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ÖNSÖZ 

 

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, 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.. Bu tarihi Türkiye İnternetinin doğum günü olarak kabul ediyoruz.  “İnternet Haftası”nı da  12 nisanı 

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. 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 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 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 Konferansta  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. Özelikle 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 Kitabında basmanın yanında uzun metni webte yayınlayabiliyoruz. Panellerde yapılan 

konuşmaları ve bize iletildiyse varılan sonuçları Bildiriler Kitabında yayınlıyoruz. Elimize ulaşan tüm sunumları 

ve seminer notlarını da webte yayınlıyoruz. 
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Bu konferansın gerçekleşmesinde pek çok kişinin emeği  var. Ev sahipliğini  İstanbul Universitesi 

Enformatik Bölümü ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi  üstlendi. Çok emek harcadılar. 

Sayın Rektörümüzün şahsında tüm İstanbul Üniversitesine çok teşekkür ederiz. Özelikle Sıddık Yarman, Alper 

Cihan, Sevinç Gülseçen, Zerrin Ayvaz Reis hocalarımız ve Şebnem Özdemir'e 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 Enformatik Bölümünden Zerrin Ayvaz Reis ve Çiğdem Selçukcan Erol 

gönüllü oldular. 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, inet-tr 

konferanslarını, Türkiye’deki İnternet gönüllülerinin, buluştuğu, tartıştığı, çözüm aradığı, toplumu sarsmaya 

çalıştığı bir platform olarak toplumuza sunuyoruz. 

 

Bu çorbada bir tutam tuzu olanlara ne mutlu ! 

  

 

 

Mustafa AKGÜL 
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ÇALIŞTAY  

Bir İçerik Nasıl Üretilir 
Papatya Tıraşın, Saliha Yavuz, GriZine 

Fatih Projesinin Okul Yöneticileri Tarafından 

Değerlendirilmesi, Hüseyin Melih Altın 

2000 Yılından Bugüne İnternet Vadisi Hızlı Olumlu 

Değişime Ayak Uydurmak, D. Hakan Habip 

Öğretmen Adaylarının FATİH Projesi Hakkındaki 
Görüşleri, Nilgün Tosun 

Bilgi Ekonomisinin dönüşümü ve Sanal Emperyalizm, 
Mustafa Aydemir 

Öğretim Elemanlarının Akıllı Tahta Kullanımı 

Hakkındaki Görüşleri, Melih Aşıcı 
Adana ÜSAM ve Bilgi Yönetimi, Aygül Kılınç 

Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Bakışı: Kilis Örneği, 
Adem Korkmaz 

Demokrasinin Dördüncü Kuvveti Yeni Medya 
Teknolojileri, Gül Dilek Türk 

Orta Okul Öğrencilerinin Mobil İnternet Kullanımına 

İlişkin Tutumları, Mehmet Aksüt 

 İnternet ve Demokrasi, Gözde Dedeoğlu Eğitimde BİT'in Betimleyici ve Kuralcı Yönleri - FATİH 

Projesi Örneği,  
Demet Cengiz Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü 
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  A B C D 

  10 ARALIK 2013 SALI 

08:30-10:00 KAYIT 

10:00-12:00 FORUM 

Demokrasimizi Geliştirmek için 

İnterneti Nasıl Kullanırız? 
Moderatör: Şeref Oğuz, Sabah Gazetesi 

ÇALIŞTAY  

Data Haritalama ve Vatandaş Gazeteciliği 

Serdar Paktin 

BİLDİRİ OTURUMU 
E-Öğrenme I: 1,11,26,31,32 

BİLDİRİ OTURUMU 
Teknik I: 4, 30, 18,15,34 

Uzaktan Eğitimde Özgür Telif Hareketi, Gülsün Eby 
Okulların Branş Bazında Atama Etki Faktörünün 

Bayesian Kuralı ile Bulunması,H. Tuna 

Web Tasarımı Dersine Sosyal Yapılandırmacı Uygulama 

Ortamı, Esra Barut 

Intel Parallel Studio ile Paralel Hesaplama, 

Hüseyin Aşkın Erdem 

Eleştirel Yaklaşımlarla Bilgisayar Destekli Alternatif 

Ders Anlatım Yöntemleri, Keriman Kerimoğlu 

CRM’in Telekom Platformunda Uygulanması, 

Zuhal Vargün 

İlköğretim Öğretmenlerinin Teknolojiye Bakışı, Elif 
Yetişen 

E-Belediyecilik Güvenliği Algısı Üzerine, Tuna 
Uslu 

Dijital Kütüphane, Elif Yetişen, Fulya Turşucu 
Ekonomi Politik Açıdan Bulut Bilişim, Serpil 

Karlıdağ 

12:00-13:00 Öğle Yemeği Arası 

13:00-14:30 PANEL 

Fatih Projesini Ne Durumda? 
Ahmet Kaplan, Tubitak 

    Mustafa Canlı, MEB 
    Fulya Sarı, Syracuse U. 

    Orçun Madran, Hacettepe Ü. 

Serhat Ayan, tklj.com 

  BİLDİRİ OTURUMU 
Sosyal Ağ ve Aktivizim: 41, 42, 66 

BİLDİRİ OTURUMU 
Hukuk: 17,36,38,63 

SEMİNER 

Açık Kaynaklı Yazılımlar ve Açık Topluluk 

Deneyimleri 
Serhat Koc, Sevket Uyanık, Korsan Parti Hareketi 
Ayşegül Güzel, Zumbara.com  

"Kolektif Zekâ" Kavramı ve Katılımcı Yurttaş: Nur C. 

Altın 

İdarelerin İnternet Sitelerinden Doğan Sorumlulukları, 

Ali Haydar Doğu 

İnternet ve Toplumsal Hareketler: İsyan Ağları, Şevket 
Uyanık 

Siber Suçlara Karşı Türk Hukukundaki Cezaî 
Yaptırımların Yeterliği, Umut Köse 

Yeni Medya ve Aktivizm, Serdar Paktin 

İş-İşveren İlişkilerinde KEP Uygulanabilirliği, Nihan 

Guneli 

Kişisel Verilerin Korunması, Oldouz Karimi, Adem 
Korkmaz 

14:30-15:00 ARA 

15:00-17:00 PANEL  

E-Devlet Projeleri 
 Turkiye.gov.tr, Cemil Sağıroğlu, 

Türksat 

    Başbakanlık E-Devlet Yaklaşımı, 

Ramazan Altınok 

    Bilgi Toplumu Stratejisi ve E-

devlet,Hakan Yerlikaya, Kalkınma 
Bakanlığı 

    Bilgi Toplumu Gençliğinin “E-
belediye” Hakkındaki Görüşleri, H.B. 

Henden Şolt 

PANEL 

İnternet Girişimciliği Başarı Öyküleri 
Moderatör: Ebru Baranseli 

Bobiler.org Paralel Evrende Yaşam, Ezgi Tüzün 

    GriZine: Sanat, İnternet ve Markalar,  

Papatya Tıraşın 

    Digital Reklamcılık: Sharpa Örneği,  

Yakup Bayrak 
    Fikr'et konuşuyor, Gökhan Yücel 

BİLDİRİ OTURUMU 
E-öğrenme II: 13,27,40,28,10 

ÇALIŞTAY  

Kişisel Güvenlik  
Barış Büyükakyol, Orkut Murat Yılmaz; Alternatif 

Bilişim Derneği Avrupa Birliğinin Bilgi Toplumunda E-Öğrenme 

Yaklaşımı, Serhat Çoban 

Dijital okuryazar çocuklar idealine ne kadar yakın ne 

kadar uzağız?, Nazlı Aytuna 

ÇAĞRIŞIM: Türkçeyi ve Bireyi Geliştirici Eğitim 
Oyunu, Tolga Berber 

Edmodo: Eğitsel bir Çevrimiçi Sosyal Öğrenme 
Ortamı  Ecenaz Alemdağ 

Matematik ve Geometri Eğitiminde Teknoloji Tabanlı 
Yaklaşımlar, Enis Karaarslan 
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 A B C D 

 11 ARALIK 2013 ÇARŞAMBA 
08:30-10:00 KAYIT 

10:00-12:00 PANEL   

Sosyal Ağ- Teknik Analiz 

Microblog Verilerini Neden ve Nasıl 

İşleyebiliriz? 
     Caner Derici, Onur Güngör,  

Suzan Üsküdarlı, Ahmet Yıldırım, 

Boğaziçi Ü. 

     Gephi Uygulamalı Sosyal Ağ Teknik 

Analizi: (23) 
     Uzay Çetin, Hasan Tınmaz; İstanbul 

Gelişim Ü. 

PANEL 

Digital Deliller 
Ayşe Kaymak, Alternatif Bilişim Derneği 
    Can Atalay 

    Cenk Ceylan, Turkish Forensic 

BİLDİRİ OTURUMU 
E-ticaret ve pazarlama: 3, 7, 43 

LINUX-I 
 

Linux Çekirdeğine Nasıl Katkı Verilir? 
Ebru Akagündüz, ÇÖMÜ; 

Tülin İzer, Galatasaray Ü. 

Dijital Yükseliş İle Gelen E-Ticaret ve Pazarlama 

Trendleri, Serkan Hacıömeroğlu 

Reklamcılığın Görünen Yeni Yüzü: İnternet Reklamcılığı 

ve Nereye Gidiyoruz? Barış Bulunmaz 

Özgür İnternet: Meshnet,  
Emre Eryılmaz, M.K.Ü. Mobil Reklam ve Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları, 

Nur C. Altın 

12:00-13:00 Öğle Yemeği Arası 

13:00-14:30 PANEL 

İntikam: Bir sosyal medya 

kampanyası nasıl yaratılır?  
   Papatya Traşın, GriZine 

    Ezgi Tüzün, bobiler.org 

    Gökhan Yücel, Fik'ret  

BİLDİRİ OTURUMU 
Yeni Medya: 39,14, 48,76 

ÇALIŞTAY  

Kişisel Güvenlik  
Barış Büyükakyol, Orkut Murat Yılmaz;  
Alternatif Bilişim Derneği 

LINUX-II 

 

Müzik ve Medya Dünyası için Özgür Yazılımlar 
Çağdaş Direk, Anvato, Inc. 

Yeni Medya Sanatı, Evren Erlevent 

Yerel Gazetelerde Yeni Medya Uygulamaları, Ali 

Özcan 

Digital Çağda Radyo Yayıncılığı, Bahar Tugen 

Bir iç iletişim aracı olarak Kurumsal Sosyal Paylaşım 

Ağları ve Blogy Örneği Türkay Palancı 

14:30-15:00 ARA 

15:00-17:00 PANEL 

Toplumsal Olaylar,  
Sosyal Medya ve Hukuk 
 Moderatör: Ebru Baranseli 

    Başak Purut, Ekşi Sözlük 

    Hande Kuday 

    Efkan Bolaç 

    Gökhan Ahi, Bilgi Ü.     

BİLDİRİ OTURUMU 
Teknik II: 47,51,61,73 

ÇALIŞTAY 

 Dijital Dünyanın Etkileri:  
Bilgide ve Vatandaşlıkta Değişim 
Sevinç Gülseçen 

Şebnem Özdemir, 

Serra Çelik, İstanbul Ü. 

Tuba Uğraş, TYU 

Mustafa Özcan, Beykent Ü. 

BİLDİRİ OTURUMU 

E-Öğrenme- III: 46, 81, 80 

Gerçekten Akıllı Şehirler, Gökhan Yücel Yaşam Günlüğüne Dayalı Bir Kişisel Bilgi Tabanı 
SistemiTasarımı, Mehmet Emin Mutlu 

Linux İşletim Sisteminde Kullanılan Kaynak Kodu 

Editörleri, Berna Şeref 

 Etkileşimli Tahta İçin Arayüz Tasarımı ve İçerik 

Geliştirme: Coğrafya Dersi Örneği, Behlül 

Gücükoğlu, Dilek Y. Ceylan, Zeynep Dursun  

Kalp Hastaları için Bilgi Kaynağı Olarak Internet, Zeki 

Özen 

Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Kalite ve 
Standart, Zehra Altınaylar, Fahriye Altınay, Yakın 

Doğu Ü. 

Bulut Bilişimin Gelecekteki Yeri, Ayşe Duruk 
Uzaktan Eğitim Eğilimlerini Yerel Okul ve 
Üniversitelerin İhtiyaçlarına Uyarlamak,  

Tuna Uslu 



İnternet ve Sosyal Ağlar Demokrasi ve Kalkınma için Yaşamsaldır !  

Mustafa AKGÜL 
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İnternet ve Sosyal Ağlar Demokrasi ve Kalkınma için Yaşamsaldır !  
Mustafa AKGÜL 

Bilkent Üniversitesi  

 

Sayın Hocalarım, Sayın Konuklar, Sayın katılımcılar, Sayın basın mensupları, ve bizi internetden izleyen netdaşlarım, 

hepiniz 18. 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, İstanbul Üniversitesine sayın rektörümüzün sahsında 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 Sıddık Yarman, Alper Cihan, 

Sevinç Gülseçen, Zerrin Ayvaz Reis hocalarımıza, tüm Enformatik Bölümü ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve 

Uygulama Merkezi mensuplarına, ve yerel ekibin lokomotifi olan Şebnem Özdemir'e 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 .  

 

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 toplumun yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir; ve yaşamı sürekli 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 Toplumunun taşıyıcısı, ön modeli, katalizörü 

konumunda. Bireyi özgürleştiriyor, güçlendiriyor. Kitlelere örgütlenme ortamları sunuyor, onları güçlendiriyor. Hiyararşik 

yapıları kırmaya başlıyor. Nasıl sanayi devrimi sancılı olduysa, Bilgi Toplumuna dönüşüm de uzun ve sancılı olacaktır. 

İnternet dünya üzerinde 2.7 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: 2.7 milyara yakın insan internet kullanıcısı. İnternete kayıtlı 

bilgisayar sayısı 996 M(Milyon). 861M web var. 145M’sı uluslararası, toplam 265M kadar alan adları var. Blog ve video 

sayısının yüz milyonlar ölçüsünde olduğunu biliyoruz. Google artık sayfa sayısı vermiyor, ama 2008 de 1 trilyon URL'e 

ulaştığını açıklamıştı. Facebook milyarı aştı (1.120M), twitter 555, Linkedin 184, wordpress 73 M blog var, toplamda 

160M blog kabul ediliyor. Türkiye’ye gelince 16-74 yaş grubunde kullanım %49, Erkekler %59.3, Kadınlar %38.3, bu 

kırsal kesimde %28.6, % 29.4, % 18.4 düşüyor. Internete kayıtlı bilgisayar 7.2 milyon rapor edildi. TR altında 342 bin alan 

adı var. Yurt dışında da 1.3M civarında var . Kabaca değerlendirirsek; dünya ortalamasını yakaladık ama, Avrupa 

ortalamasını yakalayamadık.  

 

Uluslarası indekslere durum, parçalı bulutlu; coğunlukla bulutlu. ITU indeksilerinde durum: ICT gelişmede 69/157, 

beceride 55/157, internet kullanımında 73/177, erişimde 61/177. Fiyat sepetinde ise 61/161, geniş bant 70/173. 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 yaparak 59 dan 43'e sıçradık. Ama, WIPO ve INSEAD'ın 

ürettiği Inovasyon indeksinde 68. Birleşmiş Milletlerin e-devlet indeksinde 80/192 ama e-katılımda 111/192 sıradayız. 

