumsal ağlar, e-mailler aracılığıyla yeni
iletişim mecraları sunarak kurum çalışanlarına
iletişimde avantaj sağlaması olarak kendini
göstermektedir.

Dezavantajları ise, yüz yüze görüşmeler
olmadığından kimi zaman mesajların yanlış
anlaşılması
sebebiyle
doğabilecek
hatalar
durumunda görülmektedir.
Örgütsel iletişimde ve daha özel anlamda örgüt içi
iletişim alanında ise yeni iletişim teknolojilerinin
kullanımı
da
örgütlere
kimi
avantajlar
sağlamaktadır:






Yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla örgütler
maliyetlerini
azaltarak
verimliliğini
artırmaktadır.
Bunun yanı sıra yeni iletişim teknolojileri,
tekrarı azaltarak veri girişini kolaylaştırmakta
ve zaman tüketimini sınırlandırmaktadır.
Kâğıt kullanımının gerektirdiği fiziksel alan
kullanımı
daraltılmakta
ve
doküman
yönetiminde etkinlik sağlayarak işlerin
maliyetini azaltmaktadır.

Örgütsel iletişimde kullanılan yeni iletişim
teknolojileri zaman ve maliyet faydası yaratmasının
yanında, bilgi ve düşüncelerin karşılıklı olarak
tartışılmasına, paylaşılmasına olanak sağlayarak
örgütsel yapı ve işlevleri üzerine şu etkilerde
bulunmaktadır [22]:



Karar almada yaygın katılımın sağlanması,
Karar alma hızının artması,






Örgütsel problemlerin ve fırsatların çok çabuk
tanımlanması ve belirlenmesini sağlayan bir
örgütsel anlayışın oluşması,
Yatay bir örgütsel yapının oluşması,
Bilgi işçileri sayesinde koordinasyon ve
iletişimin gelişmesi vb. etkiler dikkat
çekmektedir.

Bunların yanı sıra, gereksiz mailler, aşırı bilgi
yükleme, iletişimde büyüyen hatalar vb. şekillerde
yeni iletişim teknolojilerinin örgütsel iletişime olan
olumsuz etkilerinden de bahsedilebilmektedir.
Sonuç
Yeni iletişim teknolojileri, halkla ilişkiler
uygulamalarında ve daha özel anlamda ise örgütsel
iletişim ve örgüt içi halkla ilişkiler / örgüt içi iletişim
uygulamalarında uygulayıcılara yeni bir perspektif
sunması açısından önem taşımaktadır. Firma adına
çıkarılan ve işleyen bir web sitesi oluşturmak,
örgütlerin hedef kitleleri, paydaşları ve bunun yanı
sıra potansiyel müşterilerini kazanmasında, yeni ve
kalifiye elemanları bünyesine katabilmesine olanak
sağlayabilmekte, aynı zamanda bunu zamandan ve
paradan tasarruf ederek gerçekleştirebilmektedir.
Bunun yanı sıra, çalışanların örgütsel bağlılığını
artırarak örgüt içi iletişimi de daha efektif bir hale
getirmektedir.
Örgüt web sitelerinin yanı sıra daha özel anlamda
örgüt içi iletişime olanak tanıyan intranet (örgüt içi
ağ) sistemi de; örgüt içinde çalışanların daha kısa
sürede, daha çok kişiye ve kolaylıkla ulaşmasını
sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bir diğer
örgüt içi iletişime yönelik yeni iletişim teknolojisi
ürünü olan örgütsel bloglar da, örgüt adına
çıkarılabildiği gibi, örgüt çalışanlarınca da
çıkarılabilmekte,
benzer
amaçlar
için
kullanılabilmektedir. Tüm bu yeni iletişim
teknolojileri araçları, örgütsel iletişimi eşgüdümlü ve
karşılıkla hale getirebilmesi açısından önem
taşımaktadır. Firma dışından geribildirim almanın
yanı sıra, firma çalışanlarının da örgüte yönelik
beklentilerini ve isteklerini öğrenebilmek, bu araçlar
aracılığıyla olanaklı hale gelebilmektedir. İstekleri
ve beklentileri karşılanan çalışanlar, örgüt için daha
efektif çalışabilecek, bu da örgütün başarısını
doğrudan etkileyecektir. Firmanın dışa yönelik
halkla ilişkiler uygulamalarında olduğu gibi, örgüt
içi iletişiminde de geleneksel araçların yerini, yeni
iletişim teknolojileri araçları almaktadır. Çağın
gereklilikleri ve bilgi toplumunun hızlı işleyen yapısı
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bunu gerekli kılmakla birlikte örgütlere sağladığı
faydalar, bu yeni araçları tercih edilir kılmaktadır.

6, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayını, Haziran
1989.
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Mobil Cihazlar İçin Etkileşimli E-Kitap Tasarım
Araçları
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Özet: Günümüzdeki teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanını etkilemektedir. Bu etkilerin sonucu yayıncılık
alanını da hızlı bir şekilde geliştirmektedir. Kitapların raf ömürleri azalmış ve içeriği birkaç yıl içinde yenilenmeye
başlamaktadır. Artık yayıncılık basılı ortamlardan çıkarak dijital ortamlara taşınmaktadır. E-öğrenme ortamlarında
etkileşimli kitapların kullanımı başlamıştır. E-öğrenme ortamında sunulan kitaplar ile hızlı güncellemeler
yapılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ODL sağlayıcılarının ihtiyaçlarına göre bu hızlı içerik geliştirme
araçlarını karşılaştıran değerlendirme çalışmasının sonuçlarını ortaya koymaktır. E- öğrenme ortamlarında
etkileşimli e-kitap üretiminde kullanılabilecek iki yazılım karşılaştırılacak ve üstünlükleri /sınırlılıkları
değerlendirilecektir. Apple iBooks Author ve Adobe InDesign yazılımların sunduğu etkileşim türleri ve
etkileşimlerin üretim süreci incelenecektir. Bu karşılaştırma, çıktı türleri, teknik beceri ihtiyacı, maliyet, kullanım
kolaylığı ve yayınlanma ortamı kriterlerine göre yapılacaktır.
Anahtar Sözcükler: IBook, ePub, Digital publishing for e-learning, Gesture-based Computing, . Apple iBooks
Author ve Adobe InDesign
Abstract: Nowadays, technological advances have an influence on every field of our life. As a result of this
influence, the publishing field is developing rapidly too. The shelf life of books has become shorter, and the
contents start to be renewed within a few years. The publishing is passing from published environments into digital
environments. E-learning environments have started the use of interactive books. With books provided in the elearning environment, updates can be made quickly. In this study, softwares that can be used in production of
interactive e-books in e-learning environments for tablet devices were compared. This comparison made in
accordance with printout types, technical competence need, cost, ease of use and publishing environment criteria.

Giriş
E-kitap içinde video, ses, animasyon, simülasyon,
oyun,
değerlendirme
araçları
entegre
edilebilmektedir. Eklenen çoklu ortam nesneleriyle
beraber
kitaplar
etkileşimli
e-kitaplara
dönüşmektedir. Etkileşimli e- kitapların sağladığı
birçok avantaj görülmektedir. Taşınabilir olma,
sadelik, etkileşimlilik, okunabilirlik, süreklilik,
güncellenebilirlik,
erişim
kolaylığı
ve
kişiselleştirilebilir olma bu avantajlardan sayılabilir.
Open Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi gibi
geleneksel açık ve uzaktan eğitim sunan kurumlar
öğrencilerine dağıtmak için her yıl milyonlarca basılı
eğitim materyali üreterek dağıtmaktadır. Bilginin
üretilme ve dağıtılma aşamalarının öncesinde bile
bilginin hızla değiştiği görülmektedir. Büyük
kitlelere basılı kitap üretimi ve dağıtımı süreci göz
önüne alındığında kurumlar için oldukça maliyetli
olduğu görülmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi

gibi öğrenci sayısı 2 milyonu geçmiş mega
üniversitelerde bir öğretim dönemi için milyonlarca
kitap basılması ve dağıtılması gerekmektedir.
e-Öğrenme ortamları için üretilecek etkileşimli ekitapların çekici, etkili ve verimli olabilmesi için
kitap basım formatından farklı olarak tasarlanması
gerekmektedir. Etkileşimli e-kitap içerikleri
oluşturmak isteyen kurumlar için yayınlanacak
üretim sürecinde tasarımın yapılacağı yazılım
önemlidir. E-kitap mobil cihazlardan mı sunulacak
yoksa masaüstü cihazlardan mı? Sorularını
yanıtlandırmak gerekir. Ortam bağımsız ve çok kısa
sürede üretimler yapmak için farklı özelliklere sahip
e-kitap tasarım yazılımları seçilebilir.
Kullanılacak yazılımların seçiminde kurumun teknik
alt yapı yeterliliği önemlidir. Üretilecek eğitim
materyaline ve e-öğrenme tasarımına uygun
yazılımlar seçilmesi verimliliği arttıracaktır. Üretim
sürecinde kullanılan etkileşim araçları, çıktı türleri,
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dosya boyutu, üretim süresi eğitim kurumları
açısından önemlidir.
Etkileşimli e-kitap tasarımında günümüzde iki
popüler yazılım kullanılmaktadır. Bu
yazılımlar
Apple iBooks Author ve Adobe InDesign. Bu
çalışmada etkileşimli e-kitap üretiminde kullanılan
bu
yazılımların özellikleri yer almaktadır.
e-Kitap Nedir?
e-kitapların temelini e-mürekkep (e-ink) kavramı
oluşturmaktadır. 1997 yılında MIT Media
Laboratuvarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Böylece e-kitap okuyucularının satışı başlamış ve bu
kitap okuyucular için içerik üretimine başlanmıştır.
Uzun süredir kitapları e-kitap olarak adlandırarak
elektronik ortamda görmeye başlamıştık. Başta
Amazon olmak üzere firmalar e-kitap okuyucular
satmaya başladılar. Hawkins (2000) ‘e göre e-kitap,
içeriği elektronik ortamda oluşturulmuş kitaptır.
Connaway (2003) ise e-kitabı şu şekilde
tanımlamaktadır. e-Kitap, hem geleneksel kitap
özelliklerine
benzetilen
hem de
Internet
teknolojisinden yararlanılarak hazırlanan elektronik
bir kitap biçimidir.
e-Kitap, çeşitli türdeki monitörlerde, aygıtlarda ve
kişisel bilgisayarlarda görüntülenebilir, içinde bilgi
aranmasına izin verebilir. Fidler (1998), bir
çalışmasında e-kitapların basılı materyallere kıyasla
daha başarılı olduğunu ifade etmekte ve bunu belli
sebeplere bağlamaktadır. Bunlar taşınabilirlik,
sadelik, okunabilirlik, süreklilik, uzun ömürlülük,
dikey
yönlenme
(sayfa
uzunluklarının
genişliklerinden fazla olması), standartlaştırma,
ödenebilirlik (satın alınabilirlik), güvenilirlik ve
kişiselleştirmedir.
e-Kitapları okumak isteyenlerin e-kitap okuyucu
cihaza, tablet bilgisayara, mobil cihaza ya da bir
bilgisayara sahip olmaları gerekmektedir. Burada en
önemli kıstas yayıncının e-kitabı hangi formatta
yayınladığıdır. Günümüzde sık kullanılan e- kitap
formatları aşağıda yer almaktadır.






(.pdf) - PDF (Portable Document Format) Adobe
(.djvu) - DjVu - AT&T Lab.
(.epub) - ePub ( Electronic Publication) International Digital Publishing Forum (IDPF)
(.prc, .mobi) - Mobipocket
(.azw) - Kindle - Amazon






iBook- Apple
Microsoft LIT – Microsoft
(.txt) – Platin text
(.html) – HTML

Eğer e-kitap kullanıcının sahip olduğu donanımla
uyumlu
bir
formatta
değilse
kullanıcı
görüntüleyemeyecektir.
Donanım desteği olarak günümüzde en sık
kullanılan cihazlar: Apple iPad, Android tabanlı
cihazlar, Sony Reader, Amazon Kindle, Barnes
&Noble Nook. [8]
Bu çalışmada dokunmatik bilgisayar ve mobil
cihazlar için geliştirilen e-kitap içerik üretimini
değinilecektir.
Gesture-Based Computing
Son yıllarda Gesture-based Computing kavramı
ortaya çıkmış ve önem kazanmıştır.[1] Dokunmatik
ekranlı
mobil
iletişim
cihazlarının
hızla
yaygınlaşması e- öğrenme ortamlarında içerik
üretim ve yayınlama süreçlerini de etkilemektedir.
Eğitim kurumlarının yaşanan küresel rekabet
ortamında yer almak, öğrencilerine kaliteli, eğitim
hizmeti sunmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinde
ortaya çıkan her
türlü yenilikleri eğitim
sistemlerine entegre etmeye çalışmalıdır. e-kitap
üretimi uzun yıllardır yayıncılık sektöründe ve
eğitimde kullanılmaktadır. Mobil
cihazların
yaygınlaşması ve internet bağlantı hızlarının artması
ile daha görsel, etkili, çekici içerikler üretilmeye
başlandı.
Dokunmatik bilgisayarlar için yapılacak kitap
tasarımı ve içerikteki etkileşim nesnelerinde
farklılıklar ortaya çıktı. Akıllı telefonlar ve tabletler
gibi mobil aygıtlar, hareket tabanlı etkileşime olanak
tanıyan kullanıcı arayüzü tasarımına sahiptir. Fare ve
klavyenin yerini mobil aygıtla doğrudan etkileşimi
sağlayan kullanıcıların parmakları ve elleri almıştır.
Örneğin akıllı telefonların dokunmatik ekranındaki
hareketler,
kullanıcının
parmaklarıyla
sağlanmaktadır.
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E-öğrenme ortamı için içerik geliştiren kurumlar
gelecekte çok yaygınlaşması beklenen dokunmatik
ekranlı mobil bilgisayarlar için eğitim materyalleri
geliştirmeye başlamışlardır. Etkileşimli kitaplar ve
oyun tabanlı eğitim içerikleri örnek olarak
verilebilir.
Dokunmatik ekranlı tablet bilgisayar

Wii
Gesture-based Computing teknolojisi genel olarak
iki tür hareketi(gestural) kapsar. [2] Dokunmatik
ekranlı aygıtlar için olan dokunma hareketi
bunlardan ilkidir. Dokunmatik ekranlı aygıtlarda
kullanıcılar, parmak ucu ile ekrana dokunarak
hareketlerin sistem tarafından algılanmasını sağlar.
İkinci tür ise hareket tanıma yeteneğine sahip
aygıtlar için olanıdır. Yani Microsoft Kinect ya da
Nintendo Wii gibi teknolojilerde dokunma olmadan
doğrudan kullanıcının hareketlerini uzaktan
algılayan bir sistem geliştirilmiştir.
Etkileşimli e-Kitap Üretimi İçin Adobe Indesign
ve Apple iBooks Author Kullanımı
Kitaplar,
basılı
ortamdan
dijital
ortama
dönüştürülürken
tasarımının
değişmesi
gerekmektedir. Etkileşimli e-kitapları, basılı
formattan farklı olarak tasarlamak ve üretmek çeşitli
yazılımlar aracılığıyla yapılmaktadır. Tasarımda
yapılacak değişimde etkileşimlilik, görsellik,
okunabilirlik vb. özellikler göz önüne alınmalıdır.
Üretim sürecinde kullanılan etkileşim araçları, çıktı
türleri, dosya boyutu, üretim süresi eğitim kurumları
açısından önemlidir. Üretilecek eğitim materyaline
ve e-öğrenme tasarımına uygun yazılımlar seçilmesi
verimliliği arttıracaktır. Bu süreçte etkileşimli ekitap tasarımı yapılırken, kurumlar ilk olarak ekitapları hangi ortamda yayınlayacaklarına karar
vermelidirler. Bu hizmete öğrenenler hangi
cihaz(lar) üzerinden erişecekleri göz önünde
bulundurulmalıdır.

Günümüzde e-öğrenme içerikleri, mobil araçlar
düşünülerek de tasarlanmaya başlamıştır. Artık
öğrenenler bilgilere “tık”layarak değil, dokunarak
ulaşmaktadırlar. Dokunmatik ekranlı cihazlarda
artık “Mouse” işlevini yitirmiş, onu yerini öğrenenin
parmakları almıştır. Öğrenen parmağını ekrana
dokundurduğu zaman cihaz bu hareketi algılayarak,
işlemleri gerçekleştirir. Bu parmak hareketleri göz
önünde bulundurularak tasarlanacak e- öğrenme
içerikleri, öğrenenlere farklı etkileşim olanakları
sunabilir. Dolayısıyla hareket tabanlı bilgi işleme
(Gesture-based Computing) teknolojisi, öğrenenler
için daha doğal bir öğrenme ortamı sağlayarak
onların öğrenmelerine kalıcı bir etki sağlayabilir.
Etkileşimli kitap hazırlamak için günümüzde
kullanılan iki popüler yazılım: Adobe firmasının
Indesign ve Apple firmasının iBooks Author
yazılımları kullanılmaktadır. Bu yazılımlar dışında
e-kitap
üretimi
için
farklı
yazılımlarda
bulunmaktadır.
Adobe Indesign ve Digital Publishing Suite:
Adobe Indesign yazılımı kullanılarak e- kitabın
içeriği oluşturulmaya başlanır. Burada her ünite yarı
belgelerde oluşturulabildiği gibi aynı belge içinde de
oluşturmak mümkündür. Hazırlanan belgeler
yayınlamak için folio oluşturmak gerekir.
Folio Producer araçlarını kuran herkes, bir folio
oluşturup diğer kişilerle paylaşabilir. Bir özel
görüntüleyici uygulaması oluşturup Apple App
Store, Google Play veya Amazon Appstore'a
göndermek için, Digital Publishing Suite
Professional veya Enterprise aboneliğine ya da
Creative Cloud üyeliğine veya Tekli Sürüm lisansına
sahip olmanız gerekmektedir.
Dashboard'da,
Professional
ve
Enterprise
abonelerinin
folio
yayınlamak ve
özel görüntüleyici uygulamaları oluşturmak için
ihtiyacı duyduğu araçlar bulunur. Folio Producer'ı
kullanarak folio üzerinde son rötuşları yaptıktan
sonra folionuzu yayınlayın. DPS App Builder'ı
kullanarak Apple App Store, Google Play veya
Amazon Appstore için özel görüntüleyici
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uygulamaları oluşturmalıdır. Professional veya
Enterprise aboneleri folio yayınlayabilir ve özel
görüntüleyici uygulamaları oluşturabilir. DPS
abonesi değilseniz, tek nüshalı görüntüleyiciler
yayınlamak için Creative Cloud üyeliğinizi veya
Tekli
Sürüm
lisansınızı
kullanabilirsiniz.
Maaliyetler: [Ücretsiz] InDesign CS5 veya üzeri bir
sürüm sahibiyseniz, dijital yayıncılık araçlarını
ücretsiz yükleyebilirsiniz. Foliolar oluşturabilir,
bunları bilgisayarınızın masaüstünde veya mobil
aygıtlarda önizleyebilir ve diğer kişilerle
paylaşabilirsiniz. Yalnızca folio yayınlamak ve
mağazalara gönderebileceğiniz özel görüntüleyici
uygulamaları oluşturmak istediğinizde ücret
ödersiniz.
[Tekli Sürüm] Tekli folio içeren özel bir tablet
uygulaması oluşturmak için, bir kereye mahsus
olmak üzere belirli miktarda bir ücret ödemeniz
gerekir.
[Professional Edition] Professional Edition
aboneliğine sahip olduğunuzda,
sınırsız sayıda
özel görüntüleyici uygulaması ve folio oluşturmak
için aylık bir ücret ödemeniz gerekir. iPad için tekli
folio uygulamaları veya çoklu folio uygulamaları
oluşturabilirsiniz. Android, Amazon ve PlayBook
platformları
için çoklu
folio
uygulamaları oluşturabilirsiniz. Ayrıca iPad ve
Amazon mağazaları için çoklu folio abonelik
uygulamaları da oluşturabilirsiniz. Professional
Edition sahibi olduğunuzda, kullanıcı verilerini
izlemek üzere temel analiz raporları alırsınız.
[Enterprise Edition] Enterprise Edition, Professional
Edition aboneliğinde bulunan tüm özelliklerin yanı
sıra,
Görüntüleyici
Kullanıcı
Arabirimini
özelleştirme, özel yetkilendirme sunucuları ve şirket
içi kurumsal uygulamalar oluşturma ve ayrıntılı
analiz raporları alma özelliklerini de içerir.

Şekil1: Adobe Indesign ile İçerik oluşturma
süreci[13]
Apple iBooks Author yazılımı ile e-kitap
oluşturulabilmektedir. iBooks Author ile Mac için

(.iba) uzantılı belgeler, iPad için (ibooks) uzantılı
belgeler oluşturulmaktadır. Hazırlanan kitaplar
yalnızca Macos işletim sistemi üzerinde çalışan
okuyucularda ve Apple iPad tablet bilgisayarlarda
çalışmaktadır. Kitabı PDF dosyası olarak dışa
aktarmak mümkündür ancak hazırlanan kitap
içindeki etkileşimlerin birçoğu çalışamayacaktır. Bu
en önemli dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.
Fakat diğer taraftan sunmuş olduğu şablon sayfalar
ve kullanımı kolay sayfa tasarım araç paneli
sayesinde
tasarımcılara
kolaylık
sağlamaktadır.
Hazırladığınız kitabınızdaki bir sayfaya Metin,
şekiller, tablolar veya grafikler ekleyebilirsiniz.
Bunun dışında etkileşimli nesneyi eklemek için bazı
araçlar sunmaktadır. Galeri, ses ve film dosyaları,
değerlendirme aracı (Etkileşimli çoktan seçmeli bir
soru ya da hedefe sürüklemeli sorular), Adobe
Keynote ile oluşturulan slayt sunuları, etkileşimli
görüntü,
okuyucuların
kullanabileceği
3B
COLLADA (.dae) dosyası, kayan kenar, açılır kutu,
html5 dosyaları ekleyebilirsiniz.
Hazırladığınız tüm kitapları ya da yalnızca bir
kısmını iPad üzerinden görebilirsiniz.
Hazırlanan kitabı iBookstore’da yayımlanması için
gönderebilir ya da onu çeşitli biçimlerde dışa
aktarabilir ya da kendiniz dağıtabilirsiniz.
iBookstore’da yayımlayabilmeniz için; bir Apple
kimliğine sahip olunmalıdır. (iTunes Store’da
alışveriş yapmak, iCloud’da oturum açmak ve daha
birçok şey için kullanabileceğiniz bir kullanıcı adı).
Ücretsiz veya ücretli kitap hesabına (Free Books
Account
veya
Paid
Books
Account)
kaydolunmalı.(Hesaba
kaydolma
ücretsizdir.)
Ücretsiz kitap hesabı (Free Books Account):
Yalnızca ücretsiz kitaplar sunacaksanız, ücretsiz
kitap hesabı yaratılabilir. Ücretsiz kitap hesabı
yaratır ve kitap satmaya karar verirseniz, ücretli
kitap hesabı (Paid Books Account) yaratmanız
gerekir.
Ücretli kitap hesabı (Paid Books Account):
iBookstore’da kitap satmak için, ücretli kitap
hesabına
(Paid Books Account) gereksiniminiz
vardır (isterseniz kitapları ücretsiz sunmaya devam
edebilirsiniz).
Ücretli
kitap
hesabında,
iBookstore’da sattığınız kitapların ödemelerini
alabilmeniz için banka ve vergi bilgilerini
sağlamanız gerekir. Kısaca ücretsiz yayın
yapabileceğiniz gibi hazırladığınız kitapları ücretli
yayınlama şansına da sahipsiniz.
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Çıktı Türleri
Teknik Yeterlilik
Yazılım Maliyeti
Diğer Yazılımlarla
Entegrasyon

Adobe Indesign
Adobe PDF (Interactive) /
Adobe PDF (Print) /EPS
ePUB / FLA / SWF /HTML
JPEG /XML
Temel düzeyde bilgi ve beceriye
ihtiyaç vardır

Temel düzeyde bilgi ve beceriye
ihtiyaç vardır

~$1.000

Ücretsiz

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Acrobat
Adobe Flash Professional





Apple iBooks Author
iBooks (iPad için)
PDF
.iba (Mac için)

iTunes iPhoto
GarageBand

Kullanım Kolaylığı

Temel düzeyde bilgi ve beceriye
ihtiyaç vardır

Kolay kullanım arayüzü ve hazır
kitap şablonları sunulmakta

Yayınlanabildiği
Ortamlar

Bütün tablet bilgisayarlarda

Yalnızca iPad

İşletim Sistemi

Windows + Mac OS

Yalnızca Mac OS

Tablo 1: Adobe Indesign & Apple iBooks Author yazılımlarının özellikleri
Tablo 1’e göre belli kriterlere göre özellikleri
listelenmiştir.

Şekil 3) her iki programın kullanıcı ara yüzü
görülmektedir.

Çıktı Türleri: Adobe Indesign yazılımı ile birçok
çıktı türü alabilirken iBooks Author yazılım ile
sadece PDF, TXT ve yalnızca iPad ile izlenebilen
iBooks türünde çıktılar alınabilmektedir.
Teknik Yeterlilik İhtiyacı: Her iki program için de
temel düzeyde bir eğitim almak gereklidir.
Maliyet: iBooks Author yazılımı hem satın almada
hem de oluşturulan etkileşimli e- kitapları
yayınlamada ücretsiz bir programdır. Oluşturulan
etkileşimli
e-kitaplar iBookstore’a ücretsiz
olarak yüklenebilir. Yalnızca yükleme yetkisine
sahip olmak için yıllık 100 $ ‘a civarı bir ücret
ödemesi yapmak gerekir.

Şekil 2: iBook Author ekranı

Adobe Indesign yazılımı ise belli bir ücret
karşılığında satın alınarak kullanılabilir. Bu yazılım
ile oluşturulan etkileşimli e- kitaplar da Apple Store,
Android Market, BlackBerry App World gibi
platformlara ücretsiz olarak yüklenebilir. Adobe
Digital Publishing sunucularında yayınlamak için
yayın başına ücret ödenmesi gerekmektedir.
Kullanım Kolaylığı: Apple iBooks Author, Adobe
Indesign’a göre daha basit ve sade bir ara yüze
sahiptir. Bu da kullanıcıya, daha kolay bir kullanım
ortamı sunmaktadır. Aşağıdaki şekilde (Şekil 2.ve

Şekil 3: Indesign ekranı
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Yayınlanabildiği Ortamlar: Adobe Indesign yazılımı
ile oluşturulan etkileşimli e-kitaplar Apple iPad,
Androi, ve BlackBerry PlayBook tabletleri dâhil çok
sayıda mobil cihaz ile kullanılabilir. Fakat Apple
iBooks Author yazılımı ile oluşturulan etkileşimli ekitaplar sadece Apple iPad ile izlenebilmektedir.
5. Sonuç
Her iki programın çıktı türleri incelendiğinde, Adobe
Indesign yazılımının çıktı türü açısından daha
zengindir. Bu özellik açısından Adobe Indesign’ın
daha tercih edilebilir olmasını sağlamaktadır.
Yazılımların
teknik
beceri
ihtiyacı
karşılaştırıldığında Adobe Indesign programının
daha fazla teknik bilgi gerektiren bir program olduğu
görülmektedir. Apple iBooks Author ise
kullanıcılara daha basit ara yüz sunmaktadır. Bunun
da kullanıcılara daha kolay bir kullanım sağladığı
görülmektedir.
Adobe Indesign yazılımı ücretli, Apple iBooks
Author ise ücretsiz sunulan bir yazılımdır. Bu
iBooks Author için avantajlı bir durum olabilir.
Fakat iBooks Author yazılımını kullanabilmek ve
üretilen çıktıları görebilmek için de Mac bilgisayar
ve iPad gerekmektedir. Adobe Indesign yazılımı ile
üretilen çıktılar ise tüm tablet cihazlarda (Android,
iPad,
BlacBerry)
ve
artık
iPhone’da
izlenebilmektedir. Bu da Adobe Indesign’ın
kullanım
alanının
yaygınlaşmasını
sağlamaktadır. Yayınlama süreci ve maliyeti
açısından yazılımlar farklılık göstermektedir.
Sonuç olarak her iki yazılımın hem üstün yönleri
hem de sınırlılıkları bulunmaktadır. Etkileşimli ekitap üretimi yapacak olan kurumlar bu yazılımları
kendi ihtiyaçlarına göre seçmeleri gerekmektedir.
Etkileşimli kitap tasarlamak ve üretimi yapmak
isteyen üreticiler, ilk olarak oluşturacakları ekitapları hangi ortamda yayınlayacaklarına karar
vermelidirler.
Daha
sonra
yazılımları
kullanabilecek, teknik bilgi donanımlı kişiler ile
tasarımlarını gerçekleştirmelidirler.
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Sivil Havacılıkta Mobil Teknolojilerin Kullanımı –
Elektronik Uçuş Çantası
Murat Köse1, Emrah Ayanoğlu1, Ender Erel1, Cem Gündüz1
1

STM A.Ş,
mkose@stm.com.tr, eayanoglu@stm.com.tr, eerel@stm.com.tr, cgunduz@stm.com.tr

Özet: Mobil Teknolojiler artık birçok alanda teknoloji dünyasını ve hayatımızı kolaylaştırmaya başlamıştır. Sivil
havacılıkta da mobil teknolojiler, şu ana kadar yolcular ve havayolu şirketleri arasında yapılan işlemlerin daha
rahat ve daha az zaman harcayarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Biletleme, rezervasyon, anlık rötar durumu
gibi işlemlerin yapılması artık mobil platformlar üzerinden gerçekleşmektedir. Son zamanlarda, mobil teknolojiler,
pilotların ve uçuş ile ilgili işlemlerin yapılmasında da yardımcı olmaya başlamıştır. Pilotların kullanmaya başladığı
bu mobil yazılımlara Elektronik Uçuş Çantası (Electronic Flight Bag - EFB) adı verilmektedir. Elektronik Uçuş
Çantası, uçuş yapan ekibin, uçuş yöntemini daha kolay ve daha verimli olarak kağıtsız gerçekleştirebildikleri mobil
cihazlara denir. Dünyada belli başlı uçak firmaları ile bazı sivil havacılık ile ilgili teknoloji firmaları EFB üzerinde
çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Firmamızın üzerinde çalıştığı EFB projesi ile Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki
pilotların iş hayatları kolaylaşacak ve ürünümüz pilotların oldukça önemli olan zamanlarını en iyi şekilde
kullanmalarına yardımcı olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Mobil, Mobil Teknolojiler, Mobil Cihazlar, Sivil Havacılık, Elektronik Uçuş Çantası,
Electronic Flight Bag (EFB)

Giriş
Genel olarak mobil teknolojiler, bireylerin hareket
halindeyken bile bilgiye erişebilmesini ve bu
bilgilerle ilgili işlem yapabilmesini mümkün kılacak
mobil çözümler oluşturmak amacıyla oluşturulmuş
teknolojiler bütünüdür. Artık mobil teknolojilerle
hayatımızın her alanında karşılaşmak mümkündür.
Bu alanlardan sivil havacılıkta da mobil
teknolojilerin kullanımı, öncelikle yolcular ile
havayolu
şirketleri
arasındaki
işlemleri
kolaylaştırmaktadır. Şu ana kadar sivil havacılıkta
kullanılan mobil teknolojileri sıralarsak, rezervasyon
ve bilet satın alma, mobil olarak check-in ve biniş
kartını oluşturma ve ilgili yolculara iletilen mesajlar
olarak gösterilebilir. Yani, şu ana dek mobil
teknolojiler yolcuların hayatlarını maliyet etkin bir
şekilde kolaylaştırmaya başlamış, ayrıca yolcuların
zamanlarını da en iyi şekilde kullanmalarına
yardımcı olmuştur.

bahsedilecek, ardından sonuç bölümü ile makalemiz
sonlanacaktır.
Elektronik Uçuş Çantası
Elekronik Uçuş Çantası (Electronic Flight Bag
(EFB), pilotların uçuş sırasında ihtiyaç duydukları
ve kağıt üzerinde sakladıkları bilgileri elektronik
ortamda tutan, uçaktaki aviyonik sistemler ile
entegre olabilen, uçuş sırasında oluşturulan
dökümanların elektronik ortamda yaratılmasına ve
yönetilmesine imkan veren sistem olarak
tanımlanmaktadır.

Son zamanlarda ise havayolu şirketlerinde,
operasyonel
çalışmaları
kolaylaştıracak
ve
maliyetleri aşağı indirebilecek mobil teknoloji
kullanımları ortaya çıkmaya başlamıştır. Burada,
artık pilotların da uçuş hayatlarını kolaylaştıracak
uygulamalara yani Elektronik Uçuş Çantası’na
rastlamak mümkün olacaktır.

EFB genel anlamda, pilotların uçuşlarda taşıdıkları,
kullandıkları ve uçak içinde de kokpitte sabit olarak
bulunabilen, içinde uçak işletim kılavuzu, kabin
ekibi işletim kılavuzu ve uçuş öncesi ve uçuş
sırasında
pilotların
kullanabilecekleri
seyir
çizelgelerini de içeren ve yine “Uçuş Çantası” olarak
adlandırılan basılı referans dokümanların zamanla
tamamen yerini alacak olan bilgisayar platformlu
uygulamalardır. Bunun yanında EFB, normalde elle
yürütülen ve uçuş için oldukça öneme sahip olan
uçuş öncesi performans analizi gibi hesaplamaların
da otomatik olarak yapılmasını sağlayan amaca
yönelik
alt
uygulamaları
da
bünyesinde
bulundurabilir.

Makalemizin
diğer
bölümlerinde,
sırasıyla
Elektronik Uçuş Çantası’ndan bahsedilecek, daha
sonra
firmamızın
AR-GE
projesi
olarak
gerçekleştirdiği
AeroTab
EFB
projesinden

EFB, ismini pilotların her uçuş öncesi kokpite
taşıdıkları 20 - 25 kg ağırlığındaki bir belgeler
çantasından almaktadır. Elektronik Uçuş Çantası
dijital olarak bu belgelerin yerine geçen bir
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uygulamadır. EFB uygulamaları, ağırlığı 0,5 ile 2,2
kg arasında değişen tablet bilgisayarlar üzerinde
kullanılmaktadır. Böylece uçağa sabitlenmiş veya
pilotun yanında taşıdığı bir tablet ile geleneksel uçuş
çantasının işlevleri yapılabilmektedir. Son birkaç
yılda mobil tablet donanımlarının ucuzlamasıyla
birlikte EFB sistemleri daha maliyet etkin olmaya ve
sivil havacılık dünyasında yer etmeye başlamıştır.

Tip B:


EFB kullanımının havayolu şirketlerine çok sayıda
avantajı olmaktadır. EFB’lerin işlem boyutları,
kullanılan uygulamaların çeşitleri, EFB’de bulunan
içerik yönetim ve dağıtım sistemleri değiştikçe
EFB’lerin kendilerine has faydaları da değişmekte
ve güncellenmektedir. Genel olarak EFB
kullanımının faydaları şunlardır; geleneksel uçuş
çantası kullanımının yerine geçmesiyle ortaya çıkan
ağırlık tasarrufu ve personelin çantanın ağırlığından
kaynaklı sağlık problemlerinde azalma, basılı
kağıtlar üzerinden yapılan işlemlerin azalması veya
ortadan kalkması ile ortaya çıkan maliyet düşüşü ve
artan etkinlik, pilotun iş yükünün azalması, gerekli
bilgiye istendiği zamanda kolay erişim, pilotlara
durumsal farkındalık oluşturması, otomatik kalkış ve
iniş hesaplamaları ile yakıt ve bakım maliyetlerinin
düşürülmesi. Bunlar ve daha birçok benzeri
faydalarından dolayı ülkemizde ve dünyada
süreçlerinin verimini artırmak isteyen ve
maliyetlerini azaltmaya çalışan önde gelen havayolu
şirketleri, EFB çözümlerini filolarına katmaya ve
EFB projeleri için kurumsal destekler vermeye
başlamıştır.

STM EFB Projesi (AeroTab)

EFB donanımsal ve yazılımsal olarak sınıflara
ayrılmaktadır. Donanımsal olarak üç tane sınıfa
ayrılmıştır:





Sınıf 1: Standart olarak laptop veya
herhangi bir tablet üzerinde olabilir. Kritik
durumlarda bilgisine başvurulmaz.
Sınıf 2: Elektronik cihazlar veya amaca
uygun olarak geliştirilmiş cihazlar
kullanılabilir. Cihazın elektrik gücü veya
uçak ile veri bağlantısını sağlayan ara yapı
bulunabilir.
Sınıf 3: Çoğunlukla, uçağa yüklenmiş
veya fabrika çıkışı olarak bulunabilir.
Uçak veri arabirimiyle, veri alımı veya
veri gönderimi gerçekleştirilebilir.

EFB’ler yazılımsal olarakta 3’e ayrılır:
Tip A:
 Döküman gösterme gibi
uygulama yapısına sahiptir


statik

bir

Uçuş Kitabı ve diğer basılı olarak
pilotların
kullandığı
dökumanların
gösterimini gerçekleştirir.

Tip C:


Elektronik olarak uçuş haritalarını,
yaklaşma,
mesafe
ayarlama
gibi
işlemlerin yapılmasını sağlar.
MFD olarak kullanılabilir.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret
A.Ş, sistem mühendisliği, teknik destek, proje
yönetimi, teknoloji transferi, lojistik destek
hizmetleri sağlamak, sivil ve askeri sistemler için
yazılım teknolojilerini kazandırmak amacıyla 1991
yılında Yüksek Savunma Komitesi kararıyla
kurulmuştur. STM A.Ş, elinde olan bilgi birikimini
sivil havacılıkta da kullanmak ve mobil teknolojiler
üzerinde uzmanlaşmak için, 2011 yılında Elektronik
Uçuş Çantası AR-GE projesinin tasarımına ve
geliştirilmesine başlamıştır.
STM AeroTab projesi öncelikle iOS platformunda
geliştirilmeye başlanılmış ve Apple iPad üzerinde
kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Önümüzdeki
dönem için Windows 8 versiyonunun geliştirilmesi
planlanmaktadır. STM AeroTab çözümünde
bulunan temel özellikler ve açıklamaları sırasıyla;
 Sınıf 1 ve Sınıf 2 Tip B EFB çözümünü
gerçekleştirmektedir.
 Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde bütün
uçak tiplerinde kullanılması mümkün
olacaktır.
 Kağıt kullanımını, kağıt basımını ve kağıt
saklama maliyetini tamamen ortadan
kaldırmayı hedeflemektedir.
 Online veya Offline olarak kayan harita
kullanımını
sağlamaktadır.
Ayrıca,
uçuşun yapılacağı rotayı, uğrayacağı
noktaları
ve
uçağın
hareketini
göstermektedir.
 Manuel veya otomatik olarak doküman ve
sistem yönetimini gerçekleştirebilir.
 Esnek yer istasyonu sistemine sahiptir.
 Kolay kullanımlı, kullanıcı dostu HTML5
arayüzü
ile
web
uygulamasını
sağlamaktadır.
 Servis tabanlı mimariye sahiptir. Bu
nedenle, herhangi bir sistem veya
havayolu
şirketlerinin
altyapısıyla
entegrasyonu maliyet ve zaman etkin
olarak gerçekleşmektedir.
 Online veya Offline olarak uçuş
verilerinin iletimi gerçekleşmektedir.
 İleri seviyede PDF ve HTML gösterme
yeteneğine sahiptir.
 Uçuş ile ilgili dökümanların (NOTAM,
METAR, VFR, IFR) gösterimini
gerçekleştirmektedir.
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Uçak ile ARINC 429 veri bağlantısı
sayesinde gerekli benzin ve zaman
bilgilerinin alınıp ilgili operasyonel uçuş
planındaki bilgiler ile karşılaştırılmasını
otomatik olarak gerçekleştirir.
Gerekli Performans hesaplarını ve
Ağırlık&Denge hesaplarını, havayolu
şirketlerinin kullandığı yazılımlar ile
entegre şekilde servis tabanlı olarak
hesaplar.
Esnek Denetim Listesi ve Günlük
bilgilerinin tutulmasını gerçekleştirir.