İnsani gelişme, demokrasi, basın ve ifade özgürlüğü, ve toplumsal cinsiyet indekslerinde çok kötüyüz; 90, 121/135, 

154/179 . WWW vakfının sıralamasında 58/81 durumdayız: bu özgürlük, içerik ve yarar alt indeksleirnde de aynı civarda. 

Türkiye İnterneti gelişiyor. Mobilde ilginç uygulamalar var, en yeni cihazları alıyoruz. Finans sektörümüz internet işinde 

oldukça başarılı. Kamuda Maliye, Sağlık, Adalet sisteminde önemli projeler var. E-devlet hizmetleri sunumunda Avrupa 

ortalamasının üstündeyiz. Büyük özel sektör interneti oldukça iyi kullanıyor. Okullar için 8 milyarlık Fatih Projesi yürüyor 

gözüküyor. Çeşitli ar-ge teşvikleri var, teknokentler çoğalıyor. İnternet ve Bilişimle ilgili bakanlarımız var. Silikon 

vadisine Steve Job, Bill Gates olmak üzere 10 girişimci gencimizi gönderiyoruz. 

 



İnternet ve Sosyal Ağlar Demokrasi ve Kalkınma için Yaşamsaldır !  

Mustafa AKGÜL 
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Türkiye Gemisi Rotasını Bilgi Toplumuna henüz döndüremedi! 
Bütün bunlara rağmen, ülkede Bilişim, Bilgi Toplumu konularında bir dağınıklık söz konusu. Ülkemizde planlı, 

sistematik, kapsamlı ve tutarlı bir Bilgi Toplumuna yöneliş olduğunu söylemek mümkün değil. 2006-2010 kapsayan Bilgi 

Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı vardı, yenisi için bu sefer katılımcı bir şekilde çalışılıyor. Türkiye gemisinin rotasını 

bilgi toplumuna döndürecek boyutta sahiplenme, yapılanma, program, ve çaba yok. Arada bir söylenen iyiniyetli, parlak 

sözler, başlayan bir çok 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. Türkiye İnternetinde yönetişimin yeterli düzeyde olmayışı, ve özgürlük boyutunun eksik olması da 

altı çizilmesi gereken önemli eksikliktir. 

 

Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planın temel hedefi, emek yoğun bir ekonomiyi ve kırsal ağırlıklı bir toplumu, bilgi 

yoğun bir ekonomi ve toplumsal yapıya dönüştürmek olmalıdır. Farklı disiplinlerden uzmanları barındıran, esnek, 

bağımsız, inisiyatif alabilen, yönetişimi temel alan 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.  

 

İnternetden ve Sosyal Ağlardan Korkmayın, onları ciddiye Alın! 
Bu konferans, 3 gün 4 paralel salonda sürecek. 10 Panel, 7 çalıştay, 3 seminer, 11 bildiri ve 1 forum oturumu olacaktır.. 

Fatih projesi, çok önemli, çok maliyetli ve çok riskli bir proje. Fatih oturumunda projenin mevcut durumunu öğrenmeye 

çalışacağız ve nasıl katkı verebileceğimizi tartışacağız. Projenin özgürlük ve toplumu aydınlatma, etkileşim boyutlarının 

endişe verici olduğunu belirtmekte yarar görürüz. Fatih oturumu öncesinde “İnternet ve Demokrasi” temalı foruma 

“Demokrasimizi Geliştirmek için İnterneti Nasıl Kullanabiliriz?”i tartışacağız. Daha sonra Türksat, Başbakanlık ve 

Kalkınma Bakanlığı sunumlarında Türkiye'de e-devlet ve Bilgi Toplumu Stratejisini konuşacağız. 

 

Sosyal Ağlar ve Yeni Medya konferansın en ağırlıklı konusu. Ülkeler, kurumlar ve bireyler için artık mesele iş süreçlerin 

internetle uyumlu olması, onların yeniden tanımlanmasıdır. Aynı şekilde, sosyal ağlarda yer almak, web 2.0/3.0 ile uyumlu 

olmak, Halkla ilişkiler, reklam, tanıtım, mezun ilişkileri, örgütlenmenin sosyal ağ ayağını sağlam bir şekilde oluşturmak 

gerekmektedir. Kurumlarda Sosyal Ağlardandan sorumlu bir yapı olmalıdır.  

 

Ülkemizde Bilişim insan gücünde ciddi sorunlar var; en başta vizyon ve plan eksikliği öne çıkıyor. Okullarda bilişim 

eğitimini sorunlu. İlk 12 yılı düşünürsek, temel bilişim eğitimi seçmeli ve medya okuryazarlığı de seçmeli halde idi. Şimdi 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi kararı verildi. ACM lise fen kolunda bir öğrencinin 6 bilgisayar bilimi dersi 

almasını öneriyor; bu kültür derslerin ötesinde. Öğrencilerimize, bilgisayar/bilgi okur yazarılığı dışında, etik, güvenlik, 

estetik ve temel programlama, ağ, veritbanı ve bilişim sistemleri kavramlarını öğretmeliyiz. 

 

İnternet Girişmciliğinin başarı ve başarısızlık örneklerine hep yer vermek istedik. Ebru Baranseli hocamızın öncülüğünde 

bazı Girişimcilik Başarı öykülerine programda yer verdik. Yine aynı ekipten arkadaşlarımız, deneyimlerini “Bir İçerik 

Nasıl Üretilir” çalıştayında katılımcılarla paylaşacaklar. Mahremiyete ve Güvenliğe yoğun saldırılardan kendi korumak 

isteyenlere “Kişisel Güvenlik” çalıştayı 3 günde tekrarlanacak. Mobil Pazarlama konusunda seminer-çalıştay arası bir 

oturumumuz var. Özgür Yazılımlar bu konferans serisinin önemli bir parçası olmuştur. Bu yıl da 2 seminer ve 1 çalıştay 

özgür yazılım temelli. İki kızımız “Nasıl Linux Çekirdeğine Katkı Yapılır ?” da deneyimlerini paylaşacaklar. 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 1 milyon civarında özgür yazılım projesi devam etmekte, bu projelerde 10 milyonu aşkın geliştirici katkı 

vermektedir. Özgür Yazılımın yansımaları olarak açık erişim, açık ders malzemeleri, açık bilim, açık kitap, açık biyoloji, 

creative commons, crowd sourcing, crowd funding, wikipedia gibi paylaşma ve katılım felsefeli projeler gelişmektedir. Bir 

Paylaşım Ekonomisin; bisiklet, araba paylaşmak gibi, öne çıkmasına öncülük etmektedir. 

 

İnternet Yasakları ve wikileaks/Snowden hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Ülkemiz 5 yıldır, 5651 nolu yasa 

yoluyla, tabir caizse, “İnternetle Savaşıyor”. Ülke olarak kanıksadık ama, 5651′in getirdiği yapı, demokratik hukuk 

devletinde kabul edilemez bir Hukuk Faciasıdır. Bu filtre uygulaması ile daha kötü bir hal aldı. Filtre haktır, ama devlet 

yaparsa sansürdür. Çocukları koruma konusunda bir anlaşmazlık yok. Sorun bunun nasıl yapılacağında. Devletin “ben 

kendi başıma gizli bir liste hazırlarım, bunu kimseyle paylaşmam ve tartışmam” demesi, 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. 
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Türkiyenin dünya İnternet literatüre girdiği iki nokta öne çıkıyor: biri YouTube engellemesiyle öne çıkan yasakçı bakış, 

diğeri ise Gezi olayları sırasındaki Sosyal Ağ kullanımıdır. 

 

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. Snowdeni de aynı yönde yapılmış önemli bir katkı olarak görmek gerekir. 

 

İnternet, sosyal ağlarla, yeni medyayla, kitlesel projelerle, pek çok insanı tedirgin ediyor. İnternet yaşamın vazgeçilemez 

bir gerçeği oldu. Biz diyoruz ki, İnternet'den Korkmayalım! Onu öğrenelim! Olanaklarını ve olası risklerinin farkında 

olalım. İnterneti kendimizi geliştirmek, işimizi geliştirmek, daha iyi yapmak, daha iyi dünya vatandaşı olmak için 

kullanalım. Nasıl elektriği, telefonu kullanıyorsak, interneti de aynı ölçüde doğal kabul edelim. Kendimizi özgürleştirmek, 

yenilemek için kullanalım. Demokrasiyi geliştiren bir yurttaş olarak katkımızı göstermek için kullanalım, toplumsal 

katılım ve denetim için kullanalım. 

 

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 

9 aralık 2013 

 

  



İnternet ve Sosyal Ağlar Demokrasi ve Kalkınma için Yaşamsaldır !  

Mustafa AKGÜL 
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Özet  

Her yıl yapılan öğretmen atamalarında binlerce kişi görev yerlerini değiştirmekte ya da ilk defa göreve başlamaktadır. 

Atamaların tamamı tercihe bağlı olduğu ve sadece ihtiyaç bulunan okullar seçilebildiği için öğretmenlerin atama eğilimleri 

olasılık teorisiyle bulunamamaktadır. Fakat il içinde tüm okulların eşit şartlar altında tercih edilmesinde bu durum geçerli 

değildir. Bu yüzden çalışmada il içi öğretmen atama başvuru verileri tercih edilmiştir. Uygulamada ise Bayesian olasılık 

teorisiyle öğretmenlerin hareketlerinin yorumlandığı bir atama etki faktörü geliştirilmiştir. Bunun için 2006-2013 yılları 

arasında yapılan 4 milyon 500 bin okul tercihi incelenmiş ve her bir kurumun bileşik olasılığı bulunmuştur. Daha sonra bu 

olasılık değerleri 1 ile 100 arasında normalize edilmiş ve her bir okulun atama etki faktör değerleri hesaplanmıştır. Bu 

değerlerin merkeze yakın ilçelerde daha yüksek, merkezden uzak ilçelerde ise daha düşük olduğu görülmüştür. Çalışmanın 

sonunda ise bu etki faktöründen idareci ve öğretmenlerin nasıl faydalanacağı üzerinde durulmuştur. 

 
Anahtar Sözcükler: Atama Etki Faktörü, Bayesian, Olasılık Teorisi, Olasılık Çarpımı, Normalizasyon. 

 
Abstract:  

Every year, thousands of people change their workplaces or start working for the first time in the appointment of teachers. 

Trends in the assignment of teachers cannot be found with theory of probability because all of the assignments is optional 

and it can be selected the schools that only need of instructors. Hovewer, this does not apply to preference of all schools in 

the province under the same conditions. Therefore, the electronic application of provincial assignment was  preferred in 

this study. In practice, impact factor of teacher assignment that is interpreted movements was developed with the theory of 

the Bayesian probability. For this reason, 4 million 500 thousand choices of school made between 2006-2013 were 

examined, and compound probability of each institution was found. Then the values of probability were normalized 

between 1 and 100, and impact factor of every school was calculated.  It was seemed that these values were higher in 

districts close to the city center, but lower in districts far from downtown. At the end of the study, it was focused on how to 

administrator and teachers benefit from this impact factor. 

 

 

1. Giriş 

Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl MEBBİS (Milli Eğitim 

Bakanlığı Bilişim Sistemleri) olarak adlandırılan bilgi 

sistemi üzerinden binlerce öğretmen adayını ilk atama 

yoluyla (KPSS puanıyla) değerlendirmekte ya da sistemde 

var olan öğretmenlerin il içinde, iller arasında veya özre 

bağlı olarak yer değişikliğini puan üstünlüğüne 

yapmaktadır [1,2].  

 

Sistem, öğretmen ya da öğretmen adaylarının açıkta 

bulunan okulları elektronik ortamda bir modül üzerinden 

tercih etmesi, başvurularını kurumlar tarafından 

onaylatmaları ve daha sonra puan üstünlüğüne göre 

atamaların gerçekleşmesi şeklinde işlemektedir. Bu tarz 

başvuru işlemlerinde kişilerin tercihleri rastgele olduğu için 

öğretmen eğilimlerinin olasılık teorisi kullanılarak tespit 

edilmesi mümkün olmamaktadır [3].  

 

 Örneğin ilk atama başvurularında sistem dışarıdan gelen 

öğretmen adaylarının önüne sadece ihtiyaç bulunan 

okulların listesini getirmektedir. Buna göre tüm okulların 

eşit şartlar altında tercih edilmesi hiçbir zaman mümkün 

olmamaktadır. Bu yüzden olasılık teorisi açısından evrensel 

küme sadece ihtiyaç bulunan kurumlarla sınırlı kalmaktadır.  

 

Bu durum özür gurubu ve iller arası atama içinde söz 

konusudur. Her iki atama türünde de ilin o anda oluşan 

ihtiyacı dikkate alınarak kişilerin karşısına kurumlar 

gelmekte ve böylelikle kişilerin eğilimleri üzerinde bir 

çalışma yapılıp bunun karar verici merciler tarafından 

kullanılması zorlaşmaktadır.  

 

Bu yer değiştirme ve atama türlerinden farklı olarak il 

içinde her yıl yapılan toplu atamalarda ise kişilerin önlerine 

tercih listesi olarak il içinde bulunan tüm okulların listesi 

gelmektedir. Ayrıca bir kurumdan ayrılan personelin yerine 

atama yapılarak daha çok hareketlilik de sağlamaktadır.  

 

Bu durum bir il içerisindeki yüksek puanlı personellerin 

daha çok hangi okulları tercih ettiği, okulları tercih adetleri, 

ilçeleri tercih adetleri vb. birçok bilgiye ulaşmamıza ve 

çeşitli olasılık hesapları yapmamıza olanak sağlar.  

 

Diğer yer değiştirme türlerinden farklı olarak bu atama 

türünde olasılık hesabında kullanılan evrensel küme tüm 

okulları kapsadığı için okulların ve ilçelerin branş bazında 

popülaritesi gibi bir çok bilgi elde edilebilir. Bu bilgiler 

karar verici makamlar tarafından öğretmenlerin atama 

eğilimlerini bulmak için rahatlıkla kullanılabilir.   
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Bu çalışmada ise ilk olarak okulların bileşik tercih edilme 

olasılıklıları bulunmuş, daha sonra bu bileşik olasılık 

değerleri 1 ile 100 arasında normalizasyon işlemine tabi 

tutularak okulların branş bazında atama etki faktörleri 

bulunmuştur.  

 

Bu bölümden sonra öncelikli olarak kısaca Bayes olasılık 

teorisinden bahsedilecek daha sonraki bölümde bu teorinin 

atama etki faktörünü hesaplama nasıl kullanıldığı üzerinde 

durulacaktır.  

 

2. Bayes Kuralı 

Bayes kuralı, adını ünlü İngiliz matematikçi Thomas 

Bayes’ten almıştır. Bu kuralı doğru bir şekilde 

açıklayabilmek için ise koşullu olasılık üzerinde durmak 

gerekir. 

 

Koşullu olasılık, bir olayın meydana gelmesinin diğer bir 

olaya bağlı olmasında gerçekleşir. A ve B gibi kesişen iki 

olayı ele alalım. Bu durumda iki olayın kesişimi boş küme 

olmayacaktır. Ayrıca A olayı B olayının gerçekleşmesi 

durumunda ortaya çıkacaktır. Bu olasılık P(A|B) biçiminde 

gösterilir ve şu eşitsizlik kullanılarak hesaplanır [4,5]: 
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                               (eş.1) 

 

Bu ifade kullanılarak denklemde içler dışlar çarpımı 

yapıldığında şu ifade elde edilir: 
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                    (eş.2) 

 

Bu bağıntı denklem 1’deki A kesişim B olasılığının yerine 

konulduğunda aşağıdaki ifade bulunur: 
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                (eş.3) 

Eğer iki ya da daha fazla olay bağımsız ise bu sefer tüm 

olayların gerçekleşme olasılığı çarpılarak, bileşik olasılık 

hesaplanır [6,7].  

 
)()()(),,( CPBPAPCBAP 

              (eş.4) 

 

2. Branş Atama Faktörünün Bulunması 

Bir okul ne kadar çok öğretmen tarafından tercih edilirse, o 

kadar popülerdir. Fakat branş bazında bir okul daha çok 

tercih edilebilir. Bunun dışında okulun yer aldığı ilçenin ve 

branşın tercih adetleri de okulun popülerliğini etkiler. 

Buradan bir okul için 4 farklı olasılık hesabı ortaya çıkar: 
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               (eş.8) 

 

Bu dört olasılık bağımsız olay olarak kabul edildiğinde, bir 

okul için bileşik olasılık değeri her bir ifadenin çarpımı 

şeklindedir ve edilen bu değer sıfır ile bir arasında oldukça 

küçük değerler alabilir.  

 

Bunun dışında bir kurum belli branşlarda hiç tercih 

edilmemişte olabilir ve bu durumda olasılık değerinin 

hesabında taban bir değerinin belirlenmesi gerekir. Bu 

uygulama için belirlenen taban değer ise sıfır kabul 

edilmiştir.  

 

Bu olasılık değerini sayısal bir hale dönüştürebilmek için 

olasılığı en çok olan kurumunda bilinmesi gerekir. Bu 

bilindiği takdirde kurumların atama etki faktörleri belli sayı 

aralığında normalize edilen olasılık değerlerinden 

hesaplanabilir. 

 

Bu uygulamada ise bir ilde en çok tercih edilen okulun 

olasılığını 100,  hiç tercih edilmeyen ya da yeni açılan 

kurumların olasılığını 1 kabul edilip, 1 ile 100 arasında 

normalize işlemine tabi tutularak atama etki faktörü elde 

edilmiştir. Yapılan bu işleme max-min normalizasyonu 

denir ve şu şekilde bir denkleme sahiptir [8,9]: 

min
minmax

)( Y
MinMax

YY
MinDDn 






(eş.9) 

 

Bu denklemde Dn normalize edilen değeri, D okulun 

bileşik olasılığını, Ymax 100 ve Ymin 1 değerini, Max o 

ildeki en yüksek bileşik olasılığı ve Min o ildeki en düşük 

olasılık değerini göstermektedir.  

3. Materyal ve Yöntem 

Okulların atama etki faktörlerini bulabilmek için öncelikli 

olarak Oracle veritabanı sisteminden 2006-2013 yılları 

arasında yapılan il içi atamalardaki yaklaşık 4 milyon 500 

bin okul tercihi farklı bir tabloya aktarılmıştır. Bu tablodan 

SQL cümlecikleri ve PL/SQL ile okulun branş bazında ve 

kişi bazında, ilçenin branş ve kişi bazında tercih adetleri 

alınmış ve 57136 kurumun farklı branşlardaki bileşik 

olasılıkları toplu olarak hesaplanmıştır. Bunun dışında, eğer 

bir kurum hiç tercih edilmemiş ya da yeni açılmışsa bileşik 

olasılık değeri sıfır kabul edilmiştir.  

 

Sonuçta tüm kurumların branş bazında tercih edilme 

olasılıkların tutulduğu özet bir veri tabanı tablosu elde 

edilmiştir.  

 

Daha sonra bu tablodaki bileşik olasılık sonuçları max-min 

normalizasyon formülü kullanılarak 1 ile 100 arasında, 

normalize edilen sayısal değerlere dönüştürülmüştür.   
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4. Sonuçlar 

Çıkan sonuçlar incelendiğinde büyükşehir olan illerimizde 

merkez ilçelerde yer alan okulların atama faktörünün daha 

yüksek olduğu ve bu kurumlarda yüksek puanlı 

öğretmenlerin çalıştığı görülmüştür. Örneğin Ankara ili için 

Çankaya ilçesinde yer alan okullar en yüksek atama faktörü 

değerini almıştır. Fakat Ankara’nın merkeze uzak 

Şereflikoçhisar gibi ilçelerinde daha küçük arama etki 

faktörü değerlerini alan kurumlar bulunmuştur. 

 

Büyük şehirler dışında yer alan illerimizde ise merkez 

ilçelerdeki atama faktörü diğerlerine göre daha yüksek 

çıkmıştır. Bu durum çevre ilçelerden il merkezine doğru 

öğretmen hareketliliğinin olduğunu göstermektedir.  

 

Bunun dışında il merkezleri dışında bazı ilçelerdeki 

okulların diğerlerine göre daha çok tercih edildiği de 

görülmüştür. Bu ilçeler incelendiğinde ise nüfus 

yoğunluğunun ve gelişmişliğinin diğerlerine göre daha iyi 

olduğu saptanmıştır.  

 

Buna ek olarak atama etki faktörü çok yüksek olan 

okulların bulunduğu ilçelerde, bu değerin çok küçük olduğu 

kurumlarla da karşılaşılmıştır. Özellikle ilçe merkezine çok 

uzak olan okullarda bu durum ortaya çıkmıştır. 

 

5. İleri Çalışmalar ve Öneriler 

Geliştirilen bu uygulama ile okulların branş bazında tercih 

edilme olasılıkları 1 ile 100 arasında sayısal bir değere 

dönüştürülmüştür. Hesaplanan bu değerler öğretmenlerin 

bir ilde yapmış olduğu atama hareketlerinin karar verici 

merciler tarafından yorumlaması açısından oldukça 

önemlidir.  

 

Bunun dışında, atama etki faktörünün ve kurumların anlık 

ihtiyaçların beraberce kullanıldığı CBS(Coğrafi Bilgi 

Sistemi) uygulamaları geliştirilerek harita üzerinde 

öğretmenlerin bu hareketlerinin daha da iyi 

yorumlanabildiği uygulamalar çok rahat bir şekilde 

geliştirilebilir. Hatta uygulama tüm öğretmen ve idarecilere 

açılarak atama başvuruların harita üzerinden gerçekleşmesi 

yoluna gidilebilir. Bu şekilde o kurumu seçmek isteyen 

öğretmenlerin daha bilinçli tercih yapmaları ve kurumlar 

hakkında detaylı bilgilere harita üzerinden ulaşmaları 

sağlanmış olacaktır.  

 

Kaynaklar 

[1] Şeker, N., Şeker, G., 'E-Devlet Uygulamalarından 

İlsis’in Okul Yöneticileri Tarafından 

Değerlendirilmesi',Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2, 2009, 

pp 11-19. 

[2] Şahin, Ş., Baturay, M.H, 'MEBBİS(Milli Eğitim 

Bakanlığı Bilişim Sistemleri) Web Sitesi Kullanabilirlik 

Değerlendirmesi ve Analizi', 5th International Computer & 

Instructional Technologies Symposium, Elazığ, 2011. 

[3]MEB Personel Genel Müdürlüğü,  'Öğretmenlik için 

Başvuru ve Atama Klavuzu', Agustos, 2011. 

[4] Lindley D.V., 'Introduction to Probability and Statistics 

from a Bayesian Viewpoint,Part 1, Probability', CUP 

Archive, 1965, pp 19-21. 

[5] Wang, J., 'Encyclopedia of Data Warehousing and 

Mining', Idea Group Inc, 2006, pp 89-93. 

[6] Lemuel, A.M., 'Elementary Bayesian Biostatistics', 

CRC Press, 2007, pp 36. 

[7] Fenton, N., Neil, M., 'Risk Assessment and Decision 

Analysis with Bayesian Networks', CRC Press, 2012, pp 

95. 

[8] Han, J., Kamber, M., Pei, J., 'Data Mining: Concepts 

and Techniques: Concepts and Techniques', Elsevier, 2011, 

pp 114. 

[9] Chakrabarti, S., et.al., 'Data Mining: Know It All: Know 

It All', Morgan Kaufmann, 2008, pp 82. 

 

 



 

 

 

 

4 

 

  



İnet-Tr’13,  XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı  

9-11 Aralık 2013, İstanbul Üniversitesi 
  

 

5 

Reklamcılığın Görünen Yeni Yüzü: İnternet Reklamcılığı ve Nereye 

Gidiyoruz? 
Barış BULUNMAZ 

Yrd. Doç. Dr., Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri ve Medya Bölümü, İstanbul 
baris.bulunmaz@uskudar.edu.tr 

Özet  

Rekabet şartlarının giderek zorlaştığı, yönetimsel uygulamaların çeşitlilik gösterdiği, rekabetin arttığı ve yeni iletişim 

teknolojilerinin hayatımızın tüm katmanlarına işlediği bir süreçte reklamcılık sektörü de kendi içerisinde değişimi ve 

gelişimi yaşamaktadır. İşletmeler kendi hedef kitlelerine ulaşmanın yanında, bu hedef kitlenin dışında da toplumda olumlu 

bir algı yaratarak potansiyel müşterileri de kendi ürün ve hizmetlerine yönelik olarak satınalma davranışına yöneltmek 

isterler. Bu noktada onları etkilemek ve ikna etmek adına reklam ve tanıtım faaliyetleri en öncelikli konuların başında 

gelir. Birçok farklı kitle iletişim aracı vasıtasıyla yapılan reklam faaliyetleri, günümüzün getirdiği teknolojik olanaklar 

sayesinde yeni medya kanalları üzerinden de kendine önemli ve etkili bir mecra yaratmıştır. 2007 yılından itibaren 

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde kendine yer bulan internet reklamcılığı ya da son nitelemeyle dijital reklamcılık, 

bir yandan rakamsal olarak yukarıya doğru dikkat çekici bir ivme gösterirken, aynı zamanda da toplam medya yatırımları 

içindeki payını da yukarıya doğru çıkarmaktadır. Bu çalışmada öncelikli olarak internet reklamcılığının birçok yönüyle 

genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Daha sonra ise internet reklamcılığının son altı yıl içerisindeki ilerleyişi 

incelenerek, hem mevcut durumun analizi yapılacak hem de ileriye yönelik olarak oluşabilecek durum hakkında 

varsayımlarda bulunulacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: İnternet, Reklamcılık, Teknoloji, Rekabet 

 

Abstract:  

Becoming increasingly difficult competitive conditions, variability in managerial practices, increased competition and 

committed over a period of new communication technologies in all segments of our lives, advertising sector is also 

experiencing change and development in itself. Businesses to reach their target audience as well as creating a positive 

perception of the society outside the target group of potential customers for their products and services they want to direct 

purchasing behavior. At this point, advertising and promotional activities on behalf of them to influence and persuade is 

one of the priority issues. There are many different advertising activities conducted through the mass media, due to today's 

technological possibilities of the new media channels have created the self- important and effective medium. Internet 

advertising in media investments in Turkey finds himself on the one hand a remarkable upward momentum as a numerical 

mark, as well as its share in total investments up removing the media since 2007. In this study, first of all a general 

evaluation will be made in many ways of internet advertising. Then, by examining the progress of internet advertising in 

the past six years, both will be done analysis of the current situation and assumptions about the resulting situation will be 

provided for the future. 

 

Keywords: Internet, Advertising, Technology, Competition  

 

1. Giriş 
Teknolojinin getirdiği yenilikler ve olanaklar yıllardır 

süregelen alışkanlıklarımız ve davranış biçimlerimiz 

üzerinde değişiklikler yaratmıştır. Sadece birey olarak 

değil aynı zamanda kurum olarak da bu değişime ayak 

uydurma gerekliliği, günümüzün yoğun rekabet 

ortamında bir mecburiyet haline gelmiştir. Aksi takdirde 

insan yaşamının ölümle sonuçlanması gibi, kurumların 

da iflas etmesi ya da faaliyetlerine son vermesi 

kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Rekabetçi davranış yöntemlerinin kurumlar arası 

ilişkilerde öncelikli konuma gelmesine paralel olarak, 

kurumlar ürettikleri mal ya da hizmetlerine yönelik 

olarak farklılık yaratabilecek alternatif yol arayışı 

içerisinde bulunmaktadırlar. Reklamcılık ya da reklam 

sektörü de işte tam bu noktada kurumların hedef 

kitlelerine ya da potansiyel müşterilerine ulaşmak adına 

farklılık yaratabilecekleri bir alan olarak gözükmektedir. 

Reklamın faydalarına ya da reklamın zararlarına yönelik 

olarak farklı görüşler olsa da, bu konular mevcut 

çalışmanın amaç ve kapsamına girmediğinden, burada 

sadece reklamcılık alanında yeni bir mecra olarak ortaya 

çıkan yeni medya üzerinden internet reklamcılığının 

Türkiye’deki toplam medya yatırımları üzerindeki etkisi 

ve yeri üzerine incelemelerde ve değerlendirmelerde 

bulunulacaktır.   

 

Günümüzün teknoloji merkezli rekabetçi anlayışı, 

üretilen malın ya da hizmetin kalite-maliyet 

dinamiğinden bağımsız bir şekilde hedef kitlenin ve 

potansiyel müşterilerin, ilk olarak haberdar edilerek 

dikkatinin çekilmesi ve algı düzeyinde bir farkındalık 

yaratılması, ikinci olarak da ulaşılabilirlik algısına 

yönelik hem teorik hem de pratik olarak herhangi bir 

aksamaya sebebiyet vermeyecek şekilde dizayn 

edilmesini gerekli kılmaktadır. Çünkü göreceli olarak 

üretilen birçok mal ya da sunulan hizmet belirli kalite 

baremini yakalamış vaziyettedir. Aynı şekilde maliyetler 

de yine belirli ölçülerde sabit bir noktada standardize 

edilmiştir. Bu nedenle farkındalık noktasında reklamın, 

ulaşılabilirlik anlamında da internetin etkisini ve 

etkinliğini göz ardı etmek mümkün görünmemektedir. 
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Yazılı, görsel ve işitsel olarak klasik yöntemlerle 

yıllardır süregelen reklamcılık faaliyetleri, özellikle 

2000’li yılların başlarından itibaren internetin yıllar 

içerisinde hem ulaşılabilirlik hem de maliyetler 

anlamında daha geniş kitlelere hitap etmesinin 

sonucunda kendini çok kısa bir zaman zarfında farklı ve 

bilinmeyen bir mecranın içerisinde bulmuştur. En geniş 

anlamıyla yeni medya olarak adlandırabileceğimiz bu 

mecra, altyapısı internet teknolojilerine dayanan bütün 

platformları kapsamaktadır. Başlangıçta sadece web 

sayfalarında yapılan reklamları kapsayan bu yeni mecra, 

teknolojinin hızlı ilerlemesine paralel olarak bugün 

ceplerimize dahi giren akıllı cep telefonlarına kadar, bir 

başka deyişle mobil ortamlarda yapılan reklamlar da 

dahil olmak üzere oldukça geniş bir yelpazeyi 

kapsamaktadır.  