Şekil 2: Uçuş Planı Gösterimi
STM AeroTab projesi 2013 yılı içerisinde
tamamlanacak olup, 2013 yılında sivil havacılık
firmalarının hizmetinde olması planlanmaktadır.
Sonuç
Elektronik Uçuş Çantası artık pilotlarımızın ve uçuş
ekibinin iş hayatlarını zaman ve maliyet etkin olarak
kullanmasına yarar sağlayacak olan mobil
teknolojilerin kullanılmasıyla gerçekle ştirilecektir.
STM, AeroTab projesi ile milli bir EFB projesi
ortaya çıkararak sivil havacılık alanındaki mobil
teknolojilerin kullanılarak, milli yazılımlarımızın
ender ve başarılı örneklerinden biri olması
planlanmaktadır.
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Giriş
Yunan Mitolojisi'nde tanrı Hermes, tanrıların
ulağıdır. Tanrılar arası ve tanrılar ve insanlar arası
aracı olan Hermes, aynı zamanda dil ve ifadenin
mucidi, yorumcu, yalancı, hırsız ve düzenbazdır.
Yorumbilim
anlamına
gelen
Hermeneutics
(hermenetik)'in Hermes'ten gelmesi tesadüf değildir.
Sokrates'in söylediğine göre sözler (bunu "ifade"ye
de genişletebiliriz) hem açığa vurucu hem de
saklayıcı, örtbas edici güce sahiptir. Dolayısıyla
ifade aslında hem bir mücadele alanı, hem de
aracıdır. Ortak yarar ve yurttaşlık kavramlarının ilk
defa kaydedildiği Antik Yunan'da Aristoteles'in
insanı homo politicus (politik hayvan) olarak
tanımlaması manidardır. Gerçekten de Antik
Yunan'ın kendisinden sonraki hukuki-siyasi
literatüre de miras bıraktığı yurttaşlık kavramı,
insanın bu niteliğiyle birebir bağlantılıdır. Antik
Yunan'ın siteler (şehir devletleri) şeklinde
örgütlenen siyasi yapılanmasında insan, şehri
ilgilendiren işler anlamına gelen politika (polis
işleri) ile ilgilendiği sürece insan idi. Antik Yunan
siyasi yaşamının merkezi olan agora, kralların,
hükümetlerin -ya da demokrasi söz konusu
olduğunda- tüm vatandaşların politika yaptığı yerdi.
(Agora buluşma yeri anlamına gelir, ve Roma'da
bunun karşılığı Forum'dur. Bu politik alan İnternet
forumlarının da anlaşılacağı üzere isim babalığını
yapmıştır.) Antik Yunan ve Roma'da politika insan
hayatında öyle merkezi bir yere sahipti ki bu
buluşma yerleri siyasi kararların alındığı yer olmakla
kalmamış, aynı zamanda askeri, sportif, eğitimsel ve
ekonomik merkezler de olmuştur. Öyle ki bugün
"aptal" anlamına gelen ve neredeyse bütün batı
dillerinde bulunan Yunanca idiot kelimesi, "sadece
kendisiyle ilgilenen, dış dünyayla - politikaylailgilenmeyen" anlamına gelirdi. Kelime aynı
mantıkla Latince'de önce sıradan insan, sonra da
cahil ve eğitimsiz insan anlamlarına gelmiş ve batı
dillerine bu anlamıyla ithal edilmiştir.
Modern okuyucu için politika kavramının insan için
bu kadar içselleştirilmesi garip gelebilir, ancak
İnternet’in rolü ve dolayısıyla bu çalışmanın konusu
tam da bu noktada kendini var edecektir. Gerçekten
de Modern Çağ'a kadar yurttaş politikaya, yani ülke
yönetimine aktif katılan kişi demekti ve aksi
düşünülemezdi. Tarih boyunca yürütülen bütün
haklar mücadelesi de hukuki-siyasi sistemin
yönetiminin insanların ortak yararına yürütülmesi

mücadelesidir. Bu sınırlı çalışma tabii ki bunun
detaylarına girmeyecek, ancak tarihi konteksti
oturtmanın zorunluluğu su götürmez. Modern
hukuki-siyasi sistemi oturtan "toplum sözleşmesi"
fikri, insanların tarihin bir zamanında biraraya
gelerek yaptıkları bir sözleşmeyle yönetim hakkını
meşru olarak devretmesi fikridir. Modern kuramın
ilk temsilcisi olan Thomas Hobbes'un ünlü
Leviathan'ına göre insanlar sınırsız özgürlüklerinin
güvenliklerini tehlikeye düşürdüğü fikri dolayısıyla
toplum sözleşmesini yapmış, ve yaşamlarını
güvenceye almak uğruna bu klasik vatandaşlık
haklarından vazgeçmişlerdir. Modern yurttaşlık
kavramı da işte bu fikir üzerine kuruludur. İnsan
artık homo politicus yani siyasal yaşama aktif katılan
yurttaş değil, politika yapmayı tamamen yöneticilere
bırakmış, edilgen bir yurttaştır. Hobbes'un bu kuramı
daha sonra Locke tarafından genişletilse ve
Rousseau tarafından karşı çıkılsa da bugünün
modern hukuki-siyasi sisteminin temelinde hala yer
alır. Gerçekten de bugünün insanı kendiliğinden
politik değildir. Hatta politik olmak tehlikelidir.
Klasik modern demokrasilerde bile sadece seçim
günlerinde ve sınırlı sayıdaki referandumlarda aktif
olur ve burada da etkisi hepimizin birinci elden
bildiği üzere fazlasıyla sınırlıdır.
Bir adım ileri giderek bu katılımın katılım olmadığı
bile iddia edilebilir, bu "edilgen bir katılım"dır, zira
modern insan her geçen gün daha da kompleksleşen
toplumsal yapıda o kadar apolitik ve edilgendir ki,
politika artık gerçekten kamuya ait bir uğraş değil,
özel, profesyonel kişilerce "vekaleten" yürütülen bir
edimdir. Yine kompleksleşen toplumsal yapının da
etkisiyle, eğer tamamı değilse bile- azımsanmayacak
sayıda yurttaş çoğunlukla neye niçin oy verdiğini
bilmez. Bu kesinlikle bir elitizm argümanı değildir,
insanların politika algısının ve dolayısıyla toplumsal
yaşamdaki rollerinin nasıl değiştiğini, pasifize
ettiğini açıklamak için kurulmuş bir argümandır.
Ancak hikaye tabii ki bu kadar basit değil.
Modern yurttaş her ne kadar siyasi alanını, forumunu
kaybettiyse de, modern insan ne kadar pasifize
olduysa, -hatta modernite öncesi anlamıyla idiot
olduysa da siyasi mücadelenin artık mevcut olmadığı
söylenemez. Tam aksine Modern Çağ'ın kompleks
toplumsal yapısı, insana her zaman yeni kanallar ve
kavramlar da sunuyor. Modern demokrasinin
toplumsal ve siyasal edilgenliği STK'lar ile,
uluslarası insan hakları organizasyonları ve
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kurumları ile ve en nihayetinde yeni güçlerle
dengelenmeye çalışılıyor.
Bunun tarihi olarak en önemli örneklerinden biri
İnternet’in de atası sayılabilecek-matbaa devrimidir.
Gerçekten de matbaanın rolü yukarıda çizilen portre
içinde insanın modern hukuki-siyasi sistemde
kaybettiklerini tekrar kazanabileceği, yurttaşı
aktifleştirecek bir kapasiteye sahipti, bunu da kısmen
gerçekleştirdi. Matbaanın icadıyla birlikte önceden
elle kopya edilen kitaplar seri olarak basılmaya
başlandı. Bunun en büyük önemiyse kolaylıkla
basılan kitapların hem eser yazımını ve basımını
yüreklendirmesi, hem de fikirlerin hızlı dolaşımının
sağlanmasıdır. Dolayısıyla matbaa ile birlikte
dolaşımda öncesine göre hem karşılaştırılamayacak
kadar çok fikir varolmuştur, hem de bunlar hızlıca
yayılmıştır. Bu durum kendisini Protestan
Reformasyonu'nda gösterir. Katolik Kilisesinin
istismarlarına karşı savaş açan Martin Luther'in
matbaa olmasa çok sınırlı bir çevrede kalabilecek ve
böylece alt edilebilecek fikirleri, matbaanın icadıyla
aynı dönemlere düşmesi sayesinde hızlıca yayıldı ve
büyük bir toplumsal destek kazandı. Bu toplumsal
desteğin yarattığı devinimle birlikte de Reformasyon
gerçekleşti ve böylece Batı Hıristiyan kilisesinin
ikiye bölünmesiyle birlikte Avrupa'nın hukuki-siyasi
sistemi büyük bir kuvvetle değişti. Luther'den önce
de Luther'le aynı fikirleri savunan birçok din adamı
veya filozof yargılanmış, diri diri yakılmışken,
matbaa sayesinde Luther yeni bir mezhebin ve
sistemin kurucusu oldu.
Matbaanın icadını ve fikirlerin hızlı dolaşımını daha
iyi anlamak için güncel bir örnek verilebilir: İnternet
ve özelde sosyal medya. Bugün nasıl fikirlerin ve
haberlerin dağılması günler içinde değil saniyeler
içinde oluyor ve olayların akışı anında
etkilenebiliyorsa, matbaa sayesinde de yayılması
aylarca, hatta yıllarca sürecek ve belli bir
coğrafyayla sınırlı kalacak fikirler, günler, haftalar
içinde ve çok daha geniş bir coğrafyaya yayılıyordu.
İnternete gelmeden bir önemli kanal daha
belirtilmelidir. Bu da basın, ya da konvansiyonel
medya diyebileceğimiz kuvvet. İrlandalı filozof ve
politikacı Edmund Burke 1787'de basını yeni bir
sınıf (kuvvet) olarak tanımlamıştı. Klasik
demokrasinin en kuvvetli karşı argümanlarından biri
kişilerin sınırlı siyasi katılımlarında ne kadar
"bilgili" ve "bilinçli" olduklarıdır. Yukarıda da
değinildiği gibi bu durum elitizm argümanlarına yol
açar. Ancak anlatılmaya çalışıldığı gibi burda suç
kişilerin kapasitesizliği değil tabii ki, aksine
ellerindeki
kanalların
alınması,
pasifize
edilmeleridir. İnsanın bilgi edinme ve bilinçlenme
kanalları olmaksızın, 4 yılda bir verdikleri oylar ile
siyaset kurumuna "vekil"lerine tamamıyla terk
etmeleri ve hayatlarında çok nadiren karşılarına
gelen referandumlarda verdikleri oyların/ kararların

bir ölçü olmasını beklemek en iyimser deyişle
safdilliktir. Basının klasik rolü, işte en iyi ihtimalle 4
yılda bir karşılarına gelen bu katılım hakkında ve
sonrasında gelişen siyasal ve toplumsal olaylarda
halkı
haberler,
programlar
vasıtasıyla
bilinçlendirmektir. Ancak burdaki aktifleşme de yine
birinci elden tanık olduğumuz gibi sorunlu.
Medyanın büyük bir pazar olması dolayısıyla belirli
bir kesimin elinde toplanması dolayısıyla insanları
sosyal ve siyasi konularda bilgilendirecek ve
bilinçlendirecek haberlerin bir elekten geçirilmesi ve
maniple edilmesi ve bununla bağlantılı olarak yine
televizyon ve konvansiyonel yazılı basın karşısında
insanın salt seyirci ya da okuyucu olarak edilgen
kalması.
İnternetin rolü işte tam olarak burda devreye
girmektedir. İnternet, matbaanın ve konvansiyonel
medyanın sahip olmadığı en temel güce sahiptir: Bu
da haberlerin, olguların, fikirlerin bir etkileşim
içerisinde yayılması. Yani yayılırken sıradan
yurttaşların, insanların da bu sürece dahil
olabilmeleri. Yani insanın Modern Çağ'da kaybettiği
politikliğini tekrar kazanması. Bu etkileşim, işte
Antik Yunan'da temelleri atılan ve modern siyasihukuki sistemle kesilen Agora fikridir. İnternet
alternatif bir formda kişilerin agorası yani buluşma
noktasıdır. Ancak tabii ki modern siyasi-hukuki
sistem ve kompleksleşen toplumsal yapı ve pek tabii
ki süregelen dezenformasyon bu geri kazanımın
kolay olmayacağını -hatta realist olursak hiç
olmayabileceği- anlamına geliyor. Yazının en
başında değindiğimiz Sokrates'i burda yeniden
hatırlayalım. Söz veya ifade kendiliğinden yararlı ya
da iyi bir şey değildir. Hermes'in hem dilin ve
ifadenin yaratıcısı hem de yorumun, düzenbazlığın,
hırsızlığın ve yalancılığın sembolü olması gibi,
İnternet agorası da gerçekleri açığa çıkarmak için
kullanılabileceği gibi, gerçekleri maniple etmek ve
saklamak için de kullanılabilir. Sonuçta bu bir
mücadele alanı. Ancak herkesin eşitsizliği minimize
edebileceği ve tarafını birlikte kurabileceği
mücadele alanı. İşte tam da bu yüzden İnternet ve
özelde sosyal medya gerçek demokrasinin kurulumu
için hayati öneme ve kullanışlılığa sahiptir.
İnternet'i oluşturan kültürel ve teknik özellikler
gerçek demokrasinin kurulumunda önemli bir yer
teşkil eder. İnternet'in kamusal alanı kurmadaki geri
kazanım mücadelesini iyice kavramak için bu sefer
İnternet’in yukarıda bahsedilen diğer kanallardan
farklı ve özgün konumuna değinmek gerekir.
1957 senesinde SSCB’nin uzaya Sputnik’i
göndermesinden sonra başlayan süreçte ABD,
Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak Advanced
Research Project Agency’yi (ARPA) kurar. 1969’da
ilk bağlantı noktaları 4 üniversiteden oluşmuş, 1971
yılına gelindiğinde 15 bağlantı noktasına
ulaşılmıştır. 1972 senesinde de Washington‘da
ARPANET’in
ilk
başarılı
denemesi
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gerçekleştirilmiştir. Böylece İnternet’in temeli
ARPANET ile kurulmuştur. Soğuk Savaş
döneminde kurulan ARPANET, olası bir nükleer
atağa karşı güvenlik endişeleri taşındığı zaman
zarfında kurulmuştu. O dönemde olası bir saldırıda
askeri birimlerin iletişimde kalmasını sağlayacak bir
sistem arayışı bulunmaktaydı. bölünerek paylaşılan
ağ üzerinde paket halinde iletilmesi sağlanacaktı.
Böylece ARPANET’in oluşmasında büyük önem arz
eden paket anahtarlama yöntemi aslında İnternet’in
bugünde yapısını oluşturan dağıtılmış ağ yapısını
(Decentralized) kuran yöntemdir. Ancak belirtmek
gerekir ki ARPA için askeri endişeler ikincil bir
önem arz etmekteydi. Üniversiteler çevresinde
geliştirilen ARPANET daha çok bilim adamlarının
üretim tutkusuyla oluşturulmuş bir yapıyı ifade
etmektedir. Üniversite kültürü, ARPANET’in
oluşumunda es geçilemeyecek bir öneme sahiptir.
ARPANET birbirleriyle iletişim haline olan bilim
adamları çeşitli konularda gruplar oluştururak
ARPANET’in gelişimini sağlamışlardır.
İnternet tek noktadan tek noktaya, tek noktadan çok
noktaya, sınırsız iletişimi sağlayan araçtır(medium).
Bu da kitle yayın organlarının tersine her
kullanıcının kendine ait bir dil üretmesine olanak
sağlamaktadır. İnternet’i oluşturan kültür ve teknik
özellikleriyle İnternet’i ele aldığımızda önümüze
çıkan tablo kullanıcıların aktif bir rol oynayarak
sınırsız etkileşimde bulundukları bir alanı ifade eder.
Haber, İnternet ile tek elden yayılan ve kişiyi seyirci
olarak konumlandıran durumdan çıkar ve interaktif
bir hal alır. Özellikle bloglarda gördüğümüz bu
durum her kişinin kendi dilini üreterek bir haber
kaynağı oluşturması ve diğer kullanıcıların da bu
haberleri tekrar üretebilmesini sağlar.
Sınırsız bir kaynak oluşturmaya alan sağlayan
İnternet Castells’in dediği gibi demokrasinin
güçlendirilmesinde çok önemli bir araç olduğu
aşikardır.

İnternet’in dağıtık yapısı tam da bu noktada önem
kazanır. Herhangi bir hiyerarşik düzlem taşımadan
her noktanın özerk bir yapıda birbirleriyle anlık
iletişim halinde olması kullanıcıların üretilen bilgiye
anında ve açık bir şekilde ulaşmasını sağlar. Kişi bu
durumda artık seyirci değil, yorumlayan, paylaşan ve
üreten bir kullanıcı haline gelir. Sosyal medya tam
olarak bu duruma örnektir. Ancak sosyal medya
kavramı zaten altyapısını tam da İnternet’in
oluşturan özelliklerden alır. Ancak sosyal medya ile
Castells’in belirttiği gibi çeşitli iletişim biçimleri
interaktif bir ağ içinde bütünleşiyor. Ya da bir başka
değişle, tarihte ilk kez insan iletişiminin yazılı, sözlü,
görsel-işitsel biçimlerini aynı sistem içinde
bütünleştiren bir hiper-text ve meta-dil oluşuyor. Bu
hiper-text ve meta dil gerçekten de İnternet’in
kendine özgü yapısından kaynaklandığı için aslında
hep bir üst yapıya taşıyacak nitelikte bir ilerleme
kaydediyor.
Ancak İnternet’i sadece sosyal medya açısından
algılamak da son derece yanlış olacaktır. Örneğin
son yıllarda oldukça gündemde olan Wikileaks’in
saklı olan bilgiyi İnternet aracılığıyla kamusal alana
taşıması tam da İnternet’in demokrasiyi açıkça
geliştiren bir araç olduğunu kanıtlar. Bununla
birlikte yine İnternet üzerinden gerçekleştirilen
hacktivism eylemleri, yeni toplumsal hareketler
bazında kişilerin aktif olarak katılabildikleri bir alanı
teşkil eder. Dolayısıyla İnternet, kamusal alanı yani
Agora'yı yeniden oluşturma ve insanı çevresinde
gerçekleşen ve hayatını birebir etkileyen siyasal ve
toplumsal yaşamda tekrar gerçek anlamda söz sahibi
yapma meselesinde kendisinden önceki araçlarda
olmadığı kadar güçlü bir mücadele alanı olduğu
kadar İnternet'in bu dağıtık, sınırsız ve interaktif
yapısı fikir oluşturma ve karar alma sürecinde bilgili
ve bilinçli bir kuvvet yaratma aracıdır da. Yine de
belirtmeden sonlandırılmamalıdır ki, bu alan ve araç
kadar alanın nasıl doldurulacağı ve aracın nasıl
kullanacağı süreç içinde belli olacak ve yeni
araştırmalara konu olabilecektir.
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Özet: Bilgisayar ve internet teknolojisinin toplumda gittikçe yaygınlaşan bir biçimde kullanıldığı görülmektedir.
Bu teknolojiler toplumun değişik alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da etkili bir biçimde kullanılmak
istenmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada uzaktan ve teknoloji destekli eğitimin gelişimi üzerinde durulacak ve
uzaktan eğitim ile e-öğrenme kavramları betimsel olarak ele alınıp incelenecektir. Kavramsal betimlemenin
ardından Türkiye’deki uzak eğitimin mevcut durumunu göstermesi açısından devlet ve vakıf üniversitelerinde yer
alan uzaktan eğitim programları hakkında bilgiler verilecektir.
Anahtar Sözcükler: Yeni İletişim Teknolojileri, Teknoloji Destekli Öğrenim,

Giriş
İlk bilgisayarlar 1970’li yılların sonlarına doğru
okullara girmeye başladığında eğitimde bilgisayar
kullanımı olgusu hakkında tartışmalarda başlamıştır.
Bilgisayarlarla birlikte yazıcı, disket sürücü, tarayıcı
ve ilk sayısal kameralar da eğitim alanına taşınmıştır.
Bilgi Teknolojileri terimi bu dönem içinde yaygın
olarak kullanılırken bilgisayar ağları ve internetin de
eğitim alanında kullanımıyla Bilgi ve İletişim
Teknolojileri terimi başat olarak kullanılmaya
başlanmıştır. BİT kavramı birçok teknolojiyi
bünyesinde barındırdığı gibi bilgiyi alma,
başkalarıyla değiştirme ve iletişime geçme gibi
unsurları da taşır [1].
BİT’lerin iletişim kurmak, bilgiyi yaratmak,
yaymak, depolamak, yönetmek amaçlı oluşturulan
çeşitli teknolojik araçlar ve kaynakları tanımlamak
için kullanıldığı belirtilir [2].
BİT’lerin (radyo, televizyon, yeni iletişim
teknolojileri) eğitimde yaşanan ve yaşanacak olan
dönüşümlerde önemli potansiyeller taşıdığı ifade
edilmektedir. Anderson, BİT’lerin modern toplumun
işleyişinde oldukça önemli olduğunu ve aynı
teknolojilerin eğitim kurumları için de kaçınılmaz
bir konumda bulunduğunu ifade etmektedir [1].

Uzaktan eğitimin farklı ortamlarda bulunan öğrenci,
öğretim elemanı ve öğretim materyallerinin iletişim
teknolojileri aracılığı ile bir araya getirilerek yapılan
kurumsal bir eğitim faaliyeti olduğu belirtilir [3] [4].
Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden beri dünyanın her
tarafına yayılan uzaktan eğitim faaliyeti tarihsel
gelişim itibariyle de çeşitli aşamalardan geçerek
bugünkü duruma gelmiştir.
Uzaktan eğitim yazınında geleneksel eğitim
ortamlarında eğitim imkânlarına erişmede zorluk
çeken bireyler için uzaktan eğitimin öncelikli bir
fırsat niteliği taşıdığı belirtilir [5] [6].
Varol, uzaktan eğitimde kullanılan materyal ve
ortamın da sürekli geliştiği belirterek özellikle yakın
zamana kadar tek yönlü iletişim ile sağlanan uzaktan
eğitimin, bilgisayar, internet ve çoklu ortam
materyallerinin kullanımları ile klasik eğitim
sistemine alternatif olabileceği ve yerine göre de
eğitim
sistemini
tamamlayıcı
bir
görev
üstlenebileceğini ifade eder [7].
Uzaktan eğitimi yüz yüze eğitimden ayıran çeşitli
özelliklerinin bulunduğu belirtilir.
Bunlar;
1.

Bilgisayar ve internetin eğitimde nasıl daha fazla
etkili kullanılabileceğine ilişkin tartışmalara ilgi son
yıllarda giderek artmakta iken BİT’ler sadece bu
teknolojilerden oluşmamaktadır. Radyo, televizyon
ve telefon gibi öğretim araçlarının da uzaktan eğitim
alanı içinde zengin bir tarihi bulunur.

2.
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4.

Uzaktan eğitim terimi yüzlerce yıldan beri
kullanılmasına rağmen son dönemde yeniden sıkça
kullanılır olmuştur.

5.

3.

Öğretim
sürecinin
çoğunluğunda
öğretmen ve öğrencinin coğrafi açıdan
ayrı olması,
Öğrenci değerlendirmesinin sağlanmasını
içeren eğitim organizasyonunun etkisi,
Öğretmen ve öğrenciyi birleştirecek ve
ders içeriğini iletecek eğitim medyasının
kullanımı,
Öğretmen ya da eğitim temsilcisi ve
öğrenci arasındaki iki yönlü iletişimin
sağlanması,
Eğitim ortamının eğitmen, öğrenci ve ders
içeriğini bir araya getirmek için
kullanılması,
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Yer ve/veya zamandan bağımsızlığın
sağlanması,
7. Öğrencinin eğitmenin etkisi altında
olmaksızın kendi istemi ile öğrenmesi,
8. Kişiye göre değişken ders süreleri,
9. Eğitimi alacak olan bireylerin bu
eğitimlerini eşzamanlı (senkron) ve eş
zamanlı olmayan (asenkron) şekillerde
alabilmeleri,
10. Sürekli eğitim olanağı sağlamasıdır [8].
6.

Uşun uzaktan eğitimin taşıdığı özelliklerin örgün
eğitimden öğrenme amaçları, yöntemleri, içeriği,
sınavları (ölçme-değerlendirme süreçleri), yeri,
zamanı, yaşı gibi nitelikler temelinde ayrılabildiğini
belirtir [8].
Demiray ve İşman [9], uzaktan eğitimin tarihi
gelişimini beş temel aşamaya ayırır:
1. Mektupla eğitimden önceki dönem.
2. Mektupla eğitim dönemi. Genelde basılı
materyallar kullanılıyor. (Kitap, gazete,
rehber kitaplar vb.)
3. Radyo ve televizyon yayıncılığı ile
öğretim. Tek yönlü iletişimin hakim
olduğu bu yayıncılıkta, radyo ve
televizyon yayınları, basılı materyalleri
işitsel ve görsel-işitsel olarak desteklemek
amacıyla kullanılıyor.
4. İki yönlü iletişimsel ses ve etkileşim
dönemi. Bu dönemde öğrenciler ve
öğretmenler arasında etkileşimin arttığı
görülüyor.
5. Uzaktan eğitimin doğumu. Bilgisayar ve
bilgisayar bileşenli sistemlerin uydu ve
diğer teknolojilerle etkileşimi görülüyor.
Dünyadaki
uzaktan
eğitim
uygulamaları
incelendiğinde
de
ilk
mektupla
eğitim
uygulamasının 1728 yılında İsveç’te gerçekleştiği
bilinmektedir. 20 Mart 1728 tarihli Boston
Gazetesi’nde “Steno Dersleri” verileceği ilanı yer
almıştır. 1833 yılında İsveç’te verilen bir ilanda da
açıkça mektup aracılığıyla gerçekleştirilmek
istenilen öğretimden bahsetmektedir. Avrupa’da
mektup yoluyla ders verilmesine ise 1856 yılından
itibaren başlanmıştır.
Fransa’da mektupla öğrenim uygulamalarının
yaygınlaşmasının temel nedenini ise I. Dünya Savaşı
nedeniyle eğitim olanaklarını kaybeden insanların
eğitim görmesini sağlamak olduğu vurgulanır. 1960
yılından sonra ise mektupla öğretim dünyada
yayılmaya başlamıştır. Bu dönemlerde ülkelerde
görülen mektupla öğretimin temel amacının, ülke
vatandaşlarına fırsat eşitliği sağlamak olduğu ifade
edilir [8].
İlk radyo yayını ise 2 Kasım 1920 tarihinde ABD’de
başlamış, bu tarihten itibaren de birçok üniversite

kendi radyo yayınlarını devam ettirmiştir. 1923
yılında Amerika’da okullar için eğitsel radyo
programları yayınlanmaya başlamış ve ilk
denemenin ardından bir yıl içinde 500’den fazla
radyo yayın istasyonu açılmıştır. Diğer ülkelerde de
radyo yayıncılığı hızlı bir biçimde yayılımını
sürdürmüştür. 1922 yılında İngiltere’de, Fransa’da
ve Sovyetler Birliği’nde, 1923 yılında ise
Almanya’da radyo yayınlarına başlanmıştır.
Radyonun altın çağının ise 1929 yılı olduğu belirtilir.
Bu dönemde insanlar eğlenme amaçlı birçok diziyi
radyodan dinlemişlerdir. Radyo yayınlarında,
program yanında teknik gelişmelerde olmuş ve
özellikle de radyo verici gücü hızla artarak tüm
dünyaya yayılmıştır. İlk radyo yayınlarının ardından,
1930’larda Asya ve Afrika’nın kimi ülkeleri dışında
hemen hemen her kıtada ve her ülkede radyo
istasyonları kurulmuştur. Aynı yıllarda eğitim
amaçlı
radyo
programlarıda
yayınlanmaya
başlanmıştır. Bu yayınlarda çocuklara çiftçilik,
ulaşım ve bilim gibi konular hakkında bilgiler
verilmiştir. Yayınlar yaklaşık olarak 1 milyon
öğrenciye ulaşmıştır. 1945 yılı öncesi alıcıların
pahalı ve yayınların günümüz standartlarına göre
zayıf oluşu, öğretmenlerin okullarda radyo
programlarından yararlanma konusunda isteksiz
davranmalarına neden olmuştur. Çocuklara yönelik
eğitsel radyo programcılığı, müzik, espri, öykü ve
haberleri birleştirerek ayakta kalmayı başarmış olup;
sonraki yıllarda ise yerel radyo istasyonlarının
programları ile “Disney”, “Susam Sokağı” türü
programlar gece ve gündüz yayınlanmıştır [8] .
Dünyada ilk defa televizyonla uzaktan eğitim
uygulaması da 1932 ile 1937 yılları arasında
ABD’de Iowa Üniversitesinde başlamıştır. İleriki
yıllarda (ABD’de 1953, İngiltere’de ise 1957
yılında) televizyonla verilen eğitsel nitelikli yayınlar
da doğrudan okul programlarına paralel olarak
verilmeye başlamıştır. 1967 yılına gelindiğinde ise
ileri düzeyde eğitim vermeyi amaçlayan programlar
yapılmıştır. Fransa ve İtalya’da bu tür yayınları
görmek mümkündür[8].
Radyo ve televizyon yayıncılığının eğitimde
kullanımında üç genel yaklaşım bulunduğu görülür.
Bunlar; doğrudan sınıf eğitiminde kullanım, okulda
kullanım, topluluk içi genel eğitim programlarında
kullanım şeklindedir. Doğrudan sınıf eğitiminde
kullanma, öğretmenler yerine geçici olarak yayın
programlarının sınıflarda sunumudur. Doğrudan
sınıf eğitimine en iyi örnek etkileşimli radyo
eğitimidir. Günlük olarak yaklaşık 20 ila 30 dakika
arasındaki bir sürede sınıfta öğrenme ve öğretme
alıştırmaları yapılır. Belirli öğrenim amaçları
(matematik, yabancı dil, edebiyat vb.) doğrultusunda
sınıf eğitimini güçlendirme hedeflenmiştir. Özellikle
yoksul bölgelerdeki (Latin Amerika, Afrika, Asya
gibi) okullarda bu eğitim yaklaşımı kullanılmıştır.
Okulda kullanım ise öğrenme ve öğretme
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kaynaklarını tamamlayıcı bir işlev görmektedir.
Okul yayıncılığında dersi zenginleştirme amaçlı
BİT’lerin
kullanılması
amaçlanmıştır.
Bu
yaklaşımda teknolojinin öğretmenin yerini alması
hedeflenmemiştir. Öğretmenler kendi sınıfları için
hangi teknolojik modelin uygun olduğuna karar
verebilmektedirler. Gelişmiş ülkelerde bu yayıncılık
Eğitim ya ba Bilgi Bakanlıkları ortaklığında
gerçekleşmektedir. Topluluk içi genel eğitim
programları da ulusal ve uluslararası yayın
istasyonları ile genel ve resmi olmayan eğitim
fırsatları sağlar. Genel eğitim programları, genel bir
dizi program tipidir. Bunlar haber programları,
belgesel programlar, eğitimsel çizgi filmler gibi
türlerden oluşmaktadır. Öğrenenlere resmi eğitim
programları dışında da öğrenme fırsatları sunduğu
ifade edilir. Bu anlamda bilgi ve eğitim amacı
taşıyan herhangi bir radyo veya televizyon programı
bu başlık altında değerlendirilebilir. Bazı yapımlar
dünya çapında tanınırlığa sahiptir. ABD temelli
televizyon gösterisi Susam Sokağı, belgesel
kanalları National Geographic ve Discovery buna
örnektir. 1940’larda Kanada’da başlayan Farm
Radio Forum radyo tartışma programı da bir diğer
resmi olmayan eğitim yayıncılığına örnek oluşturur
[2].
1960 ile 1990 yılları arasındaki uzaktan eğitim
uygulamaları değerlendirildiğinde ise iki yeniliğin
önemli
olduğu
görülür.
Bunlardan
ilki
telekomünikasyon kullanımının uzak derslikleri
birbirine bağlaması, ikinciside diğer medyalarla
etkileşim
içinde
mektupla
eğitimin
zenginleştirilmesidir. Bu dönemde etkileşimli-sesli
telekonferans sistemi ile öğretici, eşzamanlı birçok
yerde ders verebilmektedir. Mektupla eğitim ise
televizyon ve radyo yayıncılığı sonrası, bu araçlarla
birlikte kullanılmış, bu anlamda da uzaktan eğitimde
çeşitlenme başlamıştır.
1990’ların başından beri ise masaüstü bilgisayarların
gelişimi ile metin, grafik, video, ses, sanal gerçeklik
birleştirilmiş, bu anlamda da e-öğrenimdeki iletişim
olgusu kolaylaşmıştır [9] [10].
Yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı ile uzaktan
eğitimin yapısı değişmeye başlamıştır. Bu
teknolojilerin
de
kullanımıyla
kurumlar
hedefledikleri insan sayısına kısa bir sürede ulaşmış,
hatta kendi ülkelerinin dışında yaşayan insanların da
ilgisini çekmeye başlamıştır. Uzaktan eğitim veren
kurumlar bu yıllarda sesli ve görsel bileşenler
ağırlıklı öğretim materyalleri tasarlamıştır. Bu
dönemdeki uzaktan eğitimde sadece radyo ve
televizyon yayıncılığı yapılmamış, aynı zamanda ses
ve video kayıtları kullanılmış, bilgisayarlar
aracılığıyla telekonferans yapılmış, uydular ile dar
yayıncılık gerçekleştirilmiş, bilgisayar, modem,
telefon, mikrodalga sistemleri ile etkileşimli
telekomünikasyon yöntemleri kullanılmıştır [11].

Eğitimdeki bu değişikliklerden sonra dünyadaki
birçok ülkede uzaktan eğitim metodları kullanılmaya
başlanmıştır. 1969 yılında İngiltere’de kurulan Açık
Üniversite dünya çapında açık ve uzaktan öğretim
veren ilk eğitim kurumudur. Açık Üniversite
çoğunlukla basılı materyaller kullanmakta olup bu
materyalleri takviye etmek için radyo, televizyon ve
son
yıllarda
da
online
programlardan
yararlanmaktadır.
Benzer
bir
biçimde
Hindistan’daki Indira Gandhi Ulusal Açık
Üniversitesi’de basılı araçlar, kayıtlı ses ve video,
radyo ve televizyon yayıncılığı ile sesli konferans
teknolojilerini birleştirerek kullanmaktadır [2].
Uzaktan eğitimin, öğrenciler ve öğretmenler
arasındaki etkileşimli ses ve video konferans sistemi
üzerine temellendiğini söyleyebilmek mümkündür.
Video konferans ve sesli konferansın uzaktan
eğitimde kullanılması ile uzaktan eğitim programları
uluslararası düzeyde oldukça hızlı bir biçimde
yayılmıştır. 1990’lardan sonra da bilgisayarlar
gelişmiş ülkelerdeki uzaktan eğitim programlarında
gitgide daha çok rol oynamaya başlamıştır. Bugün
bilgisayar destekli uzaktan eğitim yaygın bir biçimde
uygulanmaktadır [9].
Amerika ve Japonya’da bilgisayar destekli uzaktan
eğitim programları 1980’ler boyunca uygulanmıştır
[18]. İngiltere’deki Açık Üniversite’de de bilgisayar
ağlarının uzaktan eğitimde yer alan basılı metin,
televizyon yayıncılığı ve sesli kaset ile birlikte
kullanıldığı görülmektedir. Uzaktan eğitimde
bilgisayar kullanımınin diğer bir modeli de
bilgisayar aracılı iletişim sistemidir (Computer
Mediated Communication-CMC). Bu sistem
tekekompütür sistemine benzemekte, yani gerçek
zamanlı sesli ve görsel konferans yapılmamaktadır.
Öğrencinin başarısını olumlu yönde etkileyeceği
beklenen bu model doğrultusunda bilgisayar
bileşenli uzaktan eğitim, e-öğrenim (elektronik
öğrenim) uygulamaları yaygınlaşmıştır [9].
E-Öğrenme, bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler
ve özellikle de internetin kullanım alanının
genişlemesi ile gittikçe artan bir biçimde önem
kazanmaktadır. E-Öğrenme pazarının da gittikçe
genişlediği
araştırma
raporlarında
ifade
edilmektedir.
Raporlarda dünya e-öğrenme
pazarının 52 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğu
belirtiliken, 2015 yılında bu hacmin 107.3 milyar
dolara çıkacağı tahmin edilmektedir. E-Öğrenme
pazarının %70’inden fazlasına ABD ve Avrupa
ülkelerinin hakim olduğu belirtilir [13] [19].
Ambient Insight da raporunda ABD e-öğrenim
pazarının 2010 yılında 18.2 milyar dolar olduğunu
ifade ederek 2015 yılına gelindiğinde ise pazar
payının 24.2 milyar dolara çıkacağını tahmin
etmektedir [12].
Türkiye’nin e-öğrenme pazarının ise çevresel
sektörler de dahil edildiğinde 30 milyon doları
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bulduğu ifade edilmektedir [13]. E-Öğrenme’nin
kelime anlamı elektronik öğrenme olup bazı
kaynaklarda teknoloji tabanlı öğrenme olarak da yer
alır. E-Öğrenme; bilgisayar tabanlı öğrenme, Webtabanlı öğrenme, sanal sınıflar ve sayısal
teknolojilerin işbirliğini de kapsayan geniş bir
uygulama süreci olarak nitelenebilir [8].
E-Öğrenimin temelleri, uzaktan öğrenme ve
bilgisayar destekli öğrenime dayanır [20]. EÖğrenme içinde kullanılan bilgi ve iletişim
teknolojileri başta bilgisayarlar olmak üzere,
İntranet, İnternet gibi yerel ve geniş alan ağlarını;
world wide web (web) ve ftp gibi İnternet
servislerini;
televizyon
ve
radyo
gibi
telekomünikasyon araçlarını; ses ve görüntü
iletiminde kullanılan uydu vb. diğer yayın araçlarını
içermektedir [3]. Uzaktan eğitim sisteminin
kullandığı eğitim araçlarına kıyasla, e-öğrenim
uygulamalarında kullanılan eğitim araçlarında
bilgisayarın etkin kullanımının getirdiği avantajlar
belirgin bir biçimde görülmektedir. Uzaktan eğitim
araçları, görsellik ve etkileşimliliğin ihmal edildiği
basılı materyaller ile başlamış ve radyo-televizyon
yayınları ile eğitim sistemi desteklenmeye
çalışılmıştır. Bu dönemde uzaktan eğitimin tek yönlü
iletişim aracı olması ve bazen de yayın saatlerinin
uygun olmamasından kaynaklı çeşitli problemler
yaşanmıştır. Bilgisayarın eğitim sistemine girişi ve
bilgisayar destekli eğitimde çoklu ortam
teknolojilerinin kullanımı ise eğitim materyallerine
işitsellik, görsellik ve etkileşimlilik gibi nitelikler
kazandırmış, sonrasında e-posta, web sayfaları, telekonferans, video-konferans gibi teknolojilerin
kullanımı ile de uzaktan eğitim yeni bir boyut
kazanmış ve birçok eğitim kurumunun ilgi odağı
haline gelmiştir. E-Öğrenme kavramı yapılan birçok
tanımın bileşkesine göre, öğrenci ile öğretenin
birbirinden ayrı mekânlarda olmalarına rağmen eş
zamanlı veya ayrı zamanlı olarak teknoloji
yardımıyla iletişim kurdukları bir eğitim sistemidir
[7].
E-Öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
öğretme ve öğrenmede bilinçli bir şekilde
kullanılmasıdır. Birey ya da grupların tüm eğitim
aktivitelerini çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak
eşzamanlı veya eşzamansız bir biçimde elektronik
cihazlar kullanılarak gerçekleşmesini kapsar (Naidu,
2006: 1). Geniş bir uygulama seti olarak web tabanlı
öğrenme, bilgisayar tabanlı öğrenme, sanal sınıf ve
dijital işbirliği gibi süreçleri içerir. İnternet, intranet,
audio, video, uydu yayıncılığı, etkileşimli TV ve
CD-ROM üzerinden içerik sunulur [14].
Gülbahar [3], e-öğrenmeye yönelik yapılan tüm
tanımları kapsayacak bir tanım yapmaya çalıştığını
belirterek şunları ifade eder: “Bilgi ve iletişim
teknolojileri yardımı ve İnternet/İntranet gibi yerel
ve geniş alan ağları aracılığı ile zaman ve mekandan

bağımsız olarak bilgiye erişim ve çoklu ortam
uygulamaları ile etkileşim sağlanarak, öğretim
etkinliklerinin elektronik öğrenme ortamlarında
yürütülmesi “e-öğrenme” olarak tanımlanabilir”. EÖğrenme’de kişi kendi başına öğrenebileceği gibi
uygulamalarla karşılıklı etkileşim içine de girebilir.
Örneğin sanal sınıf uygulamalarında katılımcılar
(farklı fiziksel alanlarda olsalar dahi bir sanal sınıfta
buluşarak) birlikte eğitim alabilmektedir. Eğitmen
de sınıfa sorular sorabilmekte ve katılımcılar da
bilgisayar
ekranından
bu
soruları
yanıtlayabilmektedir [15].
Geleneksel öğrenme ortamlarında dersler, sınıf ve
laboratuvarlarda, basılı materyaller, tahta, tepegöz
ve bilgisayar-projeksiyon sistemi gibi öğretim
teknolojilerinden yararlanarak işlenirken e-öğrenme
yaklaşımında öğrenci mutlaka bilgisayar başında
olmalıdır. Bu ortam içinde öğrenci sanal sınıflarda
görsel-işitsel materyaller, öğretim ve içerik yönetim
yazılımları, internet ve beyaz tahta, sohbet ve forum
gibi teknolojileri kullanmaktadır. Bu anlamda da
hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin en düşük
seviyede de olsa bilgisayar okuryazarı olması
beklenmektedir [3].
E-Öğrenme dört türde gerçekleşir. Bunlar:
1.
2.

3.

4.

Kişilerin bilgisayar başında kendi
kendilerine eğitim almaları,
Eşzamanlı (Senkron) İletişim: Eş zamanlı
olarak bir grup öğrenci ve ders
öğretmeninin, canlı olarak bilgisayar
ortamında, bir sınıfta buluşmaları esasına
bağlı olarak gerçekleşir. Öğretici ile
öğrenici önceden belirtilen programa
göre, internet aracılığı ile birebir iletişim
kurup
eğitim/öğretim
etkinliklerini
sürdürebilirler. Eğer öğrenen sayısı fazla
ve bir öğretici eşzamanlı olarak programı
sürdürecekse
görüntülü
konferans
yöntemi uygulanabilir. Her iki durumda
da iki yönlü bir iletişim ve etkileşim
görülür.
Eşzamanlı Olmayan (Asenkron) İletişim:
Öğrenenin kendi istediği zamanda CDROM kullanması veya sunucu taraftaki
sisteme girmesini ifade eder. Her iki
durumda da daha önceden hazırlanmış ve
kendi içinde etkileşimi olan programlar
izlenebilmektedir.
Öğretici/öğrenen
arasında yazıya bağlı görüşme ve
elektronik posta kullanma söz konusudur.
İstenildiğinde görüşmeden elde edilen
sonuçlar bir yazıcı aracılığı ile kâğıt
üzerine aktarılarak saklanabilmektedir.
Karma E-Öğrenme: Sınıf içi öğrenme ile
internet aracılığıyla uzaktan eğitimi bir
arada
kullanmayı
hedeflemektedir.
Öğrenmenin gerçekleşmesi için sınıf
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ortamının
kullanılmasının
yanısıra,
dersler uzaktan eğitim aracılığıyla da
verilmektedir [8] [16].

amaca dönük hizmet veren bir sanal kurum
tarafından da verilebilir [3].
Türkiye’de Uzaktan Eğitim

Clark ve Mayer, e-öğrenimin işlevlerinin; öğrenim
amaçlarına yönelik içerikleri kapsama, öğreniciye
yardımcı örnekler ve pratikler gibi öğretici metodlar
kullanma, içerik ve metodları iletmede resimler ve
sözcükler gibi medya unsurlarını kullanma, öğretici
öncülüğünde veya kendi bireysel çabalarıyla eş
zamanlı ve eşzamansız öğrenme sağlama, bireysel
öğrenim amaçlarını ya da örgütsel performansı
geliştirmek için yeni bilgi ve yetenekler oluşturma
olduğunu belirtir [17].

Türkiye’deki 103’ü devlet ve 65’i de vakıf olmak
üzere yükseköğretim kurumlarının web sitelerinin
incelenmiş olup devlet üniversitelerinin 26’sında,
vakıf üniversitelerinin ise 9’unda uzaktan eğitim
faaliyetinin yapıldığı görülmektedir. Aşağıda
uzaktan eğitim faaliyetinde bulunan yükseköğretim
kurumları ile önlisans, lisans, yüksek lisans ve lisans
tamamlama düzeylerinde hangi bölümlerde uzaktan
eğitim uygulamalarının yapıldığına ilişkin bir tablo
verilmektedir.

E-Öğrenim eğitim-öğretim hizmeti yürüten bir
kurum tarafından verilebileceği gibi, yalnızca bu
DEVLET
ÜNİVERSİTELERİ
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AMASYA
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Yönetim Bilişim Sistemleri,
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ATILIM

Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama, Turizm ve
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LİSANS
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Bankacılık ve Finans,
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Yönetim Bilişim Sistemleri,
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Değişim, Kent Yönetimi ve
Coğrafi Bilgi Sistemi,
İşletme, Matematik, Siyaset
Bilimi,
Türk Dili ve Edebiyatı, Yerel
Yönetimler,
İşletme Yönetimi, Yönetim ve
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İşletme
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Mühendislik Yönetimi,
Yönetim Bilişim Sistemleri,
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği

Sonuç
Bu çalışma uzaktan ve teknoloji destekli eğitimin
gelişiminine yönelik betimleyici bir analiz sunmaya
çalışmaktadır. Uzaktan ve teknoloji destekli eğitimin
gelişiminindeki önemli uğraklara değinilen
çalışmada, gelişen yeni iletişim teknolojilerinin yeni
öğrenim biçimlerinin oluşmasına olanak sağlayacağı
da görülmektedir. Türkiye açısından ele alındığında
ise uzaktan eğitim faaliyetlerinin Türkiye’de yeni bir
olgu olduğu görülmekte olup son dönemlerde
gelişimini arttırdığı söylenebilir.
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Özet: Günümüzde coğrafik veriler üzerinden geliştirilen uygulamalar çok popüler hale gelmiştir. Örneğin GPS ile
yön bulma, otel aramaları veya Google Maps gibi her türlü coğrafik konum arama uygulamaları insan hayatını
kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada, sorgu genişlemesi metodunu kullanarak coğrafik konum arama için yeni bir
yaklaşım sunulmuş, önerilen yöntem koordinatsal verileri arama sonuçlarını daha da geliştirmek için
kullanılmıştır. Kelime tabanlı arama yöntemleri ile yapılan sorgulamalarda ne eşanlamlı kelimeler tespit
edilebilmekte ne de aranan bir yere yakın konumda ki yerler bulunabilmektedir. Oysa sorgu genişlemesi yöntemi
ile hem eşanlamlı kelimeler hem de yakındaki yerler sorgulanabilmektedir. Bu çalışmada önerilen yöntemde
coğrafik konum bilgileri Vikipedi XML çıktı dosyalarından alınıp düzenlenmiş ve bunlardan istenilen veriler
çekilmiştir. Geliştirilen bir program aracılığı ile veriler düzenlenmiş ve oluşturulan dosyanın SOLR ile indekslenip
aratılabilmesi için istenilen XML formatında kaydedilmesi sağlanmıştır. Çalışmada son olarak, kelime tabanlı
sorgulama ile sorgu genişleme tekniği kullanılarak zenginleştirilmiş kelime tabanlı sorgulama sonuçları
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar sorgu genişlemesi tekniğinin sorgu sonuçlarını önemli derecede iyileştirdiğini
göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: veri bulup getirme, sorgu genişlemesi, anlamsal ağ, anlamsal indeksleme.
Abstract: Nowadays the applications developing over geospatial data became very popular. For instance we can
talk about GPS navigations, hotel searches, or any kind of geospatial search applications like Google Maps which
make our life easier. In this paper, an approach is presented for geospatial searching that uses query expansion
method which is used on geospatial data to make more improvement on search results. While a keyword-based
search is neither able to detect synonyms nor able to detect the places closes to the searched place, query expansion
allows both searching on synonyms and close places. Geospatial information is retrieved from Vikipedi XML
output and eliminated to handle the expected data. We organized and saved data in a new XML format with an
application that we developed, for the file being indexed and searched with SOLR. At the end we compared the
performance of keyword based search systems with keyword based search system that is enriched with query
expansion method. Results demonstrate that query expansion technique significantly improves search results.
Key Words: information retrieval, query expansion, semantic web, semantic indexing.
Giriş
Coğrafik verilerin internet ortamında aratılması
toplam internet aramalarının önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Internet’de yapılan aramalar,
verinin bulunup elde edilmesi ve görüntülenmesi
anlamına gelmektedir. Verilerin elde edilmesi
noktasında mevcut uygulama, metinsel veriler
üzerinden kelime tabanlı arama yapılması prensibine
dayanmaktadır ki bu da kelime torbası modeli olarak
ifade edilmektedir. Bununla birlikte böyle bir model,
metin içerisindeki anlamsal bilgiyi kaçırmaktadır.
Bu durumun üstesinden gelebilmek için ontolojik
yöntemler önerilmiştir [1]. Sorgu genişlemesi
tekniği de arama sonuçlarını iyileştirilmesi
sağlayabilen bir başka yöntemdir. Sorgu
genişlemesi;
verilerin
bulunup
getirilme
işlemlerindeki bulup geri getirme performansının
iyileştirilebilmesi için orijinal sorgunun yeniden
düzenlenmesi işlemidir [2]. Arama motorları

bağlamında, sorgu genişlemesi kullanıcının
girdisinin değerlendirilmesini ve arama sorgusunun
daha fazla dokümanla eşleşmesi için genişletilmesini
gerektirmektedir [3].
Bu çalışmada, coğrafik verilerin sorgulanmasında
sorgu genişlemesi tekniğini kullanılmıştır. Mevcut
geleneksel kelime tabanlı arama tekniğini
geliştirerek alternatif sonuçları ve eşanlamlı kelime
gruplarını da listeleyen bir uygulama hedeflenmiştir.
Bu metot ile önce Vikpedi’den elde edilen coğrafik
veriler sorgulanmış olup mevcut kelime tabanlı
arama yöntemlerinden daha iyi sonuçlar elde
edilmiştir. Öncelikle coğrafik veriler açık bilgi
kaynağı olan Vikipedi’den XML dosyası formatında
alınmış, daha sonra da hedeflenen bilgileri yeni bir
XML formatında düzenleyip kaydeden bir
otomasyon geliştirilmiştir. Kaydedilen veriler, bir
açık kaynak indeksleme ve arama programı olan
SOLR ile indekslenerek hem eş anlamlı kelimeleri
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içeren sorgu sonuçların hem de aratılan bir coğrafik
konuma belirli bir mesafedeki coğrafik konumları da
içeren sorgu sonuçları görüntülenmiştir. Böylece
normalde yalnızca kelime bazında arama yapan
arama motorları ile tespit edilemeyecek eş anlamlı
ifadeler ve aratılan herhangi coğrafik yere yakın
konumdaki diğer yerlerin de sorgu sonuçları
içerisinde görüntülenebilme olanağı sağlanmıştır.
Önceki Çalışmalar
Sorgulama tekniklerinin geliştirilmesi üzerine
bugüne kadar çok çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu
çalışmalarda ters indeksleme, vektör uzay modeli,
sorgu genişlemesi, coğrafik indeksleme ve anlamsal
indeksleme gibi teknikler kullanılmıştır [7, 8, 9].
Bazı çalışmalar ise arama sonuçlarını iyileştirmek
için bu teknikleri birleştirmişlerdir [9,13]. Son
çalışmalar ise sorgu genişlemesi ve anlamsal
indeksleme üzerine yoğunlaşmıştır [11,13,14]. Bu
çalışmada sorgu genişlemesi tekniğini coğrafik
veriler üzerinde deneyerek sorgu sonuçlarını
iyileştirmeye odaklanılmıştır. Sorgu genişlemesi
kullanıcının sorgusuna ilgili yeni terimleri de
ekleyerek daha çok sorgu sonucu elde edilebilmesini
sağlamaktadır. Bu eklemeler otomatik şekilde veya
kullanıcıya yapılan önerilerle etkileşimli bir şekilde
yapılabilmektedir.
Ters indeksler klasik indeksleme tekniği olarak
bilinmektedir. Ters indeksleme metin içerisindeki
her
kelimeyi
işaretçiler
ile
kelimelerin
dokümanlarda
göründükleri
pozisyonlara
eşlemektedir. Bu eşlemelerden oluşan listenin
tamamı bulunanlar ya da ortaya çıkanlar olarak
adlandırılmaktadır [4]. Ters indeksleme de coğrafik
bilgilerle ilgili bir sınıflandırma bulunmamaktadır.
Mesela bir ilçenin bir şehir içerisinde yer alması gibi
bir durum göz ardı edilmektedir.
Bilinen geleneksel kelime tabanlı veri bulup getirme
yaklaşımları Salton tarafından teklif edilen vektör
uzay modeli üzerine kurulmuştur [5]. Bu yöntemim
uygulanması kolay olmakla birlikte kesinlik
düşüktür.
Diğer taraftan konum bilgileri sorgulamak için
koordinatsal indeksleme yapıları da kullanılmıştır.
Bu yöntemlerden en çok bilineni ve öğretici olanı RTree’ dir [6].
Bazı çalışmalarda ters indeksleme ile konumsal
indeksleme bir arada kullanılmıştır [7, 8, 9].
Ontolojiler, paylaşılan kavramların resmi, kesin
özelliklerini belirlerler ve coğrafik alanların da
karakteristik özelliklerini tanımlayabilirler [10].
Ontolojiler kullanılarak sınıflar, sınıflar arası
ilişkiler, özellikler ve sınıf önekleri tanımlanabilir.
Bir sınıf bir şeyin genel özelliklerini tanımlar.

İlişkiler ise ait
yüklemlerdir.

olmak,

içinde

olmak

gibi

Bir başka yeni yaklaşım ise sorgu genişlemesidir
[11,12]. Sorgu genişlemesi kullanıcı sorgusunu elde
edilmek istenen bilgi ile sorgu arasında ki boşluğu
kapatacak şekilde zenginleştirerek elde edilebilecek
sorgu sonuçlarını iyileştirir. Bu yöntem de arama
sonuçlarını belirleyebilmek için bir ara yüz
kullanıcıya
ilgili
olabilecek
sonuçları
göstermektedir. Bunlar yapılırken kullanıcıyı
yönlendirmek yerine işlemler olasılık hesabı ile
otomatik
şekilde
yazılım
tarafından
değerlendirilmekte ve ilgili sonuçlar sunulmaktadır.
Bir başka yeni yaklaşım ise anlamsal indekslemedir.
Bu tür çalışmaların sorgu genişlemesi yönteminden
daha başarılı sonuçlar verebildiği ifade edilmiştir
[13]. Anlamsal indeksleme metodu ile veriler kelime
tabanlı arama ile aranabilmektedir. Bu yöntemde
ontoloji örnekleri oluşturulur, veriler ontoloji veri
dosyaları olan OWL dosyalarından elde edilir ve
indekslenerek aratılır.
Bu çalışmada önerilen sorgu genişlemesi yöntemini
coğrafik yer ve koordinat verileri üzerinde
uygulanmıştır. Yöntemde eş anlamlı ve yakın
anlamlı kelimelerin de aynı anda aratılabilmesi
sağlanmış, bununla birlikte aratılan bir konumun
koordinat bilgilerini kullanarak bu konuma 20 km
uzaklık içerisinde bulunan diğer konum bilgilerini de
sonuçlar içerisinde yer alması sağlanmıştır. Böylece
bir konum bilgisi aratılırken kelime tabanlı arama ile
elde edilen sonuçlar daha fazla ilgili sonuç
görüntüleyerek iyileştirmiştir.
Önerilen Yöntem
Önerilen yöntem Şekil 1.’de grafiksel olarak
gösterilmiştir.
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Otomatik yöntemde ağırlıklar bütün terimler için
hesaplanır ve en yüksek ağırlık değerine sahip olan
terimler başlangıç sorgusuna eklenirler. Farklı
ağırlık hesaplama fonksiyonları farklı sonuçlar
üretmektedir. Dolayısıyla verilerin elde edilme
performansı ağırlıkların nasıl hesaplandığına
bağlıdır. Kullanıcı destekli sorgu genişlemeyle,
sistem olası sorgu genişlemesi terimlerini üretmekte
ve kullanıcı bu terimler içerisinden hangisini
aratmak istiyorsa onları seçmektedir [14].
Sax (XML için Basit Arayüz Uygulaması)
Sax; bir XML dokümanından verinin okunabilmesi
için DOM (Doküman Nesne Modeli)’ a alternatif bir
yöntemdir. Sax XML dokümanını bir bütün olarak
işlemek yerine her bir parçası üzerinde sırasıyla
işlem yapar. Sax’ın resmi kuralları yok ise de Java
uygulamaları kurallı olarak değerlendirilebilir. Daha
az hafıza kullanarak nispeten daha detaylı XML
dosyaları işleyebilmekte ve daha çok verinin aynı
anda elde edilebilmektedir. [15]
Üzerinde çalışılan coğrafik konum verilerinden
istenildiği
gibi
faydalanabilmek
ve
indeksleyebilmek için XML alanları içerisinden
veriler çekilerek yeni bir formatta kaydedilebilmesi
sağlandı. Bunun için de Java SAX kütüphanesinden
faydalanıldı.
Şekil 1: Önerilen Yöntem
Bu çalışmada sorgu genişlemesi üzerine
odaklanılmıştır. Vikipedia’dan elde edilen veriler,
ayrıştırılıp ayıklanmasında ve yeni bir formatta
saklamasında Java kütüphanelerinden, verilerin
indekslenerek aratılmasında ise SOLR indeksleme
yazılımından faydalanılmıştır.
Sorgu Genişlemesi
Sorgu genişlemesi üzerine yapılmış çalışmalar
bulunmaktadır. Sorgu genişlemesine, doğal
dillerden kaynaklanan anlam bulanıklığından ve
belli bir içeriğe ait bir bilginin tek bir terim olarak
ifade edilmesindeki zorluklardan dolayı ihtiyaç
duyulmuştur. Sorgu genişlemesinde kullanıcı
sorgunun
tekrar
düzenlenebilmesi
için
yönlendirilerek daha alakalı sonuçlar elde edilmeye
çalışılır. Sorgu genişlemesinin temel hedefi
başlangıçtaki sorguya yeni anlamlı terimler
eklemektir. Terim ekleme işlemi elle, otomatik
olarak veya kullanıcı yardımı alınarak yapılabilir.
Elle yapılan sorgu genişlemesi tecrübeye
dayanmaktadır.

Solr
Solr Apache Lucene projesine bağlı son derece hızlı,
popüler bir açık kaynak arama platformudur. Genel
olarak, güçlü tam metin araması, önemli kısımların
vurgulaması, dinamik bölümleme, veritabanı
birleştirme, zengin doküman işleme ve coğrafik
arama gibi özellikleri içermektedir. Solr yüksek
derecede ölçeklenebilir olup, dağıtık arama ve
indeks kopyalama gibi özellikler sağlar. Dünyaca
büyük internet sitelerinin arama ve navigasyon
özelliklerine güç katmaktadır.
Java ile kodlanmış olup içerdiği Tomcat sunucusu ile
tek başına tam metin araması yapabilmektedir. Solr
Lucene Java kütüphanesini tam metin arama ve
indekslemede çekirdek olarak kullanır ve görsel
olarak
programlama
dillerinin
kullanımını
kolaylaştıran HTTP/XML ve JSON uygulama ara
yüzlerine de sahiptir. Solr’ün güçlü dışarıdan
ayarlanabilme özelliği ile birçok türden uygulama
Java kodlaması yapmadan gerçekleşebilmekte ve
daha ileri düzeyde
uygulamalara
ihtiyaç
duyulduğunda geniş eklentileri ile uygulama
özelleştirilebilmektedir [16].
Değerlendirme ve Sonuçlar
Çalışmamızda Amerika Birleşik Devletlerinin New
Mexico eyaletinde bulunan dağlara ve bu dağların
bulundukları il ve ilçelere ait isim, koordinat ve yön
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bilgileri örnek veri olarak seçilmiştir. Bu bilgiler
Vikipedi’den XML formatında elde edildi. Bu
veriler içerisinden ihtiyaç duyacağımız, isim,
koordinat ve yön bilgileri ayıklanarak elde edildi.
Ayrıca hangi dağın hangi il veya ilçe de bulunduğu
bilgisi de veri kaynağından çekilerek dağ bilgisinin
içeriğine eklendi.
Elde edilen verileri indekslemek ve aramak için
kullandığımız açık kaynak kodlu Solr yazılımına
verilerin uygun biçimde ve XML formatında
kaydedilmesini sağlandı. Bunun için Java ile
geliştirdiğimiz yazılım Vikipedi dosyası girdi olarak
alınıp ilgili veriler Sax ile elde edilmiş ve bunlar
uygun biçimde XML dosyasına Solr yazılımın
ekleyebileceği düzende kaydedilmiştir. Bu girdi
dosyasına ait bir bölüm aşağıda görülmektedir.
Kod1 :
<doc>
<field name="id"> 16</field>
<field name="name"> Salinas Peak
</field>
<fieldname="is_in">Sierra County</field>
<fieldname="location2">33.2881,106.5319</field>
<field name="within">White Sands Missile
Range</field>
<field name="direction">south</field>
<fieldname="dir_place">New Mexico</field>
<field name="direction2">northwest</field>
<fieldname="dir_place2">Alamogordo </field>
<field name="descript">lief. located within the
White Sands Missile Range, and hence is closed to
the public. </field>
</doc>
Solr yazılımına dışarıdan eklenecek veriler XML
formatında dokümanlar ve alanlar olarak düzendi.
Her bir dağ bilgisi bir doküman olarak <doc> etiketi
içerisinde kaydedildi. Her bir dağa ait yer, yön
koordinat bilgisi ise ilgili <doc> etiketi içerisinde
alanlar içerisine yerleştirildi. Alanların her biri bir
isme ve türe sahiptir. Alanlar <field> etiketi ile ifade
edilir. Şema dosyasında alanlara ait özellikler
önceden elle tanımlandı. Aşağıda bir örnek bu
tanımlamayı göstermektedir.
Kod2 :
<field name="name" type="text_general"
indexed="true" stored="true"/>
Kod2’ de “name” olarak isimlendirilen isim alanının
metinsel bir alan olduğu, indeksleneceği ve
kaydedileceği, bu alana ait özelliklerin doğru veya
yanlış olarak ayarlanması ile belirtilmiştir.
Bir dağın adı, enlem ve boylam
bölgede yer aldığı, hangi bölgenin
(kuzey, güney) kaldığı, hangi iki
kaldığı gibi bilgileri her bir dağ

bilgileri, hangi
hangi yönünde
bölge arasında
için ayrı birer

doküman oluşturacak şekilde alanların içerisine ilgili
bilgiler yerleştirildi. Bu, kodladığımız program ile
otomatik olarak gerçekleştirildi. Elde ettiğimiz
düzenli biçimdeki veri dosyası indekslenmek üzere
Solr yazımlı içerisine eklendi. Ekleme işleminden
sonra indekslenen terimlerin frekans değerleri Şekil
2’deki gibi oldu.

Şekil 2: Solr programının Şema Analiz ekranından
bir bölüm
Yukarıdaki şekilde sadece isim alanlarında geçen
terimlerin frekans değerleri görünmektedir. İsim
alanı dışında yer bilgisi, yön bilgisi, tanım bilgisi
gibi alanları da indekslendi. Arama sonuçlarında bu
alanlar
içerisinde
geçen
terimler
de
görüntülenmektedir. Herhangi bir dağ, tepe, sıradağ
veya ilçe ismi arattığımızda doğrudan arattığımız
kelimenin içinde yer aldığı dokümanlar sorgu
sonucu olarak listelenmektedir.
Sorgu genişlemesinin uygulanması noktasında ise
Solr yazılımının “Synonym.txt” dosyası içerisinde eş
ve yakın anlamlı kelimelerin eşlenmesi sağlandı.
Tepe ve dağ ifadeleri, dağ ve sıradağ ifadeleri, biri
aratıldığında diğerine ait sonuçlar da listelenebilecek
şekilde eşlendi. Dosya içerisinde aşağıdaki gibi bir
eşleme oluşturuldu.
mountain = > peak range
peak => mountain range
Böylece arama sonuçlarında listelenmeyen eş ve
yakın anlamlı ifadelerde de sorgu sonuçları
içerisinde
görüntülendi.
Diğer
bir
sorgu
genişlemesini ise dağ ve yer bilgilerine enlem ve
boylamların sayısal değer türünde kaydedilebilmesi
için Solr ayar dosyasında düzenlemeler yapıldı.
Otomasyonumuzla,
koordinat bilgileri Solr
yazılımınca elde edip üzerinde matematiksel işlem
gerçekleştirebilecek şekilde düzenlendi. Böylece
indekslediğimiz dağ, yer vb. bilgilerinin yanında bu
konumlara belli uzaklıklardaki yer ve dağ bilgilerini
de içerecek şekilde sorgu sonuçları listelendi.
Örneğin Baldy dağı
36.6269, -105.2133
koordinatlarında bulunmaktadır. Solr yazılımının
koordinat verileri üzerinden de sorgulama yapabilme
özelliğini kullanarak sorgumuza eklediğimiz bir
filtre ile 25 km uzaklıktaki dağların ve ilçelerin
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listelenmesi sağlandı. Filtre eklentisi aşağıdaki
gibidir.
{!geofilt%20sfield=location2}&pt=36.6269,105.2133&d=25
Aramamızı bu şekilde genişlettiğimizde yakın
bölgedeki iki dağ bilgisi daha sorgu sonuçları
içerisinde listelenebilmektedir. Hem eş ve yakın
anlamlı kelimelerin sorgu cümlesine eklenmesi ile
hem de özellikle bu çalışmada üzerinde durduğumuz
coğrafik konum aramalarında koordinat bilgilerinin
kullanılarak belirli mesafelerdeki konum bilgilerinin
de sorgu sonuçlarında listelenmesi ile sorgu
genişlemesi sağlandı. Alakalı olabilecek sorgu
sonuçları artırılmış ve mevcut kelime tabanlı arama
yöntemi geliştirilerek daha iyi sonuç elde edildiği
görüldü. 41 adet dağ bilgisi dokümanı üzerinden
indeksleme yapıldı. Bunların 20 tanesinde yer bilgisi
olarak doğrudan New Mexico ifadesi bulunmaktadır.
Bu kayıtlar içinde 2 tanesinin ad bilgisi içinde
“mountain”, 9 tanesinin ad bilgisi “peak” ismi
geçmektedir. Bu iki isim yakın anlamlı olarak kabul
edilerek “synonym.txt” dosyasında eşleştirildiğinde
arama her iki isimle de arama yapıldığında 11 adet
sonuç döndürmektedir.Bu durum Tablo-1 de
kesinlik(precision) ve veri çağırma (recall)
formülleri ile hesaplanarak gösterilmiştir. New
Mexico bulunan dağlar “Mountain” kelimesi ile
yapılan arama da 2 adet olarak elde edilirken,
eşlemeden sonra 11 olarak elde edilmiştir. Peak
kelimesi ile arama yapıldığında ise normalde 9 adet
sonuç döndürürken eşlemeden sonra 11 adet sonuç
döndürmüştür. Yine Baldy ismindeki dağ koordinat
verileri ile aratıldığında bu dağa ait bilgiler
görüntülenirken koordinat verileri üzerinden
filtreleme yapılarak 25 km mesafe için enlem ve
boylam bilgileri genişletilerek aratılmış ve bu alan
içerisinde bulunan 2 adet dağ bilgisi daha sorgu
sonuç listesinde görüntülenmiştir. Toplamda 3 adet
dağ bilgisi listelenmiştir. Bu durum ise Tablo-2 de
gösterilmiştir.
S-1 : Mountains in new mexico
S-2: Peak in new mexico
S-3 : Baldy mountain
Normal Arama
Sorgu

1
2

Eş Anlamlılar
Eklenerek Arama

Veri
Çağırma
Recall

Kesinlik
Precision

Veri
Çağırma
Recall

%100

%10

%100

%100

%45

Tablo 1

%100

Kesinlik
Precision

%55
%55

Sorgu
Numarası
3

Normal sorgu
sonucu elde
edilen kayıt
sayısı
1
Tablo 2

25 km mesafe
araması
sonucu elde
edilen kayıt
sayısı
3

Elde edilen bu sonuçlarla arama sonuçlarının
kesinlik değerlerinin iyileştiği anlaşılmıştır.
Koordinat bilgisi kullanılarak yakın bölgedeki yerler
aratıldığında ise elde edilen ilgili sorgu sonuç
sayısının arttığı görülmüştür. Böylece sorgu
genişleme yöntemleri kullanılarak, normal kelime
tabanlı arama ile elde edilecek sonuçlardan daha iyi
sonuç edilebildiği anlaşılmıştır.
İleri Çalışmalar ve Öneriler
Çalışmamızda
sorgu
genişlemesi
yöntemi
kullanılmış olup ilerleyen aşamaların Vikipedi’den
elde ettiğimiz veriler de kullanılarak ontolojiler
oluşturulacaktır. Ontolojiler sayesinde yer bilgisi ile
ilgili yerlerde bulunan dağ bilgileri arasında
anlamsal bir ilişki kurulabilecektir. Bir dağ bilgisi
aratıldığında aynı bölge bulunan dağ bilgileri
kolaylıkla listelenebilecektir. Bunun yanında
çıkarsama yöntemleri kullanılarak bir birine yakın
içe ve şehir bilgileri elde edilebilecek ve yakın
çevredeki dağ bilgileri de bu bilgilerden
faydalanılarak sonuçlarda listelenebilecektir.
Ayrıca anlamsal indeksleme tekniği ile frekans
değerleri elde edilmiş verilerin matris tablosu SVD
ile tekrar hesaplanacak ve eigen değerleri yüksek
olan verilere ait doküman grupları sorgu
sonuçlarında listeletilecektir. Sonuçta bu iki
yöntemle beraber sağladıkları katkılar de
değerlendirilerek karma bir yöntem elde edilmeye
çalışılacaktır.
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Giriş
Yeni medya, bilgisayar ve bilgi işlem alanında
yaşanan ve süreklilik kazanan teknolojik
gelişmelerin,
yeniliklerin
iletişim
alanına
uyarlanması, piyasada tüketime sunulması ile
haberleşme etkinliğinin sosyo-ekonomik değerine
bağlı olarak günlük hayatın bir parçası haline
gelmesi sonucu tanımlanan ürünlerdir (Törenli,
2007: 88).
Aynı haber içeriğinin farklı ortamlarda sunumusatışı hem maliyetleri düşürücü etkisi hem de
tüketici ile üreticinin karşılaşması açısından zaman
ve mekan baskısını kaldırması nedeniyle önemlidir.
Geleneksel medyanın yeni medyaya uyarlanması
okuyucunun-izleyicinin
medyayı
takibini
kolaylaştırmakta
ve
medyanın
izlenirliğini
artırmaktadır. En çok takip edilir olmanın reklam
verenler tarafından tercih edilmesi serbest piyasa
mekanizması içinde medya için yaşamsal öneme
sahiptir. Bu durumda yeni medya, medyanın karı
ençoklaştırma amacında önemli bir işleve sahiptir.
Diğer taraftan yeni medyanın sağladığı enformasyon
çokluğunun, medyanın içinde bulunduğu tekel
konumundaki güçlerin çıkmazına bir çözüm olarak
sunulmasına dayalı yaklaşımlar söz konusudur. Oysa
tekel konumu ve bu konumun sağladığı güç ve
iktidarın
araçla-ortamla
ilişkilendirilerek
çözülebilmesi olanaklı değildir. Dolayısıyla yeni
medya, yeni sahiplik yapısı ile var olan, eskiye
dayalı güç iktidar yapısını yeniden pekiştirerek
üretecek şekilde yapılanmıştır (Törenli, 2007: 89).
Medya piyasasının sahip olduğu oligopolistik piyasa
yapısına bağlı olarak yoğunlaşmanın piyasadaki
varlığı ve etkisi, yeni medyanın kullanımı ile
pekişmektedir. Bilginin, haberin bolluğu, zaman ve
mekan kısıtlarının belli sınırlar dahilinde (donanım
sahipliği) azalması sonucu medya piyasasında var
olan yapının değişmesi rekabetin oluşumunun
desteklenmesi söz konusu olmamaktadır.
Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni medya da
kapitalist sermayenin uluslararası iletişim düzeni
üzerinde denetim sahibi olmasını desteklemektedir.
Ekonomi-politik yaklaşımdan hareketle iletişim
ortamının da üretim ilişkilerinin örgütlenme
biçiminden etkilendiği belirtilmelidir. Kapitalist

girişimci için en çoklaştırmaya çalıştığı birikimsermaye, gücünün kaynağını oluşturan araçlara
yatırım yapmak için gereklidir.
Gelişen teknolojilerin büyük ölçek ekonomilerini
beslemesi, medya sektöründe ek yeni izleyiciokuyucu için maliyetlerin düşmesine neden
olmaktadır. Medyada hedef kitle olan reklam veren
ve okuyucu-izleyici sayısının artışı, aynı zamanda
maliyetlerle ters orantılı olmaktadır. Yeni medya
teknolojilerinin sermaye yoğun niteliği, sürekli
yenilenme gereksinimi bu doğrultuda belirli karlılık
düzeyini ve müşteri sayısını gerektirmektedir
(Törenli, 2007: 177-178, 192-194).
Bu doğrultuda yeni medyanın, piyasada var olan
güçler tarafından kullanımı ile hakim güçleri
pekiştirdiği belirtilmelidir. Medya piyasasının
oligopolistik yapısı ve bu yapının sonuçları yeni
medyanın varlığı ile değişmemektedir. Uydu
yayıncılığından
kitap
yayıncılığına,
bilgi
bankacılığından gazeteciliğe kadar iletişimin her
alanında çapraz mülkiyetin var olma süreci
hızlanmıştır.
Çalışmada bu yaklaşımdan hareketle öncelikle
internetin gerek kullanıcıları gerek reklamcılar
tarafından kullanımının boyutları sayısal verilerle
incelenmektedir. Medya piyasası genel başlığında
gazetelerin internetin gelişimi ile yaşadığı değişim
internet gazeteciliğine değinilerek incelenmektedir.
Medya piyasası ürünlerinin özgünlüğü gereği
ekonomisinin gösterdiği farklılığın internet
gazeteciliğine nasıl yansıdığı ve ücretlendirme
denemelerine değinilmektedir. Tüm bu gelişmeler
doğrultusunda geleneksel medyanın demokrasiye
katkı bağlamında piyasa yapısı sebebi ile yaşadığı
çıkmazların internet gazeteciliği ile aşılıp
aşılamayacağına son başlıkta yer verilmektedir.
İnternetin Piyasadaki Boyutu
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler,
yeni medyanın gelişimi internet kullanımının
yaygınlaşmasının etkisi ile göz önüne alınmalıdır.
Konuya ilişkin istatistiki değerlere yer verilmesinin
nedeni, internet kullanımı yaygınlığının gazetelerin
(medyanın) gelişimindeki etkisini tartışmaktır.
Web siteleri, bloglar vb. internete dayalı haber, bilgi
akışına ilişkin yeni ortamların önemi kullanım
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olanaklarına da bağlıdır. Bu doğrultuda Türkiye’de
internet kullanımına ve nüfusa oranına ilişkin
rakamlar önem taşımaktadır. 2000-2010 yılları
arasında ülkede internet kullanımında görülen
yükseliş dünya genelinde internet kullanımı ile
kıyaslandığında önemli görülmektedir.
Kullanıcı
YIL
Sayısı

2012
(ilk 6
aylık
dönem)

İnternet 53

207.24

94.9

182

252

344

Toplam 3.308 3.241 2.767 3.313 5.760 3.195

Nüfusa
Oranı

Kaynak

2000 2.000.000 70.140.900

%2.9

ITU

2004 5.500.000 73.556.173

%7.5

ITU

2006 10.220.000 74.709.412

%13.9

Comp.Ind.
Almanac

2010 35.000.000 77.804.122

%45.0

Comp.Ind.
Almanac

Nüfus

Reklam
Yatırım 2007 2008 2009 2010 2011
ları

Tablo 1: Türkiye’de Nüfus ve İnternet
Kullanıcılarına İlişkin İstatistikler (Kaynak:
http://www.internetworldstats.com/euro/tr.htm)
30 Haziran 2010 tarihli veriler incelendiğinde
dünyada internet kullanıcılarının dünya nüfusuna
oranı %28.7, Avrupa’da internet kullanıcılarının
nüfusuna oranı %58.4, Türkiye’de ise bu oran %45.0
oranında gerçekleşmektedir. Bu oran, Türkiye’nin
35 milyon internet kullanıcısı ile Avrupa’da en
yüksek sayıda kullanıcıya sahip ilk on ülke arasında
altıncı sırada yer almasını sağlamaktadır.
Rakamların gelişimi izlendiğinde de dünyadaki
internet kullanımının %444.8 oranında büyüme
gösterdiği, Avrupa’da %352.0, Türkiye’de ise
büyümeye ilişkin oranın %94 olarak gerçekleştiği
görülmektedir
(http://www.internetworldstats.com/stats4.htm).
İnternete erişim açısından değerlendirildiğinde
rakamların yüksekliği bir anlam ifade ederken
kullanımın içeriği, habere-bilgiye erişim noktasında
sunulan bilginin niteliği söz konusu olduğunda
rakamlar aynı önemi korumamaktadır.
Yeni medya kapsamında internetin yaygınlaşması,
gazetelerin uyumlaşma çabasına bağlı olarak tirajları
düşen yazılı basının yöneldiği bir alan olarak
belirmektedir. Ancak medya sektöründe sağladığı
gelir anlamında okuyucusundan tiraj geliri gibi bir
abonelik ücreti talep edilmesi tartışmalarından ve
reklam payındaki yükselişten hareketle artan bir
öneme sahip olduğu belirtilebilir. Bu anlamda
internetin ücretlendirilmesi tartışmalarında, yeni bir
mecra olarak internetin toplam reklam yatırımları
içindeki payını incelemek önem taşımaktadır.

% Payı 1.60

2.93

6.58

7.60

7.97

6.48

Tablo 3: Türkiye’de reklam yatırımları ve internetin
payı (milyon TL) (Kaynak: http://www.rd.org.tr/)
Reklamcılar Derneği’nin üye medya kuruluşları ve
medya
ajanslarından
derledikleri
reklam
yatırımlarına ilişkin veriler doğrultusunda bir mecra
olarak internetin toplam reklam yatırımları içinde
payı incelendiğinde; 2007 yılından itibaren reklam
yatırımları ile ilgili bir mecra olarak ele alınan
internete dayalı reklamlarda her yıl artış
görülmektedir. Özellikle son üç yıl içinde görülen
yükseliş çok daha hızlı ve belirgindir. Bu durum
internet
kullanıcı
sayısı
ile
birlikte
değerlendirildiğinde internetin bir medya alanı
olarak gelişiminin son yıllarda büyük boyutta
hızlandığını göstermektedir. İnternet yayıncılığının
da reklam gelirleri açısından öneminin arttığı,
büyüme eğilimi gösterdiği vurgulanmalıdır.
İnternet Gazeteciliğinin Yükselişi ve İnternet
Gazetelerinin Ücretlendirilmesi
Kurumsal bir yapıda ya da serbest olarak gazetecilik
yapmayan
insanların
çevrelerinde
yaşanan
gelişmeleri metin, fotoğraf, video şeklinde web
sitelerinde,
bloglarında
(ağ
günlüklerinde)
yayınlayabilmesi, insanların haber üretim sürecine
katılabildiklerinin
göstergesidir.
Vatandaş
gazeteciliği olarak adlandırılan bu durum teknolojik
gelişmeler doğrultusunda gerçekleşebilmektedir. Bu
anlamda internette gelişen gazeteciliğin tıpkı yazılı
basında olduğu gibi gelir kaynağının büyük kısmının
reklamlardan oluşma eğiliminin yüksek olduğu
belirtilebilir.
İnternetin paralı olma ihtimalinin gerçekleşemediği
durumlarda reklam tek gelir kaynağı olarak
görülmektedir.
Bu
doğrultuda
içeriklerin
şekillenmesinde ya da belirlenmesinde reklam
kaynaklarının etkisi mümkün olmakla beraber
okuyucu sayısının önemi, bilgi ve haber paylaşımı
amacı haricinde de artmaktadır. Bu anlayışın
gelişimi yazılı basının gelişimi ile benzerlikler
göstermektedir. Yeni bir ortam olarak internet genel
yapının, sistemin değişimine sebep olacak yeni bir
yapılanmayı sağlayamamaktadır. Devamlığını
sağlamak isteyen internet yayıncılığının da medya
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piyasasında görülen tiraj/reklam ve yoğunlaşma
döngüsüne dahil olacağı anlaşılmaktadır.
Nitekim sistem, blogların (ağ günlüğü), küçük haber
sitelerinin sahip olduğu okuyucuya da ulaşarak
kitlesini, reklam payını artırmak ve bu mecrada da
kontrol sahibi olmak adına yeni ağlar
oluşturmaktadır. Bumerang sistemi bu çabaya bir
örnektir.
Bumerang, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
tarafından web sitesi ve blog sahiplerine yönelik
“network projesi” sıfatı ile sunulan bir ağdır
(http://bumerang.hurriyet.com.tr/). Bir network
projesi olarak sunulan Bumerang, blogların ve web
sitelerinin
içeriklerinin
hurriyet.com.tr’nin
şablonlarının kullanımını sağlayarak, içeriklerine
uyumlaştırılarak sunulmasından hareketle bir
kontrol mekanizması oluşturmaktadır. Yeni medya
olarak değerlendirilebilen web sitelerinin, blogların
bilginin ve haberin özgürce dolaşımını sağlamasına
dönük beklentiler, daha fazla okuyucu ya da reklam
geliri karşılığında dahil olunan network projesi ile
kısıtlanmakta,
istenilen
boyutta
gerçekleşememektedir.
Medya piyasasının yoğunlaşmaya ilişkin çıkmazı,
gazetecilik alanındaki teknolojik gelişmelere bağlı
olarak değişen ortamları da kapsamaktadır. Piyasaya
hakim güçlerin, yine yeni ortamda daha çok kişiye
ulaşma amacı ile alandaki bireysel çabaları
kapsamaya dönük çabaları, yeni medya ortamının da
‘eski’ medya ile aynı eğilimler doğrultusunda
faaliyette bulunduğunu göstermektedir. Aynı
zamanda bu kapsama ekonomik anlamda da
gerçekleşmektedir.
İnternet
gazetelerinin
ücretlendirilme denemelerinin, son yıllarda
internetin kullanıcısı sayısındaki ve toplam reklam
yatırımları içindeki payında görülen artış göz önüne
alındığında
olumsuz
sonuçlanacağı
düşünülmektedir.
Ücretlendirilen internet sayfalarının kullanıcı sayısı
bedava sayfaların tercih edilmesi nedeniyle düşme
eğilimi gösterecektir. Bu eğilim reklam payını da
azaltacağı için kazanç sağlama amacı yüksek
maliyetlere sebep olacaktır. Ancak Türkiye’de
internet gazetelerinin ücretlendirilebilmesine ilişkin
bir örnek Cumhuriyet gazetesi’nin uyguladığı egazete abonelik sistemidir. Bu eğilim Cumhuriyet
gazetesi’nin, içeriği ile sergilediği ideolojik duruşu
ile piyasada monopolcü rekabet piyasasının
özelliklerini taşımasından kaynaklanmaktadır.
Bunun yansıra bazı teknolojik gelişmeler sonucu
gazetelerin uyumlaştırılma çabası da internette
içeriğin ücretlendirilme eğilimine neden olmaktadır.
Bu doğrultuda en iyi örnek iPad için çıkarılan özel
gazete The Daily’dir. Bir başka örnek; İngiltere’de
çıkarılan
gazetesidir
(http://www.medyalens.com/dijital-medya-kagida-

karşi/). Dünya basınında aktör konumunda olan
önemli gazetelerin internet erişimini ücretlendirme
girişimleri de söz konusudur. Financial Times ve
Wall Street Journal gazetelerinin yanı sıra medya
sektöründe çok sayıda televizyon ve gazete sahibi
olan Avustralyalı iş adamı Rupert Murdoch’a ait
News International şirketi The Times ve Sunday
Times
gazetelerinin
internet
sayfalarını
ücretlendirmiştir
(http://www.socialnewsturkey.com/ingilizgazeteleri-internette-ücretli).
Bu örneklerden hareketle denilebilir ki; gazetelerin
teknoloji ile uyumlaştırılma sürecinde gazetelerin
izlediği birkaç yöntem söz konusudur. Bunlardan
biri, kağıda basılı gazete içeriğinin tümünü
sunmaktır, diğeri sadece haberlerini paylaşan köşe
yazılarını kağıda yazılı gazetelerine saklayan bir
diğeri ise bu tabletler için hazırlanan dijital versiyon
için yeni bir içerik hazırlamaktır. Gazeteler
gerçekleştirdiği bu uygulamaları ücretli ya da
ücretsiz sunmak konusunda da çeşitlenecektir. Bu
doğrultuda her yeni teknolojinin kendi içeriğini
şekillendirmesi yanı sıra gazeteciliğin bir dönüşüm
yaşadığını, geçiş döneminde olduğunu söylemek de
mümkündür.
İnternet Gazeteciliği ile Medya Piyasa Yapısı ve
Sonuçlarında Değişim
İnternet gazeteciliği söz konusu olduğunda medya
ürün özellikleri gereği ticari varlığını reklam ve
diğer finansal gelirlere dayanarak sürdüren
geleneksel basının tirajlarının daha da azaldığı göz
önünde tutularak yazılı basın için bir dönüşüm içinde
olunduğu ifade edilebilir. İnternete ilişkin gelişmeler
medya piyasasında hakim güçlerin kontrolünü
azaltabileceği, demokratik bir gelişime olanak
sağlayabileceği umudunu doğurmaktadır.
Ancak mevcut piyasa yapısı içinde bu koşul
Bumerang gibi network projeleri ile vatandaş
gazeteciliğini de yine bir medya holdingine bağlama
girişimlerine olanak sağlamaktadır. Nitekim bu
ağlara dahil olmadan yüksek okuyucu kitlesine sahip
olabilmek ve reklam geliri sağlayabilmek bağımsız
bir hareket olarak zordur. Aynı zamanda bu medya
şirketlerine
bağlı
internet
gazetelerinin
ücretlendirilmesi de haberin ve bilginin çokluğu ve
erişiminin yaygınlığı sebebi ile mümkün
görülmemektedir. Ücretlendirme takipçi sayısını
azaltacağı için tirajın reklamlar üzerindeki etkisi gibi
payı artan reklam gelirlerinde azalmaya sebep
olacaktır.
Medya piyasasına hakim holdinglerin pazar payını
bölüşmemek, reklam pazarına hakimiyetini korumak
amacıyla internet gazeteciliğinin ücretlendirilmesi
yaklaşımı farklılık gösterse de önemli bir deneme
niteliğindedir. Ancak burada önemli olan nokta
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geleneksel medya piyasasında görülen yapının,
yoğunlaşma eğiliminin bu gelişmeler doğrultusunda
değişip değişmeyeceğidir.
İnternet gazeteciliği göz önüne alındığında
içeriklerin nitelikli, doğru, kaliteli, etkin olması
adına yapılan çalışmalar belli bir maliyet
karşılığında mümkündür. İnternetin reklam payı
yukarıda belirtildiği gibi yükselme eğilimi gösterse
de yeterli düzeyde değildir. Bu durum yine
geleneksel gazetelere ve bağlı oldukları medya
holdinglerine bağımlılığa sebep olmaktadır.
İnternet gazeteciliğinin ücretlendirilmesi noktasında
haberinin değerine, analizlerinin gücüne güvenen
büyük gazetelerin denemeleri diğer bağımsız
internet gazetelerinin gelişimini nasıl etkileyeceğini
tam olarak belirlemese de bu eğilime katılanların
rekabet ortamında sürekliliğini sağlamasının güç
olacağı düşünülmektedir. Belli bir medya holdingi
çatısı altında faaliyet gösteren internet gazeteleri
ücretlendirme sonrası düşen okuyucu kitlesini destek
finansal güç ile aşabilirken, bağımsız internet
gazeteleri
bu
düşüşün
maliyetini
karşılayamayacaktır.
Belirtildiği gibi medyanın yoğunlaşma eğiliminden,
teknolojinin gelişmesi ve yeni eğilimler doğması
sonucunda da ticari varlık gösteren bir kuruluş
olarak sermaye ihtiyacı sebebiyle, uzaklaşamayacağı
ifade edilebilir. Ekonomik anlamda bağımsızlığını
sağlayamayan hiçbir medya geleneksel ya da yeni
editoryal anlamda da bağımsız olamayacağından
sermayenin medya içerikleri üzerindeki etkisi ile
gücü pekişecek, medyanın toplumsal işlevi gerektiği
gibi yerine getirilemeyecektir.
Medya piyasasında görülen yoğunlaşma eğiliminin
yeni medya ile değişemeyeceği hatta yeni medyanın
da bu sisteme dahil olduğu Matthew Hindman’ın
çeşitli çalışmalarında da görülmektedir.
Hindman (2004), çalışmalarında yeni medyanın
geleneksel medyaya karşın demokrasiye ilişkin
endişeleri gideren bir yapıya sahip olmadığını
yoğunlaşma vurgusu ile belirlemektedir. İnternet
üzerinden yayında olan sayısız site ve bloğun yine az
sayıda güçlü gruplar tarafından şekillendirildiğini
ortaya koymaktadır. Çalışması için yaklaşık 3
milyon internet sayfasının ağ yapılanmasını
incelemiş ayrıca bireyler tarafından siyasal
içeriklerin nasıl incelendiği ve Google-Yahoo gibi
başlıca arama motorlarının yönlerdirdiği popüler
ağların varlığı üzerine bir araştırma yapmıştır.
2009 yılında ‘The Myth of Digital Democracy’
(Dijital Demokrasi Miti) isimli kitabında
değerlendirdiği
çalışmalarında;
demokrasi
tartışmalarında çözüm olarak sunulan yeni
medyanın, bu durumu sağlayıp sağlayamadığını

sayısal verilerle incelemiştir. Hem ağ yapısı hem de
içerikler ele alınarak, geleneksel medyadan farklı
konuma sahip olup olmadığı yoğunlaşma düzeyleri
karşılaştırılarak incelenmektedir. Sayısal olarak
ortaya konan yoğunlaşma düzeyleri HHI ve gini
katsayısı kullanılarak ölçülmektedir.
Geleneksel
medyaya
ilişkin
yoğunlaşma
ölçümlerinde televizyon, yazılı basın ve radyoya
ilişkin veriler kullanılmaktadır. Televizyonda 171
farklı televizyon programının A.C. Nielsen’dan
edinilen reytingleri, Amerika’da hem AM hem FM’i
kapsayan 1289 ticari radyonun Arbitron A.Ş.
kaynaklı reytingleri, yazılı basından ise Tiraj
Denetim Kurulu (ABC) kaynaklı 653 dergi ve 1058
gazetenin ulusal tiraj verileri kullanılarak HHI ve
gini katsayısı hesaplanmıştır.
Geleneksel medyanın bu verilerle yapılan
ölçümlerine karşılık yeni medyanın yoğunlaşma
ölçümü farklı veri setleri üzerinden hesaplanmıştır.
Politikalara odaklı çeşitli topluluklara ilişkin
yoğunlaşma seviyesi karşılaştırılması için web
sitelerinden 6 kategori seçilmiştir. Bu konular;
kürtaj, bireysel silahlanmanın önlenmesi, ölüm
cezası, kongre, başkanlık ve genel politika başlığı
altında
çeşitli
politikaların
derlenmesinden
oluşmaktadır. Bu kategoriler Destek Vektör
Makinesi-Support Vector Machines (The SVM)
metodu ile sınıflandırılarak, web sayfalarının yüksek
güvenilirlik
düzeyinde
kategorize
edilmesi
sağlanmıştır. Bu verilerden yüksek yoğunlaşma
düzeyi gösterenler hesaplamalarına dahil edilmiştir.
Aynı zamanda HP laboratuarlarından sağlanan
verilerle yapılan yoğunlaşma ölçümleri sonucu
internette, çeşitli bağlantıların, sitelerin yoğunlaşma
düzeyleri değerlendirilmiştir.
Geleneksel
Medya
Yazılı
BasınGazete