 

Türkiye’deki toplam medya yatırımları içerisinde 

televizyon, basın, açık hava, radyo ve sinema ile birlikte 

2007 yılından itibaren ölçülmeye başlanan internet 

reklamcılığı, 2011 yılından sonra da (son iki yıl) dijital 

başlığı altında hem display hem de mobil olmak üzere 

ayrı bir şekilde değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada 

internet reklamcılığı olarak kullanılacak olan bu medya 

yatırımlarının, yıllar içerisindeki izlediği grafik 

incelendiğinde yukarı doğru yükselen bir ivmenin varlığı 

göze çarpmaktadır. 

 

Bu çalışmada, öncelikli olarak internet reklamcılığının 

tanımı, tarihçesi, uygulama şekilleri, avantaj ve 

dezavantajları gibi başlıklar dikkate alınarak genel bir 

değerlendirmesi gerçekleştirilecektir. Daha sonra ise, 

internet reklamcılığı ile ilgili medya yatırımlarının ilk 

ölçülmeye başlandığı yıl olan 2007 yılından 2012 yılına 

kadar geçen altı yıllık zaman zarfında internet 

reklamcılığının rakamsal olarak geçen yıllar içerisindeki 

analizi yapılacak ve internet reklamcılığının medya 

yatırımları içerisindeki bundan sonraki 

konumlandırılmasına yönelik olarak öngörüler 

gerçekleştirilecektir.  

 

2. İnternet Reklamcılığı Değerlendirmeleri 

İnternetin ve reklamın kesişme noktasında yer alan 

internet reklamcılığına geçmeden önce kısa bir şekilde 

internet ve reklam kavramları üzerinde duralım. 

 

Belki de son yüzyılın en büyük buluşu olarak 

adlandırabileceğimiz internetin en büyük özelliği 

kullanıcıya interaktif bir ortam sağlamasıdır. İnternet bu 

yönüyle kaynağı pasif olmaktan çıkarıp aktif hale 

getiriyor ve kaynağa alıcıyı etkileme imkanını sağlıyor. 

Paradoksal bir biçimde interneti birey için bu kadar 

güçlü yapan unsur birçok insanın internet kullanmasıdır. 

Bundan dolayı yeni kullanıcılar katıldıkça ve şebekeye 

bağlanma hızlandıkça internetin gücü artmaktadır [1]. 

Bu durum da internetin çok daha geniş bir kitleye 

ulaşmasına ve kullanıcıların birbirleriyle karşılıklı 

etkileşime geçmesine imkan sağlamaktadır. 

 

Reklamcılık ise, teknoloji ve internetin yarattığı yeni 

dünya düzeni içerisinde, kurumların hedef kitlelerine ve 

potansiyel müşterilerine ulaşmak için başvurduğu 

yolların en başında gelmektedir. Reklam sözcüğü, 

Latince clamare (çağırmak) fiilinden gelmektedir. Bu 

anlamıyla reklam batı dillerinde avcıların av avlarken 

avlarını cezbetmek, çağırmak için kullandıkları hileleri, 

yolları, yöntemleri ifade etmek için kullanılmıştır. 

Günümüzde reklamcılık daha çok özel kuruluşların 

ürettikleri mal veya hizmetlere talep yaratmak veya var 

olan talebi arttırmak amacıyla kitle iletişim araçlarında 

yer veya zaman satın alarak giriştikleri tanıtma 

faaliyetlerinde kullandıkları bir iletişim tekniğidir [2]. 

Bu iletişim tekniğinin kullanılmasının getirdiği 

zorunluluk kadar; ne zaman, ne şekilde ve hangi kitle 

iletişim aracı vasıtası ile kullanılmasına karar vermek de 

başarılı olmak adına son derece önemlidir. 

 

İnternet reklamcılığı ise; internet üzerinde yapılan 

ürün/hizmet reklamlarıdır ve online pazarlama içerisinde 

yer alır. İnternet reklamcılığı geleneksel medya 

araçlarından bir çok yönde farklılıklar göstermektedir. 

En karakteristik olanları ise; zaman ve uzam içerisinde 

bilginin sınırsız iletimi ve transferi, sınırsız miktarda 

bilgi kaynaklarının varlığı, hedef kesim belirlenebilme 

kabiliyeti ve karşılıklı etkileşimdir [3]. İletişim 

teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler neticesinde 

bilgisayarların, yazılı basından televizyon reklamcılığına 

kadar adım atması, internetin de son yıllarda aynı anda 

kitleye mesaj, bilgi ve de haber ulaştırmayı amaçlayan 

gazete, dergi, radyo, TV, sinema ve video reklam 

malzemeleri gibi, medya olarak tanımladığımız kitle 

iletişim araçlarının arasında yer almasını sağlamıştır [4]. 

Kitle iletişim araçlarında bilgiler, tek taraflı olarak 

iletilmektedir. İnternetteki iletişim sürecinde ise, 

kullanıcı, kontrol yetkisine sahiptir, istediği temel 

bilgileri alabilmektedir. Örneğin, televizyon izleyicileri, 

televizyon reklamından kaçınmak için elindeki uzaktan 

kumanda ile zapping yaparken, internet kullanıcıları ise, 

reklamın yer aldığı web sayflarına girmek için mouse’u 

kişisel istekleri doğrultusunda kullanabilmektedir. Bu 

nedenle televizyon reklamları insanları rahatsız edecek 

derecede izleyiciyi etkilerken aynı zamanda reklamın 

görülebilirliği açısından web sayfalarına göre daha aktif 

olabilmektedir. Bir diğer deyişle, internet kullanıcıları, 

bilgiyi dağıtmadan, kendi bireysel istekleri 

doğrultusunda elde edebilmektedir. İnternet 

kullanıcılarının reklamdan kaçabilme kolaylığı ve 

reklamın bilgisayar ekranı ile sınırlanması nedeniyle, 

duyumsal etki ve reklamın araya grime olasılığı 

açısından internet reklamcılığı, geleneksel reklam 

ortamlarına gore daha az etkili olmaktadır. Geleneksel 

kitle iletişim araçları ile sürekli karşılaştırılan ‘reklama 

ilgi duyma ve bağlılık özelliği’ açısından, kullanıcıların 

kendi istekleri doğrultusunda reklam izlemeleri internet 

reklamlarının temel niteliklerinden biri olarak 

sayılabilmektedir. İnternet, televizyonlara göre daha az 

araya girme özelliğine sahip olmasına rağmen, 

kullanıcının gönüllü olarak reklamı izlemesi, reklama 

ilgi duyma ve bağlılık açısından internetin en ideal 

reklam aracı olarak değerlendirilmesine neden 

olmaktadır. Bireysel seçimlere bağlı olan, oldukça fazla 

miktardaki bilgi sağlama kapasitesi, feedback süreci, 

tüketici hizmeti verme gibi özellikleri nedeni ile internet, 

geleneksel kitle iletişim araçlarının en tehlikeli 
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rakiplerinden biri konumuna gelmiştir [5]. Zaten internet 

reklamcılığının bir sonraki bölümde inceleyeceğimiz 

toplam medya yatırımları içerisindeki her geçen yıl artan 

payı da bu durumu net bir şekilde gözler önüne 

sermektedir. 

 

Türkiye’de internet reklamcılığının tarihine kısaca 

baktığımızda ise 1997- 1998 yılında, dünya 

standartlarına uymayan internet reklamcılığının, bir 

takım online gazete, internet servis sağlayıcı ve 

portallerin sayfalarına reklam almaları ile başladığını 

görmekteyiz. 2000 yılına kadar internette reklam, 

billboardlara reklam vermekten farklı bir anlayış ve 

yaklaşıma sahip değildi. 2000 yılı reklamcılık açısından 

bir dönüm noktası sayılabilir. Artık, internet servis 

sağlayıcılar, gazeteler ve reklam satış şirketleri konuya 

ciddiyetle yaklaşıp; CPM, CTR, impression, raporlama 

gibi bir takım internet reklamcılığı gerçeklerinden söz 

etmeye başladılar ve 2000 yılında yakın gelecek için 

pazar tahminleri yapılabilir oldu. 2001 yılı önceki yılın 

hızı ile başladı. Ancak, gerek Türkiye'nin içine düştüğü 

krizler silsilesi ve dünyadaki dotcom‘ların çöküşleri ile 

2001 yılı yeni doğan bu sektöre çok ağır bir darbe vurdu. 

Tüm mecralar arasında şüphesiz en büyük darbeyi yeni 

yeni tanınmaya başlayan internet reklamcılığı aldı. Aynı 

yıl içinde çok iddialı ve güçlü oyuncularından olan İxir, 

Turkport, İhlasnet gibi servis sağlayıcıların yanısıra 

sayısız özel amaçlı site kapandı. Reklam verenin yeni 

doğan internet reklamı ilgisi cazibesini yitirdi. İnternet 

reklamcılığının en önemli araçlarından biri olan düşük 

bütçelerle kampanya yapma yetisi, televizyonların fiyat 

indirmeleri ile yok olma seviyesine geldi. 2002 

başladığında, tüm sektörlerde yaşanan umut  yerini 

korku dolu bir bekleyişe bırakırken, artık önceki yılın 

bütçeleri, birim fiyatları ve ihtişamı yoktu. 2002 yılını da 

internet reklamcılığı adına kayıp bir yıl olarak 

değerlendirmek mümkündür [6]. Daha sonra 2006 yılına 

kadar belirsiz bir dalgalanmanın içinde bulunan internet 

reklamcığı, 2007 yılından itibaren dikkat çekmeye ve 

reklamverenlerin ilgi alanına yeniden girmeye 

başlamıştır. 

 

İnternet, Türkiye ve dünyada iş hayatının kaçınılmaz bir 

parçası haline gelmiştir. Artık şirketler reklam 

bütçelerinde internet reklamcılığına da yer ayırmaktadır. 

Ulaşılan hedef kitle göz önünde bulundurulduğunda 

internet üzerinde yapılan reklamlar diğer mecralara göre 

karşılaştırılamayacak kadar ekonomik bir hal almaktadır. 

Geleneksel reklam mecralarından daha etkili ve 

ölçülebilir olması da internet reklamlarını daha da etkili 

kılmaktadır. İnternet nüfusunun her geçen gün artış 

göstermesi ve internet ortamında geçirilen sürelerin 

uzaması da reklamveren gözünde interneti olumlu bir 

mecra konumuna getirmektedir [6] ve zaten ortaya çıkan 

rakamlar da bunu ispatlar niteliktedir. 

 

İnternette reklam uygulama şekillerini; banner (şerit 

reklamlar), aniden ekrana gelen reklamlar 

(interstitials/pop-up), elektronik posta reklamları, düğme 

(buttons) reklamlar, affiliate ve sponsorluk olarak 6 

grupta toplayabiliriz. Belirli bir ürün ya da hizmetin 

varlığını duyurmak, satışını arttırmak, ürün ya da 

hizmetle ilgili kampanyayı duyurmak gibi amaçlarla 

internet üzerinde en fazla ziyaret edilen sitelere bırakılan 

ve banner adı verilen reklam uygulaması internet 

reklamcılığı konusunda ortaya çıkan gelişmelerden 

birisidir. Özellikle en çok bilinen arama motorlarının 

sayfalarına, internet üzerinde çok kişinin ziyaret ettiği 

popüler sayfalara konan ve üzerine tıklatıldığında ürün 

ya da hizmetle ilgili siteye link (bağlantı) veren bu 

uygulama günümüzde internet reklamcılığının temelini 

oluşturmaktadır [7]. Banner reklamlar sitelerin ve 

ürünlerin tanıtımında kullanılan en yaygın e-pazarlama 

aracıdır. Banner reklamcılığın uygulanmasına Türkiye 

hızlı bir şekilde adapte olmuştur ve birçok site için gelir 

kaynakları oluşturulmuştur. Banner reklamları, marka 

oluşturulmasında ve tanıtımında etkili internet pazarlama 

yöntemlerinden biridir. Hareketli, canlı ve renkli 

olmaları dolayısıyla çabuk dikkat çekmektedirler. 

Banner reklamları sayfaların her yerinde ve çeşitli 

büyüklüklerde olabilir. Ticari amaçlı kurulan her sitede 

çeşitli büyüklüklerde banner görmek mümkündür [8]. 

Ayrıca, ABD’de 2000’li yılların başlarında yapılan 

çalışmalar göstermiştir ki, internet reklamları sonrasında 

pazardan gelen geri dönüşler, aşağı yukarı 

televizyondaki ile aynıdır. Araştırmaya göre sanal 

ortamda üzerine tıklanamayan bir banner reklamı 

görenlerin % 40’ı bu reklamı hatırlayacaktır. Bu rakam 

30 saniyelik bir televizyon reklamı izleyenlerde de % 

41’dir. Banner reklamlar durağan halden çıkıp da , 

zengin (güçlü) medyayı da arkalarına aldıklarında 

özellikle marka konumlandırmada televizyon 

reklamlarından daha etkili olacaklardır [9]. Bu durum da 

internet reklamcılığının hem güçlenmesine hem de tercih 

edilmesine çok önemli katkı sağlayacaktır. 

 

Aniden ekrana gelen reklamlar (Interstitials/pop-up) ise; 

ziyaret edilen web sayfasının açılışından birkaç saniye 

sonra sayfanın önüne ayrı bir sayfa olarak açılan ve web 

sayfasının programını durduran reklam penceresidir. 

Aniden kullanıcının karşısına çıktığı için, aniden 

gözüken anlamında pop-up adıyla anılmaktadır. İçerik 

olarak banner reklamlarla benzerlik göstermektedir. 

Çoğunlukla kullanıcılara bedava web sitesi hizmeti 

sağlayan işletmeler tarafından tercih edilmektedir. 

Ayrıca yeni ürünlerini tanıtmak amaçlı olarak da 

kullanılmaktadır [9]. Bu tür reklamların çeşitli ölçüleri 

bulunmaktadır. Bazıları tüm ekranı, bazıları da ekranın 

daha küçük bir bölümünü kaplamaktadır. Etkinlik 

ölçümlenmesi çalışmalarında, bu tür reklamların web 

sayfasının normal akışını durdurduğu için hoşlanmadığı 

saptanmıştır [10]. Özellikle günümüz internet 

kullanıcısının oldukça sabırsız ve tahammülsüz 

olduğunu göz önüne alırsak, bu durumun önemli bir 

dezavantaj yarattığını söyleyebiliriz. 

 

Elektronik mail (e-mail) veya diğer adıyla elektronik 

posta, pazarlamada, markanın tanıtımında ve müşteri ile 

iletişim kurmada kullanılan etkili pazarlama araçlarından 

birisidir. Çünkü e-mail ucuz, kullanımı kolay, masrafı 

olmayan pazarlama ve iletişim amaçlı kullanılan bir 

araçtır. Günümüzde daha çok iletişim amaçlı kulanılan 

e-mail, pazarlama aracı olarak da kullanılmaktadır. 

Elektronik posta listelerine gönderilen ve herhangi bir 
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ürünü, hizmeti ya da işletmeyi tanıtan mesajlar internet 

ortamında sık kullanılan bir reklam yöntemidir. 