Yazılı
Basın
Dergi

0.35 0.69

0.70

0.96

0.93

0.96

123

323

3207

1705

TV

Gini
Katsayısı
HHI

Yeni Medya

93

73

Web
siteleri- Başkanlık Silahlanma
ağlar

Tablo 4: Farklı medyalarda yoğunlaşma düzeyleri
Hindman’ın araştırma sonuçları Gini ve HHI
değerleri göz önüne alınarak incelendiğinde; yeni
medyanın yoğunlaşma eğiliminin geleneksel
medyadan daha fazla olduğu görülmektedir. Gini
katsayısı televizyon için 0.35, yazılı basın gazete için
0.69, dergi için 0.70 değerinde iken buna karşın web
siteleri 0.96, içerik açısından başkanlık konusu 0.93,
silahlanma konusu ise 0.96 değerine kadar
yükselmektedir. Gini katsayıları ile eşitsizliğin
boyutu yeni medyada çok daha fazla görünürken
Herfındahl Hırschman endeksi sonuçları da yeni
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medyanın yoğunlaşma düzeyinin geleneksel
medyadan çok daha fazla olduğu sonucuna işaret
etmektedir.
Önemle vurgulanması gereken, yoğunlaşma
düzeyinin geleneksel medyada olduğu gibi yeni
medya için de yüksek olduğudur. Geleneksel ya da
yeni, tüm medya sektörünün büyük gruplar
sahipliğinde varlığını sürdürme eğilimi ve
içeriklerinde bu güçlerin kontrolünde şekillendiği
gerçeği önemlidir. Bu nedenle Hindman’ın kitabına
da ismini verdiği şekilde teknolojik gelişmeler
sonucu dijitalleşen dünya geleneksel medyaya karşı
demokrasiyi
destekleyecek
gücü
sağlayamamaktadır. Bir mit olarak kalmaktadır.
Araçların değişimi ile medya sisteminin dahil olduğu
çıkmazlar çözümlenmemekte hatta daha da
derinleşmektedir. Her alanda gerçekleştirilecek olan
siyasi dönüşüm ve demokratikleşmeye yönelik
toplumsal hareketler, toplumsal bilincin gelişimi ile
gerçekleşerek sistemin çıkmazlarına karşı çözüm
sağlayabilecektir. Aksi halde yine gücün geliştirdiği
teknoloji ile gücün dağlımı söz konusu olamamakta,
demokratikleşmeye ilişkin gelişmeler olarak
sunumu ise bir pazarlama tekniği boyutunda
gerçekleşmektedir.
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Pasif Devrim ve Mısır’da Yaşanan Gelişmelerde
Sosyal Medyanın Etkisi
Ahmet Salih İkiz
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Özet: Antonio Gramsci tarafından siyaset bilimde kullanılmaya başlanan pasif devrim kavramı sisteme yönelik
Marksist eleştirel bir yaklaşımdır. Ülkelerde yaşanan devrimsel nitelikteki gelişmelerin sonuçta sadece muhalefet
ile iktidarın yer değiştirerek yaşanan gelişmenin içselleştirilmeden dağıtım mekanizmalarının aynı süreç içerisinde
farklı guruplar tarafından kontrolüdür. Mısır’da uzun dönem muhalefette bulunan Müslüman kardeşler hareketinin
yoğun bir uluslar arası medya ve internet kaynakları desteği ile yönetime gelerek ABD bloğu içinde bulunmaya
devam etmeleri de bu teorinin temel göstergesidir. Tahrir meydanında twetter üzerinden organize olan laik bir
gurubun hareketine Müslüman kardeşler daha sonra eklemlenmiş ve Dünya üzerinde kitle hareketleri önce ve
sonrasında Müslüman kardeşler dost kuvvetler olarak gösterilmişlerdir. Bu çalışmada bu hareketin geleceğe
yönelik gelişimi internet ve demokrasi bağlamında açıklanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Arap baharı, İnternet ve demokrasi
Abstract: The passive revolution notion has developed by Antonio Gramsci as Marxist critics to ruling system.
Some revolution changes in countries just ended by the change of ruler and opposition groups rather than changing
distribution mechanisms in public life. After a long opposition period Muslim brothers movement in Egypt has
managed to rule country by the approval of western world mainly USA. In Tahrir Square they gathered by twitter
which is followed by Ihvanı Muslimin movement. In this study I will explain the future of Egypt by considering
Internet and new media phenomenon.
Giriş ve Teorik Çerçeve
Antonio Gramsci tarafından siyaset bilimde
kullanılmaya başlanan pasif devrim kavramı sisteme
yönelik Marksist eleştirel bir yaklaşımdır. Ülkelerde
yaşanan devrimsel nitelikteki gelişmelerin sonuçta
sadece muhalefet ile iktidarın yer değiştirerek
yaşanan gelişmenin içselleştirilmeden dağıtım
mekanizmalarının aynı süreç içerisinde farklı
guruplar tarafından kontrolüdür.
Grasmci İtalya’da uzun süreli bir gelişme olan ve
küçük ulus devletlerarasında iktidar ve muhalefetin
el değiştirmesi ile vaat edilen kitlesel üretim süreci
karar verme sürecinde değişim olmamasını
açıklamak amacı ile bu teoriyi yaratmıştır. İktidar
olan güçler bir önceki dönemden farklı bir yapıya
geçiş vaadinde bulunmakla birlikte gelecekte
uygulamalara üretim sürecinde herhangi bir değime
yaratmamaktadır. Özellikle Marx ve Lenin ile
Sovyet devriminden etkilenen Gramsci benzer
gelişmenin İtalya’da başlamakla birlikte farklı bir
gelişmeyle yeni bir hegemon güç oluşumuna yol
açmasını gözlemiştir. Bu devrimin pasif ikircikli ve
durağan yapısına değinmiştir [1]. Böylece yeni bir
düzen kurma amacı ile yola çıkan toplumsal
değişimler içeriksiz ve moleküler bir hale getirilerek
işlevsizleştirilir.
Toplumsal hareketin ilk dönemlerinde değişim
siyasi oluşum ve toplumsal oluşum arasında bir
köprü görevi görse de içselleştirilmemiş muğlak

politik söylemler geçmiş dönem ve siyasi yapının
farklı bir kabukla tekrar oluşumuna yol açar. Bir
toplumsal halüsinasyon sonucuna yol açan pasif
devrim ile toplumsal yapı kapitalist formasyonun
diğer bir sürecine girmiştir [2]. Grasmcinin
kullandığı bu analiz izleyen dönemlerde yeni
katkılarla zenginleşmiş ve siyaset bilimi alanında
popüler olmuştur. Özellikle İslami akımların
bünyesinde barındırdıkları eşitlik ve devlet yönetimi
gibi kavramların bünyesindeki sosyal adaletin bir
sosa bulanarak liberal ve kapitalist bir söyleme
aracılık edilmesi uluslar arası finans kapitalin olası
eleştirilerden kaçınmak için başvurduğu bir yoldur
[3].
Mısır’da Arap Baharı ve Sosyal Medya’nın
Etkisi
Özellikle I. Dünya Savaşı sonrası başlayıp izleyen II.
Dünya savaşında uluslararası sisteme entegre olan
Körfez ülkeleri zengin petrol yataklarını batılılara
kullandırarak sözde İslami despot rejimlerini ayakta
tutma yoluna gitmişlerdir.
Bu durumda bulunan ülkelerde siyasi yapını yanında
ihvan gurubu olarak adlandırılabilecek ve Müslüman
kardeşler türünde sosyal İslami yapılar oluşmuştur.
Batı dünyasına mesafeli yaklaşan ve kendi evrimleri
içinde alternatif düzene yönelik İslami bir devlet
egzersizi yapan bu gurup Mısır başta olmak üzere
birçok İslam ülkesinde baskıcı batı yanlısı ve
diktatöryal eğilimli rejimlerin etki alanı dışında
sosyal alanda oldukça iyi organize olmuşlardır.
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Bununla birlikte siyasi sistemde laik ve batı yanlısı
politikalar üreten dominant rejimin etkisini
hissederek kıyı alanda bulunmuşlardır. Bu durum
iktidarın mutlak egemenliğini sürdürmesini
kolaylaştırarak
olası
politika
değişimlerini
engellemiştir. Ayrıca ABD ve AB’nin bu ülkelerdeki
rejimleri kendi politik çıkarlarına uygun bularak
uluslararası sisteme uygun görmeleri de bu
yönetimlerin kabulünü ve legalitesini sağlamıştır. Bu
süreç kendi içinde bir evrim geçirmiş 11 Eylül
saldırısı sonrası artan baskılar Batı dünyası ve İhvan
arasındaki ilişkilerin başka bir raya geçmesine yol
açmıştır. Bu süreç normalleşme olarak adlandırılsa
da aslında farklı bir birikimi de içselleştirmiştir.
Özellikle son onyılda İslami kesimde modernite
onları tipik Amerikan Amish yaşam tarzından
teknoloji ağırlıklı kendi yaşam alanlarını
oluşturmalarına yol açmıştır. Bu durum küresel
network organizasyonlarının gelişmesine yol açarak
hareketin genişleyerek yayılmasına yol açmıştır.
1970’lerin Müslüman kardeşler hareketinden
oldukça farklı bir yapıya evrimleşmiş bu durum daha
farklı çıktıların ortaya çıkmasına yol açsa da
ilerleyen kısımlarda bahsedileceği üzere bu durum
bir ilüzyonu da içermektedir. Arap baharı olarak da
adlandırılan ve Tunus tan başlayarak Ortadoğu
coğrafyasında ülke yönetimlerinde değişikliğe neden
olan bu akım Mısır’da belki de en öneml etkilerinden
birini göstermiştir.
Mısır Arap baharı yaşayan pek çok ülkede olduğu
gibi internet kullanımının oldukça kısıtlı ve az
olduğu bir ülkedir. Bununla birlikte teknolojik
olarak küresel ağa eklemlenmiş olması ülkedeki en
küçük olayların algıda seçicilik kriteri doğrultusunda
Bütün Dünya tarafından paylaşılmasına yol açmıştır.
Bu nedenle Mısır’daki iktidar değişikliğinde sosyal
medyanın oldukça önemli bir yeri olduğu
belirtilmelidir. Olayların yoğun olarak başladığı
2011 yılı başlarında orta kesim, laik ve Batı ile daha
bütünleşmiş olmuş kesim hareketin liderliğini ele
almıştı. Özellikle bu dönemde twitter, facebook ve
google üzerinden yurtiçi ve dışına oldukça yoğun bir
iletişim oldu.
İlerleyen dönemlerde ise twitter ve google özel
erişim yöntemleri ile kitlelerin uluslararası arenaya
düşüncelerini hızlı ve ücretsiz bir şekilde
sağlamalarını sağlayan teknik altyapıyı devreye
sokarak hareketin gücünü arttırmasını sağladı. İlk
günden itibaren sosyal medyada sloganlar ülkedeki
yoksulluk, işsizlik ve sefaletin ne kadar yüksek
olduğunu göstermekteydi. Uluslararası medya da bu
konuda oldukça ilgili davrandı ve hareketin
demokrasi istemi eksenli bir süreç içerdiğini
Dünyadaki kitlelere bildirdi. İlerleyen günlerde de
göstericiler çabalarının daha demokratik bir ülke
istemi olduğunu belirttiler. Hareketin başlangıcından
itibaren İslami mesajlar sosyal medyada oldukça

azdı. Herhangi bir İslami talep yoktu ve İhvan ya da
Müslüman kardeşler henüz sahneye çıkmamıştı.
Şubat ayından itibaren Müslüman kardeşler harekete
açık destek verdiğini belirtti ve Tahrir Meydanı bir
milyon kişinin gövde gösterisi yaptığı bir alan oldu.
Bu gösteriler yeni bir rejim ve düzene yönelik
çağrıyı içermekteydi. İçeriğinde İslami bir mesaj ve
istek yoktu ve tamamı ile rejim iktidar ve düzen
değişimi talebi vardı.
İzleyen dönemlerde Mısır’da ortaya çıkan değişim
laik ve batıya entegre olmuş kesim tarafından
Dünya’ya özgürlük ve demokrasi misyonu olarak
sunuldu. Özellikle batı kaynaklı global iletişim
firmaları ve onların sosyal medya alanındaki etkileri
vasıtası ile bu Dünya üzerinde içselleştirilirken
geçmiş dönemin ordu ve bürokrasi içinde etkili bazı
isimleri yeni yönetimde etkin rol oynamaya
başladılar. Bu süreç sosyal medyada yeni bir dönem
olarak adlandırıldı. Mısırda uzun yıllar muhalif
kanatta bulunan Müslüman kardeşler ya da İhvan-ı
Müslim’in yeni dönemde yılardır savundukları
İslami devlet yönetimi modeli yerine Batı ile ılımlı
ve uyumlu bir ilişki kurmayı hedefleyen ve radikal
unsurlar içermeyen bir politika uygulamayı seçti [4].
Müslüman kardeşler grubunun özellikle Mısır
ordusu ile ilişkilerinde artan yoğunluklu pozitif ilişki
gelecekte ABD’nin bölgedeki eli olarak bilinen
Mısır ordusunun güç ve konumundan pek bir şey
kaybetmediğinin
de
göstergesidir.
Kurulan
hükümette finans dünyasının önde gelen
yöneticilerinin de olması ülkede yatırım yapmış olan
Batılı ülkelerin izlenecek ekonomi politikaları
hakkında soru işaretlerini ortadan kaldırmış ve
liberal ekonomi politikalarının izlenmesi garantisini
vermiştir. Bu süreç Arap baharı ülkelerinde geçmiş
dönemde Ordu ve bürokrasi ile izlenen politik
çerçevenin küresel bilişim sektörü destekli bir darbe
ile İslami soslu bir yönetim ile sağlandığının
göstergesidir. Buradaki önemli nokta geçmişte güçlü
bir ordu ile sağlanan toplumsal etkinin yeni medya
düzeni içinde bilgisayar destekli iletişim teknoloji
destekleri ile sağlanmasıdır. Küresel sisteme
eklemlenmiş bu ülkeler Neo Gramsci temelli pasif
devrim teorisini siyaset bilimi alanında dijital devrim
ve İslami kesim desteği ile gerçekleştirmişlerdir.
Birkaç onyıldır muhalefette bulunan İhvan ise ülke
yönetimini ele geçirmekle birlikte izlenecek
ekonomi politikaları konusunda Batı finans kesimine
eklemlenmiş durumdadır.
Sonuç
Mısır’da uzun dönem muhalefette bulunan
Müslüman kardeşler hareketinin yoğun bir
uluslararası medya ve internet kaynakları desteği ile
yönetime gelerek ABD ve AB bloğu içinde
bulunmaya devam etmeleri bu çalışmada Neo
Gramsci temelli teorik çerçeve içinde açıklanmaya
çalışılmıştır. Tahrir meydanında twetter üzerinden
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organize olan laik bir gurubun hareketine Müslüman
kardeşler daha sonra eklemlenmiş ve Dünya
üzerinde bu kitle hareketleri önce ve sonrasında
Müslüman kardeşler dost kuvvetler olarak
gösterilmişlerdir. Bu çalışmada bu hareketin
geleceğe yönelik gelişimi internet ve demokrasi
bağlamında açıklanarak Arap baharının bu ülkelerde
sınırların tekrar düzenlenmesine yönelik Büyük
Ortadoğu projesinin bir parçasıdır.
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Tüketim Davranışının Azaltılması için İnternetin
Kullanılması: Ortak Kullanım Ağları
Aslı Tosuner
Maltepe Üniversitesi, İletişim Bilimleri Bölümü
asli.tosuner@gmail.com

Özet: Tüketim, 20. Yüzyılın başından itibaren toplumda giderek artan bir davranış biçimi olmuştur. İnsanlar
binlerce yıl ihtiyaç duyduğundan fazlasını almazken, son yüzyılda tüketimin kendisi ihtiyaç haline gelmiştir.
Küreselleşme ile tüm dünyaya yayılan tüketim, sürdürülebilir olmayan, bu sebeple de ekolojik dengeyi tehdit eden
bir alışkanlıktır. Ekolojik dengenin bozulması ise dünyanın ve tüm canlıların yaşamını tehlikeye sokmaktadır.
İnternet, geliştirildiği günden beri insanların yaşamında büyük bir yer kaplamış ve iletişim alışkanlıklarında köklü
değişiklikler yapmıştır. İnternet, enformasyon paylaşımının ötesinde, insanların maddi paylaşımlar da
yapabilmesine aracı olmaktadır. Bu paylaşımların yeni bir türü, ortak kullanım ağları adı verilen mal ve hizmetlerin
paralı veya parasız takas edilmesini sağlayan sistemlerdir. Kullanım, erişim ve paylaşımı destekleyen bu sistemler,
tüketime alternatif bir seçenek olmaya başlamışlardır.
Anahtar Sözcükler: Tüketim, Tüketim Toplumu, İnternet, Sosyal Ağlar, Ortak Kullanım Ağları, Takas.
Abstract: Consumption is a behaviour which increases in the society since the begining of 20th century.
Meanwhile people don’t buy more than they need for thousands of years, consumption itself became a ‘need’ in
the last century. Spread to world with globalization, the consumption is unsustainable and therefore a behaviour
theatening the ecological balance.The disruption of ecological balance endangers the world and the whole livings’
life. Internet covers a big space in people’s life and makes rooted changes in the communication habits since the
day it’s developed. Beyond the information sharing, Internet happens to be a tool for doing material sharings. One
of the new kind of these sharings are the systems called collaborative consumption networks which allow
exchanging of goods and services paid or free. These systems which supports usage, access and sharing, start to
be an alternatif choice to the consumption.

Giriş
Yüzyıllar boyu insanların ihtiyaçlarını karşılamak
için üretim yapılırken 19. Yüzyıl’da endüstri devrimi
ile beraber üretim-tüketim dengeleri değişmiştir.
Üretim teknolojilerinin gelişmesi sonucu oluşan
ürün fazlasının tüketilmesi sorunu oluşmuştur.
Tüketime dayalı yaşam tarzı, doğal kaynakların yok
olması, nüfus artışı ile tüketici sayısının sürekli
artması, küresel ısınma ve ekolojik dengenin
bozulması gibi sorunların başlıca sebeplerindendir.
Endüstri devriminin bir ürünü olarak tüketime dayalı
yaşam tarzımızı sürerken ikinci bir toplumsal
devrim, yeni iletişim teknolojilerinin gelişimiyle
gerçekleşmiştir.

Enformasyon devrimi olarak da adlandırılan bu
değişimin toplumsal hayatı en çok etkileyen
öğelerinden biri internettir.
İnternet, başta sosyal ağlar olmak üzere içinde
barındırdığı çok çeşitli sistemlerle hem paylaşım
kavramını dönüştürmüştür, hem de enformasyon ve
bilginin çok hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamıştır.
Sosyal ağlarda paylaşım daha çok sanal ortamda
gerçekleşmekle beraber yeni bir türü bu paylaşımı
günlük hayata taşımaya başlamıştır.
Rachel Botsman ve Roo Rogers’ın ortak kullanım
ağları olarak adlandırdıkları web siteleri, mal ve
hizmetlerin kiralanmasına ve takas edilmesine izin
vermektedir.

2011 tarihli İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde hazırlamış olduğum“Ortak Kullanım Ağlarındaki İçerik Üretiminin, Tüketim
Davranışının Azaltılmasındaki Teşvik Edici Rolünün Web Siteleri Üzerinden İncelenmesi: Zumbara, Freeconomy, Community Exchange
Network, Freecycle Network” isimli yüksek lisans tez çalışmam temel alınarak oluşturulmuştur.
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Bu çalışmanın amacı, ortak kullanım ağlarının
yapısı, özelliklerini ve prensiplerini örneklerle
açıklayarak tüketime alternatif olarak kullanılma
potansiyelini tartışmaktır.
Bu amaç doğrultusunda birinci bölümde tüketim
kavramı ve tüketimin yol açtığı problemler
aktarılacaktır. İkinci bölümde internetin yeni bir
iletişim aracı olarak ortaya çıkmasıyla beraber
gelişen sosyal ağlar ve onların getirdiği değişimler
ortaya konulacaktır. Üçüncü bölümde sosyal ağların
bir kolu olarak ortaya çıkan ortak kullanım ağlarının
gelişimi ve prensipleri anlatılacaktır. Son bölümde
ortak kullanım ağlarının, tüketime alternatif
olabilmesi açısından taşıdığı potansiyel, olasılık ve
sorunlar tartışılacaktır.
Tüketim Kavramı ve Tüketim Toplumu
Endüstri devrimine kadar olan süreçte insanoğlu
tüketmekle birlikte, tükettiği ile ürettiği denge
içerisindedir ve içinde bulunduğu doğal yaşama
tehdit olmamaktadır. Ancak fabrikaların kurulması
ve seri üretime geçilmesi, toplumların yaşamını
büyük ölçüde değiştirmiştir. Halk giderek daha fazla
ihtiyaç duymadığı malları satın almaya başlamıştır.
Böylece 20. Yüzyıl, insan davranışının eşyaları
kullanıp atma, sürekli yenisini satın alma şeklinde
evrildiği bir tüketim toplumunun inşa süreci
olmuştur.
Jean Baudrillard’a göre “tüketim toplumu aynı
zamanda tüketimin öğrenilmesi toplumu, tüketime
toplumsal bir biçimde alıştırılma toplumudur; yani
yeni üretim güçlerinin ortaya çıkmasıyla ve yüksek
verimlilik taşıyan ekonomik bir sistemin tekelci
yeniden yapılanmasıyla orantılı yeni ve özgül bir
toplumsallaşma tarzı”dır [3].
Tüketim toplumunda insanlar sadece ihtiyaçları
karşılamak için satın almaz, tüketimin kendini bir
ihtiyaç haline gelmiştir. Bunun sebebi tüketimin
kendisinin, insanlar arasında sosyalleşme ve
psikolojik ihtiyaçları tatmin etme aracı haline
gelmesidir. Yavuz Odabaşı’nın ifade ettiği gibi
“tüketim ve tüketicilik yeni dünyanın bir
ideolojisidir ve daha fazla tüketim, daha fazla üretim
ve dolayısıyla daha fazla refah demektir şeklindeki
düşünceleri kapsar.” [4].
Tüketimin Yol Açtığı Ekolojik Sorunlar
Tüketime dayalı yaşam tarzının dünyada yarattığı
çeşitli ekolojik sorunlar bulunmaktadır. Atmosfere

salınan sera gazlarının etkisi sonucu oluşan küresel
ısınma geleceğimizi tehdit eden en önemli
sorunlardan biridir. Küresel ısınmaya en çok petrol,
kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar yol açmaktadır.
Bu yakıtlar endüstriyel olarak kullanıldığı gibi
günlük yaşamımızda kullandığımız birçok tüketim
ürününün içinde yer almaktadır [5].
Dünya nüfusunun giderek artması, tüketen insan
sayısının ve dolayısıyla çevreye verilen zararın da
artacağı anlamına gelmektedir. Bunun yanısıra
tüketimin yarattığı önemli bir sorun israftır. ABD
başta olmak üzere birçok ülkede dev atık alanları
oluşmuş ve doğada çözülemeyen çok sayıda ürün
yaşamı tehdit etmektedir [6]. 2000 yılı verilerine
göre, dünya nüfusunun yüzde 11,6’sına sahip olan
Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa, dünya
genelindeki kişisel tüketim harcamalarının yüzde
60,2’sini gerçekleştirmektedir [7]. Batılı tarzda
tüketime dayalı bir yaşam tarzı, giderek dünyanın
her yerine yayılmaktadır.
Tüketime dayalı yaşam tarzının bir sonucu olan
kullan-at kültürü israfın büyümesine yol açmaktadır.
Alışverişin her seferinde yeni bir naylon poşet ile
yapılması, işyerlerinde tek kullanımlık bardakların
bulundurulması gibi seçimler, doğada çözünmeyen
atıkları arttırmaktadır. Tüketim alışkanlıkları bu
yönde devam ederse, dünyada geri döndürülemez
veya iyileştirilmesi binlerce yıl alabilecek tahribatlar
oluşacaktır.
İnternet ve Sosyal Ağlar
20.
yüzyılda
geliştirilen
yeni
iletişim
teknolojilerinden en önemlisi internettir. Birden
fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasını sağlayan
internet, 1960’lı yıllarda, askeri ve akademik
araştırmalarda kullanılmak üzere ARPA( Advanced
Research Project Agency) kapsamında geliştirilmiş,
ARPANET olarak dört bilgisayarın bağlanması ile
kurulmuştur [8]. İnternetin tüm topluma yayılmasına
sebep olan gelişme, Tim Barners Lee tarafından Web
1.0 ve HTML(Hyper Text Markup Language)’in
geliştirilmesidir [9].
Web 1.0, eşzamanlı iletişimin henüz olmadığı, içerik
yayınlayıcılar ile bu içeriği okuyanların olduğu bir
internet ortamıdır. Web 2.0 terimi ise çevrimiçi
interaktif iletişimin mümkün olduğu sosyal ağlar için
kullanılmaktadır. Sosyal ağların temel özellikleri,
herkesin katılımına açık olması, içeriğin açık olması,
diyalog imkanı, sanal topluluk oluşturma imkanı ve
birbirleri arasında bağlanılabilirlik özelliğine sahip
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olmalarıdır [10]. Bu özellikler sayesinde çok sayıda
insan kısa bir zaman diliminde sosyal ağlarda
kullanıcı olmuştur. Sosyal paylaşım siteleri, içerik
toplulukları, bloglar, micro-bloglar, wikiler,
podcastlar ve forumlar temel sosyal ağ türleridir.
Sosyal ağlar, katılımcı bir kültürün oluşmasını
sağlamaktadır. Katılımcı bir kültürde medya,
enformasyon üretmek, aktarmak ve işbirliği
yapabilmek için kullanılmaktadır [11].
Yeni bir Paylaşım Türü: Ortak Kullanım Ağları
Sosyal ağlar, kişilerarası iletişimin şeklini
değiştirirken, 2000’li yıllarda bu ağların içinde,
başka amaçlar için geliştirilen web siteleri
kurulmaya başlanmıştır. Bu sosyal ağlar,
diğerlerinden farklı olarak bir kullanıcı topluluğu
içerisinde mal ve hizmetlerin parasız veya para
dışındaki birimlerle değiş tokuş edilmesi veya
kiralanmasına olanak tanımaktadır. Rachel Botsman
ve Roo Rogers, 2010 yılında hazırladıkları “What’s
Mine is Yours”(Benim olan Senindir) isimli kitapta
bu sistemleri anlatarak onları collaborative
consumption networks, yani ortak kullanım ağları
olarak adlandırmıştır [6].
Ortak kullanımın dayandığı en temel prensip bir
ürünün satın alınıp ona sahip olunması yerine, o
ürüne erişebilme ve onu kullanabilme prensibinin
öne çıkmasıdır. Erişim ve kullanım mülkiyetten daha
değerli ve önemli görülmektedir. Paylaşım üzerine
sanal bir dergi olan Shareable’ın kurucusu Neal
Gorenflo, iş dünyasının satın almayı kolaylaştırmak
için yüzyıllar harcadığını, kendilerinin ise
paylaşmayı kolaylaştırmanın sadece başlangıcında
olduklarını belirtmiştir [12].
Time dergisinin dünyayı değiştirecek 10 büyük
fikirden biri olarak gördüğü ortak kullanım ağları,
genelde daha az tüketmek ve daha az para harcamak
amacıyla oluşturulmuştur [13].
Daha az enerji harcanması, daha az atık çıkması,
daha sürdürülebilir ve etkileşimli bir toplumsal
yaşam tarzı oluşturulması hedeflenmektedir. Çünkü
bu sosyal ağlarda insanların bilgisayar başından
kalkıp, diğer kullanıcılarla yüz yüze görüşmesi
gerekmektedir. Ortak kullanım ağlarında takas
edilmek istenenler, “arzlar” ve “talepler” olarak
listelenmektedir. Bu şekilde illa iki kişinin değişmek
istediklerinin denk düşmesi gerekmez, herkes
listelerden kendine uyanı seçmekte, bu sayede
çeşitlilik daha fazla olmaktadır.

Rachel Botsman ve Roo Rogers, ortak kullanım
ağlarını üç kategoriye ayırmıştır; ürün servis
sistemleri, yeniden dağıtım pazarları ve ortaklaşa
yaşam tarzları.
Ortak Kullanım Ağı Türleri
Ürün Servis Sistemleri
Bir şirket veya kişi tarafından sahip olunan ürünlerin
paylaşıldığı ortak kullanım ağlarına ürün servis
sistemleri adı verilmektedir. Ürün servis sistemleri
genelde bir ürünü sahip olmadan kullanmaya,
kiralamaya yani “kullandığın kadar öde” mantığına
dayanmaktadır.
Ürün servis sistemlerine en yaygın örnekler
şunlardır:


Araba Paylaşımı: Zipcar, Streetcar, GoGet
gibi örnekleri mevcuttur. İçlerinde en
popüler olan, kullanıcılarına “Zipster”
denilen Zipcar servisinde, kullanıcılar
“zipcard” adı verilen belli bir zamana
rezerve edilebilen bir karta sahip
olmaktadır. Şehrin çeşitli bölgelerindeki
arabalara kartlarını takıp kart sınırı dolana
kadar kullanabilmektedirler. Türkiye’de
AtlaGit, Mobilizm gibi örnekleri vardır.



Kişiden Kişiye Araba Paylaşımı: Bir
şirket yerine kişilerin kendi arabalarını
birbirlerine
kiralamasıdır.
Whipcar,
RelayRides, Getaround gibi siteler
bulunmaktadır.



Bisiklet
paylaşımı:
Şehirde
ortak
kullanıma hazır olarak bulunan bisiklet
kiralama servisleridir. Bixi, Smartbike gibi
örnekleri vardır.



Sürüş paylaşımı: Aynı yere gitmekte olan
kişilerin araç paylaşımını sağlamaktadır.
Yurtdışında Zimride, Nuride gibi örnekleri
bulunmakta, Türkiye’den de Ucuza
Gidelim isimli bir girişim bulunmaktadır.



Oyuncak paylaşımı: Oyuncaklar, belki en
kısa ömürlü eşyalardandır. Bu nedenle çöpe
atılacağına, onları değerlendirebilecek yeni
sahiplerine
ulaşabilir.
Rent-a-toy,
BabyPlays
gibi
sitelerde
oyuncak
kiralamak mümkündür.
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Giysi Kiralama: Fashionhire, Bag, Borrow
& Steal, FromBagstoRiches gibi sitelerde
kıyafet, takı, ayakkabı vb. ürünler
kiralanmaktadır.



Film kiralama: En bilinen örneği
Netflix’tir. Aylık ödenen bir miktar aidat
karşılığı sınırsız film izleme olanağı
tanımaktadır.



Kişiden kişiye kiralama: Her tür eşyanın
kiralanabildiği sitelerin en meşhuru
Fransa’dan
Zilok’tur.
Ecomodo,
HireThings gibi örnekleri mevcuttur.



Komşudan kiralama: Sharesomesugar,
Neighborrow, Neighborgoods gibi siteler
adından da anlaşılacağı üzere birbirine
yakın yaşayan insanları bir araya getiren ve
birbirlerinden eşya kiralamalarını sağlayan
sitelerdir [14].

Ürün Servis Sistemleri’nde en popüler alan Araba
Paylaşımı’dır. Özellikle Kuzey Amerika’da büyüyen
bu sektörde 2010 istatistiklerine göre kullanıcı sayısı
giderek artmaktadır. 2001 yılında 500 araç, 9136
kullanıcı varken, 2010 yılında bu sayılar 10.405 araç
ve 516.100 kullanıcı olarak yükselmiştir [15].
Büyüyen sektöre, büyük markalar da katılmaya
başlamıştır. BMW, DriveNow, Volkswagen Quicar
isimli araba paylaşım sistemlerini kullanıma açmıştır
[14]. Her kiralanan araba için, yolda sahip olunan
arabaların yüzde 15’i azalmaktadır. Araba paylaşımı
kullanıcıları, sahip oldukları zamana göre yüzde 31
daha az araba kullanmaktadır [16].
Yeniden Dağıtım Pazarları



Bedava/Armağan değişimleri: Eşyaların
ücretsiz olarak değiş tokuş edildiği ağlardır.
Yaklaşık 8 milyon üyesiyle Freecycle
Network en bilinenidir. Freecycle, eşya
takası ile 500 ton eşyanın atık olup çöp
alanlarına gitmesini önlemektedir. [17]
Giftflow, Freeconomy gibi örnekleri
mevcuttur.



Kitap takası: Thebookswap, Bookmooch
gibi sitelerde kitap değiş tokuşu
yapılmaktadır.



Bebek ve çocuk ürünlerinin takası: Aynı
oyuncak gibi çocuk ürünleri de uzun ömür
değildir. Toyswap, thredUp gibi sitelerde
bu ürünler değiştirilebilir.



Giyim takası: Kıyafet, ayakkabı vb.
ürünlerin değiş tokuş edilmesidir. Swap
Style ve Clothing Exchange’de bu takaslar
yapılırken



Oyun, Kitap, film takası: Swap veya
Netcycler’da insanlar oyun, film, kitap
değiş
tokuşunu
aynı
ortamda
gerçekleştirebilirler [14].

Ortaklaşa Yaşam Tarzları
Ortak kullanım ağlarında hizmet paylaşımı da
gerçekleşmektedir. Birbirine yakın ilgi alanları olan
insanlar zaman, alan, beceri ve para paylaşmak ve
takas etmek için bir araya gelirler. Bu tür sosyal
değiş tokuşa imkan veren ağlar ortaklaşa yaşam
tarzları olarak adlandırılmıştır.

Yeniden dağıtım pazarları, sahip olunan malların,
başkalarıyla paylaşımı ve ortak kullanımına
dayanmaktadır. Eşyaların dolaşımda olduğu bu
sistemler “Bir insanın çöpü, diğerinin hazinesidir”
düşüncesine dayanmaktadır [6]. Bu dolaşımın en
önemli yararı eşyaların atılmaması, tekrar değerlenip
kullanılabilmesidir. Aynı zamanda insanlar artık
kullanmadıkları
eşyaları
satıp
para
kazanabilmektedirler.

Çeşitli becerilere sahip insanlar, bu becerileri ortak
kullanım ağında belirterek, bilgilerini başkalarına
aktarabilmektedirler. Ofisini veya stüdyosunu
kullanmadığı
zamanlarda
ihtiyacı
olanlara
kiralayabilmektedirler. Para yerine saatlerin geçerli
olduğu
zaman
bankalarında
hizmet
alıp
satabilmektedirler. Hepsi ortaklaşa yaşam tarzı olan
bu paylaşım türleri, yüz yüze görüşme ve
sosyalleşme açısından diğer sistemlere göre daha
aktif olmaktadır.

En yaygın yeniden dağıtım pazarları örnekleri:

Ortaklaşa yaşam tarzlarına örnek konular:



Büyük Pazar yerleri: İkinci el ürünlerin
satıldığı, verildiği eBay ve craiglist gibi
büyük sitelerdir.



Çalışma ortamı paylaşımı (Co-working):
Citizen Space, Hub Culture, The Hub gibi
sosyal ağlar, özellikle bağımsız çalışan
kişilerin hem sosyalleşip hem de
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çalışabilmesi için ortak çalışma alanları
sağlarlar.






Sosyal borç verme: En popüleri Zopa olan
The Lending Club, Prosper gibi örneklere
sahip sanal borç alıp verme sistemidir.
Zopa’da 2010 Ekim ayı itibariyle, 100
milyon pound üyeleri tarafından birbirine
aktarılmıştır [6].
Sosyal paralar: Para yerine kullanılan
farklı birimleri ve alternatif paraları
kapsamaktadır. Para yerine zaman kullanan
zaman bankaları, Quid, Ven gibi alternatif
para birimleri, LETSystems gibi kredi
birimleri
sosyal
paralara
örnektir.
Türkiye’nin ilk zaman bankası Zumbara da
sosyal paralara örnektir.
Kişiden
kişiye
seyahat: Seyahate
çıkıldığında gidilen yerde bir kişinin evinde
misafir olma veya oda kiralama gibi
hizmetler sağlayan web siteleridir. En
popüleri Couchsurfing ve Airbnb’dir.
Couchsurfing, 235’ten fazla ülkeden insanı
bir araya getirmekte ve kültürel alışverişte
bulunmalarını desteklemektedir [6]. Home
exchange adı verilen ev değişimi
versiyonları da vardır ve Türkiye’den
EvDeğişTokuşu
sitesini
kullanmak
mümkündür.



Taksi paylaşımı: Bir taksiyi birden fazla
kişinin anlaşarak kullanmasıdır. Taxi2,
TaxiStop gibi örnekleri vardır.



Barter: Takas anlamına gelmektedir.
Barterquest, OurGood gibi siteler hizmet,
beceri ve malların takasına olanak sağlar.



Bahçe paylaşımı: Bahçesi olanla, bahçe
işleriyle ilgili bilgisi olanı buluşturan veya
ortak bahçe kullanımını sağlayan sitelerdir.
UrbanGardenShare,
Landshare,
SharedEarth gibi örnekleri vardır.



Beceri paylaşımı: İnsanların yeteneklerini
ve becerilerini birbirine öğretmesini
sağlarlar.
Brooklyn
Skill
Share,
TeachStreet, TradeSchool gibi web siteleri
aracılığıyla insanlar becerilerini paylaşırlar.



Kitle fonlama: Çeşitli projeler veya
kampanyalar için gerekli maddi desteği

almak amacıyla İnternet’in kullanılmasıdır.
IndieGoGo ve Kickstarter çok bilinmekle
birlikte Türkiye’den Projemefon kitle
fonlamaya örnektir.


Sosyal yemek ağları: Komşudan komşuya
yemek hizmeti veren Gooble, Birlikte
yemek yenilmesini sağlanan EatWithMe,
“Hiçbir zaman yalnız yeme” sloganıyla
GrubWithUs
yemek
deneyiminin
paylaşılması için kurulmuştur.



Stüdyo/Workshop
paylaşımı:
Proje
üzerinde çalışabilmek için alana ve
ekipmana ihtiyaç duyanlar stüdyo,
workshop gibi alanları, 3rd Space Studios,
TechShop
vb.
aracılığıyla
paylaşabilmektedir.



Park noktaları: Parkatmyhouse gibi
sitelerde, insanlar evlerinin park yerini
başka insanlara kiralayabilmekte veya
kendileri başka evlerden park yeri
kiralayabilmektedir.



Komşuluk
desteği:
WeCommune,
Streetbank gibi siteler belli bir çevrede
oturan, birbirine yakın mesafedeki
insanların
tanışıp
birbirine
destek
olabilmesi için oluşturulmuştur [14].