Elektronik postayı bir reklam aracı olarak kullanmak 

reklam verenler için hızlı, sürekli ve anında 

güncellenebilen üstelik son derece düşük maliyetli bir 

yol olmuştur. Elektronik posta ile şirketler kendilerine 

ait bilgileri ilgili müşteriye sunabilir, bu şekilde müşteri 

ile hiç kopmayan sürekli bir ilişki sağlamış ve bilgileri 

devamlı güncelleme imkanı bulmuş olur [11]. Düğme 

(Buttons) reklamlar ise, banner reklamlardan daha küçük 

ölçülerde olan reklamlardır. Genellikle küçük bir işaret 

görüntüsündedir ve bu işaretin üzerine tıklayan 

kullanıcıyı doğrudan reklam verenin web sitesine 

göndermektedir. Özellikle sık kullanılan programların 

bedava yüklenmesiyle ilgili tanıtımlar bu yolla 

yapılmaktadır. Özellikle yükleme programlarında 

kullanıcılara zaman kazandırdığı için düğme reklamlar 

tercih edilmektedir. Web sayfası işletmecisi boyutları 

küçük olduğu için birçok düğme reklamı aynı sayfada 

görüntüleyebilmektedir. Reklamcılar düğme reklamların 

ziyaret oranını arttırmak için çoğu zaman reklam 

karesinin hemen yanına yazılı bir metin de eklemektedir. 

Ziyaretçinin kişisel ve demografik özelliklerine göre e-

mail yoluyla da bu reklamlar kişiselleştirilebilmektedir. 

Web sayfasında bulunan düğme reklamlarının sayısı 

arttıkça dikkat çekiciliği azaldığı ve kişileştirilmiş 

reklamların etkinliğinin daha fazla olması nedeniyle bu 

tür reklamları e-mail yoluyla kullanıcıya göndermek 

tercih edilmektedir [12]. 

 

Affiliate programlar; online satış yapan büyük 

mağazaların, küçük site operatörlerinin işlettiği sitelere 

ya da kişiye özel sayfalara linkler koyarak satış 

yapmaları şeklinde tanımlanabilir. Tabii ki bu siteler 

satın almayı yapan kişinin hangi siteden geldiğini 

kolayca belirleyebildikleri için, reklamı koymuş olduğu 

site sahibine de satışlar üzerinden komisyon 

vermektedirler. Bu sayede sadece satış başına komisyon 

ödeyen büyük site sahipleri binlerce sitede de, reklamını 

bedava yapma fırsatını bulmaktadır. Bu tip satış yapan 

mağazalara en güzel örnek amazon.com’dur [12]. Son 

olarak sponsorluk için ise şunlar söylenebilir. Web 

sitesinin tümü ya da bir bölümüne sponsor olan işletme, 

web sitesindeki bir olaya ya da tanıtıma sponsor olarak o 

siteyi ziyaret edenlerin dikkatini çekebilmektedir [12]. 

IAB’nin yaptığı bir araştırmaya göre; sponsorluğun şerit 

reklamlardan sonra en çok tercih edilen reklam modeli 

olmasının nedeni, marka farkındalığı yaratması, 

geleneksel reklam kampanyalarından daha düşük 

maliyetli olması ve banner  reklamlardan daha esnek 

yapıya sahip olmasıdır [13]. 

 

İnternet reklamcılığının bahsettiğimiz bu reklam 

uygulama şekillerinin yanında, kendine has birtakım 

avantajları ve dezavantajları vardır. İnternetin en belirgin 

avantajı, reklamverenlerin geleneksel medya araçlarına 

göre çok daha geniş bir kitleye, hem de çok daha büyük 

bir ekonomik avantajla (düşük maliyetlerle) ulaşmasını 

sağlamasıdır. İnternet reklamcılığı ulusal ve uluslararası 

hedef pazar ve büyük ölçekli dağıtım olanakları 

bakımından işletmeler için oldukça idealdir. Ayrıca, 

internet reklamcılığı geleneksel medyaya göre mesajın 

en uygun izleyiciler tarafından görülür sağlanması 

bakımından çok daha fazla hedefe yöneliktir [14]. 

Bunlar dışında hızlı bir şekilde güncellenebilir olması ve 

reklam mesajının kişiselleştirilebilmesine imkan 

sağlaması bakımından da internet reklamcılığının 

avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, internet 

reklamcılığının belirttiğimiz bu avantajlarının yanında 

bazı dezavantajlarının da olduğunu söylemek gerekir. En 

büyük dezavantajları; reklamverenlerin reklam erişimi 

konusunda kesin bilgiye sahip olamamaları ve internet 

kullanıcılarının son zamanlarda internet reklamlarına 

karşı güven kaybetmeleridir [15]. Ayrıca, her ne kadar 

bilgisayar sahiplik oranlarında ve internet kullanımı 

istatistiklerinde geçmiş yıllara göre artış olsa da, 

geleneksel kitle iletişim araçlarına göre internetin 

kullanımının düşük olması, internet reklamcılığının bir 

diğer dezavantajı olarak görülebilir. 

 

3. İnternet Reklamcılığının Ekonomisi 

2007 yılından itibaren Türkiye’deki medya yatırımları 

içerisinde ölçülebilir bir şekilde kendine yer bulan 

internet reklamcılığı (dijital reklamcılık) bir yandan 

rakamsal olarak yukarıya doğru dikkat çekici bir ivme 

gösterirken, aynı zamanda da toplam medya yatırımları 

içindeki payını da yukarıya doğru çıkarmaktadır. Bu 

bölümde internet reklamcılığının ekonomisini; 2007 

yılından 2012 yılına kadar geçen altı yıllık zaman 

zarfında hem kendi içinde hem de diğer mecralarla 

kıyaslayarak, rakamsal ve oransal olarak inceleyeceğiz. 

 

Reklamcılar Derneği’nin her yılın Mart-Nisan aylarında 

bir önceki yıla ait yayınladığı veriler dikkate alınarak 

yapılan bu incelemede yer alan rakamlar [16], 

Reklamcılar Derneği’nin medya kuruluşları ile medya 

ajanslarından elde ettiği verilerin ortalamasını alarak ve 

sağlamasını gerçekleştirerek belirlediği KDV dahil 

olmayan rakamlardır. 2007 ve 2008 yılları için arama 

motorları ve mobil uygulamaları içermemektedir. 2011 

ve 2012 yıllarında ise display ve mobil olmak üzere iki 

ayrı alt kategoriye ait rakamlar ayrıştırılarak verilmiştir. 

Ayrıca, her yıla ait tüm mecraların reklam yatırımlarının 

toplamı olarak belirtilen rakamlar ölçülebilir medyanın 

net yayın gelirlerini belirtmektedir. Bu rakamların 

dışında; ölçülemeyen kalemler olan prodüksiyon, çizgi 

altı işler, yerel mecraların gelirleri ve ajans hizmet 

payları gibi diğer yatırımların toplamı ise, ölçülebilir 

medyanın net yayın gelirlerinin tahmini olarak üçte 

birlik bir bölümüne karşılık gelmektedir. Bu da demek 

oluyor ki, ölçülemeyen kalemler olarak belirtilen 

yatırımlar, toplam reklam yatırımlarının (ölçülebilir 

medyanın net yayın gelirleri ve ölçülemeyen kalemler) 

%25’lik dilimi olarak tahmin edilmektedir. Ancak, 

çalışmamızda kullanacağımız ve analizi yapacağımız 

rakamları ölçülebilir medyanın net yayın gelirlerini 

dikkate alarak, bu rakamlar üzerinden gerçekleştireceğiz. 

2007 yılından 2012 yılına kadar altı yıllık zaman zarfı 

içerisinde, ölçülebilir medyanın net yayın gelirleri 

milyon TL cinsinden sırasıyla; (3.308), (3.240,95), 

(2.767), (3.613), (4.320,16) ve (4.652,60) olarak 

gerçekleşmiştir. Her yıl normal koşullarda %10-15’lik 

bir artışın olması gereken ve normal karşılandığı 

reklamcılık sektöründe, 2008 yılındaki ufak düşüşün ve 
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2009 yılındaki büyük azalmanın nedeni olarak, 2008 

yılının son çeyreğinde başlayan ve 2009 yılında oldukça 

yoğun bir şekilde hissedilen Amerika Birleşik Devletleri 

kaynaklı uluslararası ekonomik krizi gösterebiliriz. 

Genel anlamda ‘mortgage krizi’ olarak adlandırılan bu 

süreç tüm sektörleri olduğu gibi, tüm sektörlerin 

canlılığına bağlı olarak hareketlilik kazanan reklamcılık 

sektörünü de rakamlardan da anlaşılacağı üzere oldukça 

derinden etkilemiştir.   

 

2007 yılından 2012 yılına kadar altı yıllık zaman zarfı 

içerisinde internet mecrasına ait gelirler ise milyon TL 

cinsinden yine sırasıyla; (53), (94,9), (182), (252), 

(344,10) ve (421,14) olarak gerçekleşmiştir. Yıl bazında 

baktığımızda tüm mecralar içindeki oranı sırasıyla; 

(%1,60), (%2,93), (%6,58), (%6,97), (%7,97) ve 

(%9,05) şeklindedir. Bu oranlar ve rakamlar bize az önce 

belirttiğimiz 2008 yılının son çeyreğinde başlayan ve 

2009 yılında son derece şiddetli bir şekilde etkilerini 

gösteren uluslararası krizin internet reklam mecrasını 

etkilemediğini göstermektedir. Yine aynı şekilde, toplam 

medya yatırımları içindeki oranın da her yıl artış 

göstermesi oldukça yeni bir mecra olan internetin, 

gelecek yıllardaki konumlanmasına ilişkin de bazı 

ipuçlarını net bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.  

 

Bunun yanında, 2011 yılına kadar kendi içerisinde bir 

ayrıma gitmeyen internet reklam mecrası, 2011 ve 2012 

yıllarında ise display ve mobil olmak üzere iki ayrı 

başlık altında veri akışını sağlamaktadır. 2011 yılındaki 

344,10 milyon TL’nin 296,90 milyon TL’sini display, 

47,20 milyon TL’sini ise mobil reklamcılık 

kapsamaktadır. 2012 yılında ise 421,14 milyon TL’nin 

379,77 milyon TL’si display, 41,37 milyon TL’si de 

mobil reklamcılığa aittir. Bu durum da, 2011 yılı için 

%86,28’lik oranın display, %13,72’lik oranın ise mobil 

reklamcılık, 2012 yılında ise %90,18’lik oranın display 

ve %9,82’lik oranın ise mobil reklamcılık tarafından 

kapsandığını göstermektedir. 

 

Son olarak internet mecrasına ait ölçülebilir medyanın 

net yayın gelirlerine bir önceki yıla göre gösterdiği 

değişimi dikkate alarak baktığımızda da; 2008 yılında 

%79.06’lık, 2009 yılında %91,78’lik, 2010 yılında 

%38,46’lık, 2011 yılında %36,55’lik ve 2012 yılında da 

%22,39’luk bir artışın meydana geldiğini görmekteyiz. 

Bu durum, internet reklam mecrasının hem toplam 

medya yatırımları içerisindeki oranının, hem kendi 

içerisindeki rakamsal büyüklüğünün hem de yine kendi 

içerisindeki değişim trendinin her zaman yukarıya doğru 

bir ivme gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. 

 

4. İnternet Reklamcılığının Geleceği ve Sonuç 

Teknolojik gelişmelerin son çeyrek yüzyılda çok hızlı 

bir şekilde ilerlemesi ve buna bağlı olarak da internetin 

bilhassa 2000’li yılların başlarından itibaren hem 

kullanım hızının ve kolaylığının, hem de ulaşılabilirlik 

alanına bağlı olarak etki gücünün artması ile birlikte, 

bireyler ve kurumlar bu değişime rekabetin getirdiği 

acımasız koşulların da etkisiyle ayak uydurmak zorunda 

kalmışlardır.  

 

Tüm sektörlerin ve iş dünyasının temel dinamiklerinin 

en belirgin bir şekilde kendini gösterdiği reklamcılık 

sektörü de, gerek teknolojik devrimin son yüzyılın en 

önemli buluşu olarak sunduğu internetin yarattığı yeni 

dünya düzenine gerekse de bu düzenin getirdiği tüm 

değişimlere kendi uygulama alanları içerisinde uyum 

gösterme ve adapte olma sürecini başarılı bir şekilde 

uygulamaktadır.  

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de reklamcılık 

sektörü global gelişmelerden ve ekonomiye dayalı 

değişimlerden etkilenmektedir. Gelişen pazarlar ve rahat 

bir ekonomik düzen içerisinde reklamcılık sektörü de 

aynı şekilde artarak ilerleyen bir grafik çizerken, tam 

aksi durumda da aynı olumsuz reaksiyonu 

göstermektedir. Özellikle çalışmamızın kapsamı 

içerisine giren 2008 krizinde bu durum kendini çok net 

bir şekilde göstermektedir. Tüm dünyayı etkileyen 

uluslararası ekonomik kriz aynı şekilde Türkiye’yi de 

olumsuz şekilde etkilemiştir ve buna bağlı olarak da 

reklamcılık sektörü bu krizden kendine düşen payı 

fazlasıyla almıştır. 

 

Reklamcılığın görünen yeni yüzü olarak 

adlandırabileceğimiz internet reklamcılığı, mevcut 

dinamiklere bağlı olarak 21. yüzyılın bilgi ve iletişim 

çağında kendi yerini ve konumunu her geçen gün 

giderek sağlamlaştırmaktadır. Bir önceki bölümde 

ayrıntılı olarak verdiğimiz oranlar, rakamlar ve istatistiki 

verilerde de görüldüğü gibi, 2012 yılı sonu itibariyle 

yarım milyar TL’ye yaklaşan ve toplam medya 

yatırımları içerisindeki payını neredeyse yüzde onlara 

getiren internet reklam mecrası, her geçen yıl artan 

ivmesi ile reklamcılık sektörünün güncel, değişime açık, 

tercih edilebilir, multimedya özelliklerine sahip, maliyet 

bakımından görece avantajlı, hızlı ve kullanışlı mecrası 

olarak belirgin bir şekilde öne çıkmaktadır. 

 

İnternet reklamcılığının bugüne kadar gösterdiği başarılı 

grafiğe ve elimizdeki verilere bağlı olarak gelecek yıllar 

için bazı öngörülerde bulunmak mümkündür. İnternet 

mecrasının reklam yatırımlarının ilk ölçülmeye 

başlandığı 2007 yılından 2012 yılına kadar geçen sürede 

televizyon, gazete ve dergi olmak üzere yazılı basın, 

açıkhava, radyo ve sinema mecralarının toplam medya 

yatırımları içerisindeki oranına baktığımızda yazılı basın 

dışında aşağı yukarı yüzde 1 ila 3 arası bir değişimin 

gerçekleştiğini görmekteyiz. Ancak toplam medya 

yatırımları içerisindeki payı 2007 yılında %33,65 olan 

yazılı basın 2012 yılında ise bu oranını neredeyse yüzde 

onluk bir kayıpla %23,94’e geriletmiştir. Aynı şekilde 

2007 yılında %1,60 olan internet ise 2012 yılına 

gelindiğinde bu oranı yüzde yedinin üzerinde bir artışla 

%9,05’e taşımıştır. Bu durum internet mecrasının yazılı 

basının toplam içerisindeki payının neredeyse tamamına 

yakın bir bölümünü kendine çektiği gibi bir varsayımı, 

hatta bir gerçekliği ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle 

gelecek yıllar içerisinde yazılı basının ve internetin 

toplam reklam yatırımları içerisindeki payını ve 

hacimsel büyüklüğünü arttırmak adına büyük bir rekabet 

içinde bulunabileceğini söylemek kesinlikle hayalcilik 

olmayacaktır.  
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Bir diğer taraftan ise, internetin kendine has teknolojik 

ve buna bağlı bir dizi avantajlarının yanında, 

alışkanlıklar ve güvenilirlik noktasında kullanıcı 

nezdindeki belirsizlikleri de halen bir takım soru 

işaretlerini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle eşitlik 

ve özgürlük bakımından oldukça geniş bir alan sunan bu 

platformun, aynı zamanda bu eşitlik ve özgürlük 

kavramlarının daha geniş bir tabana yayılması anlamında 

da bir takım çalışmalar yapması gerekmektedir. 