Ortak kullanım ağlarının varlığını sürdürmesi için
bazı temel prensiplerin ve dinamiklerin oluşması
gerekmektedir. Bu prensip ve dinamikler çalışmaya
başladığında ortak kullanım ağı da işlemeye ve
kendini döndürmeye başlamaktadır. Prensipler;
yabancılararası güven, paylaşılana(commons) olan
inanç, kullanılmayan kapasite ve kritik kitledir.
Dinamikler ise, kişiden kişiye(p2p teknolojileri),
topluluğun canlanması, çevresel kaygılar ve maliyet
bilinçliliğidir [6].
Sonuç ve Öneriler
Tüketime dayalı yaşam tarzı, küreselleşme ve nüfus
artışı ile birlikte giderek yayılmakta ve dünyada daha
fazla tüketici oluşmaktadır. İnsanların günlük
yaşamının neredeyse tamamı tüketim için üretilmiş,
ona göre tasarlanmış eşyalarla, hizmetlerle, bu
amaca uygun olarak geçmektedir. Hayatımızı
dayadığımız birçok kaynak, fazla kullanımdan ötürü
dünyanın ekolojik dengesini bozmaktadır. Tüketim
alışkanlıkları, küresel ısınma, biyoçeşitliliğin
bozulması, üretim ve tüketimde kullanılan
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kaynakların dengeyi bozacak fazlalıkta olması ve
biriken çöp yığınları gibi sorunların sebepleri
arasındadır. Bu nedenle tüketime alternatif bir yaşam
tarzının geliştirilmesi gerekmektedir.
Yeni iletişim teknolojilerinden internet, insanların
iletişim kurma şeklini değiştirmiş, kolay, hızlı ve
pratik hale getirmiştir. Bu süreçte içerik önem
kazanmaya devam ederken, eBay gibi ikinci el
malların alınıp satıldığı web siteleri ortaya çıkmış ve
popüler olmuştur. İnternet, eşya ve hizmet alınıp
satılmasına aracı olurken, bu amacı daha da ileriye
taşıyan web siteleri ortaya çıkmıştır
Ortak kullanım ağları olarak adlandırılan web
sitelerinin özelliği, sahip olma yerine erişim ve
kullanımı teşvik etmesidir. Ortak kullanım ağı
kullanıcısı olan kişi, yeni bir eşya satın almak yerine,
ihtiyacını topluluğundan gidermeye
çalışır;
kullanmadığı eşyasını çöpe atmak yerine ihtiyacı
olana verir. Bu şekilde eşyalar israf olmamakta, bir
döngü içinde el değiştirmektedir. Beceri ve hizmet
takası sayesinde insanlar, birbirleriyle tanışmakta,
bir topluluğa ait olduğunu deneyimlemekte,
aralarındaki etkileşim artmaktadır.
Sonuç olarak ortak kullanım ağları insanları tüketim
yerine paylaşmaya teşvik etmektedir. Bu sosyal
ağların içerisinden, çok sayıda kullanıcısı olan, kar
elde eden, şirket haline gelmiş birçok başarılı örnek
bulunmaktadır. Bu durum, insanların paylaşım
düşüncesine o kadar uzak olmadığını ve yeni bir
sektör olarak geliştiğini göstermektedir. Bu alanda
yapılacak ileri çalışmalar, tüketim ürüne karşılık
paylaşım ürününde “değer yaratımı”(value creation),
güvenin geliştirimesi için “ün ekonomisi”
(reputation economy) ve ortak kullanım ağları
üzerine kişilerarası iletişim çalışmaları olabilir.
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Özet: İçerik Yönetim Sistemleri, özellikle Web tabanlı uygulama ortamlarının, sunulan kontroller yardımıyla daha
kolay ve hızlı bir şekilde yönetimine imkân veren en önemli Web teknolojilerinden birisi olarak
değerlendirilmektedir. Dijital ortamdaki verinin etkili biçimde organize edilip kullanılabilmesi, ilgili verinin Web
ortamı üzerinde uygun bir yapıda sunulabilmesi adına son derece önemlidir. Bu nedenle günümüzde, kullanım
özellikleri ve işlevleri bağlamında etkili nitelikte İçerik Yönetim Sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi
amacıyla birçok çalışma ortaya konulmaktadır. Konuyla paralel nitelikte olmak üzere bu çalışmanın amacı da,
üniversitelerin akademik birimlerinin Web site ortamlarının tasarlanıp sunulmasında kullanılabilecek; kolay
kullanımlı, yüksek nitelikte Web standartlarından ve programlama yaklaşımlarından yararlanan bir İçerik Yönetim
Sistemi çalışmasını tanıtmaktır.
Anahtar Sözcükler: İçerik Yönetim Sistemi, Web Programlama, Web Uygulaması.
Development of an Easy-to-use, High Standard Web Site – Content Management System for Universities
and Academic Units
Abstract: Content Management Systems are evaluated as one of the most important Web technologies, which
allow easier and faster management approaches for especially Web based application environments. Organizing
and using the digital data effectively is too important in order to provide the related data in an appropriate structure
on the Web environment. Because of this, many different works are performed in order to design and develop
effective Content Management Systems, in the sense of using features and functions. As being parallel with the
mentioned subject, objective of this study is to introduce an easy-to-use, high standard Content Management
System, which can be used for designing Web site environments of academic units.
Keywords: Content Management System, Web Programming, Web Application.

Giriş
Internet teknolojisi, ortaya ilk çıkışından bu yana
geçirdiği süreç çerçevesinde, gerek farklı
sektörlerdeki iş hayatının gerekse günlük hayatın –
sunulan kolaylıklar, yenilikler ve gelişmeler
neticesinde– vazgeçilmez bir parçası haline
gelmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en
büyük pay, bilgi toplumuyla birlikte ortaya çıkan
ihtiyaçların giderilmesi aşamasındaki yaklaşımlarda
ve tabi ki; bilgi-iletişim teknolojilerinde
bulunmaktadır. Özellikle Internet teknolojisi ve Web
ortamındaki standartların gelişmesi; dijital formdaki
bilginin daha kolay işlenmesine, işlenen bilginin
daha kolay paylaşılabilmesine ve yine elde edilen
dijital nitelikte bilginin yeni Internet – Web
teknolojilerin
geliştirilmesi
aşamasında

kullanılabilmesine yol açmış; böylece Web
ortamında yer alan teknolojilerin ve bu kapsamdaki
uygulamaların da, dinamik bir formda biçimlenerek,
gelişmelere ayak uydurmasını kolaylaştırmıştır.
Artık ‘veri’ olarak adlandırabileceğimiz dijital
bilginin, amaçlar doğrultusunda kullanılabilmesi
daha kolay hale gelmiştir. Bu kapsamda, Web ortamı
da gelişmelere ayak uydurmuş ve hatta içerdiği
özellik ve işlev bazlı yenilikler neticesinde, ‘Web
1.0’, ‘Web 2.0’, ‘Web 3.0’ gibi adlarla da anılmaya
başlamıştır [1-3]. Gelişmeler neticesinde, geçerli
Web ortamında sunulan teknolojilerin ve
uygulamaların tasarlanması ve / veya geliştirilmesi
aşamasında kullanılmak üzere çeşitli Web tabanlı
yazılımlar – ortamlar – platformlar da ortaya
çıkmıştır. ‘İçerik Yönetim Sistemleri (İYS)’,
bunlardan birisidir.
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İYS, özellikle Web tabanlı uygulama ortamlarının,
sunulan kontroller yardımıyla daha kolay ve hızlı bir
şekilde yönetimine imkân veren en önemli Web
teknolojilerinden birisi olarak değerlendirilmektedir.
Literatürde de bu
düşünceyi
destekleyen
çalışmalar – raporlar yer almaktadır [4-6]. Bu
noktada, dijital ortamdaki verinin etkili biçimde
organize edilip kullanılabilmesi, ilgili verinin Web
ortamı üzerinde uygun bir yapıda sunulabilmesi
adına son derece önemlidir. Bu nedenle günümüzde,
kullanım özellikleri ve işlevleri bağlamında etkili
nitelikte İYS’lerin tasarlanması ve geliştirilmesi
amacıyla birçok çalışma ortaya konulmaktadır.
Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan, Joomla,
MotoCMS, Wordpress gibi çeşitli İYS’ler
bulunmaktadır. Bu İYS’ler, gerek genel amaçlı Web
sitelerinin ortaya konulabilmesi için, gerekse daha
spesifik Web içerikleri ihtiva eden Web sitelerinin
oluşturulabilmesi için işe koşulmaktadır. İşlevler
bağlamında ele alındığında ise, Web tabanlı öğretimöğretim materyallerinin ve
ortamlarının
düzenlenebilmesine olanak sağlayan, Moodle,
Drupal, E-Front, E-Nocta gibi Öğrenim Yönetim
Sistemleri (ÖYS) de bulunmakta ve bu sistemler de
birer İYS olarak sayılabilmektedir. Neticede, Web
platformu bağlamında birçok farklı İYS ortaya
konmakta ve Web sitelerin ortaya çıkartılmasında
kullanılmaktadır.
Konuyla paralel nitelikte olmak üzere bu çalışmanın
amacı da, üniversitelerin akademik birimlerinin Web
site
ortamlarının
tasarlanıp
sunulmasında
kullanılabilecek; kolay kullanımlı, yüksek nitelikte
Web standartlarından
ve
programlama
yaklaşımlarından yararlanan bir İYS çalışmasını
tanıtmaktır. Öne sürülen bu çalışma – sistem,
özellikle üniversitelerin ve bağlı akademik
birimlerin, tanıtımlarını dış dünyaya daha kaliteli bir
biçimde yapabilmesine ve yine sunmak istedikleri
bilgileri daha nitelikli bir biçimde, Web ortamına
aktarabilmelerine olanak sağlamaktadır. Yazarlar,
tasarlanıp geliştirilen bu İYS’nin, üniversitelerin ve
akademik birimlerin Web sitelerini sunma
aşamasında, önemi özellikle son yıllarda daha iyi
anlaşılmış olan; kaliteli, hızlı ve yüksek standartlı
sunumu
yaklaşımlarını
ortaya
koyduğunu
düşünmektedir.
Bu bildiri çalışmasının ilerleyen bölümleri şu şekilde
organize edilmiştir: Bir sonraki bölümde, çalışmaya
konu olan İYS’nin tasarlanması ve geliştirilmesi
aşamasında
yararlanılan
materyallerden
ve
yöntemlerden bahsedilmiştir. İlgili bölümü takiben;

üçüncü bölümde ise, ortaya konan İYS’nin temel
kullanım özellikleri ve işlevleri açıklanmıştır. Son
bölümde ise sonuçlara ve gelecek çalışmalara dair
açıklamalara yer verilmiştir.
Materyal ve Yöntem
Söz konusu İYS’nin; etkili, hızlı ve kolay bir
kullanım tecrübesi sunması ve yine bu İYS’nin
kullanımı neticesinde ortaya çıkan Web site
ortamlarının da hızlı ve kolay bir yapıda olması için,
özellikle günümüzde yaygın kullanım alanı bulan ve
standartlara uygun Web uygulamalarının yaratılması
yolunda işlevleri kanıtlanmış olan birtakım yazılım
ve programlama – yazılım geliştirme ortamlarından
yararlanılmıştır. İlgili yazılım ve programlama –
yazılım geliştirme ortamları aşağıda listelenmiştir:
• Adobe yazılımları ve programlama – yazılım
geliştirme ortamları; Flash, Dreamweaver,
Illustrator ve Fireworks.
• Web tabanlı yazılım geliştirme ortamı – dili
olarak; ASP programlama dili.
• CSS teknolojisi.
• JQuery teknolojisi.
• AJAX teknolojisi.
• Veritabanı biçimi ve yönetim sistemi yaklaşımı
olarak; Microsoft SQL VTYS ve sorgu dili.
İfade edilen materyallerden özellikle Adobe Flash,
Adobe Illustrator ve Adobe Fireworks; İYS’nin
genel tasarım yapısının nitelikli bir şekilde
sunulması adına işe koşulmuş ve Web tasarım
standartlarına uygun bir yapının kullanımı yolunda
kullanılmışlardır.
İYS program kodlarının yazımı ve düzenlenmesi
aşamasında
Adobe Dreamweaver yazılım
ortamı kullanılmış ve bütün İYS altyapısı, ilgili
ortam dahilinde, ASP programlama dili kullanılarak
kodlanmıştır. İYS’nin kullanım özellikleri ve
işlevleri bağlamında kolay ve hızlı bir yapıda olması
adına; tasarım odaklı düzenlemelerde CSS
teknolojisinden,
kullanım
işlevleri
odaklı
yaklaşımlarda ise JQuery ve AJAX teknolojilerinden
yararlanılmıştır.
İYS ortamı ile düzenlenmesi yapılan Web sitesi
ortamına dair içeriklerin ve ilgili bağlantıların
veritabanı ortamında saklanması adına, Microsoft
SQL Veritabanı Yönetim Sistemi ve sorgu dili
teknolojisi, bu çalışma kapsamında kullanılmıştır.
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Çalışma ile ilgili daha önce ifade edilmiş olan
yaklaşımların sağlıklı bir biçimde ortaya
konulabilmesi adına; İYS’nin altyapısı kodlanırken,
günümüz Web standartlarına uygun programlama
yaklaşımları izlenmiştir. Genel anlamda bu
yaklaşımlar ve yaklaşımların sistemin başarımı
adına sağladığı faydalar kısaca aşağıdaki şekilde
ifade edilebilmektedir:
• Sistem
dâhilinde
kullanılan
programlama yaklaşımları ile farklı sayfalara
dallanma mekanizması ortadan kaldırılmıştır.
Yani, Web sayfalarının – içeriklerin tümüne tek
bir arayüz üzerinden erişim sağlanmaktadır.
• Güvenliği üst düzeyde tutulması adına,
muhtemel bütün Web sayfası ve dosya uzantıları
adres
satırında
gizlenmiştir. Böylece
muhtemel dosya – dizin tabanlı saldırıların
önüne geçilmektedir.
• İYS’nin arkaplandaki klasör ve dosya düzenleri,
güvenlik açıklarına mahal vermeyecek şekilde
düzenlenmiştir imkân dâhilindeki durumlarda
şifrelenmiştir. Bu yaklaşımla, sistem güvenliği
üst seviyelere yükseltilmektedir.
• Sistem panelleri üzerinden yapılan dosya
yüklemelerinde,
ilgili
dosyaların
özel
algoritmalar yardımıyla, parçalar halinde karşıya
yüklenip (uploading), sunucu ortamında tekrar
birleştirilmesi yaklaşımı kullanılmıştır. Böylece
yüksek boyuttaki dosyaların sisteme hızlı bir
biçimde iletimi sağlanmaktadır.
• İlgili kodlama yaklaşımları ile İYS ortamının ve
İYS ile oluşturulan Web sitelerinin, bütün
Internet tarayıcı (browser) yazılımlarında
sorunsuz olarak görüntülenip kullanılabilmesi
sağlanmıştır.
• Sistem arayüzü, görsel anlamda vektörel yapılar
üzerinden inşa edilmiştir. Bu yaklaşım
sonucunda, İYS ortamı ve İYS ile oluşturulan
Web siteleri, farklı çözünürlük ayarındaki, her
model monitörde, sorunsuz bir biçimde
görüntülenebilmektedir.
• Daha önce de belirtildiği üzere, sistem dâhilinde
CSS, JQuery ve AJAX teknolojilerinden ve bu
teknolojilere
bağlı
olan
programlama
yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Bu şekilde,
dinamik yapısı oldukça yüksek, Web 2.0 tasarım
ve işlev tanımlarıyla uyumlu, yüksek
standartlara sahip bir Web tabanlı uygulama
ortaya konmaktadır.

Üniversiteler ve Akademik Birimler için Kolay
Kullanımlı, Yüksek Standartlarda Bir Web Sitesi
– İçerik Yönetim Sistemi
Bu çalışmaya konu olan İYS’yi, özellikler ve işlevler
bakımından daha iyi tanımak ve analiz edebilmek
adına; ilgili açıklamaların Web sitesi arayüzü ve İYS
– yönetim arayüzü başlıkları altında öne sürülmesi
yerinde olacaktır.
Web Sitesi Arayüzü
İYS ile düzenlenen Web sitesi arayüzü, genel
anlamda üç bileşenden oluşmaktadır: ‘Üst Link
Paneli’, ‘Orta Alan’ve ‘Alt Link Paneli’. Bu
bileşenlerden Orta Alan, genel olarak linkler
aracılığıyla açılan pencerelerin sağlıklı bir biçimde
görüntülenebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Ayrıca bu alanda, ilgili üniversiteye veya akademik
birime ait fotoğraflar da dinamik bir biçimde
görüntülenmektedir. İlgili fotoğrafların Web sitesi
ortamına eklenmesi ve düzenlenmesi işlemleri, İYS
– yönetim arayüzü altından gerçekleştirilmektedir.
İYS Web sitesi arayüzüne ait genel bir ekran
görüntüsü, Şekil 1 altında sunulmuştur.
Üst Link Paneli bileşeni altında, varsayılan olarak:
‘Duyurular’,
‘Ders
Programları’,
‘İstatistik
Grafikleri’ ve ‘Telefon Rehberi’ linkleri yer
almaktadır. Söz konusu linkler ve bağlı olduğu alt
modüller, yine İYS – yönetim arayüzü aracılığıyla
düzenlenebilmektedir. Bu noktada, Duyurular, Ders
Programları ve Telefon Rehberi linkleri aracılığıyla
sunulan özellikler ve içerikler, tipik bir üniversite
veya akademik birim tarafından sunulması yerinde
olan; duyuruların gerçekleştirilmesi, ilan edilen ders
programlarının öğrencilerin hızlı erişebileceği bir
noktadan sunulması ya da yine üniversite dâhilindeki
personele erişim amacıyla telefon numaralarına
ulaşmak için kullanılabilecek yapıdaki modüller
olarak sunulmaktadır. Ayrıca bu modüllere ek
olarak, Üst Link Paneli altından ulaşılabilen
‘İstatistik Grafikleri’ modülü de; standartların
aksine, üniversite veya akademik birim ile ilgili
akademisyen ve öğrenci bazlı görsel istatistiklere yer
verilmesini sağlayan, ‘ekstra’ nitelikte bir özellik –
işlev
olarak
geliştirilen
İYS
tarafından
sunulmaktadır. Genel olarak ifade edilen bu linklerin
tümü, Orta Alan bileşeninde açılan pencerelere
tekabül etmektedir. Alt Link Paneli bileşeninde, bir
önceki paragrafta bahsedilen linklere benzer yapıda
linklere yer verilmekte, ancak bu bileşen altından
sunulan linkler daha spesifik nitelikte olmaktadır.
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Ayrıca yine bu panel kapsamında ilgili üniversitenin
veya akademik birimin logosu ve ismi de
görüntülenmektedir. Alt Link Paneli altından
sunulan varsayılan linkler: ‘Ana Sayfa’, ‘Genel
Bilgiler’, ‘İdari Kadro’, ‘Akademik Kadro’, Hizmet
Standartları’, ‘Yönetim’, ‘Bölümler’ ve ‘İletişim’

şeklindedir. Yine İYS – yönetim altından
düzenlenebilen bu linklerin, başlıklarından da
anlaşılacağı üzere bağlı oldukları modüller ve
sayfalar, Üst Linke Paneli bileşeninde olduğu gibi;
Orta Alan bileşeni kapsamında, Web sitesi
arayüzünde görüntülenmektedir.

Şekil 1. İYS Web sitesi arayüzüne ait genel bir ekran görüntüsü
Web sitesi arayüzü genel anlamda ele alındığında
ise, bahsedilen linkler altından ulaşılan modüllerin –
sayfaların sahip olduğu temel özellik ve işlevleri
aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:
• İlgili
modüllerin–sayfaların
tasarlanıp
geliştirilmesi
aşamasında
JQuery
teknolojisinden yararlanıldığı için, linkler ve
modüller – sayfalar arası bağlantılar da uygun
JQuery
tabanlı
komutlar
yardımıyla
gerçekleştirilmiştir.
Bu yolla, efekt bazlı
geçişler ve daha hızlı yükleme süreleri ortaya
konmaktadır.
• Modüller – sayfalar altında görselliğin ön planda
tutulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda; söz
konusu modüller ve sayfalar, İYS – yönetim
arayüzü altından görsel nesnelerin eklenmesini
gerekli kılacak şekilde desteklenmektedir.
• Özellikle personellerin ve alt birimlerin
görüntülenebileceği
modüllerde–sayfalarda,
ilgili personellere ve / veya alt birimlere ait;
hiyerarşik yapıda ve görsel nesnelerle destekli
listelerin ve / veya tablo yapılarının sunulması
sağlanmaktadır. Bu yolla Web sitesinin
okunabilirliği
ve
kullanılabilirliği

artırılmaktadır. Konuya ilişkin olarak, Web
sitesi
arayüzünde
görüntülenen
bazı
pencerelerden ekran görüntüleri, Şekil 2 altında
gösterilmiştir.
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sayısal veriler eklenip, düzenlenebilmektedir. Ayrıca
yine bu alanda sunulmuş olan ilgili simgeye
tıklayarak, geliştirilen İYS’nin kullanımını anlatan
bir video çalışmasına ulaşılabilmektedir.

Şekil 2: İYS Web sitesi arayüzünde görüntülenen
bazı pencerelerden ekran görüntüleri
İYS – Yönetim Arayüzü
Daha önce de ifade edildiği üzere, Web sitesi
arayüzüne yansıyan modüllerin, sayfaların ve ilgili
içerik bilgilerinin sunulması ve düzenlenmesi,
sistem içerisindeki yönetim arayüzü altından
gerçekleştirilmektedir. Yönetim arayüzüne oturum
açıldıktan sonra ekrana gelen arayüzde, bilgi
sunumu ve düzenlemesi yapılabilmesi adına dört
farklı alan vardır. Bu alanlar sırasıyla; ‘Sayfa
Düzenle’, ‘İstatistikler / Sistem Kullanım Videosu’,
‘Veri Ekle’ ve ‘Veri Düzenle’ başlıkları altında
görüntülenmektedir. İYS – yönetim arayüzüne ait
genel bir ekran görüntüsü, Şekil 3 altında
sunulmuştur.
Sayfa Düzenle alanı altında sunulan seçenekler
yardımıyla, Web sitesi arayüzünde yer verilecek
modül
sayfalarının
eklenmesi–düzenlenmesi
işlemleri gerçekleştirilmektedir. Alan altında
simgeleri gösterilen sayfalardan herhangi birine
tıklamak suretiyle, ilgili düzenleme işlemlerinin
gerçekleştirilebileceği, editör tabanlı pencere ekrana
getirilebilmektedir.

İlgili yönetim arayüzünde sunulan diğer alanlar olan
Veri Ekle ve Veri Düzenle altında sunulan simgeler
yardımıyla da, Web sitesi içerisinde yer alan veya
yer alması istenilen genel nitelikte verilerin
eklenmesi
ve
düzenlenmesi
gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin, Web sitesi
arayüzü altından sunulan duyuruların, ders
programlarının sunulması ya da ilgili personel
bilgilerinin eklenip – çıkartılması, düzenlenmesi gibi
işlemler bu alan altından yapılmaktadır.
İYS – yönetim arayüzü altından sunulan diğer
önemli bir özellik ise, özellikle akademik personelin
özgeçmiş (CV) bilgilerini düzenlemeye yarayan
kısımdır. Bu noktada, İYS – yönetim arayüzü altında
sunulan ilgili kontroller aracılığıyla, sisteme
eklenmiş olan her bir akademisyenin özgeçmişi
düzenlenebildiği
gibi,
tanımlı
durumdaki
akademisyenlerin, İYS arayüzüne oturum açarak
kendi özgeçmişlerini düzenlemelerine de imkân
tanınmaktadır.
Bu noktada, ilgili akademisyenler, genel yönetim
amacıyla kullanılan oturum açma ekranını
kullanarak sisteme oturum açabilmekte ve ekrana
gelen arayüz kontrollerini kullanarak
özgeçmiş
düzenlemeye ilişkin bütün işlemleri (fotoğraf
işlemleri, yayın ve / veya etkinlik ekleme –
düzenleme işlemleri… vs.) hızlı ve kolay bir şekilde
yerine getirebilmektedir.

İstatistikler / Sistem Kullanım Videosu alanı altında
sunulan kontroller yardımıyla, daha önce kısaca
açıklanmış olan, görsel istatistikler bölümüne ait
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Şekil 3. İYS – yönetim arayüzüne ait genel bir ekran görüntüsü
Özgeçmiş düzenleme penceresine ve örnek bir
özgeçmişe ait ekran görüntüleri Şekil 4 altında
sunulmuştur.

İYS’nin tasarım ve geliştirimi aşamalarında dikkate
alınan ve kullanılan yaklaşımlar ve materyaller öne
sürülmüş, ayrıca İYS’nin genel anlamdaki Web site
arayüzü ve yönetim arayüzüne ilişkin kullanım
özellikleri ve işlevleri kısaca açıklanmıştır.
Geliştirilen bu sistem, özellikle bünyesinde
bulundurduğu eşsiz kodlama altyapısı ve yüksek
standartlarda çalışma mekanizması ile bir
üniversitenin ya da üniversiteye bağlı herhangi bir
akademik birimin, Web ortamına hızlı, güvenli ve
etkili bir biçimde açılabilmesi adına, güçlü bir
platform sunmaktadır. İlgili sistem, bünyesinde
kullanılan kodlama yaklaşımları, dinamik ve
interaktif kullanım işlevleri ve tasarım odaklı
düzenlemeleriyle birlikte, piyasada var olan diğer
İYS ortamlarına güçlü bir alternatif sunmakta ve
hatta bu İYS’lerde içerilmeyen işlevsel modülleriyle
birlikte, daha kapsayıcı ve kullanışlı bir sistem
ortaya koymaktadır.

Şekil 4: Özgeçmiş düzenleme penceresine ve örnek
bir özgeçmişe ait ekran görüntüleri
Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar
Bu çalışmada, üniversiteler ve akademik birimler
tarafından
kullanılabilen,
günümüz
Web
standartlarına uyumlu, kullanımı kolay, hızlı ve
etkili bir İYS ortaya konmuştur. Bu bağlamda, ilgili

Çalışmayla ilgili olarak; geliştirilen İYS’nin gelecek
sürümlerinde de bazı eklemeler ve düzenlemeler
yapılması öngörülmektedir. Buna göre; İYS’nin
gelecek sürümlerinde potansiyel güncellemeler
sonucunda yeni modüllerineklenebilmesine ve
güncellenebilmesine olanak tanınacak, böylece her
yeni sürümde sistemin yeniden kurulumunun önüne
geçilecektir. Ek olarak, sistemin yönetim arayüzü
tarafında düzenlenebilmesine olanak tanınan
nesnelerin sayısı artırılacak ve böylece Web sitesi
arayüzünde daha özgün sonuçların elde edilmesi de
sağlanmış olacaktır. Yine gelecek sürümler için
planlanan bir başka çalışma da; söz konusu sistemin
bazı arayüzlerine, Yapay Zeka tabanlı algoritmalar
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yardımıyla, Web sitesi arayüzünü ziyaret eden
kullanıcılar ile sistem arasındaki etkileşimi artıracak,
‘akıllı çözümler’ sağlamaya dönük olacaktır.

[3] Köse, U., ‘Web 2.0 technologies in e- learning’,
Betül Özkan (Ed.), Free and Open Source Software
for E-Learning: Issues, Successes and Challenges,
IGI Global, 2010.
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Özet: Günümüzde kablosuz teknolojilerin gelişmesiyle otomasyon sistemlerinde hasta, yaşlı ve özürlülerin
takibini sağlayan, yaşamı kolaylaştıran, kablosuz cihazların yer aldığı akıllı ortamların oluşturulması yönünde
ilerlemeler başlamıştır. Kablosuz biyolojik ve çevresel algılayıcılar, akıllı uzaktan izleme sistemleri, sağlık bakım
uygulamaları ve hasta takip sistemlerinin birleştirilmesiyle güvenilir ve gerçek zamanlı birçok uygulama
geliştirilmiştir. Teknoloji ve hizmetlerin bütünleştiği akıllı sistemler toplumun gereksinimleri doğrultusunda
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmada hasta takibinde önemli bir yeri olan akıllı ev sistemlerinin medikal
alanda uygulamaları incelenmiş ve geliştirilen biyomedikal sensörlerin çeşitlerine değinilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Akıllı ev, hasta takibi, kablosuz algılayıcı ağlar, biyomedikal sensör.
Abstract: Nowadays, with the development of wireless technologies, automation systems, the sick, elderly and
handicapped people that facilitate the life that keep track of wireless devices, has made the creation of the smart
environments. Wireless biological and environmental sensors, intelligent remote monitoring systems, health care
applications and patient tracking systems by combining tried and developed many applications in real time. In line
with the requirements of the community technology and intelligent systems with which it services. This study is
important in the pursuit of a patient who developed the smart home systems for biomedical applications in the
medical field has been reviewed and mentioned on the sort of sensors.
Keywords: Smart home, patient monitoring, wireless sensor networks, biomedical sensor.

1.Giriş
Ev teknolojileri endüstrinin birçok alanında
kullanılan kontrol sistemlerinin gündelik hayata
uyarlanması, evotomasyonu ise bu teknolojilerin
kişiye özel ihtiyaç ve isteklere uygulanmasıdır[1].
Akıllı ev daha iyi bir yaşam kalitesi için ev ağı
üzerinden
teknoloji
ve
hizmetlerinin
bütünleşmesidir[2]. Günümüzde akıllı ev teknolojisi
ev ve çevre güvenliğinin sağlamakta ve ek olarak
evin ısıtılması ve soğutulması, yemek pişirme, garaj
ve bahçe kapısının otomatik kontrolü, çocukların
oyun alanlarının ve odalarının ofisinizden denetimi,
ev hayvanlarının otomatik beslenmesi, yaşlıların
hareketini kolaylaştıran sistemler, hastaların
verilerinin aynı ağa dahil edilmesi gibi birçok işlemi
sağlamaktadır[1]. Hasta takibinin yapıldığı ev
otomasyon sistemlerinde insan sağlığı için önemli
olan biyolojik verilerin ve günlük aktivitelerin
sürekli izlenmesidir [3].

Sağlık alanında akıllı evlerin gelişiminde konfor ve
eğlence ön planda tutan çalışmaların ötesinde
çoğunlukla amaçlanan görsel işitsel ve bilişsel
yeteneklerden yoksun olan yaşlı kişilerin izlenmesi
olan uygulamalar geliştirilmiştir[4,5]. Akıllı sistem
kullanan evlere sensörler, aktüatörler ve
biyomedikal monitörler monte edilmiştir. Ağ
üzerinden işlem yapan cihazlar veri toplama ve
işleme için internet ile uzaktan kumanda merkezine
bağlanmaktadır[6].
Bir sistemin hazırlanan belirli bir senaryoya göre
herhangi bir operatöre gerek duymadan istenilen
işlemleri gerçekleştirmesi olarak tanımlanan
otomasyon uygulamalarının en kapsamlı örneği olan
akıllı evlerde kullanılan teknolojiler şöyle
sıralanabilir. Bulanık mantık, Telemetri, X–10
Teknolojisi, Cat 5, RF Sistemler, Bluetooth
Teknolojisi, IEEE 802.11b, Kızılötesi ve Zigbee
Teknolojisi [1].
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Ayrıca yaygın olan mobil telefon ile kontrol
sağlayan pic mikrodenetleyicili uzaktan kontrol
sistemleri akıllı evlere uyarlanabilir[7].
Sağlık bakım evleri her geçen gün hızla tüm
ülkelerde ilerlemektedir. Terva isimli benzer bir
uygulama akıllı bir sistem üzerinden seri haberleşme
sağlayarak hastanın hayati önem taşıyan tüm
verilerini düzenli olarak izlemektedir[8]. Hastane
veya sağlık kurumundan ortalama bir süre sonra eve
dönme ihtiyacı hisseden ya da evde hizmet almak
zorunda olan takibi gerektiren hastalar için sağlık
temelli akıllı evler geliştirilmiştir. Özellikle kronik
hastalarda spesifik semptomlara ya da hastanın genel
durumuna göre yer seçimi yapılabilmektedir[9].
Evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan insanların kısa
süreli akut bakım, hızlı tanı konulmasını sağlayan
spesifik araştırmalarını kolaylaştıran bir sistem
olarak HSH(Health Smart Home) uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamada amaç akıllı ev
bilgi sistemlerine sağlığı doğrudan dahil etmektir.
Hasta bilgi sisteminin oluşturulmasında sensörler
her odaya yerleştirilir ve hastanın ev içerisinde ki
günlük aktivitelerini yaparken izlenmesi sağlanır.
Zayıf değişiklikleri tespit etmek için programda bir
saatlik örneklemeler alınır. Çok sayıda ölçüme
dayanarak anormal bir durum karşısında bir ortalama
değer tahmini yapabilir[10].
Bu alanda, yerinde bakım gerektiren yaşlıların
bakımının daha iyi yöntemlerle uygulanmasını
sağlayan disiplinlerarası araştırma ile yenilikçi
eğitim programları ve sağlık bakımında ideal izleme
yöntemleri birleştirilerek çalışmalar yapılmıştır[6].
Alzaymır hastalarının gereksinimlerini karşılayacak
akıllı ev sistemleri yaşam tesisi adı altında hizmet
vermektedir[11]. Bir grup araştırmacı yaşlı
bakımında tam otomatik medikal cihazlar ile
donatılmış banyoda fizyolojik sinyalleri algılamış ve
sağlık durumu hakkında veri toplamıştır. Fiziksel
aktiviteler manyetik anahtarlı kapı ve IR sensör ile
donatılmış
odalardaki
cihazlar
tarafından
izlenmiştir. EKG ve yataklardaki ısı ölçerler bunlara
örnek gösterilebilir[12,13]. Bazı hastalarda uyku
anında oluşabilecek hayati önemi olan durumlara
karşı nefes ölçen, hareketi takip eden, kalbi izleyen
uyku takip sistemi geliştirilmiştir[14].

Rochester üniversitesinde çalışmaları sürdürülmekte
olan akıllı ev uygulamasında vücuda bağlanan bir
bileklik yardımıyla ortamdaki, derideki ve
yiyeceklerdeki bakterilerin ölçümü yapılmıştır.
Kızılötesi
sensörlerin,
bilgisayarların,
biyosensörlerin ve kameraların yer aldığı sistemde
ayna arkasına üç boyutlu görüntü alma özelliği olan
bir sensör yerleştirilerek derideki herhangi bir
değişimi örneğin benleri tarayan bir sistem
geliştirilmiştir. Ayrıca Parkinson hastalığı gibi erken
teşhis önemli olan hastalıkların takibi için bir
yürüyüş izleme sistemi eklenmiştir. Unutkanlık
sorunu olan hastalar ve yaşlılar kameraların kişisel
öğe bulucu özelliği ile gözlük, anahtar, bardak veya
diğer ev eşyalarını istenildiği zaman monitör
üzerinden seçerek son kayıt görüntülerinden yerini
tespit edebilmektedir. Gerçek zamanlı verilerin
iletildiği çalışmada bir bilgisayar aracılığı ile
sorumlu kişilere danışılabildiği ve sağlık
sorunlarının
aktarılabildiği
bir
sistem
geliştirilmiştir[15].
İnsan sağlığının önemi gelişen teknolojilerin
hizmete dönüştürülmesini gerektirmektedir. Bu
çalışmada medikal bilişimde yer alan sistemlerden
biri olan hasta takibinde kullanılan akıllı ev
uygulamalarında hangi teknolojilerin kullanıldığı
araştırılmış ve geliştirilen sağlık takip uygulamaları
incelenmiştir. Sağlık alanında hastanelerde hasta
takip sistemlerinde kullanılan sistemler taşınabilir
sensörler olarak akıllı ev sistemlerine uyumlu hale
getirilmektedir. Bu sistemlerdeki geliştirilen
sensörlerin çeşitleri ve kullanım amaçları
araştırılmıştır.
Sağlık Uygulamalarında
Sistemleri

Akıllı

Ev

Hem ev hem de hastanelerde tıbbi sağlık destek
sağlanması hastalar için büyük önem taşımaktadır.
Bu açıdan haberleşme, mikro malzemeler, düşük güç
tüketimli dizayn, esnek sensör gibi birçok
teknolojinin birleştirilmesi ile geliştirilen, hastaların
güvenlik ve konforunu sağlayan akıllı ev
uygulamaları mevcuttur. Vücut yüzeyi ile % 90
temas halinde olan, noninvasiv sensör ile tasarlanan
akıllı giyisiler ve akıllı sensörler sağlık izlemede
ambulanslarda ya da ev tabanlı otomasyon
sistemlerinde etkilli çözümler oluşturmaktadır. Hatta
giyilebilir cihazlar ya da akıllı evler için sensörler
potansiyel kesin çözümdür.
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Tüm bu sistemler halkın sağlığı, hastalıkların
önlenmesi için ev sağlık hizmetlerin katkılarıyla
çevresel güvenlik ve kolaylık sağlayabilir[16].
Hastaların konum hareket ve fizyolojik verilerini
takip etmek aileler tarafından erken müdahale
yapılmasını sağlayabilir. Oda sensörü, solunum
sensorü, kalp izleme sensörü, hareket sensorü ve
kamera yatan bir hasta için kullanılabilir[17].
Sıradışı bir durumda uyarı sistemi ile aile fertleri
bilgilendirilebilir.
Sağlık bakımında geliştirilen akıllı evler genel
görünüm ve düzen olarak yemek odası, oturma
odası, banyo, mutfak gibi günlük olarak kullanılan
tüm yerleri kapsar(Şekil.1). Bunlara ek olarak
istenildiğinde hastaların hizmetine sunulabilecek
ileri teknoloji bilgisayarların ve hastanın sağlıklı ve
mutlu olmasına katkı sağlayacak spor aletlerinin
bulunduğu özel odalarda dizayn edilebilir.

Şekil 1: Akıllı Ev Sistemi [21]
Akıllı ev teknolojilerine entegre edilebilen diğer
teknolojiler hasta takibi için oldukça önemlidir.
Sağlık izleme sistemlerinde Şekil.1’de görüldüğü
gibi kablolu ya da kablosuz uygulamalar
kullanılmaktadır. Hastalıklara özel geliştirilmekte
olan sensör teknolojisi, mevcut olan bir uygulama
içerisine kolayca entegre edilerek kullanılabilir[18].
Tüm teknolojilerin entegre edilip, etkili bir şekilde
çalışabildiği kişisel sağlık sistemi merkezlerinden
biri Center for Future Health isimli merkezdir.
Şekil.2 de Bileklik bandı ile bakteri ölçümü, ayna ile
vücut tarama ve geliştirilen gözlük ile tüm cisimlerin
takibini yapabilen uygulamalar olan akıllı ev
otomasyonu geliştirilmiştir[15].

Şekil 2: Akıllı Ev Sistemi İç Dizayn [15]
Biyomedikal alanda geliştirilen akıllı evlerde ve
akıllı giyisilerde esnek teknolojiler, sensor ve
aktüatörler,
iletim
seçenekleri,
tele-tıp,
mikroelektronik malzemeler, mikrodenetleyiciler ve
kumaş seçenekleri esas alınır. Sistemde sensörler ile
alınan çeşitli yaşamsal veriler, gerçek zamanlı
öncelikli ölçüm sonuçlarına göre ev merkezi
sistemine aktarılır. Akıllı ölçüm, akıllı giyisiler
olarak bilinen bu sistem akıllı ev teknolojilerinin
içerisine
dahil
edilerek
uygulamalar
zenginleştirilebilir[16].
Akıllı evlerin uzaktan izlenmesi durumunda çeşitli
ağlar kullanılabilir. Şekil 1’de yerel alan ağı
kullanılan bir yapıda kablosuz algılayıcı ağların
kullanıldığı gözlenmektedir. Yaşlıların sağlık
durumunun takibi yapıldığı bir uygulamada
Controller Area Network (CAN)-Denetleyici Alan
Ağı
çevresel
ve
fizyolojik
sensörlere
bağlanmıştır[19-20]. Bunun gibi Wireless Sensör
Ağlarında yer aldığı Vücut Alan Ağı(WBAN),
Kişisel Alan Ağı(WPAN) adı altında pek çok
iletişim ağı akıllı ev sistemlerinde kullanılmaktadır.
Çift yönlü iletişim ve kontrol imkanı sağlayan
Zigbee temelli kablosuz algılayıcı ağ teknolojilerinin
tıptan endüstriye, eğlence ve perakende sektöründen
savuma sanayine, hasta, yaşlı ve çocuk bakımından
olağanüstü durum yönetimine uzanan geniş
uygulama yelpazesi sayesinde günlük yaşantımız
hızla değişmekte ve gelişmektedir[21]. Zigbee
Kablosuz Algılayıcı Ağlar organizasyonu güvenilir,
düşük maliyetli, güç tüketimi düşük, kablosuz bir
şekilde ağ bağlantılı olan ve bir monitör aracılığıyla
evdeki cihazların global standartlara uygun olarak
kontrolünü öngörmektedir. Zigbee’ nin amacı sık
kullanılmayan ama uzaktan kullanımı da gerekebilen
cihazlara ya da nokta algılayıcılara bir kablosuz ağ
protokolu sunmaktır[22].
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Medikal alana hızla uyum sağlayan Kablosuz
Algılayıcı Ağ teknolojisi akıllı ev uygulamalarında
da kullanılmaktadır, kablosuz algılayıcı ağ temelli,
üzerinde taşıdığı algılayıcılardan oluşan vücut alan
ağı (BAN), telefonlar, avuç içi bilgisayarlar gibi
kişisel iletişim araçlarından ve gömülü çevresel
algılayıcılardan oluşan kişisel alan ağı(PAN)
kullanan yaşlı ve çocuk akıllı izleme sistemi
mimarisi oluşturulmuştur[21]. Kişisel Alan
Ağı(PAN) oluşturularak kullanılan akıllı evlerde
kullanılabilecek giyilebilir sistemlerde, GPS
üzerinden Alzaymır hastaları GSM ile takip
edilebilmektedir. PAN sistemlerinde amaç akıllı
sistemlere
kolayca
entegre edilebilmelerini
sağlamaktır ve bunun bir örneğini Tokyo
üniversitesinde insan vücudundaki algılanan
elektriksel
verilerin
iletimi
ile
gerçekleştirilmiştir[23].
Akıllı ev uygulamalarında sistemli bir çalışma
sağlayabilmek için hata dedektörlerininde bu
uygulama içine dahil edilmesi gerekmektedir.
Örneğin cam kırılması gibi bir durum karşısında hata
mesajları, hata sinyali ya da uyarı sesi ile
bilgilendirme yapılabilir[2]. Uyarı düzeneklerinin
sağlıklı çalışması için sistemlerin gerçek-zamanlı ve
güvenilir olması gerekmektedir [21]. Akıllı ev
sistemlerinde kullanılan sensörlerden gelen verilerin
farklılıklarını
değerlendiren
sistemler
geliştirilmiştir[24].
Giyilebilir sistemlerde giyisinin yapıldığı malzeme
örneğin iplikler bir iletken olarak ayarlanabilir,
böylece giyisi içerisine bobinler, kondansatörler
yerleştirilebilir ve bu giyisi çeşitli sensörlerin
kolayca entegre edilebildiği bir anakart görevini
üstlenebilir[25]. Hasta verilerini algılayarak bir ağ
yardımıyla merkezi bir noktaya ileten bu sistemler
kişilerin sürekli takibini kolaylaştırmıştır.
Akıllı Ev Sistemlerinde Hasta Takibi için
Kullanılan Sensörler
Akıllı ev sistemlerinde öncelikle genel sistemin
kontrolünü sağlayan endüstriyel alanda kullanılan
sensörler yer alır. Evin pencere, kapı, koltuk, yatak
gibi eşyaların kontrolü ile birlikte sıcaklık, nem gibi
durum kontrolü sağlandıktan sonra içeride
bulunacak hastalara gerekli olan sensörler seçilir.
Biyomedikal sensörler olarak bilinen hastaların
fizyolojik ve biyolojik verilerinin algılandığı birçok
uygulama bulunmaktadır. Mümkün olan en iyi
sağlık hizmetini sağlamak için hastalara özel

geliştirilen sistemlerde esnek, giyilebilir, akıllı
noninvaziv sensörler bağlanabilir. Toplum sağlığı,
birey sağlığı ve hastalıkların önlenmesi için akıllı
sistemlerde en çok esnek sensörler geliştirilmiştir.
Hastaların rahat hareket etmesinde bu sensörlerin
önemi büyüktür. Akıllı ev konsepti çok sayıda sensör
tabanlı bir yapı olarak ortaya çıkmıştır. Bu sensörler
evde yalnız olan kişilerin aktivitelerini ölçmek için
halıda yürüyüşünü algılamak, sandalye, yatak,
tuvalet, kapı gibi yerlere konumlandırılarak ölçümler
yapmak ve düzensizlik durumunda erken müdahale
için kullanılmıştır. Bu sisteme biyomedikal
sensörlerin eklenmesi hastaların takibinin evlerde
yapılmasını kolaylaştırmıştır[16-26].
Yüzey Montaj Teknolojisi ile üretilen yeni sensorler
devre kartı(PCB) olarak elektronik sistemler
içerisinde kolayca eklenebilir niteliktedir. Entegre
edilebilir bu devreler, mikroişlemciler ve dijital
sinyal işleme (DSP) anahtar teknolojiler olarak akıllı
ev otomasyon sistemlerini desteklemektedir [16].
Ayrıca unutulmaması gereken, anahtar teknolojilerin
en önemlilerinden biri de internet teknolojisidir.
Akıllı sistemlerde özel merkezlere, birim
sorumluluklarına erişmede verilerin iletiminde
bağlantı sağlamada internetin yeri önemlidir. Sağlık
takip
sistemlerinde
internet
gerekliliğinin
sebeplerinden biri de yaşamsal parametrelerin analiz
edilebilmesi ve yorumlanması için özel izleme
merkezlerine gönderilmesidir[27].
Biyomedikal sensör cihazları harici ve gömülü bir
sistem olarak, kullanılan ağlarda önemli bir rol
oynar. Biyosensörlerin gelişimi vücut alan ağı
oluşturulmasına imkan sağlamıştır. Çok küçük ve
daha ucuz üretimi yapılabilen biyomedikal sensörler
farklı
ağ
içerisinde
uyumlu
olarak
kullanılabilmektedir[28]. Örneğin, gerçek zamanlı
kalp iskemi tespiti yapan bir cihaz akıllı ev ağına
kolayca dahil edilştir [29]. Biyomedikal sensörler
kablolu ya da kablosuz olarak kullanılan ağa dahil
edilir. Kablosuz sensörler hastalara serbest hareket
imkanı sağlaması açısından tercih edilmektedir.
Kablosuz bir ağa eklenebilen kablosuz sensörler
arasında parmaktan alınan EKG ve kan basınç
ölçümleri örnek gösterilebilir. Glikoz takibi sağlayan
hareketli vücut içi sensörlerde bulunur [28].
Canlı dokular ile sandalye gibi ev içerisinde bulunan
nesneler arasındaki basıncı ölçen bir cihaz
tasarlanmıştır. Bu sistemde basınç sensörleri
sayesinde yanık ya da zarar görmüş yaralı vücut
kısımları için bir koruma oluşturulur[16]. Verileri
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izlemede el ve bilek noktaları kalp atışı, kan basıncı,
elektriksel iletkenlik ve potansiyeli, vücut ısısı gibi
fizyolojik ölçümler için mükemmel bir yer olarak
düşünülür ve biyolojik sensörler için yüksek
yoğunluğa sahip olan deriye temas kolayca
sağlanabileceğinden bileklikler geliştirilmiştir.
Bileklikler hareketi engellemeyen küçük ve hafif
olarak dizayn edilir [16]. Vivago sistemler olarak
vücut hareketlerini takip eden telefon hattına
bağlanabilen bileklik geliştirilmiştir[30]. Center for
Future Health isimli merkezde ayna ile vücut tarayan
sistemi, bileklik bandı ile bakteri analizi yapması ve
gözlük ile kayıt altına aldığı cisimleri ardından
bilgisayar üzerinde cisimlerin yerlerinin tespitini
sağlayan sensörler Şekil.3’de görüldüğü gibi
uygulamalarda çeşitliliği arttırmıştır[15].