 

Sonuç olarak, elimizdeki veriler ve gelişme trendi, 

internet reklamcılığının bundan sonraki yıllarda da bu 

ivmesini arttırarak devam ettireceği yönündedir. Burada 

önemli olan nokta, internet reklamcılığının diğer 

mecralara alternatifler yaratma kabiliyeti bakımından 

göstereceği çabaların, tüketici-müşteri-kullanıcı 

tarafından ne ölçüde kabul edileceğidir. 
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Özet  

İnternet ve demokrasi ilişkisini irdelemek ve sorunsal hususları çözümlemek, içinde bulunduğumuz çağda birey ve 

toplumun iyiliği için önemli ve gerekli görünmektedir. Yirminci yüzyılın son yıllarında yükselişe geçen İnternet kullanımı, 

bir taraftan küresel boyutta kitlesel ölçüde iletişimi ve etkileşimi sağlarken, diğer yandan sahip oldukları özelliklerdeki 

birbirini destekleyici nitelikleri nedeniyle demokrasi kültürü ve demokratik toplum yapısını geliştirmekte ve 

genişletmektedir. Bu olumlu yöndeki etkilerin yanında İnternet ve demokrasi ilişkisi irdelemesinde sorunsal nitelikli 

hususlar da gözlenmektedir. Bilginin doğruluğuna yönelik sorunlar, demokrasinin özsel nitelikleri olan ifade özgürlüğü, 

katılım ve eşitlikle ilgili sorunlar, İnternet’in demokrasi kültürü ve demokratik toplum yapısı üzerindeki olumlu etkilerini 

azaltan ya da engelleyen başlıca unsurlar olarak görülmektedir. İnternet - demokrasi ilişkisindeki olumlu niteliklerin 

çoğaltılması ve olumsuz niteliklerin engellenmesi insanlığın ve dünyanın geleceği için büyük önem taşımaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: İnternet, demokrasi, etkileşim, iletişim özgürlüğü, katılım, eşitlik. 

 
Abstract: 

To analyze the Internet and democracy relationship and to solve the problematic issues seem important and necessary for 

the well-being of individual and society in the age of we are living in. Internet usage which augmented in the latest years 

of twentieth century, is enabling the global communication and interaction, has two way supporting attributes and so, is 

developing and enhancing democracy culture and democratic social structure. In the analysis of Internet-democracy 

relationship, problematic issues are also observed beside those positive impacts. The problems with accuracy, the problems 

related with intrinsic features of democracy; freedom of expression, participation and equality seem main items which 

diminish or impede the positive impacts of Internet on democracy culture and democratic social practice. Expanding 

positive features of the Internet and impeding the negative ones are of great importance for the future of humanity and the 

world. 

 

Key Words: Internet, democracy, interaction, freedom of communication, participation, equality. 

 

 

 1. Demokrasi 

Tanımı konusunda farklı fikirlere rastlanmakla birlikte, 

insanlığın uygarlık tarihi sürecinde ideal olma 

bağlamında üzerinde en fazla uzlaşılan yaşama biçiminin 

demokratik toplum yapısına yönelik olduğu 

gözlenmektedir. Toplumsal yaşama geçişle birlikte 

birarada yaşama kültürünü oluşturmaya başlayan 

insanlığın, aynı zamanda bir gereklilik ve zorunluluk 

olarak ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak derin görüş 

ayrılıkları ve çatışmalar da yaşadığını ileri sürmek 

mümkündür. 15. ve 16. yüzyıldaki Rönesans ve 

Reform’un ardından bilimsel ve coğrafi keşif ve icatları, 

ekonomik hayatta merkantilizmi ve endüstrileşmeyi 

yaşayan Batı toplumları siyaset felsefesinde kaydedilen 

gelişmeler ve toplumsal  

Yaşamda sürdürülen hak savaşımları ile birlikte 18. 

yüzyılda, tohumları daha önceki yüzyıllarda bulunan ilk 

Anayasa’larını geliştirerek demokrasinin gelişimi 

yönünde önemli mesafe katetmiştir. Görece barışcıl 

geçen 19. yüzyıl sonrası, insanlık tarihi için pek çok 

olumsuzluğu, savaş ve şiddeti barındıran 20. yüzyıl’da 

demokrasinin krize girdiği ve Batı uygarlığının kendi 

değerleriyle çelişen karar ve eylemler içinde olduğu 

gözlenmektedir. Bu dönemde demokratik toplum yapısı 

bağlamında değerlendirildiğinde Doğu’nun da büyük 

sorunlar barındırdığı görülmektedir.  

Demokrasinin gelişmesi gerek kültürel, gerek ekonomik, 

gelişmeyle bağlantılıdır. Demokratik bir toplum yapısı, 

toplumu oluşturan bireylerin birbirlerine karşı “saygılı” 

olması temelinde yükselebilmektedir. Böyle bir 

toplumun, en küçük biriminden en büyüğüne kadar 

demokrasi kültürüne uygun bir anlayış ve yaşam 

pratiğini göstermesi beklenmektedir. Cinsiyetler arası, 

farklı yaş grupları , meslek, statü ya da gelir gruplarının 

üyeleri arasında hakların korunması yönünde olması 

gereken saygı ve eşitlik ilkesi demokratik bir toplumun 

en temel nitelikleri arasında sayılmaktadır. Ancak ailede, 

okulda, işyerinde ya da yurttaş-devlet arasında 

demokratik ilişkilerin var olmasıyla, o toplumun 

bütününde de demokrasinin varlığından söz edilebilmesi 

mümkün olabilmektedir. 

Demokrasi kültürünün ve demokratik toplum yapısının 

gelişmesi; eğitim olanaklarının yaygınlaşması, artması, 

istihdam talebinin karşılanması, bilim, sanat ve 

edebiyata önem verilmesi, bireylerin kişisel gelişim 

fırsatlarından yararlanabilmesi ve doğru bilgiye 

erişebilmesi ile doğru orantılıdır. 

21. yüzyılın ilk 13 yılı geride kalırken dünyanın ve 

insanlığın içinde bulunduğu genel durum çok fazla umut 

vaat etmemektedir. Bununla beraber, büyük gelişme 

gösteren teknolojinin etik değerlerle uyum içindeki 

kullanımı bu tabloyu değiştirme potansiyeli taşımaktadır. 

İleri teknolojinin, var olan olumsuzlukları azaltması ve 
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yeni sorunlara neden olmaması, teknolojinin etkilerine 

ilişkin farkındalığı ve insani değerlerin benimsenmesine 

yönelik kararlılığı gerekli kılmaktadır. Teknolojinin 

tasarlanma aşamasından başlayarak, üretim, dağıtım ve 

kullanım sürecinde etik ilkelere uygun olarak 

davranılması, toplumun genelinde-hayatın her alanında 

etik değerleri benimsemiş bireylerin oluşturduğu bir 

toplumda mümkündür. Bu bağlamda, ideal olma 

niteliğini sürdüren demokrasinin benimsenmesi ve 

devamlılığında İnternet’in sahip olduğu rol, bu 

teknolojinin geliştirilmesi ve kullanımında sorumlu 

davranışa gereksinim duymaktadır. 

 

2. İnternet’in Yükselişi ve Etkileri 

Toplumsal değişimin altyapısal nedenleri arasında 

bulunan teknolojik gelişme, hayata kattığı hız boyutuyla 

birlikte yaşamın her alanında “dönüşüm” olarak 

tanımlanabilecek etkiler yaratmaktadır. Sosyal, kültürel, 

ekonomik, siyasi yaşamda meydana gelen yeni ilişki, 

iletişim ve iş yapma biçimleri, İnternet’in içine doğan 

yeni nesil tarafından daha öncesi hayal edilemeyecek 

biçimde yeni yaşam biçemleri ve alışkanlıkları 

doğurmuştur. Uygarlık tarihine kaydedilen değişimin, 

“İnternet’ten Önce” ve “İnternet’ten Sonra” olarak ifade 

edilecek ölçüde olduğunu ileri sürmek mümkündür. 

Ancak, bütün bu etkilerin tamamının olumlu yönde 

olduğunu söylemek güçtür. İnternet, insanlık tarihinde 

yeni bir çığır açarken, insanlığın bugüne değin aşması 

gereken sorunlara yenilerini ekleyebilmektedir. 

İnternet, insanların karşıkarşıya geldiği bir alan 

niteliğindedir. Gündelik hayatta olması gerektiği gibi, 

burada da insanların birbirlerine karşı “saygılı” olması 

esastır. Diğer kişilerin de “haklar”ı olduğunun bilinmesi, 

düşünülmesi ve buna uygun olarak davranılması 

beklenmektedir. Ancak, İnternet’te, kimliğin 

gizlenebilmesi, uzaktan izlemenin mümkün olması gibi 

birçok nitelik sahtekarlıklara ya da hak ihlallerine neden 

olabilmektedir. Bu tür sorunlar doğrudan, ilk adımda 

verdiği zararın ötesinde farklı olumsuz sonuçlar da 

üretebilmektedir.  

İnternet’in başkasına zarar vermeden kullanılması, 

kullanan kişilerin niyetiyle bağlantılıdır. Böyle bir amaç 

ise kişilerin genel anlamda, etik değerleri benimsemiş 

olmasıyla ilgilidir. Hayatın başka alanlarında diğer 

insanlara, haklarına saygı duymayan bir kişinin İnternet 

ortamında farklı olmasını beklemek gerçekçi 

görünmemektedir. 

 

3. Demokrasi ve İnternet İlişkisi  

Yirminci yüzyılın son on yılında yükselişe geçen ve 

içinde bulunduğumuz yüzyılda toplumsal değişimin en 

güçlü etki unsurlarından biri olan İnternet kullanımının, 

tüm dünyada, demokrasinin gelişimi üzerinde etkili 

olduğu yönünde geniş bir kabul bulunmakla birlikte 

konuya ilişkin tartışmalar da sürmektedir. Yeni 

teknolojilerin demokratik potansiyeline ilişkin 

tartışmaların geçmişi uzun olmasına karşın, İnternet’le 

birlikte bu tartışmalara gelen yeni boyutun, beklentileri 

gündelik siyasal alana dahil etmesi olduğu 

söylenmektedir [1]. Demokrasi kültürünün varlığı ve 

demokratik toplumsal pratiklerin gerçekleşmesindeki 

rolü nedeniyle İnternet, yurttaşlık bilincinin gelişmesi ve 

uygulanmasında önemli katkılar sağlamaktadır.  

İnternet, gerçekten demokrasiyi geliştirmekte ve 

genişletmekte midir, yoksa demokratik toplum yapısıyla 

ilgili olarak tehdit niteliğinde özellikler de taşımakta 

mıdır? Bu soruyu yanıtlama girişimi, demokrasi ve 

İnternet’in niteliklerini irdeleyerek karşılaştırmayı 

gerekli kılmaktadır. 

 

4. Demokrasi ve İnternet’in Nitelikleri 

Demokratik toplum, gücün-egemenliğin halkın elinde 

olduğu bir toplumdur. Demokrasiyi tanımlayan başlıca 

özsel nitelikler ifade özgürlüğü,   

katılım ve eşitliktir. Demokratik bir toplumda yaşayan 

bireylerin insani yaşam standartlarını sağlaması yanında, 

kendilerini geliştirecek olanaklara erişebilmeleri 

beklenmektedir. Bunun yanısıra bireylerin, içinde 

yaşadıkları dünyada olanbitenle ilgili olarak doğru 

bilgilenmeye gereksinimi bulunmaktadır. Demokratik 

toplum yapısının bellibaşlı nitelikleri arasında yer alan 

“ifade özgürlüğü” ve “katılım” özelliğinin sağlanması, 

sağlıklı kararlar verebilmeyi mümkün kılan kişisel 

niteliklerin yanısıra, genele ve gündeme ilişkin 

bilgilenmeyi ve iletişim araçlarına erişimi 

gerektirmektedir.  

İnternet’in nitelikleri ve sağladığı olanaklar 

incelendiğinde kitlesel nitelikte, çok kişi arasında 

iletişim sağlayan bir araç ve ortam olduğu 

görülmektedir. Sağladığı iletişim çok yönlü olduğundan 

anında bilgi ya da fikir paylaşımını mümkün kılmakta, 

toplumsal dinamizm oluşturan “etkileşim” 

yaratmaktadır. Bütün bunlar demokrasiyi tanımlayan 

özsel nitelikler arasında olan “özgür ifade” ve “katılım” 

unsurlarını desteklemekte, olumlu olarak etkilemektedir. 

Bunların yanısıra, İnternet, coğrafyadan bağımsız-

küresel boyutta, niteliği farklı kültürlerin birbirlerini 

tanımaları ve anlamaları için fırsatlar yaratmakta, bu 

durum tüm insanlığın birbirini sevmesi, barış içinde 

yaşaması için olumlu yönde etki oluşturmaktadır. Ancak, 

demokratik toplum yapısının özellikleri bunlarla sınırlı 

olmadığı gibi, İnternet’in demokratik toplum yapısı 

üzerindeki etkilerinin yönü hakkında görüş 

oluşturabilme amacının, daha fazla incelemeye gerek 

duyduğu görülmektedir. 

 

5. Doğru Bilgi 

Bilişim teknolojileri yirminci yüzyılın son çeyreğinden 

itibaren gücünü ve yaygınlığını artırırken, bireyleri ve 

toplumu çok yönlü olarak etkilemiş ve değiştirmiştir. 

“Bilgi” yeni bir üretim faktörü olarak belirginleşmiştir. 

Kişiler bilgi alışverişinde bulunmakta, bilgiye 

dayanılarak kararlar alınmakta, işler yapılmaktadır. 

Harold Innis bilginin iktidar aracı olduğunu ve bilginin 

taşınmasında işlevsel olan iletişim ortamlarıyla bu 

iktidarın kaynağının yakından ilişkili olduğu 

söylemektedir [2]. Deborah Johnson ise,  “bilgi”nin 

ancak doğru ve ilgili ise “güç” olduğuna dikkat 
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çekmektedir [3]. Bilgi, bir sağaltım yöntemi, bir şirketin 

yönetimi, işe kimin alınacağı, seçimlerde kime oy 

verileceği, denizde hangi yöne doğru seyir edileceği, vb. 

kararlara yönelik olabilmektedir. Bunun yanında, bir 

bilgisayarda bulunan bilginin hatalı olma olasılığı da 

bulunmaktadır. Hatanın nedeni kasıtsız olabileceği gibi, 

kasıtlı da olabilmektedir. Hatalı bir bilgi bilgisayarlarda 

saklanabilmekte ve iletişim teknolojilerinin yardımıyla 

dağılabilmektedir. Dolayısıyla, İnternet doğru bilginin 

dağıtılmasına olanak sağlamasının yanında, yanlış 

bilginin yayılmasını da sağlayabilmektedir [4]. Dağıtılan 

bilgi hayati bir hususta olabilmekte ve etkisi kısa 

zamanda kitlesel boyuta ulaşabilmektedir. Kişilere, 

kurumlara, ürünlere, güncel ya da tarihsel bir olguya 

ilişkin kasıtlı olarak yanlış, iftira niteliğinde bilgi 

oluşturup bunu kısa sürede kolaylıkla küresel boyutta 

yaymak İnternet teknolojisiyle olasıdır. İyi niyetle 

yapılan bir bilgi paylaşımı bile yanlış içeriğe yönelik 

olabilmektedir. Üretilen yanlış bilgi kişi ya da 

kurumların yaşamlarına etki edebilmektedir. Çok hızlı 

biçimde yayılan bilginin doğruluğuna yönelik özen ve 

kontrol bu nedenle büyük önem taşımaktadır.  

Demokratik toplumların gereksinim duyduğu sağduyulu, 

sağlam muhakeme yetisine sahip bireylerin doğru 

kararlar verebilmeleri, ancak doğru bilgiye erişmeleri ile 

mümkün olabilecektir. Bireylerin bilincini, söylemini, 

seçim, karar ve davranışlarını etkileyen “bilgi”, gündelik 

hayata ilişkin “haber”leri de içermektedir. Uzun bir 

geçmişi olan siyaset felsefesi çalışmalarında ileri 

sürüldüğü gibi, haber araçları, ideolojik nitelikler 

taşıyabilmektedir. “İdeolojik aygıt” niteliğinde görünen 

yazılı basın, televizyon gibi kitle iletişim araçlarının; 

önemli bir haberi hiç yayımlamama veya farklı bir algı 

doğuracak biçimde yayımlama uygulamalarına karşı, 

içinde bulunduğumuz zamanda, İnternet üzerinde 

gerçekleşen haberleşme biçimleri alternatif medya kanalı 

olarak yükselişe geçmiştir. “Doğru bilgi”ye yönelik 

hassasiyet burada da geçerliliğini korumaktadır. Her ne 

kadar, bu platformda, yanlış bilginin doğrulanması kısa 

zaman içinde mümkün olsa da ilk etkinin önemi gözardı 

edilmemelidir. 

 

6. Özgür İletişim 

 Demokratik toplumun sahip olduğu nitelikler arasında 

bulunan özgür iletişim, başlıbaşına, demokrasiyi 

tanımlayan unsurlar arasında yer almaktadır. 

Habermas’ın “ ‘Demokrasi’ deyince genel ve kamusal 

bir iletişimin kurumsal olarak güvencelenmiş biçimlerini 

anlayacağız” [5] sözleri, özgür iletişimin demokrasinin 

varlığı üzerindeki belirleyici etkisini açıklamaktadır. 

Böyle bir iletişimin varlığı iletişim kanallarının açık 

olması ve bireysel hak ve özgürlüklerin güvende 

olmasıyla doğru orantılıdır. Bilgi kaynaklarının 

bireylerin erişimine açık olması beklenmektedir. 

Demokratik bir toplumda, bireylerin doğru bilgiye 

erişebilmesiyle birlikte, kişilerarası iletişimin de özgür 

biçimde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Basın dışından işinsanlarının, iletişim araçlarının 

ekonomi-politik ve kültürel gücü dolayısıyla medyaya 

duyduğu ilgi sonunda İnternet öncesi varolan kitle 

iletişim araçlarının sahipliğinde yaşanan tekelleşme ve 

medyanın mülkiyet yapısında yaşanan değişimin, özgür 

iletişime yönelik engeller oluşturduğu bilinmektedir. 

Sansür ya da otosansür uygulamaları İnternet’in de 

arasında olduğu kitle iletişim araçlarını etkilemektedir. 

Her ne kadar İnternet özgür iletişimin gerçekleşeceği bir 

araç, ortam ve düzlem niteliğinde görünse de, bu niteliğe 

aykırı olabilecek özellikleri de barındırmaktadır.  

 

7. İfade Özgürlüğü 

Bireylerin gerek fikir ve görüşlerini açıklayabilmeleri, 

öneri ve gereksinimlerini iletebilmeleri, gerekse 

bilgilenebilmeleri için iletişim kanallarının açık, 

erişilebilir olması, kişi ve grupların bu olanağa sahip 

olması ve bu edimi gerçekleştirebilmeleri için herhangi 

bir çekinceleri bulunmaması gerekmektedir. Johnson, 

demokrasi, özgür karar verebilme ve mahremiyet hakkı 

arasındaki iç içe ilişkiyi açıklayarak,  eleştirel 

düşünebilen, gündelik konular hakkında tartışabilen ve 

bu şekilde öğrenebilen ve akıllıca, özgürce davranabilen 

kişilerin demokratik toplumun yurttaşları olacağını, 

ancak, böyle olduğunda, olumsuz deneyimler yaşayan 

kişilerin demokratik pratikleri gerçekleştiremeyeceğini, 

“panoptikon” olarak adlandırılan içinde yaşadığımız 

toplumda bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla 

izlenen, gözetlenen bireylerin özgür biçimde, kendisi 

gibi davranamayacağını ileri sürmektedir [6]. 

Dolayısıyla, özgür iletişim için çok güçlü bir kanal ve 

düzlem niteliğindeki İnternet, demokrasinin baskı altında 

olduğu toplumsal bir yapıda, demokratik niteliklerin 

daha fazla zarar görmesine neden de olabilmektedir. 

Kişilerin özgürce düşüncelerini ifade edebilmeleri, böyle 

davrandıkları zaman başlarına kötü bir şey gelmeyeceği 

güvencesine sahip olmalarıyla doğru orantılıdır. Bunun 

yanında, izlenme olasılığı, kişilerin kendisi gibi 

davranmasını da engelleyebilmektedir. Johnson, 

bireylerin, izlendiklerine inandıkları zaman, 

izleyicilerinin istediği gibi, izleyicisinin normlarına 

uygun ve kendilerinden farklı olabilecek şekilde 

davranmaya zorlanacaklarını söylemektedir. Bu durum 

demokrasiyle bağdaşmamaktadır[7]. 

  

8. Katılım 

Demokrasiyi tanımlayan özsel niteliklerinden bir diğeri, 

yurttaşların yönetime katılabilmeleridir. Katılım unsuru 

değişik mekanizmalarla bireylerin fikir, görüş, öneri ya 

da itirazlarını yönetim görevini üstlenmiş ilgili birimlere 

iletmesiyle gerçekleşmektedir. Önemli bir katılım aracı, 

sivil toplum kuruluşu olarak da adlandırıldığı görülen 

demokratik kitle örgütleridir. Yerel ve ulusal düzeyde 

varolan çeşitli kuruluşlar aracılığıyla kişi ve gruplar 

içinde yaşadıkları topluma ilişkin kararlar oluşturmakta, 

görüşlerini açıklamakta ve yönetim birimlerine 

iletmektedirler. Bu kararların oluşma sürecinde söz 

konusu olan fikir, bilgi paylaşımı ve tartışmaların 

İnternet’in sağladığı en önemli olanaklar arasında olduğu 

söylenebilir. Demokratik toplumlarda ortak akılda 

buluşmak, ortak iyiyi bulmak büyük önem taşımaktadır. 

Demokrasinin bu niteliğinin, İnternet’in nitelikleriyle 

uyum içinde olduğu görülmektedir.  

İnternet üzerinde, bireyler, coğrafyadan bağımsız şekilde 



Okulların İnternet Ve Demokrasi Doğru Bilgi, Özgür İletişim, Katılım Ve Eşitlik Bağlamında İnternet Ve 

Demokrasi  

S. Gözde DEDEOĞLU 

 

 

14 

grup oluşturabilmekte, İnternet’in sağladığı hızlı ve 

yaygın iletim olanağı sayesinde kısa sürede geniş 

katılımlı organizasyonlar düzenleyebilmektedir. Kişi ve 

gruplar görüş ve fikirlerini açıklayabilmekte, talep ve 

önerilerini iletebilmektedir. Doğrudan iletilen talep ve 

görüşlerin yanı sıra, hayatın farklı alanlarına yayılan 

etkileşim olanağı yurttaşların fikirlerini paylaşmalarına 

olanak sağlamaktadır. Örneğin, bir yurttaş, gazetede 

okuduğu günlük köşe yazısıyla ilgili eleştirisini, 

katkısını anında e-posta yoluyla yazara iletebilmektedir. 

Bunu yaparken, bu görüşlerini istediği kişi ya da 

gruplarla da İnternet üzerinden kolayca 

paylaşabilmektedir. Böylece  hem doğrudan kendi 

fikirlerini belirtmiş, hem de dolaylı olarak kitlesel etki 

potansiyeli yaratmıştır. Kendi paylaştığı ileti alıcıları da 

–eğer iletisinin dağıtılmaması için özel bir not 

eklemediyse- isterlerse bu görüşleri İnternet üzerinden 

kolayca diğer kişi ve gruplarla paylaşmaktadır.  

Bu örneğin açıkça gösterdiği gibi, demokratik toplumun 

en belirgin özellik ve gereklerinden olan yurttaşların 

yönetime katılımı İnternet aracılığıyla kolaylaşmakta ve 

yaygınlaşmaktadır. Çok yönlü iletişim, ortak kararlar 

alınabilmesini mümkün kılarken, İnternet’in sağladığı 

düzlem, yönetici konumundaki kişilerin veya 

siyasetçilerin de bilgi ve açıklamalarını 

aktarabilmelerine olanak tanımaktadır. Siyasal iletişimin 

güçlü bir aracı konumundaki İnternet, seçmenlerin de 

siyasi partileri ve adayları tanımaları ve kendi görüş-

talep ve önerilerini iletebilmeleri için yardımcı 

olmaktadır. Bu nedenle İnternet, gerek yerel, gerek 

ulusal düzeyde fikir-görüş-istek ve önerilerin iletilerek 

yönetime katılım sağlanması hususunda güçlü bir araç 

görünümündedir. Ancak bu akışın gerçekleşmesi, var 

olan/ devam eden toplumsal yapının demokratik 

nitelikleri taşımasıyla sağlıklı şekilde işleyebilmektedir. 

 

9. Eşitlik 

Bir toplumun demokratik olduğundan söz edebilmek, 

karar verme niteliğine sahip bütün yurttaşlarının 

yönetime katılmasıyla mümkündür. Demokratik 

pratikler daha geniş birçok özellik ve koşulu içerse de, 

en temel demokratik eylem oy kullanma olarak 

bilinmektedir. Farklı cinsiyetler, ergin yaş grupları, gelir 

ve meslek grupları üyeleri, farklı kentlerde yaşayanlar, 

vd.; bütün yurttaşlar oy kullanabilmektedir. Oysa bütün 

yurttaşların İnternet erişimi bulunmamaktadır. Bu 

durumda, İnternet’in demokrasiyi geliştirdiği ve 

genişlettiğinden söz edilebilmesi, İnternet erişim 

oranlarının çok daha fazla artmasıyla mümkün 

olabilecektir. 

İnternet’e erişim olanağına sahip olmak, öncelikle 

okuryazarlığı gerektirmesinin yanında, bilgisayar 

okuryazarı da olmayı, yanısıra, gerek altyapı, gerek 

donanım, gerekse yazılım ve İnternet servis sağlayıcılığı 

açılarından bu olanak ve araçlara erişebilirliği 

gerektirmektedir. Dünya düzeyinde incelendiğinde 

cinsiyet ve yaş grupları, gelir sınıfları, kentler ve kırsal 

kesim, kentlerin gelişmiş–az gelişmiş kısımları ya da 

kentler-bölgeler-ülkeler-kıtalar arasında eşitsizlikler 

olduğu gözlenmektedir. İnternet’in demokrasiyi 

desteklemesi, demokrasinin bileşenleri arasında bulunan 

“eşitlik” niteliğinin varlığıyla mümkün olabilecektir. 

İnternet’in tüm dünyada bütün insanların erişebildiği bir 

araç olması kişilerin ve ülkelerin gelişimi için de geniş 

yelpazede olanak sunduğundan; daha çok bilgilenmiş 

birey veya artan eğitim-iş fırsatlarının genişlettiği 

olanaklar kişi ve ülkelerin gelişmesi yönünde etkiler 

oluşturmaktadır. Eşitliğin sağlanamaması ise bu duruma 

karşıt değerlendirmeler içermektedir. Herman 

Tavani’nin dünya İnternet kullanımı istatistiklerine 

dayanarak aktardığı veriler, küresel boyuttaki sayısal 

bölünmeyi ortaya koyar niteliktedir [8]: 

 2005 yılı itibarıyla Avustralya, Kanada, 

Japonya, Güney Kore, Tayvan, Birleşik Krallık 

ve (Amerika) Birleşik Devletleri İnternet 

penetrasyonu %60’dan daha yüksek ülkeler 

olarak görünmektedir.  

 Haziran 2008’de 1,463 milyar İnternet 

kullanıcısı olduğu belirtilmekte, aynı yıl Nijer, 

Etopya ve Kongo’da her 1000 kişinin 2 kişisi 

İnternet kullanıcısıyken, İzlanda ve Norveç’ten 

bu sayının 700’ün üzerinde olduğu 

açıklanmaktadır. 

 2008 istatistiklerine göre, dünya nüfusunun 

yaklaşık %14’ünü kapsayan Afrika’da İnternet 

penetrasyon oranı % 5.3 iken, bu oran, Kuzey 

Amerika’da % 73.6’dır.    (Internet World Stats, 

2008) 

Herman Tavani, bununla birlikte, 2000 ve 2008 yılları 

arasında Afrika’da İnternet kullanım artış oranınının % 

1031.2 olarak açıklamaktadır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde İnternet kullanımındaki küresel 

sayısal bölünmenin düzeltilmesi konusunda büyük 

gelişme kaydedildiği söylenmektedir. 

İnternet erişimine yönelik sorunsal göstergeler, eşitsizlik 

unsurlarının birarada olmasıyla güçlenmektedir. Örneğin 

50 “yaş”ın üzerinde bir “kadın”, “kırsal” bölgede 

yaşıyorsa, düşük “gelir”e sahipse, “azgelişmiş bir 

ülke”nin, “azgelişmiş bir bölgesi”nde yaşıyorsa, İnternet 

erişim olasılığı sıfıra yakın görünmektedir.  

Bununla beraber, teknolojik olanaklara sahip gelişmiş 

bir ülkede yaşayan alt gelir grubu üyesi bireylerin 

İnternet erişimi düşük de olabilmektedir [9].  