Şekil 3: Bilek Bandı – Cisim Kaydı [15]
Bir eldiven üzerinden bileğe bağlanmış sensörler ile
diğer çalışmalara ek olarak noninvasif glikoz
sensörü ve solunum akış akış sensörü
kullanılmıştır[31]. Uygulamalarda VTAMN-Fransa
projesi, WEALTHY-Avrupa projesi, LifeStyleAmerika projesi gibi giyilebilir sistemler
geliştirilerek çok sayıda sensör ile hastalar takip
edilebilmektedir[16].
Sonuç ve Öneriler
Bilim ve tekniğin ilerlemesi ile birlikte teknolojinin
insanlara sunduğu imkanlar yaşam standartlarını

arttırdığı gibi yaşam kalitesinin sürdürülmesinin de
önemini göstermiştir. Çeşitli hastalıklara karşı
insanların
sağlık
durumlarının
iyileştirilme
çalışmaları her dönemde araştırılmaktadır. Akıllı
teknolojilerle donatılmış bir çevrede bulunan
hastaların verilerinin hastane dışında hijyenik bir
ortamda sürekli takip edilebilir olması büyük
kolaylık sağlamıştır. İnsan müdahalesi olmadan
kullanımı gerçekleştirilen otomasyon sistemlerinde
hastalar için akıllı evler dizayn edilmiş, hastalığın
durumuna göre veriler değerlendirilmiş ve yine
hastaların kolay hareketini sağlayacak günlük
aktivitelerini devam ettirmesine katkıda bulunacak,
ani durum değişikliklerinde bir uyarı sistemi ile ilgili
kişilere bilgi verecek sistemler geliştirilmiştir.
Araştırma kapsamında, biyomedikal alanda
geliştirilen akıllı ev uygulamalarında kullanılan
teknolojiler incelenmiştir. Yaşamı kolaylaştırmak ve
güvenlik sağlamak için yapılan tüm akıllı ev
sistemlerinde kullanılan teknolojilerin medikal
alanda oluşturulabilecek bir sistem içerisinde de
kolaylıkla kullanılabileceği görülmüştür. Akıllı ev
uygulamalarında
sağlık
bilgilerinin
takip
edilmesinde çok çeşitli sensörler geliştirilmiştir. Bir
hastanede kontrol altında bulunan hastalar üzerinde
yapılan tüm ölçümler, akıllı evlerde uzun süreli
takipler hasta bakıcılara ihtiyaç duyulmadan
gerçekleştirilebilmektedir.
Çalışmalar
incelendiğinde farklı hastalıklar için üretilmiş özel
sensörlerin olduğu görülmüştür. Gün içerisinde kayıt
yapan bir kameradan gerektiğinde cisimlerin
yerlerini tespit eden bir program geliştirilmiştir. Bu
uygulamaların yeni araştırma alanlarına katkı
sağlayacağı
düşünülmektedir.
Hastalıkların
durumuna göre özel sensörler tasarlanabilir ve akıllı
ev otomasyon sistemlerine dahil edilebilir.
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Özet: Yazılım projeleri test faaliyetlerinin rol bazında gerçekleştirilmemesi ve teknik test uzmanlığına sahip olan
kişiler tarafından yapılmaması sonucunda düşük kalitede ürünler çıkmaktadır. Bu makale, yukarıdaki probleme
çözüm önerisi olarak hazırlanmıştır. Yazılım şirketleri bünyesinde bağımsız doğrulama ve geçerleme
organizasyonları teknik, idari ve mali açıdan incelenmiştir. Orta ölçekli yazılım firmaları için ideal bağımsız
doğrulama ve geçerleme organizasyon modeli, bütçe, personel kısıtları gözetilerek ve aşağıdaki konu başlıkları
incelenerek sunulmuştur.








Türkiye’de önde gelen yazılım şirketlerinde uygulanan doğrulama ve geçerleme organizasyon yapıları ve
yöntemleri.
Dünyada önde gelen yazılım şirketlerinde uygulanan bağımsız doğrulama ve geçerleme organizasyon yapıları
ve yöntemleri.
Dünyada kabul görmüş standartların önerdiği bağımsız doğrulama ve geçerleme organizasyon yapıları.
Bağımsız test organizasyonları ile ilgili yayınlanmış makaleler.
Bağımsız yazılım test ekibinin kurumlara sağladığı kazanımlar.
Orta ölçekli yazılım firmaları için ideal bağımsız doğrulama ve geçerleme organizasyon modeli.
Bağımsız test ekibi oluşturulurken göz önünde bulundurulması gereken noktalar ve riskler.

Anahtar Sözcükler: Bağımsız yazılım doğrulama ve geçerleme organizasyon modeli, yazılım test,
organizasyonu, test yöntemleri, test personeli.
Abstract: Because of the fact that tests activities are performed by people who have no technical expertise about
validation & verification topics, low-quality software product is made. This article has been written to provide
ideal “independent verification and validation model” in order to solve the problem mentioned above by taking
into consideration the constraints of the medium-sized software companies having budget-staff.

Giriş
Doğrulama - Geçerleme Nedir? Doğrulama ve
Geçerleme süreçleri nedir? Neyi amaçlar?
Ayrıldıkları noktalar nelerdir? Ve benzeri soruların
cevapları Tablo 1’de verilmiştir.
Doğrulama

Geçerleme

Doğru ürünü mü inşa
ediyorum?

Ürünü doğru mu inşa
ediyorum?

Sistemin
gereksinimleri
karşılayıp
karşılamadığı ve

Kabul edilebilir
olduğundan emin olmak
için proje sırasında iş
adımları ve ara çıktılar

amaçlanan, kuruluşun
hedeflerini ve kullanıcı
ihtiyaçlarını karşılayan
fonksiyonların
gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğini
belirleme. Bu,
geleneksel ve proje
sonunda yapılır.

gözden geçirilir.
Sisteminin tutarlı,
standartlara bağlı,
güvenilir teknikler ve
pratikler uygulanarak ve
seçilmiş fonksiyonların
doğru şekilde
uygulanarak sistemin
geliştirilip
geliştirilmediğini
belirlemek için yapılır.

Doğru veriye mi
Veriye doğru şekilde mi
ulaşıyorum
erişiyorum (doğru yerde,
(gereksinimi
doğru şekilde) ?
karşılamak için gerekli
olan veriler açısından)
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?

olduğu belirtilmişdir. Bunun sebebi olarak,
tasarım
ve
geliştirme
faaliyetlerindeki
gecikmeler gösterilmiştir.
Raporda, Telekom, Bankacılık ve IT
sektörlerinde firma bünyesinde bağımsız test
grubu oluşturulmasının oldukça yaygın olduğu
belirtilmiştir.

Üst (genel) seviye
aktivite.

Alt (detay) seviye
aktivite.

Bir iş ürünü
üretildikten sonra
gerçekleştirilir.
Ürünün kurulum
ortamına doğru
entegre olduğundan
emin olmak için
belirlenmiş kriterlere
uygun olup olmadığını
belirlemeye çalışır.

Yazılım geliştirme
esnasında izlenecek
yollar, gözden geçirme
ve yorumlar,
geribildirimler, eğitim,
kontrol listesi ve
standartlar gibi anahtar
konular üzerinden
gidilerek gerçekleştirilir.

Dünyadaki Mevcut Durum

Son yazılım ürününün,
kullanıcı ihtiyaçlarına
ve gereksinimlerine
göre doğruluğunun
belirlenmesi.

Her yazılım geliştirme
yaşam döngüsü
aşamasında ve aşamalar
arasında yazılımın
tutarlılığının,
bütünlüğünün ve
doğruluğunun gösterimi.

Dünyada Yazılım Şirketlerinde Doğrulama ve
Geçerleme Nasıl Yapılıyor?

Tablo 1: Doğrulama – Geçerleme
Türkiye’deki Mevcut Durum
Türkiye Yazılım Test ve Kalite Derneği’nin (Turkish
Testing Board -TTB) hazırladığı 2012-2013 Türkiye
Yazılım Kalitesi Raporu’nda[1] aşağıdaki tespitler
yapılmıştır:










Türkiye’de bir önceki rapor dönemine kadar
gözlemlenmiş olan testleri yazılım geliştirme
gruplarına yaptırma yönündeki eğilimin, son
rapor döneminde tersine döndüğü ve firmaların
büyük çoğunluğunun test mühendisi istihdam
etmeye başladığı tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan yazılım firmalarının
%7,8’inde testler dışarıdan bir firmaya
altyüklenici kullanımı yoluyla yaptırılmaktadır.
Firmaların %70,1’inde yazılım testlerinde
geliştiricilerden bağımsız olarak yazılım test
mühendisleri kullanılmaktadır.
Rapora göre, önümüzdeki 5 yıl içerisinde orta
ve büyük boyutlu yazılım firmalarında yazılım
geliştiricilere sadece birim test yaptırılacağı,
kalan diğer tüm test işlerinin bağımsız test
grupları ya da test mühendisleri tarafından
gerçekleştirileceği öngörülmektedir.
Araştırmaya katılan firmaların %65’inde proje
takvimlerinde test faaliyetlerine ayırdıkları
zamanın, proje takviminin %30’undan daha az



Dünya genelinde yazılım firmalarında test
organizasyonlarının nasıl oluşturuldukları ve
yazılım testi konusunda yükselen değerler 3 başlık
altında incelenmiştir: Dünyada önde gelen yazılım
şirketleri, standartlar, yayınlanmış makaleler.

Dünyada yazılım projelerinde doğrulama ve
geçerleme işlerinin ayrı bir ekip tarafından yapılması
süreçlerde standart hale gelmiş durumdadır. NASA
Langley Research Center tarafından 1999 yılında
bağımsız test organizasyonun getirilerini ölçen
araştırmada
[2],
test
organizasyonunun
bağımsızlığının Amerikan Savunma Sanayi
prosedürlerinde sabitlenmiş olduğu görülmektedir.
Doğrulama ve geçerleme süreçleri için güncel
yükselen değerler; bağımsız test ekiplerinin
eğitimleri, yapısı, dış kaynaklı bağımsız test
ekiplerinin kullanım oranları, yerleşimi ve iletişimi
gibi konulardan oluşmaktadır.
Microsoft [3]
Bağımsız bir test müdürlüğü ve ekibi bulunmaktadır.
Organizasyon üçlü süreç (Şekil 1) ve birim
yönetiminden oluşmaktadır. Kalite Mühendisleri test
müdürlüğü altında istihdam edilmektedir.

Şekil 1: Geliştirme, Test ve Proje Yönetiminden
Oluşan Üçlü Organizasyon Yapısı [3]
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Test süreçlerine büyük önem verilmekle birlikte öne
çıkan konular:








Test Ekibi yazılımı geliştiren teknik ekipten
bağımsız, test teknikleri ve test araçları
konusunda uzman teknik kişilerden oluşmakta,
geliştirme ve tasarım ekibinden kimse test
sürecine dahil edilmemektedir.
Test Mühendislerinin yazılım geliştirmeyi bilen,
kod yazabilir - debug edebilir, otomatik test
araçlarını ve otomatik test scriptlerini yazabilir,
sürekli entegrasyonu kurup işletecek bilgiye
sahip, testleri tasarlayıp test süreçlerine göre
işletebilecek kalifiyede olması gerekir. Unvanı
“Test Yazılım Geliştirme Mühendisidir”
(Software Development Engineer in Test).
Yazılım piyasaya sürüldükten sonra çıkan
hataların
sorumluluğu
geliştirme
mühendislerine değil, test mühendislerine aittir.
Test mühendislerine sorumlulukla birlikte üst
seviye değer verilir. Teste verilen değer maaş
skalalarına
da
yansımakta
ve
test
mühendislerine yazılım mühendislerinden daha
fazla maaş ödenmektedir (Tablo 2).



scriptlerini yazabilir, sürekli entegrasyonu
kurup işletebilir, testleri tasarlayıp test
süreçlerine
göre
işletebilir
olması
gerekmektedir.
Unvan:
“Test
Yazılım
Geliştirme Mühendisi” (Software Development
Engineer in Test).
İki seviye test mühendisi bulunmakla birlikte
çevik süreçlerin etkisiyle testler üç seviyede
yapılmaktadır [5]:
o Kodu geliştiren yazılım mühendisi ilk
testleri
yapmaktan
ve
kodun
kalitesinden sorumludur.
o Birinci seviye test mühendisi, yazılım
geliştiricilerin yazdığı kodu gözden
geçirip, iyileştirmekten ve beyaz kutu
testlerinden sorumludur.
o İkinci seviye test mühendisi, otomatik
test kodlarını ve test prosedürlerini
yazmaktan sorumludur.

Amerikan Savunma Sanayii Şirketleri [2][9]
Amerikan savunma sanayi yazılım mühendisliği
prosedürlerinde, test organizasyonun bağımsızlığı
sabitlenmiştir.

Kıdem

Test
Mühendisi
Yıllık
Ücreti

Yazılım
Mühendisi
Yıllık Ücreti

Dünyada Kabul Görmüş Standartlar ve Otoriteler
Nasıl Bir Organizasyon Yapısı Öneriyor?

Yeni (Junior)

80.000 $

70.000 $

ISTQB(International Software Testing and Quality
Board) [6]

Kıdemli (Senior)

130.000 $

100.000 $

Lider (Principle)

180.000 $

150.000 $

Tablo 2: Test Mühendisi ve Yazılım Mühendisi
Maaş Skalası


Testler altı farklı seviyede yapılır: Birim testleri,
temel değer testleri, giriş testleri, fonksiyonel
testler, entegrasyon testleri, tekrar testleri
(sürekli entegrasyonla her gece kod derleme
sonrasında ve yazılımcının her kod kaydında
(check-in) koşulan test otomatizasyonları).

Google [4], [5]
Bağımsız bir test müdürlüğü ve ekibi bulunmaktadır.
Şirket ve projeler büyük olmasına karşın, küçük
ekipler halinde çevik yöntemleri kullanarak yazılım
geliştirilmektedir.

Bağımsız test organizasyon yapıları aşağıda
listelenmiştir. Birinci madde haricinde kalan yapılar
tavsiye edilmektedir. Şirket yapısına uygun
doğrulama ve geçerleme organizasyon yapısı
seçilmelidir. En ideal organizasyon yapısı dördüncü
madde olmakla birlikte orta ölçekli yazılım firmaları
için tavsiye edilen organizasyon yapısı ikinci
maddedir.







Geliştirme ekibinde bulunan bağımsız test ekibi.
Organizasyondan ve proje yönetiminden
bağımsız test ekibi.
İşletmeden bağımsız test ekibi.
Farklı test kolları için ayrı dallarda
(kullanılabilirlik, güvenlik, vb.) uzmanlaşmış
bağımsız, farklı test ekipleri.
Dış firmadan kiralanmış test ekibi.

TMMI (Testing Maturity Model Integration) [7]


Test Mühendislerinin yazılım geliştirebilir; kod
yazabilir, debug edebilir, otomatik test

TMMI standardının orta ölçekli firmalar için tavsiye
ettiği seviye 3 modelinde bağımsız test

111

Bağımsız Doğrulama ve Geçerleme Organizasyon Yaklaşımı
Erdem Yıldırım, Mehmet Umut Pişken

organizasyonu şart olarak sunulmaktadır. TMMI
standardı için bağımsız test organizasyonunun
tanımı:
Tasarımcılar ve geliştiriciler test ekibinde bulunmaz.
Test mühendisleri geliştirme yönetiminden farklı bir
yönetime rapor verirler. Bu sayade test mühendisleri
geliştirme ekibinin baskısından kurtarılarak, objektif
ve tarafsız olmaları sağlanır. TMMI 3 ve CMMI 3
birbirini tamamlayıcı aynı seviyede yapılardır.
IEEE-1012-2004 IV&V (IEEE Standard
Software Verification and Validation) [8]

for

Bağımsız doğrulama ve geçerleme organizasyon
yapısı üç parametreyle belirlenir:




Teknik bağımsızlık
Yönetimsel bağımsızlık
Bütçesel bağımsızlık

Teknik

Yönetimsel

IV&V ekibinin görevleri:







Kavram Belgelerini Doğrula ve Geçerle
Gereksinimleri Doğrula ve Geçerle
Test Dokümantasyonunu Doğrula ve Geçerle
Tasarımı Doğrula ve Geçerle
Uygulamayı Doğrula ve Geçerle
Operasyon ve Bakım İçeriğini Doğrula ve
Geçerle

Dünyada Yapılan
Karşılaştırmalar

Bu parametreler sonucunda test organizasyonu
bağımsızlığının hangi seviyede başarıldığı saptanır
(Tablo 3).
IV&V
Seviyesi

bulunmaktadır: Yetenek Geliştirme (CD), Teknik
Kalite ve Mükemmellik (TQ & E) ve Yazılım
Güvencesi Araçları (SWAT). IV & V ekibi projenin
ilk safhasından itibaren proje içine dahil edilir ve
proje bitiminde operasyon-bakım safhalarında
faaliyetleri sürdürülür.

Bütçe

T
T
T
Klasik
T
k
T
Modifiye
k
T
T
Entegre
k
k
k
İç
m
m
m
Gömülü
NOT: T = Tam bağımsızlık; k = Koşullu
bağımsızlık, m = Minimal bağımsızlık
Tablo 3: Bağımsız Test Organizasyonu Yapıları
NASA Bağımsız Doğrulama ve Geçerleme Programı
[9] [10]
NASA IV&V Kalite Prosedürü incelendiğinde,
bağımsız doğrulama ve geçerleme biriminin
personel, yönetim ve bütçe yapısının geliştirme
biriminden
tamamen
bağımsız
olduğu
görülmektedir. IV & V Ofisi ayrı bir binada
çalışmalarını yürütmektedir. IV & V Ofisinin amacı

NASA'nın geliştirdiği yazılımlar üzerinde bağımsız
doğrulama
ve
geçerleme
faaliyetlerini
gerçekleştirmek ve yazılımların güvenilir şekilde
çalışacağını/çalıştığını güvence altına almaktır. IV &
V altında üç ayrı alanda uzmanlaşmış test grupları

Araştırmalar,

Makaleler,

Bağımsız Doğrulama ve Geçerleme Ekibinin
Verimliliğinin Değerlendirilmesi [2]
NASA Langley Araştırma merkezinde, 1999
senesinde, Amerikan savunma sanayi-yazılım
mühendisliği yaşam döngüsünde mevcut olan
doğrulama-geçerleme sürecinin geliştirme ekibinden
bağımsız bir ekip tarafından yapılmasının verimliliği
değerlendirilmiştir. Aynı yazılımı iki ayrı yazılım
geliştirme grubu geliştirir.
Grup 1: Geliştirme ekibi + Bağımsız test ekibi.
Grup 2: Sadece geliştirme ekibinden oluşur. Test
süreçlerini de geliştirme ekibi gerçekleştirir.
Değerlendirmenin sonuçları:




Bağımsız test ekibine sahip olan Grup 1:
çoğunluğu projenin ilk safhaları olan
gereksinim ve tasarım safhalarında olmak üzere
97 hata bulmuştur.
Grup 2: 58 hata bulabilmiştir. Bu hatalar da kod
ortaya çıktıktan sonra, yani düzeltme maliyeti
en yüksek olan safhada bulunabilmiştir. Aradaki
bulunamayan 39 hatalık farkın etkisi kabul
testlerinde çıkan ürünün kalitesinde kendisini
göstermektedir:

Grup 1, 36 testin 33’ünü başarıyla geçip 3’ünde
başarısız olur. Grup 2, 36 testin 11’ini başarıyla
geçip 25’inde başarısız olur.
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Yazılım Test Süreçleri ve Stratejilerinin Ayrıntılı
Değerlendirmesi [11]
Jussi
Kasurinen
(Lappeenranta
Teknoloji
Üniversitesi) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya
göre kaliteli bir ürün ortaya çıkabilmesi için
organizasyon
yapısında
aşağıdaki
şartlar
sağlanmalıdır:






Projelere uygun test araçları
Kendini tekrar eden otomatik test araçları ve test
stratejileri
Bağımsızlığı ve sorumluluklarıyla birlikte
yetkileri net olarak tanımlanmış test ekibi
Test tasarımı ve seçim metotları
Kalite kriterleri (Test başlangıç ve bitiş
kriterleri)

Yazılım Test Organizasyonu
Yapılandırması [12]

Tasarımı

ve

Bruce Benton (Sr. Test Manager, Microsoft)
tarafından
yapılan
araştırmaya
göre
test
organizasyonu bağımsız olmalı ve test ekibi karma
yapıda kurulmalıdır:




Teknik ekip kod yazabilmeli, yazılan kodu
değerlendirip iyileştirebilecek seviyede kod
bilgisine sahip olmalı, test senaryolarını
tasarlayabilmeli ve otomatik test kodlarını yazıp
yönetebilmelidir.
Analiz ekibi gereksinimleri analiz edebilmeli ve
iyileştirme sunubilmelidir. Tasarım safhasında
teknik ekiple birlikte sistem ve yazılım
mühendislerine hata, iyileştirme ve geri
bildirimler sunmalı ve sonradan çıkması
muhtemel ve düzeltilmesi çok daha maliyetli
olacak hatalar projenin erken safhalarında tespit
edilmelidir.

Bağımsız Yazılım Test Ekibi Kurulmasının
Getirileri




Geliştirme ekiplerinin yoğunlukları sebebiyle
yeterli zaman ayıramadıkları doğrulama, geçerli
kılma ve test ortamı oluşturma faaliyetlerine test
ekibi aracılığıyla gerekli zaman ve efor
ayrılabilecektir.
İç test faaliyetleri geliştirme faaliyetlerine
paralel yürütülecek, böylece geliştirme fazının
sonunda ortaya kalitesi yüksek bir ürün çıkması
sağlanacaktır.





Test ortamı kurulması, test yaklaşımlarının
belirlenmesi, test araçlarının seçilmesi gibi
konular projenin son aşamasına kalmayacak,
geliştirme
çalışmalarına
paralel
olarak
yürütülebilecektir.
Proje yaşam döngüsü boyunca, her türlü çıktı
(dokümanlar, yazılım vb.) doğrulama ve geçerli
kılma bakış açışıyla incelenecektir. Bu durum
çıktıların kalitesini yükseltecektir

Orta Ölçekli Yazılım Firmaları İçin İdeal
Bağımsız
Doğrulama
ve
Geçerleme
Organizasyon Modeli
Literatürde tavsiye edilen doğrulama ve geçerleme
organizasyon yapısında teknik test personeli
geliştirme ekiplerinden, idari yönetim proje
yönetiminden ve bütçe olarak proje bütçesinden
tamamen bağımsızdır. Fakat orta ölçekli firmalarda
bütçe kısıtlarından dolayı tüm test ekibi sabit test
uzmanlarından oluşturulamayabilmektedir. Bu kısıt
doğrultusunda karma bir organizasyon yapısı
uygulanarak test ekibi oluşturulabilir; az sayıda sabit
test personeli (teknik lider), rotasyonla gelen test
peroneli ve projenin yarı safhasından sonra dahil
edilen test personlei (sistem mühendisleri). Yazılım
geliştirme personeli özellikle yeni işe başlamış
yazılım mühendisleri rotasyon yöntemiyle (geçici
olarak, sadece o proje özelinde) test ekibinde görev
alır. Az sayıda Test Liderinden oluşan çekirdek bir
test ekibi kurularak, test konularında uzmanlık ve
bilgi birikiminin kaybolmaması ve projeler arasında
aktarılması sağlanır. Bu şekilde literatürde ve
dünyadaki uygulamalarda kabul gören en ideal
çözüme (test personelinin tamamen bağımsız
olması) yakın durulmuş fakat yüksek maliyetinden
kaçınılmış olunur. Test liderlerinin test konularında
ve bağlı oldukları alan bilgisi konularında eğitim
alması ve uzmanlaşması sağlanır. Bu liderin altına,
ilgili müdürlükler (Sistem/Yazılım) tarafından
rotasyon yöntemiyle proje özelinde test mühendisi
olarak çalışacak olan test personeli atanır.
Projenin yarı safhasından sonra test ekibine ¼
oranında sistem mühendisi katılır. Oluşturulan ekip,
ilgili projede hiçbir şekilde geliştirme faaliyetlerine
katılmaz. Ekip test konularında lider tarafından
eğitilir ve yönlendirilir. Test lideri, bağımsız test
yapabilmek adına, geliştirme ekibi ve proje
yönetiminden bağımsız şekilde direktörlük ve/veya
kalite birimine bağlanır. Her projenin bünyesinde
projenin büyüklüğü ile orantılı olacak şekilde
projenin başlangıcında bir test ekibi kurulur. Bu
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sayede test ekibi müşteri isterlerini belirleme ve
tasarım safhalarından itibaren projeye katkı vererek,
sonradan tespiti mümkün olmayan hataların
bulunmasını ve düşük maliyetlerle düzeltilmesini
sağlar.











Sabit test liderleriyle yazılım testi konularında
uzmanlaşma ve bilgi birikimi sağlanır.
Uzmanlığı test olan sabit personel istihdam
edilmesiyle test işlerinde sorumluluk ve
motivasyon üst seviyeye çekilir.
Test liderlerinin sabit test personeli olması
onların tarafsız, bağımsız, cesur ve test bakış
açısına sahip olmalarını sağlar. Tümden
rotasyonla oluşturulan ekipler proje sonunda
yazılım ekibine tekrar geri dönecekleri için
geliştirme ekibine hata açmak istemiyebilmekte
ve test bakış açısıyla çalışamamaktadırlar.
Test ortamı kurulması ve test yöntemlerinin
belirlenmesi, test araçlarının seçilmesi gibi
süreçler ilgili proje tipinden sorumlu uzman test
lideri tarafından daha evvel tecrübe edilmiş ve
uzmanlık kazanılmış olduğu için daha hızlı ve
verimli bir şekilde yönetilir.
Sistem mühendislerinin, sistem prosedürlerini
ve testlerini projenin ilerleyen safhalarında
kendilerinin yapacaklarını bilmeleri, gereksinim
yazma fazında gereksinimleri daha kaliteli ve
test
edilebilir
şekilde
yazmalarını
sağlamaktadır.
Yüksek kalitede ürün (kullanıcı dostu, sağlam,
güvenilir) geliştirilmesi sağlanarak müşterinin
gözünde şirket imajı “kalite” kelimesiyle
bütünleşmesi sağlanır.

Sonuç
Yazılım projelerinde bağımsız test ekibinin
kurulması çıkan ürünün kalitesini artırmaktadır.
Bağımsız test organizasyonu yapılandırılırken
şirketin teknik personel, idari ve bütçe yapısı göz
önünde bulundurularak şirkete özel en uygun yapı
oluşturulmalıdır.
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Özet: Okullardaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde gerçekleşmesi ve eğitimsel hedeflere ulaşılması
için öncelikli olarak öğrencilere suç ve şiddet olaylarının yaşanmadığı güvenli bir eğitim ortamı sağlanması
gerekmektedir. Okullarda güvenlik ve disiplini sağlamaya katkıda bulunması için güvenlik kameraları yaygın
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, kullanılan bu güvenlik kameralarının şiddet ve suç
oranlarının azaltılmasına yardımcı olma amaçları gibi kullanım amaçlarına ek olarak bu sistemlere ilave
edilebilecek bir insan sayma sistemi sayesinde eğitime katkıda bulunabilecek bir araç olarak kullanılabileceğini
göstermektir. Bu çalışma, eğitim ortamlarında yer alan bülten panosunu izleyen potansiyel öğrenenlerin sayısını
hesaplayan ten rengi tespit ve yüz bulma teknolojisine dayalı bir insan sayma sistem modeli sunmaktadır. OpenCV
kütüphanesi kullanılarak geliştirilen bu sistemin yüz bulma sistemi yüzleri bulmak için Viola-Jones metodunu
kullanır. Sistemin ten rengi tespit aşamasında, ten rengi tespitinde sıklıkla kullanılan HSV ve YCbCr renk uzayı
kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Eğitim, yüz bulma, insan sayma, güvenlik, ten rengi tespiti.
Abstract: It’s needed to provide students a safe learning environment free of crime and violence events as a
priority, to occur educational activities effectively in schools and reach educational goals. Security cameras have
been widely used to contribute to ensure the safety and discipline at schools. The aim of this study is to show that
security cameras integrated a people counting system can be used as a tool to contribute to education in addition
to intended use of these used-security cameras’ such purposes, like helping to reduce violence and crime rates.
This study presents a people counting system model, based on skin color detection and face detection technology,
counting the number of potential learners who are watching the bulletin board in educational environment. Face
detection system of this system, developed by using OpenCV library, uses Viola-Jones method to detect face. At
skin color detection stage of the system, HSV and YCbCr color spaces, widely used 2 color spaces for skin color
detection; were used.
Keywords: Education, face detection, people counting, security, skin color detection.

Giriş
Okullardaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili bir
şekilde gerçekleşmesi ve eğitimsel hedeflere
ulaşılması için öncelikli olarak öğrencilere suç ve
şiddet olaylarının yaşanmadığı güvenli bir eğitim
ortamı sağlanması gerekmektedir [1], [2], [3], [4].
Çünkü öğrencilerin okulda güvende olmadıklarını
hissetmeleri
onların
öğrenmesine
engel
oluşturmaktadır [5].
Okullarda güvenlik ve disiplini sağlamaya katkıda
bulunması için güvenlik kameraları, okul içerisinde,
koridorlar başta olmak üzere, giriş-çıkış kapıları,
okul kantinleri, bilgisayar laboratuvarı ve okul
bahçesi, gibi birçok yerde yaygın olarak
kullanılmaya başlanmıştır. CCTV kameralar ve IP

kameralar internet erişiminin olduğu her yerden,
istenilen her yeri izleme olanağı sunmaktadır.
Schwartz’a (1996) göre öğrenciler izlendiklerini
bildikleri
zaman
olumsuz
davranışlarda
bulunmaktan çekinirler aynı zamanda ailelerin okulu
internet üzerinden izlemelerine olanak tanımak,
çocukların şiddete karşı olma duygularını canlandırır
ve şiddetle ilgili tutumlarını gözden geçirmelerini
sağlar [6], [7]. Bu araştırmanın amacı, kullanılan bu
güvenlik kameralarının şiddet ve suç oranlarının
azaltılmasına yardımcı olma amaçları gibi kullanım
amaçlarına ek olarak bu sistemlere ilave edilebilecek
bir insan sayma sistemi sayesinde eğitime katkıda
bulunabilecek bir araç olarak kullanılabileceğini
(yeni bir görev edinmesi) göstermektir. İnsan sayma
sistemlerinin eğitim alanında da kullanılabilir
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olabileceğini göstermek amacıyla bülten panosuna
monte edilen bir webcam ile panoyu izleyen
potansiyel öğrenenlerin sayısını hesaplayan bir insan
sayma sistemi geliştirilmiştir.
İkinci bölümde önerilen sistemin genel tanıtımı
yapılarak, ten ve yüz bulma sistemlerinde kullanılan
parametreler açıklanmıştır. Üçüncü bölümde,
önerilen sistemin uygulamaları yapılmış ve elde
edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Dördüncü bölümde
sistemin
eğitimde
kullanılmasının
önemi
vurgulanmıştır. Önerilen sistemin özet bir
değerlendirilmesi
yapıldığı
ve
sistemin
geliştirilebilir özellikleri sonuç bölümü olan Beşinci
bölümde ifade edilmektedir.
Ten Rengini Bularak Yüz Bulmaya Dayalı İnsan
Sayma Sistemi
Webcam görüntülerinden ten rengi olan bölgelerin
tespit edilerek insanların yüz bulma işlemleri ve
sayılma işlemlerinin yapıldığı insan sayma
sisteminin akış diyagramı Şekil 1’de verilmiştir.

bulunduğu açıkça tanımlanmış ten modelleme
yöntemi kullanılmıştır.
Literatürde, HSV renk uzayı kullanılarak yapılmış
birçok ten tespit çalışma mevcuttur. HSV renk
uzayı, Brown ve arkadaşları (2001), Garcia ve
Tziritas (1999), Kondela ve Jun (2011), McKenna ve
arkadaşları (1998), Saxe ve Foulds (1996), Sobottka
ve Pitas (1998), Thu ve arkadaşları (2002), Wang ve
Yuan (2001), Zhu ve arkadaşları (2004), tarafından
ten rengi ayırmada kullanılmıştır [10], [11], [12],
[13], [14], [15], [16], [17], [18].
Literatürde, Huang ve arkadaşları (2011), Kukharev
ve Nowosielski (2004), Park (2008) çalışmaları
YCbCr renk uzayı kullanılarak yapılmış ten tespit
çalışmalarından bazılarıdır [19], [20]. HSV ve
YCbCr renk uzayının kullanıldığı testlerdeki (HSV
renk uzayı-Test 1.2, YCbCr renk uzayı-Test 2.2)
insan sayma işleminden bazı görüntüler Şekil 2 ve
Şekil 3’te verilmiştir. Şekillerdeki soldaki görüntüler
RGB renk uzayındaki orijinal görüntülerdir. Sağdaki
görüntüler ise RGB renk uzayından HSV (Test 1.2)
veya YCbCr (Test 2.2) renk uzayına dönüşümü
yapılan ve ten renk bölgeleri belirlenmiş (ten renk
bölgeleri beyaz, diğer bölgeler siyah) görüntülerdir.
Görüntülerde yüz bölgesinde yer alan çerçeve
(dikdörtgen) yüz bulma işlemi sonucu oluşmuştur.
“#:” simgesi sistemin çalışırken toplam saydığı
kişilerin sayısını göstermektedir.

(a) 00:00:09 (#: 0)

Şekil 1: Ten rengini bularak yüz bulmaya dayalı
insan sayma sisteminin akış diyagramı
Önerilen insan sayma sistemi OpenCV Kütüphanesi
kullanılarak geliştirilmiştir. Bu sistemin yüz bulma
sistemi yüzleri bulmak için Viola-Jones metodunu
kullanır [8], [9]. Sistemin ten rengi tespit
aşamasında, ten rengi tespitinde sıklıkla kullanılan
HSV ve YCbCr renk uzayı olmak üzere 2 renk uzayı
test edilmiştir. Sistemde ten modelleme yöntemi
olarak ten rengi sınırlarının deneysel olarak

(b) 00:00:10 (#: 1,Sayıldı)
Şekil 2: HSV renk uzayının kullanıldığı testteki
insan sayma işleminden bazı görüntüler (Test 1.2).
YCbCr renk uzayının kullanıldığı testteki insan
sayma işleminden bazı görüntüler Şekil Şekil 3’te
verilmiştir.
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tespit edilen yüzlerin hareket geçmişi kullanılmıştır
[20], [21].

(a) 00:02:15 (#: 12)

Sistemde kullanılan webcam, 1.3 Megapiksel
çözünürlüğe sahip olan A4-TECH PK-636K
modelidir ve çerçeve hızı 30 fps’dir. Görüntü
çözünürlüğü olarak 352x288 piksel seçilmiştir.
Uygulamalar ve Değerlendirme

(b) 00:02:19 (#: 13,Sayıldı)
Şekil 3: YCbCr renk uzayının kullanıldığı testteki
insan sayma işleminden bazı görüntüler (Test 2.2).
Görüntüye morfolojik işlemler uygulanarak daha
belirgin yüz alanı elde etmek için sırasıyla yayma
(dilation), aşındırma (erosion) ve ortanca filtre
(median filter) işlemi kullanılmıştır.
Sistemin insan sayma işlem aşamasında, farklı
çerçevelerde (frame) aynı yüzü tanımlamak için,

Sistemin ten rengi tespiti için, HSV ve YCbCr renk
uzayı olmak üzere 2 renk uzayı test edilmiştir.
Sistemde ten modelleme yöntemi olarak ten rengi
sınırlarının deneysel olarak bulunduğu açıkça
tanımlanmış
ten
modelleme
yöntemi
kullanıldığından daha iyi başarım sağlayan ten rengi
sınırlarının belirlenmesi için her iki renk uzayında da
çeşitli durumlarda kişilerin bülten panosuna baktığı
3’er test yapılmıştır.
Ten renk aralık değerleri ve yapılan testler sonucu
tespit edilen doğruluk oranları Tablo 3 ve Tablo 4’te;
HSV renk uzayının kullanıldığı testlerin sonuçları
Tablo 3’te, YCbCr renk uzayının kullanıldığı
testlerin sonuçları ise Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 3: HSV renk uzayı uygulamalarının değerlendirmesi.

Tablo 4: YCbCr renk uzayı uygulamalarının değerlendirmesi.
Tablo 3 ve Tablo 4’te verilen terimlerin açıklamaları
aşağıda verilmiştir:
Gerçek Sayı, senaryolara göre; yüz bulma sisteminin
kurulduğu koridorda yer alan bülten panosunun
izleyenlerin, toplam sayısını, Sayılan, sistemin
toplamda saydığı insan sayısını, Doğru Sayılan,
sistemin doğru saydığı insanların sayısını
göstermektedir. Yanlış Sayılan ve Sayılmayan

sistemin hatalarını gösterir; Yanlış Sayılan,
insanların hareketleri sonucu yüzlerinin birden fazla
sayılması, Sayılmayan ise sistemin görüntede yüz
olmasına rağmen insanların sayısını sayamamasını
göstermektedir. Önerilen insan sayma sisteminin
doğruluğu değerlendirmek için E.3.1’deki formül
kullanılmıştır.
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𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘(%)
𝐷𝑜ğ𝑟𝑢 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑛 İ𝑛𝑠𝑎𝑛 𝑌ü𝑧𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
=
𝑥 %100
𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑡𝑒 İ𝑛𝑠𝑎𝑛 𝑌ü𝑧𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

(E.3.1)

Önerilen insan sayma sistemlerinin test görüntüleri
incelendiğinde;





Ten renk aralıklarının (H,S,V veya Y,Cb,Cr
değerleri) tam olarak uygun olmaması,
Panoya bakan kişilerin, ani hareketleri sonucu
yüz tespiti sonucu oluşturulan hareket
geçmişlerinin yok olup tekrardan tespit edilen
yüz
için
yeniden
sayma
işlemini
gerçekleştirmesi
Bülten
panosuna
kişinin
kısa
süreli
bakmasından
dolayı
sayma
işleminin
yapılmaması gibi sorunlar ile karşılaşılmıştır.

Önemi
Önerilen sistem eğitim ortamlarında yer alan bülten
panosunu izleyenleri, webcam görüntülerinden ten
rengi olan bölgelerin tespit edilip görüntüde yer alan
yüzlerin bulma işlemleri sonucuna göre izleyenlerin
sayısını saymaktadır. Geliştirilen bu insan sayma
sistemi güvenlik kameralarına ilave edilerek eğitime
katkıda bulunabilecek bir araç olarak kullanılabilir:
Bülten panosunu izleyenlerin sayısını hesaplayarak,
bülten panosunun muhtemel öğrenenler için görsel
açıdan ilgi çekiciliği olup olmaması, bülten
panosunun uygun bir yerde olup olmadığı (sayının
az olmasının nedeni bülten panosunun kişilerin
ilgilerini çekebileceği uygun yerde olmaması
olabilir) İlgi çekici ve uygun yere yerleştirilen bülten
panosu ile daha etkili bir öğrenme sağlanabilir.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, okullarda yaygın olarak kullanılan
güvenlik kameralarının, şiddet ve suç oranlarının
azaltılmasına yardımcı olma amaçları gibi kullanım
amaçlarına ek olarak bu sistemlere ilave edilebilecek
ve eğitime katkıda bulunabilecek bir araç olarak
kullanılabilecek ten rengi ve yüz bulma teknolojisine
dayalı bir insan sayma sistem modeli geliştirilmiştir.
İleride yapılacak çalışmada, insan sayma sisteminin
ten rengi tespit aşamasında ten renk aralık
değerlerinin daha uygun olarak belirlenmesi için
çalışmalar yapılacak ve yapılan testlerde bülten
panosuna bakan kişilerin sayısının az olmasından
dolayı farklı durumlarda panoya bakma senaryoları
düşünülerek daha geniş kapsamlı testler yapılacaktır.
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Özet: İnternet yaşamımıza gireli yaklaşık yirmi yıl olsa da kimileri için bu mecraya uyum sağlamak biraz zaman
almıştır. Lüks markalar uzun yıllar sosyal medyayı ve internet ortamını markalarına zarar verecek bir alan olarak
görmüşler ve bu ortama girmekte biraz çekinceli davranmışlardır. Fakat çağa ayak uydurmak ve online
müşterilerini yakalamak için en sonunda sosyal medyaya dahil olmak zorunda kalmışlardır. Bu araştırmada Gucci
ve Vakko’nun Facebook ve Twitter kullanımları incelenmiştir. Gucci yeni medya uygulamalarına erken adapte
olması ile bilinmektedir. Vakko ise Türkiye’de lüks marka deyince akla gelen ilk isimdir. Bu iki markanın sosyal
medyada lüks marka iletişimlerini nasıl gerçekleştirdikleri sorusu bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Lüks Marka, Sosyal Medya Kullanımı, Facebook, Twitter, Lüks Marka İletişimi
Abstract: Although, it has been nearly twenty years since the internet took place in our lives, for some of us, it
has taken some time to adopt this new media. For a long time, luxury brands have considered social media and
internet as a dangerous place because they supposed that it is risky for their brand’s exlusiveness, so they were
reluctant to adopt it. However, they had to get involved in the social media applications ultimately to get up to date
and reach online customers. In this research Gucci and Vakko’s using of social media tools were investigated.
Gucci is known as an early adopter of new media practices and Vakko is the first brand which comes to people’s
mind if we mentioned about luxury brands in Turkey. The question of how these two brands realized their luxury
brand communication with social media tools is the main purpose of this research.
Giriş
Günümüzde kitle üretimlerinin artması ve tüketim
kültürünün
yayılması
gündelik
hayatın
belirlenmesinde tüketimi daha üst bir düzeye
taşımıştır. Artık kitleler tükettikleri ürünlerle ya da
şeylerle var olur hale gelmişlerdir. Ne tükettiğinin ne
olduğu ifade ettiği bir dünya düzeninde tüketiciler de
sadece gereksinimlerini karşılamaktan ziyade
tüketimin yarattığı ekonomik kazanımlarla, lüks
marka satın alma eğilimi göstermeye başlamışlardır.
Bu nedenle, tüketim ürünlerine olan talep kolayda
ürünler ve beğenmeli ürünlerden lüks ürünlere doğru
kaymaktadır. Temel ihtiyacı aşacak biçimde yapılan
her türlü fazladan harcama lükstür. Açıkçası bu
kavram, temel ihtiyacın ne olduğu bilindiğinde ilkin
somut bir içeriğe kavuşan göreceli bir kavramdır
(Sombart, 1998: 88). Lüksün bugün pek çok tanımı
bulunmakla birlikte, kesin bir tanımı tam olarak
yapılmamaktadır. Lüks markalar, fizyolojik ya da
ekonomik bir yarar sağlamaktan ziyade, sosyal
statüyü yükseltmede bir araç olarak görülürler ve bu
bakış açısıyla tüketilirler (Tığlı ve Akyazgan, 2003:

23). Bu açıdan değerlendirildiğinde, diğer ürün
çeşitlerinde uygulanan pazarlama stratejilerinin lüks
ürünler için ne oranda uygulanabilir olduğu
tartışılmakta, yeni ve farklı uygulamaların neler
olabileceği araştırılmaktadır. Lüks marka sektörü
pazarlama ve satış arttırıcı stratejiler, müşterinin
tüketim alışkanlıkları ile tercih kriterleri ve marka
imajı yaratma açısından diğer sektörlerden farklılık
göstermektedir (Baumgarth vd. 2008: 3).
Lüks Pazar Büyüyor
1990’ların başından beri lüks pazarı benzeri
görülmemiş bir şekilde büyümektedir (Truong vd.
2008: 189).
Lüks pazarın büyümesinde önemli etkilerden birisi
olarak orta sınıfın gelir seviyesinin yükselmesi
gösteriliyor. Bu bağlamda lüks pazarının
büyümesinde ekonomik seviyesi yükselen orta
sınıfın lüks ürünleri talep etmesi etkili olmaktadır.
(Vigneron & Johnson, 1999, 2004’ten aktaran
Truong vd. 2008) bu büyümeyi iki ana faktöre
bağlıyor. Bu faktörler birçok Batı ülkesindeki
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ekonomik büyüme, Güney Doğu Asya uluslarının
serbest bırakılmış ekonomik büyümesi ve verimlilik
ve kalite yönetimi ile sayısı artan yeni lüks ürünlerdir
(Silverstein & Fiske, 2003’den akt: Truong vd. 2008
).
Bu durum dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artış
göstermektedir. Boston Consulting Group (BCG)
tarafından hazırlanan “Lüksün Yeni Dünyası”
raporuna göre küresel lüks tüketim pazarı 2011
yılında 1.4 Trilyon Dolara ulaşmıştır. Dünya
Gazetesi’nde yer alan “Lüks Tüketimi Tırmanıyor”
başlıklı (2012) habere göre BCG İstanbul Yönetici
Ortağı Burak Tansan Türkiye’de de benzer bir
gelişim olduğunu ifade etmekte. Lüks tüketimin
Türkiye’de de tırmanışta olduğunu belirten Tansan,
Türkiye lüks pazarının bütün kategorileri dahil
edildiğinde Türkiye’de 20 Milyar civarında bir
tüketimin olduğunu, bunun da GSMH’nın %1.5’i
oranında olduğunu belirtmektedir.
Farklı ekonomik düzeylere sahip olmalarına rağmen
dünya genelinde özellikle son yirmi yıl içinde birçok
ülkede lüks marka talebinin yüksek olduğu
gözlemlenmektedir (K.P. Wiedmann vd. aktaran
Baumgarth vd. 2008: 3). Yapılan bir araştırmaya
göre dünya lüks pazarından %24’lük payı Amerika
ve Japonya alırken, %21 Avrupa, %15 ise Çin alıyor.
Daha sonra sırasıyla Rusya (%6), Orta Doğu (%5),
Kore (%3) ve Hindistan (%1) gelmektedir (Lynch
2007’den aktaran Baumgarth vd. 2008:3).
Araştırmada gelecek dönemlerde pazar payı
dağılımlarında fark edilir değişiklikler olacağı ve en
önemli payı gelişmekte olan ülkelerin alacağı
söylenmektedir.
Kapferer’a göre dünya lüks pazarının büyümesinde:






1

Gelir seviyesi yüksek insan sayısının giderek
artması,
Lüksün demokratikleşmesi,
Lüksün duygulara ve sosyal statüye hitap
etmesi,
Lüksün aşk, güç, zevk, gurur ve sosyal statü gibi
yoğun duygular hissettirmesi,
İnsanların lüksü sevmesi önemli rol
oynamaktadır (Kapferer, 2010).

http://www.abramsresearch.com/static/guideswhitepapers/ARSM_Guide_Lux.pdf (Erişim Tarihi:15.08.2012).

Sosyal Medya ve Lüks Markalar
Lüks markalar her ne kadar sosyal medyanın
imkanlarından faydalanmak için harekete geçmiş
olsalarda sosyal medya lüks markalar için hala
keşfedilmemiş bir alandır. Bu değişime adapte
olmayı başaranlar ilerde büyük bir avantaja sahip
olacaklardır. Geçmişte lüks marka iletişimi
televizyon ve direk pazarlama gibi geleneksel medya
araçları tarafından kontrol edilirdi.1 İzleyicilerin
yorumuna açık olmayan bu mecra sosyal medya ile
kırılmış durumda. Sosyal medya artık sadece lüks
alıcılarının değil, lüks tüketmeyenlerinde marka
üzerinde bir etki oluşturmasına fırsat yarattı. Bu
durumda markalar sosyal medyada imajlarını
korumak için kendi orjinal sayfalarını açmak
durumunda kalmışlardır. Eğer markalar kendi orjinal
sayfalarını yönetmezler ise, onların adına başkaları
bu alanları yaratmaktadır ve markalar adına iletişim
kurmaktadır. Lüks markalar bu sebeple orjinal
sayfalarını yaratmalı ve online ortamda gerçekten
var olduklarını tüketiciye hissettirmelidir.
Son yıllarda lüks markaların sosyal medyaya adapte
olması yavaş da olsa gerçekleşmeye başlamıştır.
Ama bu adaptasyon süreci biraz geç kalmıştır.
Örneğin dünyada ve İtalya’da oldukça saygı duyulan
Prada 2007 yılına kadar bir web siteye sahip değildir.
Oysa ki bir web siteye sahip olmak siber ortamda
gerçek bir var oluş için küçük bir adımdır. Eğer
internet ortamına adapte olmak isteniyorsa mobil
teknoloji ve dijital ürünler gibi diğer kanallarda
kullanılmalıdır (Okonkwo, 2010: 4). Bu süreç sadece
dijital ortama geçişi sağlamakla da bitmemektedir.
Bu noktada markanın nasıl yönetileceği ve markayı
kimin yöneteceği önem kazanmaktadır. Ayrıca
sosyal medyada bu markalar hakkında ne söyleniyor,
ne sıklıkla söyleniyor ve en önemlisi de hangi
ortamda söyleniyor önemli olmaktadır. Bu tip veriler
marka yöneticisine markanın sosyal medyadaki
görünürlüğü hakkıda bilgi verir (Reyneke, 2011: 32).
Sosyal medyada varlık sürdürmek de oldukça zorlu
bir iştir. Facebook ve Twitter gibi sitelerde vakit
geçirip yorumlara cevap vermek ve sayfayı güncel
tutmak gerekmektedir. İnternet ve dijital
teknolojilerden yararlanmanın önemini çoğu lüks
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marka geç anlamıştır. Sosyal medyada başarılı bir
performans sergileyen rakiplerinden dolayı online
olma zorunluluğu hisseden pek çok lüks marka
internet ve dijital teknolojileri başlangıçta sadece
web sayfa ve flash animasyondan ibaret görselerde
bu algı rakiplerinin sosyal medyadaki başarısı ile
yıkılmıştır.
Lüks Markaların İnternet Endişesi
Sosyal medyanın oldukça geniş ve kontrol edilmesi
zor bir alan olarak markaların karşısına çıkması
markayı yönetmede marka yöneticilerini endişeye
düşürmüştür. Sosyal medyanın herkese açık ve
bayağı bir ortam olduğu düşüncesi lüks markaları bu
alanda faaliyet göstermek istmemesine sebep
olmuştur. Fakat bu görüşe karşı olanlar da vardır.
marka yöneticileri tarafından yapılan en büyük
yanlış anlamanın internetin lüks pazar olmadığı
anlayışıdır (Balwani 2009’dan aktaran Reyneke,
2011: 55). “Gerçek şu ki insanlar çevrimiçi olarak
çok para harcıyor ve internette lüks markalarda bir
varlık inşa etmelidir. Fakat birçoğu markalarının
ününe zarar geleceği korkusuna sahiptir. Birçok
marka sosyal medyada müşterilerle başarılı ilişkiler
kurdu. Örneğin Gucci, Facebookta mühteşem bir
takip inşaa etti” (Balwani 2009’dan aktaran
Reyneke, 2011: 56 ).

markaların çevrimiçi ve çevrimdışı durumlarını
etkiledi. Lüks markalar için bu noktada ortaya çıkan
zorluk, lüks tüketicilerini alışveriş sitelerinin
ötesinde nerede ve nasıl online olarak buluruz?,
Onları nasıl bölümleriz?, Onların tutum ve
davranışlarını nasıl değerlendiririz?, Onların
varlığını online olarak nasıl izleriz? Sorularının
cevapları uygun pazarlama ve satış stratejilerinin
geliştirilmesinde önem kazandı. Bir önemli sorun ise
e-butiklerde ne satılacağı ve nasıl satılacağı oldu.
Tüm ürünler e-butikte sergilenecek miydi? Eğer
sergilenecekse fiyatları yer alacak mıydı?
“Lüks markanın müşterileriyle olan biricik ilişkisi
internet ortamına taşınırsa, o ortamda kontrol
tamamen müşteride olacaktır ve müşterilerde saygı
görmek istemektedir. O zaman bu durum markada
endişe ve dirence, müşteri kısmında da şaşkınlık,
kafa karışıklığı ve hayal kırıklığına yol açabilir. Bu
son on yılda lüksün internetteki durumu ve neden
bazı markaların web ortamına geçmekte yavaş
hareket ettiklerini, neden Chanel ve Hermes gibi
markaların e-ticaret olayına direnmeye devam
ettiklerini gayet iyi açıklıyor. Çünkü bu durum
müşterileri, şu an online ortamda almış başını giden
sahte lüx ürün satıcılarının merhametine bırakıyor”
(Okonkwo, 2009: 303-304).
Yöntem

Lüks markaların sosyal medya ya adapte
olmalarında
karşılaştıkları
zorlukları
Uche
Okonkwo (2010:20-25) şu şekilde belirtilmiştir:
Lüks markaların online ortama karşı olan
çekincelerinin ana sebebi olarak kurumların
değişime kapalı olan yapıları gösterilmiştir. Lüksün
bu katı yönetiminden esnek ve açık olan kurum
yönetimine geçmesi sosyal medyaya adaptasyonda
önemli bir zorluk olmuştur. İnternette aktif hale
gelmenin bir diğer zorluğu ise bu alanda yapılacak
yeniliklerin bir maliyeti olması ve web uzmanlarının
görevlendirilmesinin gerekliliği olmuştur. Fakat web
uzmanları genelde teknik anlamda yetkin
olduklarından marka ile ilgili stratejik kararlar
almada bu durum sorun teşkil etmektedir.
Lüks markayı internette konumlandırmakta bir diğer
sorundur. Web site dizaynı da markayı yansıtır bir
şekilde olmalıdır. Birçok lüks marka zengin
müşterilerin alışveriş yapmak için internetten bilgi
aldığını farkedene kadar internete adapte olmaya
gönülsüzdü. İnternet, dünya çapında lüks alıcılarının
tutum, davranış ve ilgilerini değiştirdi. Tüketicilerin
değişen davranışları birbirlerini, sonradan da lüks

Bu çalışmayla amaçlanan günümüzde giderek önem
kazanan sosyal medya araçlarının lüks markalar
tarafından nasıl kullanıldığını analiz etmektir. Bu
amaçla küresel anlamda dağıtım ve iletişim
çalışmalarıyla öne çıkan Gucci ve Vakko
markalarının Facebook ve Twitter kullanımları
incelenmiştir. Niteliksel içerik analizi yönteminin
kullanıldığı araştırmada bir yerel bir de yabancı lüks
markanın sosyal medyada gerçekleştirdikleri
iletişim faaliyetleri gözlemlenmiştir. Bir hafta
boyunca (25-31.08.2012) incelenen Facebook ve
Twitter kullanımlarında şu sorulara yanıt aranmıştır?







İncelenen markalar kurumsal görsel kimliklerini
Twitter ve Facebook profillerine nasıl
taşımaktadırlar?
İncelenen markalar kaç kişi tarafından takip
edilmektedir; takipçi profili nasıldır?
İncelenen markalar Twitter’da kaç kişiyi takip
etmektedir; takip ettiği kullanıcıların profili
nasıldır?
İncelenen markaların Twitter ve Facebook’ta
içerik paylaşma sıklığı nedir?
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İncelenen markalar Twitter ve Facebook
hesaplarını hangi mesaj içeriklerini iletmek
amacıyla kullanmaktadır? Mesaj içerikleri ise,
Ürünler ve koleksiyonlar hakkında bilgiler ve
görseller
Reklamlar ve kampanyaları hakkında bilgiler
Ünlüler ve tanıklıkları

Özel uygulamalar
incelenmiştir.

şeklinde

dört

çalışmışlardır. Bunu da seçkinlik, nadirlik ve köklü
olma vurguları ile gerçekleştirmişlerdir.
Her iki markanında takipçileri
bakıldığında sonuçlar şu şekildedir.

Tablo1: Markaların Takipçi Sayısı

bölümde

Bulgular
Facebok
Markalar Facebook ortamında kurumsal görsel
kimliklerini belirli kıstaslar içinde de olsa
yansıtmaya çalışmışlardır. Kimliğin profile
yansıması logo, kurumsal renkler ve ilgili görseller
şeklinde görülmektedir. Bu noktada Gucci kapak
fotoğrafını Eylül 2012’de satışa sunduğu parfümü
Gucci Premier’in yeni yüzü olan Blake Lively’i ürün
ile birlikte kullanmıştır. Kampanya süresi boyunca
kapak fotoğrafı değişmemiştir. Ancak ürünün
tanıtımının sona ermesi ile birlikte yeni bir ürün
tanıtımına geçilmiştir. Yani Gucci bir kampanya
yürüttüğü esnada bunu Facebook ortamını
kullanarak canlı tutmakta ve daha fazla kişiye
ulaştırmaya çalışmaktadır.
Vakko kurumsal kimliğini Facebook’ta yansıtırken
web sitesinde kullandığı yüzü kapak fotoğrafı olarak
kullanmıştır. Böylece bir devamlılık yaratmıştır. Bu
fotoğraf web sayfasındakinin aynısıdır. Her iki
markada kapak fotoğrafının altında kurumun kendisi
hakkında mesajlara yer vermişlerdir. Vakko
kurumsal kimliğini Facebook’ta kurarken oldukça
detaylı geçmiş bilgisine yer vermiştir. Markanın
kurulduğu ilk tarihe 1936 yılına kadar sayfalar
oluşturmuş, bu sayfalarda her yıl gerçekleşen önemli
olaylara yer vermiştir. Böylece Vakko markasının
öyküsünü Facebook sayfasına taşımıştır. Gucci’nin
sayfaları 2008 tarihinde ilk sayfasını açtığı tarihte
kadar gitmektedir. Fakat Gucci köklü bir marka
olduğu vurgusunu yapmak için 1921 tarihinde
kurulduğunu vurgulayan bir sayfa oluşturmuştur.
Kurumsal kimliğe yönelik bir başka bilgide
markaların hakkında sayfasında yer almaktadır.
Kurumsal kimliğin desteklendiği bu kısımda her iki
markada köklü ve lüks olduklarını vurgulayan
ifadelere yer vermişlerdir. Yani bir anlamda lüks
imajlarını koruma ihtiyacı duymuşlardır. Genel
anlamda markalar lüks marka iletişimini sürdürmeye

açısından

Marka

Takipçi

Gucci
Vakko

9.025.933
57.818

Hakkında
Konuşuyor
176.952
821

Bu sonuçlara bakıldığında Gucci’nin Vakko’ya
oranla takipçi sayısının oldukça fazla olduğu
görülmektedir. Markaların takipçi kitlesi oldukça
çeşitlilik göstermektedir. Özellikle Gucci’nin
Vakko’ya oranla çok daha çeşitli takipçi profili
vardır. Gucci tarafından yayınlanan ürünlere ya da
kampanyalara yorumlar yapılmaktadır. Kullanıcılar
arasında gerçekleşen bu iletişimde sayfayı yöneten
kişi herhangi bir müdahale de bulunmamaktadır.
Çünkü genelde soru sorulmaktan ziyade takipçiler
etkinlik ya da ürünle ilgili düşüncelerini dile
getirmektedir.
Sayfa uluslararasıdır ve pek çok dil kullanılmaktadır.
Görüşler genelde beğeni ve övgü şeklindedir. Beri
tarafan hoşanmadığını dile getiren yorumlarda
sayfadan silinmemiştir. Vakko sayfasında Gucci’ye
oranla çok daha az yoruma yer verilmiştir.
Gucci’den farklı olarak sayfanın yöneticisi sorulan
sorulara yanıt vermektedir.
Markaların içerik paylaşma sıklığına gelindiğinde
Gucci bu noktada Vakko’da daha aktif durumdadır.
Gucci neredeyse hergün bir içerik paylaşmaktayken,
Vakko incelenen süre boyunca sadece üç içerik
paylaşmıştır.
Facebook ve Twitter sayfasındaki mesaj içerikleri
gözlemlendiğinde, yer alan dört kategoride
toplayabiliriz. Bunlar;





Ürünler ve koleksiyonlar hakkında bilgiler ve
görseller
Reklamlar ve kampanyaları hakkında bilgiler
Ünlüler ve tanıklıkları
Özel uygulamalar şeklinde sıralanabilir.

İçerik paylaşımları açısından Facebook ve Twitter
sayfaları benzerlik göstermektedir. Facebook’ta
yürütülen
bir
kampanya
Twitter’dan
da
desteklenmiştir. İki sosyal medya ortamında da
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paylaşılan içerikler birbiri ile örtüşmektedir.
İçeriklerin detayına aşağıda yer verilmiştir.
Twitter

Vakko’yu takip eden kullanıcılar ise Asya ve Avrupa
kıtalarında yoğun olarak görülmesinin yanı sıra,
Amerika, Okyanusya ve Afrika kıtalarında da
takipçileri bulunmaktadır. (bakınız Resim 4).

Twitter’da İletişim Çevresi
Bu başlıkta markaların Twitter’da takip ettiği
kullanıcıların sayısı ve markayı takip eden
kullanıcıların sayısı hakkındaki bulgulara yer
verilmiştir. Aşağıdaki tablolarda 31 Ağustos 2012
tarihinde ulaşılan takipçi ve takip edilen kullanıcı
sayılarına yer verilmiştir.
Marka

Takipçi Sayısı

Gucci
Vakko

453,983
3,112

Tablo2: Markaların Takipçi Sayısı
Marka
Gucci
Vakko

Takip Ettiği Kullanıcı
Sayısı
271
8

Tablo 3: Markaların Takip Ettiği Kullanıcı Sayısı
Tablo 2’ye bakıldığında Gucci markası 453,983
kullanıcı tarafından takip edilirken, Vakko markası
3,112 kullanıcı tarafında takip edilmektedir.
Mapmyfollower2 sitesinden alınan bilgilere göre
Gucci’yi takip eden kullanıcıların ağırlıklı olarak
Avrupa ve Amerika kıtalarında olmasının yanı sıra
Afrika, Okyanusya, ve Asya kıtalarında da
takipçileri bulunmaktadır (bakınız Resim 3).

Resim 3: Gucci Takipçi Lokasyonu

2

Resim 4: Vakko Takipçi Lokasyonu
Tablo 3’den de anlaşılacağı gibi Gucci 271
kullanıcıyı takip ederken, Vakko 8 kullanıcıyı takip
etmektedir. Takip edilen kullanıcılara ilişkin ayrıntılı
bir çalışma bu araştırmanın kapsamı dışındadır.
Genel olarak değerlendirildiğinde her iki markanın
da takip ettiği kullanıcılar arasında benzerlikler
olduğu gibi bazı farklılıklarda bulunmaktadır.
Gucci’nin takip ettiği kullanıcılar arasında
modacılar, çeşitli tasarım ve moda dergileri, ünlüler,
çeşitli yardım kuruluşları yer almaktadır. Vakko’nun
takip ettiği kullanıcılar değerlendirildiğinde ise
radyo kanalı, çeşitli tasarım ve moda dergileri yer
almaktadır. Gucci ve Vakko markaları, çeşitli
tasarım ve moda dergilerinin takibi bakımından
benzeşirken, ünlüler, çeşitli yardım kuruluşları,
modacıların takibi bakımından farklılaşmaktadır.
Twitter’da İçerik Paylaşma Sıklığı
Bu konu başlığı altında markaların belirlenen zaman
dilimi arasındaki içerik paylaşım sıklığı hashtagler
hariç tutulmak koşuluyla incelenecektir. Gucci’nin
nerdeyse her gün en az bir tweet yazarak
takipçileriyle paylaştığı gözlemlenirken, Vakko’nun
belirlenen günler arasında sadece bir tweet paylaştığı
belirlenmiştir. Aşağıdaki tablolarda markaların
paylaştığı toplam tweet sayısıyla söz konusu tarihler
arasında paylaşılan toplam tweet sayısı yer
almaktadır.

http://www.mapmyfollowers.com/followers.php
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Marka

Toplam Tweet Sayısı

Gucci
1,744
Vakko
252
Tablo4: Markaların Toplam Tweet Sayıları

Marka

25 - 31 Ağustos 2012 Tarihleri
Arasındaki Toplam Tweet
Sayısı

Gucci

10

Resim 5

Resim 6

Resim 7

Resim 8

Vakko
1
Tablo 5: Markaların 25 – 31 Ağustos Tarihleri
Arasındaki Toplam Tweet Sayısı
Yukarıdaki iki tablodan da anlaşılacağı gibi
Gucci’nin toplam tweet sayısı 1,744 iken Vakko’nun
252’dir.
Söz konusu tarihler arasında ise Gucci’nin toplam 10
tweet paylaştığı görülürken, Vakko’nun sadece 1
tweet paylaştığı belirlenmiştir. Paylaşılan tweet
sayıları her ne kadar markaların takipçileri ile
aralarında olan iletişimin aktifliğini gösteren bir
ölçüt olsa da fazla tweet aşımları takipçiler ile marka
arasındaki
iletişimi
olumsuz
yönde
de
etkileyebilmektedir. Söz konusu tarihler arasında ki
markaların tweet paylaşımları değerlendirildiğinde,
Gucci’nin nerdeyse her gün bir tweet paylaşarak
Twitter’ı aktif bir şekilde kullandığı görülürken,
Vakko’nun sadece bir tweet paylaşarak Twitter’ı
Gucci
kadar
aktif
kullanamadığı
gözlemlenebilmektedir. Genel anlamda söz konusu
markaların Twitter’da ne kadar aktif olduklarına dair
ayrıntılı bir çalışma bu araştırmanın kapsamı
dışındadır.

Vakko markasının söz konusu tarihler arasındaki
mesaj içeriğine baktığımızda ise özel bir günün
kutlaması dışında hiçbir paylaşımda bulunmamıştır
(bakınız Resim 9).
Belirlenen analiz tarihleri arasında iki markanın da
mesaj
içerikleri
karşılaştırıldığında
Gucci
ürünlerinin tanıtımı ve markanın reklamı konusunda
içerik paylaşımlarında bulunmuş olmasına rağmen
Vakko aynı stratejiyi izlememiştir.

Twitter’da Mesaj İçerikleri
Gucci markasının mesaj içerikleri incelendiğinde,
ürünler ve koleksiyonlar hakkında görseller ve
bilgiler, ünlü kişiler, özel günler ve reklamlar yer
almaktadır. Aşağıdaki görsellerde (Resim 5) yeni bir
ürün tanıtılırken, (Resim 6) ünlülerin çekiciliklerine
yer verilirken, (Resim 7) özel bir güne yer verilirken
(Resim 8) reklamını yaparken kullanılmıştır.

Resim 9
Sonuç ve Öneriler
Lüks marka olarak kabul edilen Gucci ve Vakko’nun
sosyal medya kullanımlarına ilişkin yapılan
incelemede Facebook ve Twitter sayfaları
gözlemlenmiştir. Çalışma sonunda varılan sonuçlara
göre
lüks
markalar
marka
iletişimlerini
gerçekleştirirken, lükslük algısını ön planda tutarak
bu iletişimi gerçekleştirmektedirler. Bu algıyı da
seçkinlik, nadirlik ve üst sınıfa ait olma vurgusunu
yaparak
sağlamaktadırlar.
Kampanyaların
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bazılarında ünlü kullanımı ile seçkinlik algısı
desteklenmeye çalışılmıştır. Gucci ve Vakko
markaları birbirleri ile kıyaslanacak olursa
Vakko’nun sosyal medya iletişiminde biraz geri
kaldığı görülmektedir. İçerik paylaşımındaki
seyreklik sayfayı takip eden ve hakkında konuşan
insan sayısını da azaltmıştır. Sonuçta sosyal medya
da takipçilerin marka hakkında ne söylediği, marka
hakkında diğer takipçilerle ne konuştuğu önem
kazanmaktadır. Takipçiler arasında bir gündem
yaratmak ve marka hakkında konuşmalarını
sağlamak açısından içerik paylaşım sıklığı
önemlidir. Aksi taktirde ilgi kaybına yol açabilir.
Gucci her iki sosyal medya aracında da
kampanyalarını canlı tutmakta ve başarılı bir sosyal
medya yönetimi gerçekleştirmektedir. Takipçi ve
hakkında konuşan sayısının çokluğundan bu başarı
anlaşılmaktadır.
Sosyal medyada aktif olmak markaların potansiyel
tüketicilerini de yönetmesinde etkili olmuştur.
Gucci’nin dünya çapında 9 milyon takipçisi olsa da
9 milyon tüketicisi yoktur. Nadirlik algısını
koruyarak yeni tüketiciler yaratmak lüks markaların
başlıca çabasıdır. Sosyal medya ortamı da bu çabaya
katkı sağlar bir durumdadır.

[2] Cailleux H., Mignot C., Kapferer J.N.
(2009). Is CRM for Luxury Brands?.
Journal of Brand Management. 16(5-6),
406-412.
[3] Okonkwo U. (2009). The Luxury Brand
Strategy Challenge. Journal of Brand
Management. 16, 287-289.
[4] Okonkwo U. (2010). Luxury Online.
England: Palgrave Macmillan.
[5] Sombart W. (1998). Aşk Lüks ve
Kapitalizm. (Çev: Necati Aça). Ankara:
Bilim ve Sanat Yayınları.
[6] Tığlı, M. & Akyazgan, M. (2003). Özellikli
(Lüks) Tüketim Ürünlerinde Enderlik
Prensibi ve Bir Uygulama. Kocaeli
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, (5), 2003/1, 21‐37.

[7] Trung Y., Simmons G., McColl R., Kitchen
P. (2008). Status and Conspicuousness –
Are They Related? Strategic Marketing
Implications for Luxury Brands. Journal of
Strategic Marketing, 16(3) 189-203.
İnternet Kaynakları

Sosyal medya ortamında markaya zarar verecek bir
iletişim görülmemiştir. Bu iki mecrada yapılan
inceleme genişletilerek tüm sosyal medyayı
kapsayan bir araştırma yapılması lüks marka
iletişiminin geleceği açısından faydalı olabilir.
Gucci’nin gerçekleştirdiği başarılı iletişim lüks
markaların sosyal medyayı kullanmalarının başarılı
sonuçlar doğurabileceğine bir örnektir. Bu nokta da
Vakko’nun da daha aktif bir yapısı ona başarı
kazandıracaktır.
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Özet: Geniş ölçekli dağıtık sistemler için enerji verimli protokoller ve hizmetler tasarlanırken ölçeklenebilirlik,
güvenilirlik, hata toleransı ve güvenlik gibi önemli klasik performans ölçütleri dikkate alınmalıdır. Bu ölçütler göz
önünde bulundurularak, sık öğe kümesi bulma problemi, çeşitli alanlarda geniş uygulanabilirliğinin de olması
sebebiyle ele alınmıştır. Peersim simülatörü üzerinde, yapılandırılmamış görevdeş ağlarda sık öğeleri bulmak için
geliştirilmiş dağıtık bir protokol olan ProFID protokolü için, bir simülasyon modeli geliştirilmiştir. Böylece,
protokol ve ağ parametrelerinin etkilerini analiz edebilme olanağı sağlayan bir protokol araç takımı
oluşturulmuştur. Bu bildiride, ProFID ve benzeri protokoller için geliştirilmiş simülatör aracımız tanıtılmakta ve
kullanım özellikleri örneklerle anlatılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Dağıtık Sistemler, Görevdeş Ağlar, Epidemik, Kümeleme, Popüler Öğeler
Abstract: For large-scale distributed systems, designing energy efficient protocols and services has become
significant while considering conventional performance criteria like scalability, reliability, fault-tolerance and
security. Due to its extensive applicability in diverse areas, we consider frequent item set discovery problem in
this context. A simulation model is developed for ProFID protocol, which is a distributed protocol developed to
find frequent item set discovery in unstructured networks on Peersim. Thus, a protocol toolkit that provides the
analysis of the effects of the protocol and network parameters is constituted. In this study, our simulator tool
developed for ProFID and similar protocols is introduced and utilization features are explained through examples.

Giriş
Görevdeş ağ uygulamalarının birçoğunda, sistem
içinde bulunan düğümlerdeki veri erişim sıklığı, öğe
sıklığı, sorgu ve olay sayısı gibi ayrıntılı sistem
bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Dağıtık bir sistemde sık bulunan öğelerin tespit
edilmesi problemi sistemdeki ayrıntılı bilginin
hesaplanmasını
gerektirmektedir.
Sistemdeki
öğeleri, sık öğeler olarak değerlendirebilmek için
belirli bir eşik değerin üstünde bulunmaları koşulu
göz önünde bulundurulmuştur.

Günümüzdeki görevdeş ağ uygulamalarında sık
bulunan öğelerin bilgisine olan ihtiyaç giderek
artmaktadır. Bu sebeple sık bulunan öğelerin verimli
bir şekilde belirlenmesi, görevdeş ağ uygulamaları
açışından önem taşımaktadır [1]. Bu bilgi, dağıtık
veri tabanı uygulamaları, önbellek yönetimi, veri
yineleme yöntemleri, algılayıcı ağlar ve güvenlik
mekanizmaları gibi çeşitli sistemlerde de
kullanılabilir. Sık öğeleri bulmanın farklı alanlardaki
uygulamalarda nasıl kullanıldığı Tablo 1. de
gösterilmiştir.

Bu çalışma, TÜBİTAK-KARİYER 104E064 ve TÜBİTAK-COST 109M761 projeleri kapsamında desteklenmiştir. MobiCom konferansının,
ACM S3 çalıştayında, 26 Ağustos 2012 de poster olarak sunulmuştur.
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Uygulama
Alanı
Veri tabanı
Algılayıcı
Ağlar
İnternet
Güvenliği
İnternet
Güvenliği
Görevdeş
Ağlar
Görevdeş
Ağlar

Uygulama
Ön bellek
yönetimi
Askeri
atakların
belirlenmesi
İnternet
solucanı
algılanması
DOS
ataklarının
belirlenmesi
Sık indirilen
dosyaların
belirlenmesi
Topoloji
eniyilemesi

Öğenin anlamı
Sorguda kullanılan
anahtar kelime
Sınırı geçmeye
çalışırken algılanan
asker
Benzer bayt
sıralaması
Paketin varış adresi
Ağ üzerinde
paylaşılan dosya
Bağlanılan eşin IP
adresi

Tablo 1. Sık Öğe Bulmanın Farklı Uygulamalardaki
Kullanımı
ProFID (Protocol for Frequent Item Set Discovery)
[2,3,4]
olarak
adlandırılan
protokol,
yapılandırılmamış görevdeş ağlarda sık bulunan
öğelerin tespiti için epidemik tabanlı yöntemi
kullanan tam dağıtık bir yöntemdir. Ortalama
yöntemin epidemik tabanlı yöntemle [5] birlikte sık
bulunan öğelerin belirlenmesinde kullanılması ve
pratik yakınsama yöntemi, ProFID in yenilikçi ve
yararlı özellikleri olarak gösterilebilir. Peersim [6]
üzerinde koşan ProFID simülatörü tarafından
kullanıcılara ağ boyutu, hangi sayıda deney
yapılacağı, topoloji tipinin seçilmesi, düğüm
giriş/çıkışının olup olmayacağı, ne kadar sayıda öğe
bulunduğu, hangi öğe frekans dağılımının
kullanılacağı, öğelerin düğümlere hangi dağılıma
göre yapılacağı gibi seçenekler sunulmaktadır.

Son olarak, eğer kullanıcı parametreleri arayüzden
seçmek yerine kendi yapılandırma dosyasını sisteme
girdi olarak vermek isterse, simülasyona dosya
seçerek başla seçeneğini işaretleyerek analizlere
başlayabilmektedir.
Ağ Parametreleri
Ara yüzü ağ ve protokol parametreleri olmak üzere
iki bölümde inceleyebiliriz.
Deney sayısı: Gerçekleştirilen deney sayısını
gösterir. Her bir deneyde aynı topoloji kullanılabilir
fakat düğümlerin ilk durumları farklılık gösterebilir.
Ağ boyutu: Ağda yer alan düğümlerin sayısıdır.
Topoloji türü: Seçilen topolojiyi gösterir. Ara
yüzde yer alan topoloji türleri şunlardır:
WireKout: Bu topolojide her bir eş (peer) diğer
eşler arasından bağlanmak için ‘k’ tane rastgele eş
seçer.
Erdos-Renyi: Her bir düğüm çifti arasındaki kenar
eşit olasılık ‘p’ ile diğer kenarlardan bağımsız bir
şekilde belirlenir.
Barabasi-Albert: Ölçek gerektirmeyen rastgele
ağlar oluşturmak için tercihli ek mekanizma
kullanan bir algoritmadır [7]. Her yeni düğüm ‘k’
tane düğüme belirli bir olasılıkla bağlanır. Bu
olasılık, var olan düğümlerin sahip olduğu bağlantı
sayısına orantılı bir şekildedir.

Barabasi-Albert, Erdos Renyi, WireKout ve WattsStrogatz arayüzde yer alan topoloji tipleridir; ama
kullanıcı istersen kendi kullanacağı topoloji bilgisini
içeren dosyayı da sisteme girdi olarak
verebilmektedir. Ayrıca ProFID, adaptif ProFID,
hiyerarşik ProFID ve Push-Sum algoritmaları için
protokol parametreleri girilerek çeşitli deneyler
yapılmasına olanak sağlanmıştır. Yakınsama sınırı,
epsilon değeri, çıkış yelpazesi (fan-out), maksimum
mesaj boyutu, eşik değeri ve delta ara yüzde bulunan
protokol parametreleridir. Simülasyon sırasında
kullanıcıya, takip etme kolaylığı sağlamak açısından
iz (takip) dosyası, başlangıç durum dosyası ve
komşuluk listesini içeren dosya oluşturma
seçenekleri sunulmuştur.

Şekil 1: Ağ Parametreleri Ekran Görüntüsü
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Watts & Strogatz: Bu model rastgele grafik üreten
bir model olup ürettiği grafikler küçük-dünya
özelliklerine sahip, kısa ortalama yol uzunluğu ve
yüksek kümeleme içermektedir. İki parametresi
bulunmaktadır. Beta yeniden bağlanması gereken bir
düğüm için olasılığı verirken, k ise ortalama değeri
vermektedir.
Yayılma (churn): Yao yayılma modeli [8]
kullanılarak farklı ağ boyutları için gerçekçi düğüm
giriş/çıkış
senaryoları
oluşturulup
sisteme
eklenmiştir.
Yayılma,
sistemdeki
düğümlerin
sistemde
bulunduklarında
aktif
(ON),
sistemden
ayrıldıklarında ise pasif (OFF) duruma geçmeleri
durumudur. ProFID analizlerinde yayılım etkisini
incelemek üzere kullanıcıların yayılım içer
seçeneğini kullanabilmelerine olanak sağlanmıştır.
Öğe sayısı: Ağda yer alan farklı öğe sayısıdır.
Öğe frekans dağılımı: Birörnek (Uniform) ve Zipf
olmak üzere araç takımında iki dağılım seçeneği
bulunmaktadır.
Birörnek: Öğe frekansları aralığa minimum ve
maksimum frekanslar olmak üzere düzgün bir
şekilde dağıtılır.
Zipf: Öğe frekansları aralığa Zipf dağılımı
kullanılarak ‘asimetri’ parametresine göre dağıtılır.
Öğelerin eşlere dağılımı: Birörnek ve güç-kanunu
olmak üzere iki farklı dağılım seçeneği
sunulmaktadır.
Birörnek: Öğeler eşlere eşit olarak dağıtılır.
Güç kanunu (Power-Law): Öğeler eşlere güçkanunu dağılımı kullanılarak dağıtım gücünü
simgeleyen ‘n’ parametresine göre dağıtılır.
Bağlantı kesilme olasılığı: Bir bağlantıda yer alan
her mesaj bu orana göre kaybolur.
Minimum gecikme: Herhangi bir komşu çifti
arasındaki bir mesaj göndermek için geçen minimum
gecikme süresidir.
Maksimum gecikme: Herhangi bir komşu çifti
arasındaki bir mesaj göndermek için geçen
maksimum gecikme süresidir.

Protokoller ve Protokol Parametreleri
Ara yüzün ikinci kısmı olan Protokol Parametreleri,
kullanıcıya farklı protokolleri farklı parametre
değerleri kullanarak analiz etme fırsatı vermektedir.
Ara yüzde yer alan protokolleri ProFID, uyarlanmış
ProFID, hiyerarşik ProFID ve Push-Sum olmak
üzere sıralayabiliriz.
ProFID
Yapılandırılmamış görevdeş ağlardaki sık öğeleri
tespit edebilmek için atomik ikili ortalama
fonksiyonu ile dedikodu-tabanlı yaklaşımı kullanır.
Tam dağıtık olan bu protokol, sadece yerel eş bilgisi
ve komşuluk bilgisini kullanmaktadır. Protokolün iki
önemli parçası, ikili ortalama fonksiyonun
dedikodu-tabanlı
kullanımı
ve
yakınsama
yönteminden oluşmaktadır.
Atomik ikili ortalama fonksiyonundaki temel fikir,
bir öğenin toplam kümesini (frekans) hesaplayarak
ortalama kümesini ağ boyutu ile birlikte tahmin
ederek, daha sonra bunların çarpılmasıdır. Bu dolaylı
hesaplamanın
nedeni
ortalama
kümeleme
fonksiyonunun tekrarlanan öğelere karşı duyarsız
olma özelliğidir. Tekrarlanan öğelere olan
duyarsızlık, iki eş eğer aynı işlemi birden fazla kez
yaparsa sonucun bundan etkilenmemesidir.
Atomik ikili ortalama, push-pull (itme-çekme)
dedikodu tekniğini kullanmaktadır. Bu teknik
kısaca, bir eşin ortalama başlatıp komşuları
arasından hedef eş seçerek push (itme) mesajını aynı
eşe göndermesidir. Hedef eş de ortalama
hesaplayarak sonucu pull (çekme) mesajıyla geri
yollar. Doğru bir şekilde geniş çaplı (global)
ortalama hesaplayabilmek için, iki eş aralarında
haberleşirken başka bir eş araya girememeli yani
ortalama işleminin atomik olması gerekmektedir.
Algoritmanın sonlanmasını sağlayan yakınsama
yöntemi ile de düğümler yerel durumlarındaki
değişimleri değerlendirerek diğer düğümlerden
bağımsız olarak yakınsama kararı alırlar.
Uyarlanmış ProFID
Ağın dinamikliğinden haberdar olması açısından
ProFID yeniden uyarlanmıştır. Bu amaçla, bir eşin
sistemden atomik ikili ortalama işlemi esnasında
ayrıldığı (veya başarısızlığa uğradığı) durumlar
incelendi.
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Bu durumlar:








Bir eş, itme mesajı gönderdikten sonra sistemi
terk ederse idare etmeyi gerektiren bir durum
oluşmamaktadır.
Bir eş, itme mesajı aldıktan sonra ya da çekme
mesajı göndermeden önce sistemden ayrıldığı
takdirde, durum güncelleştirilmez.
Bir eş, sistemi çekme mesajı gönderdikten sonra
terk
ederse,
yapılabilecek
bir
şey
kalmamaktadır. Çekme mesajı hedeflenen eşe
ulaşırsa dedikodu (gossiping) işlemi başarılı bir
şekilde tamamlanmıştır.
Bir eş, çekme mesajı aldıktan sonra sistemden
ayrılırsa, ayrılmadan önce durumunu günceller.

ProFID protokolünde eşler komşularının aktif/pasif
durum bilgisini haberleşmeden önce göz önünde
bulundurmamaktadır. Bu nedenle, ortalama işlemine
pasif durumdaki bir komşusuyla başlarsa cevap
almak için beklemesi gerekir ve zaman aşımı oluşur.
Bu durumda, eşin sadece beklemesi gerekir başka bir
işlem gerçekleştiremez. Bu sorunu çözmek için
ProFID e uyarlama yapılır ve bu uyarlamaya göre bir
eşin komşusunun durumunu kontrol etmesi sağlanır.
Komşusu aktif durumdaysa dedikodu hedefi olarak
seçer, aksi takdirde başka aktif durumda olan başka
bir eş seçer. Tüm komşuları pasif durumdaysa,
dedikodu mesajı göndermekte başarısız olur.
Hiyerarşik ProFID
Bu protokoldeki temel amaç, ağda bulunan
düğümlerin aktif veya pasif olarak belirlenmesini
dağıtık bir algoritma sayesinde sağlamak ve sadece
aktif olan düğümlerin bir üst düzeye taşınmasını
sağlamaktır. Böylece, mesajlaşma esnasındaki
haberleşme ek yükü azalacak ve enerji tasarrufu
sağlanacaktır.
Daha
ayrıntılı
bilgiye
[9]
referansından ulaşabilirsiniz.
Topolojideki aktif düğümlerin belirlenmesi için
Hakim
Küme
(Dominating
Set)
bulma
algoritmalarından biri olan dağıtık Greedy
algoritması [10] kullanılmıştır. Algoritma başlangıç
durumunda boş bir alt küme olan S ile başlamakta ve
S kümesine hakim küme elde edilme koşulu
sağlanıncaya kadar hakim küme elemanları
eklenmektedir.
Sonlandırma
koşulu
için
algoritmanın başarıyla doğrulanması gerekmektedir.
Algoritmanın çalışma süresinde düğümlerin mevcut
durumunu siyah, beyaz ve gri olarak gösteren düğüm

boyama yöntemi kullanılmaktadır. Hakim küme
içindeki düğümler siyah, siyah düğümlerin
komşuları gri, ziyaret edilmemiş (açıkta kalan)
düğümler beyaz renkle işaretlenmektedir. Her bir
turda üç adım bulunmaktadır. Her bir düğüm mesafe
(span) hesaplar. Mesafe, bir v düğümünün kendisi ve
doğrudan komşularını içeren beyaz düğümler
kümesidir. Her düğüm 2 atlama (hop) uzaklıktaki
komşularına mesafe ve id sini gönderir. Bir düğüm
hakim kümeye eğer mesafe değeri diğerlerinden
yüksekse (2 atlama uzaklıkta) eklenir.
Uyarlanmış Push-Sum
Push-Sum, itme tabanlı dedikodu tekniğini kullanan
bir protokoldür.
Eşler yerel durumlarını
komşularına gönderir ve çekme mesajının gelmesini
beklemez.
Uyarlanmış Push-Sum’daki temel değişiklik mesaj
aksaklıklarını önlemektir. Bir eş, mesajın bağlantı
veya düğüm hatası nedeniyle hedefe ulaşamamış
olduğunu algılarsa, mesajı kendine gönderir. Ayrıca
komşularının durumunu dikkate alarak yayılmanın
üstesinde de gelmektedir. Mesaj gönderilecek
komşunun pasif olduğu durumda uyarlanmış
ProFID’teki gibi başka bir hedef eş seçmek yerine
mesajı kendine gönderir. Protokolle ilgili ayrıntılı
bilgi için [11] no’lu referansı inceleyebilirsiniz.
Yakınsama sınırı (convergence limit / convLimit) ve
epsilon parametreleri algoritmadaki yakınsamanın
ve popüler öğe kümesi sonuçlarının belirlenmesinde
kullanılan yakınsama yöntemi (convergence rule)
parametreleridir. Yakınsama, kısaca belirli bir
zaman aralığına göre yakınsama sınırındaki
mesajlaşma devirlerinde benzer frekans değerlerinin
hesaplanmasıdır. Burada, benzer frekans hesaplama
birbirini takip eden devirlerdeki epsilon oranındaki
değişimde iki ortalama frekans kestirim değeri
almak anlamına gelmektedir.
Yakınsama sınırı: Bir eşin yakınsayabilmesi için
epsilon koşulunu yerine getirmesinde gerekli
birbirini takip eden devir sayısıdır.
Epsilon(ε): Yakınsama
kullanılan parametredir.

koşulunu

belirlemede
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Bir eş tarafından gönderilen mesaj sayısı:
Algoritmanın enerji verimliliğini ortaya koyan
ölçüttür.
Duyarlık/Geri çağırma (Precision/Recall): Gerçek
ve tahmini popüler öğelerin doğruluğunu doğru
pozitifler, yanlış pozitifler ve yanlış negatiflere bağlı
olarak ölçen parametrelerdir.
Bu ölçütlere ek olarak, eşler arası gönderilen ve
alınan toplam öğe sayısı, oluşan zaman aşımı sayısı
ve bağıl hata (relative error) bilgilerine de
ulaşılabilmektedir. Kullanıcı çıktı dosyasındaki bu
bilgileri kullanarak istediği analizleri kolaylıkla
grafiğe dönüştürebilir.
Bitiriş

Şekil 2: Protokol Parametreleri Ekran Görüntüsü
Çıkış yelpazesi (fan-out): Her bir turdaki mesaj
gönderilen eş sayısını gösteren parametredir.
Maksimum
mesaj
uzunluğu:
Bir
eşin
gönderebileceği maksimum uzunluktaki mesajdır.
Eşik değeri (threshold): Popüler öğeleri popüler
olmayanlardan ayırmaya yarayan değerdir.
Delta: Eşik değerin bir öğenin geniş çaplı (global)
ortalama değerine olan oranıdır.

Bu bildiride, geniş ölçekli görevdeş ağlarda popüler
öğeleri dağıtık ve epidemik tabanlı bir kümeleme
yöntemiyle belirleyen simülatör tanıtılmıştır.
Simülatörün iki temel ara yüzünü oluşturan ağ
parametreleri ve protokol parametreleri detaylı bir
şekilde incelenmiştir. Kullanıcılara farklı popüler
öğe bulma protokollerini kullanarak kendi
analizlerini yapma fırsatı sunulmuştur. Simülatör
genel kullanıma açıktır. Kaynak kodlarına [12] no’lu
referansta bulunan web sitesi aracılığıyla
ulaşılabilmektedir.
Kaynaklar

Takip dosyası: Simülasyon sırasındaki eşler arası
mesaj gönderme alma ve ortalama alma bilgilerini
içeren dosyadır.

[1] M. Li., W. C. Lee., ‘Identifying frequent items in
p2p systems,’ in Distributed Computing Systems,
2008. ICDCS '08. The 28th International Conference
on, June 2008, pp. 36-44.

Başlangıç durum dosyası: Eşlerin başlangıç
durumlarını içeren dosyadır. Öğelerin yerel ve geniş
çaplı frekans değerlerini içerir.

[2] Cem, E., Ozkasap, O., ‘ProFID: Practical
Frequent Item Set Discovery in Peer-to-Peer
Networks’, ISCIS, London, September 2010.

Komşuluk (topoloji) dosyası: Eşler arası komşuluk
bilgisini içeren dosyadır. Topoloji tipine göre
farklılık gösterir.

[3] Cem, E., Demirkaya, E., Esiner, E., Ozaydın, O.,
Ozkasap, O., ‘Energy cost model for frequent item
set discovery in unstructured p2p networks’, in Proc.
of ISCIS, 2011.

Performans Ölçütleri
Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bir simülasyon
sonucunda oluşan çıktı (output) dosyasındaki
performans ölçütleri şunlardır:
Yakınsama süresi: Algoritmanın yakınsama hızını
gösterir.

[4] Cem, E., Ozkasap, O., ‘Görevdeş Ağlarda
Toplam
Kümeleme
Hesaplamaya
Dağıtık
Yaklaşım’, IEEE 19. Sinyal İşleme ve İletişim
Uygulamaları Kurultayı (SIU), Antalya, Nisan 2011.
[5] Jelasity, M., Montresor, A.,‘Epidemic-style
proactive aggregation in large overlay networks’, in
ICDCS., 2004, pp. 102-109.
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[6] Peersim simulator, http://peersim.sf.net
[7] Barabasi, A.L., Albert, R., ‘Emergence of scaling
in random networks’, Science (New York, N.Y.)
286(5439), 1999, pp 509-512.
[8] Yao, Z., Leonard, D., Wang, X., Loguinov, D.,
‘Modeling heterogeneous user churn and local
resilience of unstructured p2p networks’. In: ICNP
2006, pp. 32-41.
[9] Cem, E., Koc, T., Ozkasap, O., ‘Energy efficient
hierarchical epidemics in peer-to-peer systems,’
Energy Aware Computing (ICEAC), 2011, pp. 1-5.

[10] Jia, L., Rajaraman, R., Suel, T.,‘An efficient
distributed algorithm for constructing small
dominating sets’. Distrib. Comput., 2002, pp. 193205.
[11] Kempe, D., Dobra, A., and Gehrke, J., ‘Gossipbased computation of aggregate information’,
Proceedings of Symposium on Foundations of
Computer Science (FOCS), 2003, pp. 482–491.
[12]
https://sites.google.com/a/ku.edu.tr/emrahcem/projects/profid
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EĞİTİM
Hack, Hacker ve Siber Kültür
Rauf Dilsiz
Giriş
Teknolojinin hızla yaygınlaştığı günümüzde birçok
işlem İnternet üzerinden yapılabildiği gibi aynı
zamanda kurumlar ve kuruluşlar için de İnternet
siteleri bir yandan da prestij anlamını taşımaya
başlamıştır. Çoğu kurum ve kuruluş, İnternet
üzerinde kendi İnternet siteleri üzerinde yapılan
işlemlerde güvenliği ön plana çıkarmıştır. İnternet
üzerindeki kullanıcıların büyük çoğunluğu İnternet’i
iyi niyetli olarak kullansa da kötü niyetli
saldırganlarda (Hacker) daima İnternet üzerinden
saldırı (hack) üzerine çalışmaktadırlar. Bu
saldırıların bazılarında saldırganlar başarılı olsalar
da bazılarında İnternet sitelerinin almış olduğu
güvenlik önlemleriyle kullanıcılar korunmaktadır.
Saldırgan kelime anlamıyla Hacker olan kişiler
genelde fazla meraklı olan ve fazla bilgi elde etmek
isteyen kişilerden oluşur ve amaçları genellikle şahsi
bilgisayarlar veya kurum ve kuruluşlara ait
bilgisayar ve ağlara izinsiz giriş yapan kişidir. Ancak
belirtilen amaçtan farklı olarak bazı saldırganların
amacı, mesaj vermek ve kurumlara karşı
örgütlenerek protesto etme amacıyla saldırmaktır.
Toplumsal olayları protesto etmek için çalışan
saldırganlara Hacktivist’te denilmektedir. Beyaz
şapkalı saldırganlar bir sistemin zayıf noktalarını
bularak olası saldırılara karşı önlemler alan
kişilerdir. Siyah şapkalı saldırganlar ise aralarında en
tehlikeli olanlarıdır, amaçları tamamen zarar
vermektir ve bilgi hırsızlığı, sahtekarlık gibi suçları
işleyebilen saldırganlardır. Gri şapkalı saldırganlar
ise nadiren de olsa siyah şapkalı hacker olarak
saldırılar düzenlese de çoğu zaman yasal sınırlar
içerisinde bulunan saldırganlardır. Cracker olarak
adlandırılan kişilerin esas hedefi ise yok etme
hedeflidir. Üretmekten çok yok etme odaklıdır. Bir
de çaylak olarak nitelendirilebilecek bir grup vardır.
‘Script kiddie’ ve ‘lamer’ gibi isimlerle adlandırılan
bu kişiler ise Crackerların buldukları ve kullandıkları
yöntemleri kullanarak hedeflerine ilerlemeye
çalışırlar.

Hack ise saldırganların (Hacker) yapmış olduğu
saldırılara verilen addır. Genellikle saldırganlar
yapacakları saldırıları (hack) İnternet üzerinden uzak
ağ dediğimiz yöntemle gerçekleştirmeye çalışır.
Ayrıca bazı saldırganlar ise yerel ağ yöntemiyle
şirket ağı üzerinden sahip olduğu kaynakları da
kullanarak yerel ağ üzerindeki izinlerini zorlar ve
yerel ağa izinsiz erişim sağlamaya çalışır. Bir diğer
yöntem ise, fiziksel olarak yapılan saldırılardır.
Fiziksel saldırılar, şirketlerin bilgi işlem bölümüne
gizlice girerek yapılan saldırılara denir.
Saldırganlar genellikle bilgi toplamak için; ping,
whois gibi basit işlemleri kullanarak bu sorguların
içerisinde yer alan E-posta, İnternet sitesinin sunucu
tipi, IP’si gibi çeşitli bilgileri öğrenebilirler. Ayrıca
saldırganların kullandıkları bir diğer yöntemde port
taramadır. Port taramaları ile açık olan portların
üzerine giderek, burada karşılaştığı bir açıkla
saldırısını gerçekleştirebilir. Ayrıca bazı tarama
araçlarının da ücretsiz deneme sürümleriyle bazı
bilgileri elde etmek için çalışırlar.
İnternet’in yaygınlaşması ve küreselleşmesiyle
beraber iletişim, eğlence ve iş sektörünün de büyük
bir bölümü İnternet üzerinde faaliyet göstermektedir.
Siber kültür bu faaliyetlerin tamamının bilgisayar
ağları üzerinde faaliyet göstermesiyle beraber ortaya
çıkmış bir kültür şeklidir. Saldırganlar ve siber kültür
arasında da bir ilişki bulunmaktadır. Saldırganlar
siber kültürün bir parçası olarak da gösterilmektedir.
Siber kültür ilk ortaya çıktığı yıllar olan 1970’lerde
sadece Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik
Bölümü’nden genç öğrenciler, programcılar,
araştırmacılar ve akademisyenlerden oluşmaktaydı.
Hackerların alt kültüründe de siber kültür
bulunmaktadır ve siber kültürün manifestoları
arasında bilgisayar ağlarının aracılığıyla olan insan
etkileşimleri de bulunmaktaydı.
Etkinlikler, takipler, oyunlar, mekanlar ve diğer
uygulamaların da bulunduğu etkileşimler de bunun
içerisine girmektedir. Bloglar, sohbet ortamları,
sosyal ağlar, E-ticaret, İnternet üzerinde bulunan
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oyunlar da bu etkileşim içerisinde verilebilecek
örneklerden birkaçı olarak gösterilebilir.
Saldırganların esin kaynağı olan siber kültür ve onun
amacını barındıran içerikler esasında bize İnternet’in
varlığının iyi ve kötü yönleriyle gösterilmesini
sağlamaktadır.
Tıpkı
1960’ların
başında
kullanılmaya başlanan İnternet gibi o tarihlerde
yaygınlaşan siber kültür ve günümüze kadar
yaygınlaşarak gelmiş olan İnternet kullanımı,
İnternet üzerinde yapılan etkinlikler, alışverişler ve
yine İnternet üzerinde iyi niyetli insanlara karşı
yapılmakta olan saldırılar birbirinin bir parçası
olarak gelmiştir. Günümüzde saldırılar ile İnternet
birbirinden ayrılamadığından dolayı alınacak olan
güvenlik önlemleriyle saldırı ve saldırganlara karşı
önlemler alınmaktadır. Bu önlemler yazının başında
belirtilen beyaz şapkalılar tarafından yoğun olarak
güncellenip geliştirilse de siyah şapkalılar tarafından

da delinmeye çalışıldığından dolayı bir durma
noktası beklenmediği gibi, önlemler sürekli olarak
gelişerek devam edecektir.
Kaynaklar
[1]http://macek.czechian.net/defining_cyberculture.
htm#_edn11
[2]http://computer.howstuffworks.com/hacker.htm
[3]http://www.ibm.com/developerworks/library/scrack/
[4]http://technet.microsoft.com/enus/library/cc5059
28.aspx
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Internet’te Bireysel Güvenliği Nasıl Sağlarız?
Rauf Dilsiz
Giriş
Günümüzde kişilerin internette bilgilerinin koruması
ve bu bilgilere herhangi bir zarar gelmesinin
önlenmesi ilk bakışta kolay gibi gözükse de esasında
oldukça zor bir durumdur. Bilgileri korumak kredi
kartlarını kimseye göstermemek, şifreni kimseyle
paylaşmamaktan ibaret değildir. Bilgileri korumak
için doğru yazılımların kullanılması, internet
üzerinden yapılacak alışverişlerin güvenilir siteler
üzerinden yapılması kişinin güvenli bir şekilde
bilgilerini koruyarak, kendisine ve kişisel bilgilerine
zarar gelmesini önleyebilir.
İnternet üzerinde saldırganların kullandığı çeşitli
yollar vardır. Bunlardan bir tanesi bilgisayara
bulaştırılacak olan trojan veya bunun gibi yazılmış
kötü amaçlı yazılımlardır. Bu tehlikeden
korunmanın en hızlı ve verimli yolu antivirüs
programları veya casus yazılımlarını önleyici
(spyware) programları kullanmaktır. Eğer ortada bir
zayıflık yoksa virüs kendi kendine bulaşamaz.
Zayıflığı engellemenin yollarından bir tanesi de
güncellemelerin doğru şekilde yapıldığından emin
olmaktır. Güvenlik, zararların bir anda engellenerek
gelecekte yaşanabilecek sıkıntıları tamamen yok
etmesi anlamına gelmemektedir. Güvenliği
sağlamanın yollarından bir tanesi de süreç
aşamasında
zaman
zaman
yapılacak
güncellemelerden geçmektedir. Eğer bilgisayarınıza
zararlı bir program girerse; e-posta hesaplarınız,
banka şifreleriniz, diğer kişisel bilgilerinizin zarar
görebileceği gibi bilgisayarınızda ki değerli
belgeleriniz silinebilir, kopyalanabilir ve bilgisayar
üzerinde yaptığınız her şeyi kaydedebilir. Ayrıca
hard diskinizin içinde bulunan tüm verileri silebilir
ve diğer kötü amaçlı yazılımların yüklenmesine
sebep olabilir.
Saldırganların kullandığı bir diğer yöntemde internet
üzerinden kredi kartı hırsızlığıdır. Saldırganlar,
şahısların kredi kartı bilgilerini ele geçirmek için
phishing (oltalama) ve pharming (yemleme)
yöntemlerini kullanmaktadır. Phishing yönteminde;
saldırgan kişinin kullandığı bankanın, e-posta
hesabının ve bunun gibi bilgilerini girmesi gereken
web sitelerinin kopyalarını yaparak kişiye gönderir.
Kişi eğer bilgilerini girip devam ederse, bu kopya

sitelerin içinde bulunan kod parçacıklarıyla bunu
saldırgana yönlendirir ve saldırganın bu bilgileri
kullanarak kredi kartı numaralarını, şifreleri, hesap
numaralarını çalmasına olanak sağlar. Pharming
yöntemi ise daha farklı şekilde işlemektedir.
Pharming yönteminde; saldırgan DNS sunucusuna
girer ve sunucu cache’nde tutulan yasal adresi sahte
adrese yönlendirir veya kişinin bilgisayarına
gönderdiği trojanla kişinin ruhu bile duymadan
kişisel bilgilerini çalar. Pharming daha tehlikelidir
sebebi ise denetlenmesi çok daha zordur. 21 Ekim
2011 tarihinde yaşanan bir çete operasyonunda, çete
üyelerinin internette kurdukları bazı alışveriş
siteleriyle kişilerin kredi kartı bilgilerini çalarak
milyonlarca lira vurgun yaptığı ortaya çıkmıştır. Bu
saldırılara karşı alınacak belli başlı önlemler ise
şöyledir; bilgisayarınızın güncellemelerini mutlaka
yapmalı ve güncel bir antivirüs programı
kullanılmalıdır. Gelen e-postanın kimden geldiğine
emin olunmayan durumda bu e-posta ‘spam’ olarak
değerlendirilmelidir. Güvenli olmayan internet
siteleri üzerinden alışveriş gerçekleştirilmemeli,
kişisel bilgiler kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca
yapılacak alışverişlerde gerçek kredi kartlarını
kullanmak yerine sanal kredi kartlarını kullanılması
zararı engellemede fayda sağlar.
Saldırganların kullandığı yollardan biri de internet
bankacılığını kullanarak yapılan dolandırıcılık
yöntemleridir. İnternet bankacılığı kullanırken
dolandırmalar yine phishing ve pharming üzerinden
yapılmaktadır. Bankalar güvenlik önlemlerini son
derece üst düzeyde tutmaktadır. Ancak saldırganlar
da kendilerini her konuda geliştirmektedir. Mart
2011’de internet üzerinde ki hesabından 11 bin TL
çekildiğini fark eden çift bankaya açtıkları davayla
paralarını faiziyle beraber aldılar. Bu yaşanan olay
esasında bankanın güvenlik açığından faydalanarak
yapılmış olan dolandırıcılıktır. Kişi güvenilir
olmayan ağ üzerinden internet bankacılığı kullanırsa
saldırganın eline kişisel bilgilerinin geçmesine
olanak sağlayabilir. Bu yüzden güvenilmeyen ağ
üzerinden
kesinlikle
internet
bankacılığı
kullanılmamalı ve işlem yapılmamalıdır. Açılan
oturum kesinlikle kapatılarak daha sonra erişime
imkan verilmemelidir. Her banka için ayrı şifre
belirlenmeli. Bankanızdan gelen ekstreleri tek tek
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kontrol edin. Ayrıca internet bankacılığı üzerinden
yapılacak işlemleri sanal klavyeler kullanarak daha
güvenli hale getirilebilir.
İnternet üzerinden kullanılan kredi kartı hırsızlığında
ve internet bankacılığı kullanılarak yapılan
dolandırmalara benzer bir durum ise kimlik
hırsızlığıdır. Kimlik hırsızlığında kullanılan
yöntemlerden birkaçı; kredi kartlarınızın, kimlik
kartlarınız ve diğer bilgilerinizin bulunduğu çanta ve
cüzdanlarınızı çalarak veya internette paylaştığınız
kişisel bilgilerinizi kullanarak gerçekleştirilebilir.
Kimlik hırsızlığı ile yaşayabileceğiniz örneklerden
birkaçı; kişinin adına alınacak sahte e-posta hesabı,
sahte sabit ve cep telefonu numaraları, sahte
hesapların açılması gibi durumlara maruz kalınabilir.
Örneğin; Nisan 2011’de gerçekleşen hadise de
saldırganlar Sony PSN üzerinden gerçekleştirdiği
saldırıyla kullanıcıların tamamının hesap numaraları
dahil her şeyini ele geçirdi. Kişilerin gördüğü zarar
kadar bu durumdan Sony’de yara aldı,
güvenilirliğinin sarsılmasına sebep oldu. Açılacak
sahte e-posta hesabıyla yapılabilecek en basit
işlemlerden biri kişinin çevresinde ki çalışma
arkadaşlarına,
müşterilerine,
yöneticilerine
gönderilecek kötü niyetli e-posta hesaplarla kişiyi
zor durumda bırakmaktır. Saldırganlar internet
üzerinden kişinin kimlik bilgileriyle dolandırıcılık
yaparak, adına alışverişler düzenleyerek, kişi adına
suç işleyerek yapılabilecek bütün işlemlerden
kendine pay sağlayarak kişiyi suçlu durumuna
düşürebilir. Saldırgan ayrıca kimlik hırsızlığı
yaparak daha özel bilgileri elde ederek kişiye şantaj
yapabilir. Ticari yazışmaları takip ederek manipule
sağlayabilir. Bu örneklerin sayısı bir hayli fazladır.
Bu gibi durumları yaşamamak için kişinin yapması
gerekenler, bilgilerini sadece çok güvenli internet
sitelerine kaydetmek, özellikle banka hesabının
bulunduğu sitelerde şifrelerini düzenli olarak
değiştirmek, güvenilirliği az olan yerlerde bütün

kişisel bilgilerini paylaşmamak, e-posta hesaplarının
şifresini düzenli olarak değiştirmek ve kullandığı
internet ağının güvenilirliğine emin olarak hareket
etmektir.
İnternet son 10 yılda bütün dünyayı ufaltarak,
insanları birbirine bağlayarak, bireylerin internet
üzerinden para kazanmalarını, kişilerin emeklerini
sergileyebilmelerini sağlayan bir platform haline
gelmiştir ve teknoloji devrinde bundan sonra daha da
yaygın bir şekilde kullanılacağı bir gerçektir. Ancak
şöyle de bir gerçek var ki; dolandırıcıları, hırsızları,
saldırganları da son derece cezb etmekte ve bu kötü
amaçlı insanlara para kazanmanın yollarını da
açmaktadır. Bu gibi kötü amaçlar karşısında mağdur
olmamak, zarar görmemek, sıkıntı yaşamamak için
yapılması gerekenler bu yazıda belirtilmiştir.
Bireyler, bu yolları kullanarak kendini güvenli hale
getirebileceği
gibi
çevresini
de
bilinçlendirebilecektir.
Kaynaklar
[1]http://www.mastercard.com/tr/personal/tr/educat
ion/kimlik-hirsizligi-nasil-olusuyor.html
[2]http://www.microsoft.com/trtr/security/resources/phishing-whatis.aspx
[3]http://www.cpp.com.tr/identity_protection_types
_of_identity_theft.html
[4]http://www.sayisaldelil.net/files/IdentityTheft.pd
f
[5]http://blog.lostar.com/2011/10/kimlikhirsizligi.html
[6]http://blog.csirt.ulakbim.gov.tr/?p=45
[7]http://blogs.voanews.com/turkish/bizbize/2011/0
7/14/amerikada-kimlik-hirsizligi/
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Giriş

gibi
gelişmiş
barındırmaktadırlar.

Akademik çalışma yaparken literatür taraması temel
bir işlemdir. Her akademisyenin kendi alanına ait
önemli makaleleri ve bildirileri biriktirdiği bir klasör
bulunur. Geçmişte bu klasör genellikle yayınların
dergilerden çekilmiş fotokopilerini içeren fiziksel
klasörler oluşmaktayken, günümüzde daha çok
bilgisayarımızda sakladığımız dijital belgelerden
oluşmaktadır.

Günümüzde çok sayıda başvuru yönetim yazılımı
bulunmaktadır. Örneğin Wikipedia'da 30 farklı
başvuru yönetim yazılımı karşılaştırılmıştır [1]. Biz
bu yayında en popüler başvuru yönetim
yazılımlarından birisi olan Mendeley yazılımını
inceleyeceğiz.

Günümüzde akademik araştırma yapmak neredeyse
bütünüyle bilgisayar ortamında gerçekleşen bir
etkinlik haline gelmiştir. Akademik çalışmanın
laboratuvar, saha, gözlem, sanat vb. çalışmaları
dışında kalan bütün aşamaları (sempozyum ya da
bilimsel dergiyle iletişim kurup süreci başlatma,
literatür tarama, alıntı yapma, referans verme, not
alma, beyin fırtınası gerçekleştirme, istatistiksel
işlemleri yapma, tablo ve şekil oluşturma, makale ya
da bildiriyi bir sözcük işlemci programıyla
düzenleme, diğer araştırmacılarla tartışma, bildiri
sunusu
hazırlama
ve
makale/bildiriyi
dergi/sempozyuma gönderme vb. aşamalar)
akademisyen tarafından kendi bilgisayarında
gerçekleştirilmektedir.
Başlangıç aşamasında sınırlı sayıda belgeyle
çalışmak sorun olmazken, zamanla binlerce Word,
PowerPoint ve Pdf dosyasını yönetmek sorun
olmaya başlar. Bu aşamada başvuru yönetim
yazılımları araştırmacının hayatını kurtarır.
Başvuru yönetim yazılımları (alıntı yönetimi
yazılımı ya da kişisel bibliyografya yönetimi
yazılımı olarak da adlandırılırlar) akademisyen ve
araştırmacıların başvuru kaynaklarını yönetmelerini
sağlamak amacıyla geliştirilmiş yazılımlardır.
Başlangıçta yayınlara ait alıntıların ve dijital
kopyaların saklandığı ve saklanan bu kayıtlar
üzerinde arama yapılabilen bir masaüstü veritabanı
uygulaması olarak tasarlanmış olan bu yazılımlar,
günümüzde bilimsel yayın veritabanlarında belge
arama, belge paylaşma, sosyal ağ oluşturma, grup
çalışmaları gerçekleştirme, belgeleri bulut ortamında
saklama ve birden çok bilgisayarda senkronize etme

Web

2.0

özellikleri

Mendeley yazılımı bir Masaüstü bileşeni ve bir Web
sitesi hizmetini içermektedir. Mendeley sitesine [2]
giderek kayıt yaptırıp, Mendeley masaüstü
uygulamasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Yayın Kitaplığı Oluşturma
Mendeley masaüstü uygulaması bilgisayarınıza
kurulduğunda hemen akademik yayın dosyalarınıza
ait kitaplık oluşturabilirsiniz. Bu amaçla
bilgisayarınızda bulunan makalelere ait PDF
dosyalarını (ya da diğer formatlardaki belgeleri)
sürükle bırak ile Mendeley yazılımına taşımanız
yeterli olacaktır. Mendeley kendisine yüklenen
belgelerin içeriğini tarayarak, makalenin adı, yazar
adları, makalenin yayınlandığı derginin adı, yayın
yılı, cilt ve sayısı, yayınevi, özeti, anahtar sözcükleri
vb. bilgilerini çıkartacaktır.
Eğer Mendeley'e yüklenen belgeden Mendeley
yayının adından başka bilgi çıkartamıyorsa, "Search
by Title on Google Scholar" düğmesine tıklayarak,
Mendeley'in bu makaleye ait künyeyi internette
arayarak bulmasını sağlayabilirsiniz.
Mendeley’e sadece dergi makaleleri değil, kitap,
kitap bölümü, tez, web sayfası, bilgisayar programı,
televizyon yayını vb. 20 farklı yayın türüne ait içerik
girilebilmektedir. Mendeley her yayın türü için çok
sayıda alanda (örneğin dergi (Journal) yayınları için
66 farklı alan) veri tutabilmektedir.
Bilgisayarınızdaki yüzlerce PDF'yi bir kerede
Mendeley'e sürükleyerek bu işlemlerin bir kaç
dakika içerisinde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.
Mendeley kendisine yüklenen yayınları hemen yazar
adına, dergi adına, yazarın belirlediği anahtar

139

Araştırmacının Alet Kutusu: Mendeley
Mehmet Emin Mutlu

sözcüklere ya da sizin girdiğiniz etiketlere göre
indeksleyecektir. Mendeley’e yüklediğiniz belgeleri
Mendeley Web sitesiyle senkronize edebilirsiniz.
Böylece başka bir bilgisayara Mendeley masaüstü
uygulaması kurduğunuzda, yüklü belgelerinizi o
bilgisayara da indirerek eşleştirmeniz mümkün
olacaktır.
Belge ve Başvuruların Yönetimi
Mendeley'de yüklenen yayınları iç içe açabileceğiniz
klasörlere yerleştirerek yayınlarınızı araştırma
alanlarınıza
göre
düzenleyebilirsiniz.
Bilgisayarınızdaki klasörleri Watch Folder olarak
tanımlayarak, bu klasörlere kopyalanan belgelerin
Mendeley'e
otomatik
olarak
yüklenmesini
sağlayabilirsiniz. Belgelerde yazar adı, yayın adı,
anahtar sözcük ve etiketlerde farklı yazımları
ortadan kaldırmak için sürükle bırak yöntemiyle
birleştirme işlemi yapabilirsiniz. Mendeley’e
yüklemiş olduğunuz belgeler üzerinde filtre
kullanarak seçili yazarların ya da seçili dergilerin,
yayınlarını listeleyebilirsiniz. Aynı şekilde, seçili
anahtar sözcükler ya da seçili etiketleri barındıran
yayınları da listelemek son derece kolaydır.
Mendeleyin diğer güçlü aracı ise Arama aracıdır.
Tüm yayınlar üzerinde sözcük ya da tümce bazlı
arama yapabilirsiniz. Böylece bir sözcüğün makale
adı başta olmak üzere, en çok geçtiği yayınlara
erişebilirsiniz. Bu araç literatür taramasını çok
kolaylaştırmaktadır. Mendeley içerisinde açarak
incelediğiniz belgeler üzerinde not alabilir, belge
üzerinde yazıların üstünü çizebilirsiniz.
Alıntı Yapmak
Bir ya da daha çok belge seçiliyken sağ tuş
menüsünde Copy Citation seçeneği ile belgelere ait
alıntı bilgisini kopyalayabilir ve daha sonra Word
belgesine yapıştırabilirsiniz. Mendeley yararlanılan
kaynakları APA, APSA, AMA gibi 16 farklı başvuru
stilinde oluşturabilmekte, seçeceğiniz onlarca başka
stili de kendisine indirebilmektedir.
Mendeley Word Plug-In'ini indirerek, seçili
belgelere ait alıntı bilgisini Microsoft Word

belgelerine aktarabilir, ayrıca metin içerisinde
yaptığınız alıntılara ait "Yararlanılan Başvurular"
listesini tek bir işlemle oluşturabilirsiniz.
Birlikte Çalışma
Mendeley Web sitesinde oturum açtığınızda
Mendeley’e yükleyerek eşleştirme yaptığınız tüm
belgeleri görebilirsiniz. Invite Colleagues ile çalışma
arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz ve onlara belge
paylaşımı yapabilirsiniz. Hatta aynı belge üzerinde
not alma, belge üzerini çizme gibi işlemleri
gerçekleştirerek ortak çalışma yapabilirsiniz. Belirli
bir çalışma alanına ait gruplar oluşturarak bu
gruplara belge yükleyebilir, diğer araştırmacıları
buraya davet edebilir, ya da kendiliğinden bu gruba
kayıt yaptırmalarını sağlayabilirsiniz. Mendeley
aynı zamanda bir sosyal ağ olarak da kullanılabilir.
Kendinize,
gruplarınıza
ya
da
davetli
arkadaşlarınızla mesaj paylaşımı yapabilirsiniz.
Belge Arama
Mendeley Web sitesinde 3 Eylül 2012 tarihinde
283,977,579 adet kullanıcı belgesi, 1,890,379 adet
kayıtlı üye ve 176,077 adet araştırma grubu
bulunmaktaydı. Bu belgeler, kullanıcılar ve gruplar
üzerinde arama yapabilir, sizde olmayan belgeleri
kendinize yükleyebilirsiniz.
Başvuru yönetim yazılımları ile araştırma yapmanın
verimliliği oldukça artmaktadır. Geleneksel olarak
gerçekleştirilen ve zaman kaybına yol açan
düzenleme, arama, alıntı yapma işlemleri başvuru
yönetim yazılımları ile otomatikleştirilmekte ve
araştırmacının içeriğe ve araştırmaya daha fazla
odaklanması sağlanmaktadır.
Kaynaklar
[1]http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_refe
rence_management_software
[2] http://www.mendeley.com/
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Teknoloji altyapısındaki ilerlemeler ve İnternetin gelişmesiyle birlikte çoklu ortam verileri büyük önem kazanmış
ve bu veri miktarlarında büyük ölçüde artış olmuştur. Bu noktada, yapılacak çalışmalar için bilgi kaynaklarının
Web üzerinden sunumu, dizinlenmesi, sorgulanması, en verimli şekilde kullanılabilmesi ve eniyilenmesi, açık
kaynak ve/veya özgür yazılımlara ulaşılabilmesi gibi uygulamalar son derece önemlidir. Çoklu ortam
kapsamındaki veriler üzerinde, bilgi işleme ve yönetimi, dizinleme ve tarama, çıkarsama ve hesaplama gibi son
derece önemli pek çok işlemin İnternet aracılığıyla Web üzerinden gerçekleştirilebilmesi büyük esneklikler
sunmaktadır. Bu çalışmadaki temel hedef, metin, görüntü, video gibi çoklu ortam verilerinin ele alınması suretiyle,
Web ortamının tüm olumlu getirileri ile birlikte işlenmesi, dizinlenmesi, sorgulanması gibi uygulamaların İnternet
üzerinden rahat bir şekilde gerçeklenebilmesidir. Bu bağlamda konu, konferans kapsamındaki temel konularla da
ilgili olarak; elektronik kütüphanecilik, bilgi kaynakları, dizinleme ve tarama; özgür ve/veya açık kaynak kavramı;
hesaplama ve tarama motorları ile ilişkili olarak ele alınacaktır. Web tabanlı bilgi işleme kapsamında kuramsal
bilgilerin verileceği ve uygulamaların da yer alacağı bu eğitim semineri, literatüre dayalı akademik bir yön
içermektedir ve bu kapsamdaki ilgili örnek uygulama ve video desteği ile katılımcıların dikkatini İnternet üzerinde
bilgi işlemeye çekecektir. Bu seminerin ilgili kişiler için yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi İşleme, Çoklu Ortam, Dizinleme, Tarama, Hesaplama
Konferans Kapsamında Konu Alanları: Ekütüphanecilik,
Enformasyon
Kaynakları,
İndeksleme ve Tarama; Özgür Yazılım, Açık
Kaynak, e-devlet ve e-türkiye; Hesaplama ve
Tarama Motorları.
Süre
Bu eğitim seminerinin gerçekleştirilmesi için
planlanan süre 90 dakikadır. İlk 5 dakika giriş
konuşması, devam eden 40 dakika konu anlatımı ve
devamında 20’şer dakikalık soru-cevap ve tartışma
kısımları sonrasında, 5 dakika sürecek çıkış
konuşması ile seminer toplamda 1 buçuk saatte
tamamlanacaktır.
Azami Katılımcı Sayısı
İlgili eğitim seminerine katılım için düşünülen en
fazla katılımcı sayısı 100 kişidir, fakat seminerin
verileceği yere uygun olarak daha makul bir sayı
belirlenebilir.
Anlatılacak Konular






Veri ve Veri İşleme
Çoklu Ortam
Bilgi ve Bilgi İşleme
Bilgi Kaynakları
Dizinleme ve Tarama








Özgür Yazılım ve Açık Kaynak
Web Tabanlı Bilgi İşleme
Elektronik Kütüphanecilik
Web Tabanlı Bilgi İşleme Uygulamaları
Hesaplama ve Tarama Motorları
Eğitimin Verilme Şekli

Bu eğitim, Web tabanlı bilgi işleme konusu ve bu
konudaki ilgili uygulamalar olarak 2 farklı yönü olan
bir çalışmayı içermektedir. Seminer, ilk olarak konu
anlatımı ve genel bilgilerin verilmesi, ardından bu
konu kapsamındaki uygulamaların tanıtılması ve
daha sonra soru-cevap, sonuçlar ve tartışma
kısımları ile toplamda 3 kısımdan oluşmaktadır.
Seminer, çeşitli örnekler, Web tabanlı uygulamalar
ve örnek videolar ile desteklenecektir. Bu eğitim
semineri, kuramsal bilgileri içeren teorik kısmı
akademik bir temel oluşturacak şekilde, pek çok
örneği içeren uygulamalı kısmı ise katılımcıların
dikkatini Web üzerinde bilgi işlemeye çekecek
şekilde yapılandırılmıştır.
Bu bağlamda ilgili konu, hem genel olarak hem de
farklı alanların özel çalışma dalları olarak ele
alınacak ve bu alanlarla ilişkilendirilerek
incelenecektir.
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Donanım ve Yazılım Gereksinimleri
Seminer anlatımında, eğitmen için dizüstü
bilgisayar, projeksiyon cihazı, sunuş perdesi ve
İnternet bağlantısı gerekmektedir. Katılımcılar,

anlatım kapsamında bazı örneklerin yakından takip
edilebilmesi ve uygulanabilmesi için kendi
bilgisayarlarını bulundurabilirler.
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Özet
Akademik alanda makale yazmak bazı zamanlarda çalışmanın kendisinden daha zor bir hale gelebilir. Yapılan
çalışmanın ifadesinde kullanılan yazım ve dilbilgisi kuralları kadar akademisyenleri kullandıkları kelime işlem
programlarıda yeterince yormaktadır. Alışkanlıklarımız gereği sıklıkla kullanılan Microsoft Word ya da
Openoffice Writer gibi yazılımlar her ne kadar kullanıcarına görsel bir kullanım sunuyor olsada makalenin
gönderileceği yerin istekleri doğrultusunda makaleyi şekillendirmek ve şablona uygun hale getirmek uzun zaman
dilimleri alabilmektedir. LaTex işaretleme dili bahsi geçen zorluklardan makalelerin şablonlara uygun hale
getirilmesi görevini başarı ile üstlenebilmektedir.
LaTex işaretleme dili bu çalışmada karşılaştırıldıkları kelime işlem programlarının sunduğu görsel konforu
sunamasada yapılan çalışmanın yazıya dönüştürülme sürecini oldukça kısaltabilir. Üstelik bunu yaparken yazılar
istenilen herhangibir editörde yazılabilir ve yazım şablonuna uygun olarak derlenebilir. Günümüzde görsel olarak
gelişmiş LaTex editörleri olsada zaman zaman yazı içinde kod yazma gereksinimi olabilir. Çıktı olarak LaTex
editörleri taşınabilir döküman dosyası (PDF) oluştururlar. Oluşturulan dosyalar herhangibir işletim sisteminde aynı
görsellikte gösterilir ve her ortamda aynı çıktı alınabilir.
Kelime işlem programları karşısında olumlu ve olumsuz yanları olmasına rağmen LaTex işaret dili akademik
alanda kendine yer bulmayı başarmıştır. Yapılan çalışmada LaTex işaret dili ile makale yazımına değinilmiş ve
kullanıcıların sıklıkla karşılaştıkları sorunlar hakkında ipuçları verilmiştir.
Bu makale ile akademik kullanım sayısı sürekli artan LaTex işaretleme dilinin bilinirliği arttırmak ve yapılan
çalışmaların yazıya çevirilme süreçlerinin kısaltılması amaçlanmıştır.
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