Dünya İnternet kullanımına yönelik gerçekleştirilen 

istatistik çalışmalarının sonuçları sayısal bölünme 

sorunsalını ortaya koyarken, yıllar içerisindeki olumlu 

yönelişe de işaret etmektedir. 2010 yılı istatistiklerinde 

%10,9 olarak görülen Afrika kıtası İnternet 

penetrasyonu, 2011 yılında %13,5 oranına yükselirken, 

2012 yılında bu oran %15,6 olarak verilmektedir: 

 

 30 Haziran 2010 itibarı ile Kıtalara Göre Dünya İnternet 

Penetrasyonu (% Nüfus) [10] 

    Afrika   % 10.9 

    Asya                  % 21.5 

    Avrupa   % 58.4        

    Ortadoğu                 % 29.8 

    Kuzey Amerika  % 77.4 

    Latin Amerika/Karayipler % 34.5 
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    Okyanusya/Avustralya    % 61.3 

31 Aralık 2011 itibarı ile [11]  
     İnternet Pent.          Dünya İnt. Kullanım Payları  

Afrika             %13.5                       %  6.2  

Asya           %26.2                 %44.8 

Avrupa           %61.3                %22.1 

Ortadoğu        %35.6                %  3.4        

K. Amerika    %78.6                        %12.0                 

Latin Amerika/ 

 Karayipler     %39.5                  %10.4 

Okyanusya/ 

 Avustralya    %67.5                         %  1.1 

 

30 Haziran 2012 itibarı ile [12] 
           İnternet Pent.       Dünya İnt. Kullanım Payları 

Afrika             %15.6    %  7    

Asya            %27.5                        %44.8     

Avrupa            %63.2                 %21.5        

Ortadoğu         %40.2                        %  3.7         

K.Amerika       %78.6                        %11.4  

Latin Amerika/ 

 Karayipler       %42.9                        %10.6  

Okyanusya/ 

  Avustralya     %67.6                         %  1.0   

 

Türkiye’de İnternet Erişimi: 

1990’ların son yıllarında yaygınlaşmaya başlayan 

İnternet kullanımına yönelik veriler değerlendirildiğinde, 

2007 yılında hanehalkı bazında toplumun sadece beşte 

birine yakın bir oranının İnternet erişimi olduğu 

gözlenmektedir. Üç yıl içerisinde kullanım oranının 

arttığı ve 2009 yılından 2010’a uzanan dilimde yüzde 

10’un üzerinde bir artış gerçekleşerek, hanehalkı İnternet 

erişiminin yüzde 41,6’ya ulaştığı görülmektedir. 

 

Hanehalkı İnternet Erişimi [13] 

2007  % 19,7 

2008  % 25,4 

2009  % 30,0 

2010  % 41,6 

Hanehalkı İnternet Erişimi 

2011               % 42,9                        [14] 

2012            %47,2                         [15] 

2013               %49,1                          [16] 

 

2011 yılında, hanehalkı İnternet erişiminde bir önceki 

yıla göre, %41,6’dan %42,9’a hafif bir yükseliş 

gözlenmekle beraber, kentsel ve kırsal alan arasındaki 

erişim farkının çok yüksek olduğu görülmektedir. Oran, 

kentler için %51,0 olarak açıklanırken, kırsal bölgede 

%22,7’dir [14]. 

2012 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen “Hanehalkı 

Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarına 

göre ise Türkiye genelinde hanelerin %47,2’sinin evden 

İnternete erişim imkânına sahip olduğu bulgusu ortaya 

konmuştur. 

Yaş grubu ve cinsiyete göre farklılaşma gösteren, 

İnternet erişim olanağı olan hane oranı ortalama olarak 

kentsel alanda %55,5, kırsal alanda %27,3’tür [15]. 

2013 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım 

Araştırması Sonuçları’na göre 

Türkiye genelinde hanelerin %49,1’i İnternet’e erişim 

olanağına sahiptir. 16-74 yaş grubundaki bireylerde 

İnternet kullanım oranı %48,9’dur. Kadın kullanıcı 

sayısının erkeklere göre daha az olduğu görülmektedir. 

İnternet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde 

%59,3 iken, kadınlarda % 38,7’dir. Kentler ve kırsal alan 

arasında da oranlar arasında fark bulunmaktadır. İnternet 

kullanımı kentsel alanda %58, kırsal alanda %28,6’dır. 

Farklılık bölgeler arasında da izlenmektedir. İstatistiki 

Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey-1’e göre 

İnternet kullanımının en yüksek olduğu bölge %61,4 ile 

TR1-İstanbul bölgesi olarak açıklanmaktadır. İkinci 

sırada %58,5 İnternet kullanım oranı ile TR5-Batı 

Anadolu bölgesi yer almaktadır. İnternet kullanım 

oranının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. İnternet 

kullanımının tüm yaş gruplarında erkeklerde daha 

yüksek olduğu açıklanmıştır [16]. 

İstatistiklerin açıkladığı sonuçlara göre, Türkiye’de 

İnternet kullanımda her yıl görülen artış devam etmekle 

birlikte, hanehalkı bazında erişim oranı özlenenin 

oldukça altındadır. Yanısıra,  sayısal bölünme sorunsalı 

çerçevesinde değerlendirildiğinde; cinsiyetler, yaş 

grupları, kentler - kırsal alan ve bölgeler arasında 

farklılıklar olduğu görülmektedir.  

 

10. İnternet’in Çalışması ve Denetimi 

İnternet’in gerçek anlamda demokratik bir dünya 

yapısını desteklemesi, demokrasi kültürüne uygun, 

demokratik toplumsal pratikleri geliştirmesi ancak 

İnternet yönetiminin de çok katılımcı; her ülkenin, her 

toplumun, her kesimin fikirlerini aktaracak 

mekanizmaları oluşturmasıyla mümkün olabilecektir. 

2003 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 

gerçekleştirilen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin 

Cenevre’de yapılan 1. Bölümü’nde İnternet’in daha 

geniş katılımlı biçimde yönetilmesiyle ilgili olarak dile 

getirilen görüşler, “İlkeler Bildirgesi”nde yer almıştır. 

Buna göre, Uluslararası İnternet yönetişiminin 

eşgüdümlü şekilde yapılması gerektiği bildirilmiş, 

İnternet yönetişimi için Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreteri’nden, hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş 

ülke hükümetleri, özel ve sivil toplumun, tam ve etkin 

katılımını sağlayacak bir mekanizma oluşturacak bir 

çalışma grubu kurması talep edilmiştir [17].  

İnternet yönetişiminin; uluslararası düzeyde, ademi 

merkeziyetci; resmi ve özel kuruluşların, akademinin, 

araştırma topluluklarının, ulusal ve uluslararası 

örgütlerin dahil olduğu bir yapıda gerçekleşmekte 

olduğu açıklanmaktadır. Bu tablo içinde  İnternet 

Mimarisi Kurulu (IAB- “Internet Architecture Board”), 

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN-

“Internet Corporation For Assisned Numbers and 

Names”), İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF-



Okulların İnternet Ve Demokrasi Doğru Bilgi, Özgür İletişim, Katılım Ve Eşitlik Bağlamında İnternet Ve 

Demokrasi  

S. Gözde DEDEOĞLU 

 

 

16 

“Internet Engineering Task Force”), İnternet Yönetişim 

Forumu (IGF-“Internet Governance Forum”), İnternet 

Araştırma Görev Gücü (IRTF-“Internet Research Task 

Force”) gibi kuruluş ve oluşumlar görülmektedir [18]. 

İnternet ve demokrasi ilişkisinde tartışmaların sürdüğü 

bir diğer önemli özellik İnternet içeriğine yönelik 

denetimle ilgilidir. Özgür iletişimin akışı ile ilke ve 

hakların korunması amacı arasındaki dengenin kolay 

kurulamadığı görülmektedir. 1996 yılında Amerikan 

hükümeti tarafından çıkarılmak istenen bir yasaya karşı 

sivil kuruluşların açtığı dava sonucu verilen karar, 

devletin İnternet üzerinde düzenleyici rol oynamaması 

gerektiği yönünde olmuştur [19]. Genelde, özgür 

iletişimin engellenmemesi yönünde geniş bir fikir 

birliğine rastlansa da, belirli içeriklere erişimin 

denetlenmesi yönünde uzlaşı olduğu da görülmektedir. 

Bu konudaki çalışma ve düzenlemeler, insan hakları 

bağlamında bazı içeriklerin düzenlenmesine ilişkin 

öneriler sunmakta, şiddet, çocuk pornografisi gibi 

içeriklere erişimin sınırlandırılmasını önermektedir [20].  

 

11. Sonuç 

Demokrasi ve İnternet birbirlerini karşılıklı olarak 

etkilemektedir. Demokrasi kültürü ve demokratik toplum 

yapısının varlığı İnternet’in varlığını, İnternet’in varlığı 

da demokrasi kültürü ve demokratik toplum yapısını 

olumlu yönde etkilemektedir. İnternet teknolojisinin 

sağladığı olanaklar demokrasinin çok sayıda özsel 

niteliğini destekler ve geliştirici niteliktedir. Bununla 

beraber, var olan engelleyici ya da olumsuz yönde 

etkileme potansiyeli bulunan, demokrasi kültürü ve 

demokratik toplum yapısını karşıt yönde etkilemesinin 

söz konusu olduğu unsurların da olduğu gözlenmektedir. 

İnternetin bireysel ve toplumsal gelişim olanakları sunan 

niteliği, demokrasinin olduğu bir toplumun temel 

niteliklerinden olan sağduyulu kararlar verebilen 

bireylerin oluşturduğu halkın egemenliğini 

desteklemektedir. Bunun için bireylerin  “doğru” bilgiye 

erişebilmesi; hem gündelik gereksinim ve kararlar, hem 

kişisel gelişim, hem de olanbitene ilişkin haberdar 

olması açılarından gerekli koşul niteliğindedir. 

Demokratik toplumun belirgin özelliklerinden 

katılımcılık ise İnternet’in araçsal ve ortamsal rolü ile 

kolaylaşmış ve yaygınlaşmıştır. Her ikisi de, bilgi 

kaynaklarının açık ve erişilebilir olmasının yanında, bu 

olanağa “bütün” insanların sahip olmasıyla, yani, 

demokratik toplumda olması beklenen “eşitlik” 

unsurunun da sağlanmasıyla mümkündür. Herkesin 

erişebildiği İnternet’in, diğer insanlara “saygı” ilkesi 

benimsenerek, başkasına zarar vermeden kullanılması ve 

bu ileri teknolojinin, insanlığın bugüne değin 

çözemediği yoksulluk, eğitim gibi temel sorunların 

çözümü yönünde kullanılması daha uygar, daha mutlu 

bir dünyanın kurulması için çok büyük olanaklar 

sunmaktadır. İnternet’in iyiliğin değil, kötülüğün 

çoğalmasına neden olmaması yasak ve katı kurallarla 

mümkün değildir. Dünya düzeyinde bireyler ve 

toplumlar üzerinde “dönüştürücü” etki oluşturan yeni bir 

teknolojinin, yeni bir aracın, yeni bir ortamın kendine 

özgü ilkeleri, kuralları olması doğaldır. Ancak, kurallarla 

engellenmesi mümkün olmayan zararlar, ya da 

geliştirilmesi mümkün olmayan anlayış ve alışkanlıklar 

bulunmaktadır. Varsayımsal olarak; “Kimliğinizi 

gizlemeyin, başkalarının e-postalarını okumayın” gibi 

kuralların anlamsız ve işlevsiz olacağı açıktır. Toplumun 

bütününde etik anlayışın geliştirilmesi, kendine ve 

başkalarına “saygı”nın esas alınması, tekil alanlarda da 

yaşamı iyileştirecektir. İnternet’in ve genel anlamda 

teknolojinin, olumlu yönde oluşturduğu etkiyi 

sürdürmek ve çoğaltmak, bu teknolojiyi geliştirme 

amacından başlamaktadır. İlk düşünceyi geliştiren 

kişilerden, finans kaynağı kişi ve gruplardan, teknolojiyi 

tasarlayan, geliştiren ve kullanan kişilere uzanan 

eksende herkes sorumludur. Olumlu etkiyi arttırmak, 

zararları engellemek; toplumda var olan sosyal, 

ekonomik sorunların çözülmesi, bilime-sanata-

edebiyata-spora değer verilmesi, kendine ve başkalarına 

“saygılı” insanların çoğalmasıyla mümkün olabilecektir. 

Kesinlikle emin olamasak da, niyet ve çabaların bu 

nitelikte olması, böyle olması yönündeki olasılıkları 

desteklemekte ve beslemektedir. 
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Özet  

Bu çalışmanın amacı teknolojik gelişmeler ışığında matematik ve geometri eğitiminde ortaya çıkan farklı yaklaşımları 

incelemek ve bu yaklaşımların sınıf içi öğretim uygulamalarına nasıl entegre edildiğini ortaya koymaktır. Bu amaç 

doğrultusunda matematik ve geometri eğitiminde teknolojinin yeri, kullanılan uygulamalar ve mobil cihazların getirdiği 

olanaklar tartışılmış ve bu teknolojik gelişmeler ışığında matematik/geometri konularının öğrenme ortamlarında 

teknolojiye entegre edilerek en etkili bir şekilde öğrencilere nasıl aktarılacağına yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Matematik Eğitimi, Geometri Eğitimi, Teknoloji, Yazılım, Mobil Cihazlar 

 

Abstract 

This study aims to investigate new approaches through the developments of technology in mathematics and geometry 

education and to discuss how to integrate these new technological approaches into classroom setting practices. To these 

purposes, the importance of technology in mathematics and geometry education, the applications, and opportunities 

provided by the mobile tools are argued in details. Moreover, some recommendations are given how technological 

innovations that integrated to mathematics and geometry education are effectively transferred to the students. 

 

Keywords: Mathematics Education, Geometry Education, Technology, Software, Mobile Devices 

 

1. Giriş 

Eğitimde teknolojinin kullanımının gerekliliği ve 

getirdiklerini anlayabilmek için, öncelikle “okuryazarlık 

becerilerindeki değişimi” iyi algılamak gerekiyor. 

Değişimin kendisi, okuryazarlığı tanımlamaktadır [1-3]. 

Çünkü yaşamlarımız okuryazarlık (matematik 

okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, fen okuryazarlığı 

vb.) becerilerini kazanmakla birlikte bilgiye ulaşmada, 

iletişim kurmada ve eylemde bulunmada büyük 

değişikliklere uğramaktadır [4]. 

 

Değişimi algılamak, ne yaptığımızın anahtar noktası 

olmasına rağmen araştırmaların birçoğu dijital 

okuryazarlıkta, bilgi ve iletişim dünyasının birçok 

beceriyi gerektiren görevlerinde ve çoklu öğrenme 

modellerinde gerçekleşen değişimlerle ilgilenmemiştir. 

Okuryazarlık, gerçekleşen büyük değişimlerle kendi 

doğasını değiştirmesine rağmen çok az araştırma bu 

değişimin öğrenme ortamlarında oluşturduğu etkileri 

anlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmekte ve bu 

değişimlerin doğru bir şekilde öğrenme ortamlarına nasıl 

aktarılacağına odaklanmaktadır [5]. 

 

Yeni bilgi ve iletişim teknolojileri (internet, wiki, blog, 

arama motoru, hızlı mesaj, elektronik posta, elektronik 

oyun dünyası, tabletler, akıllı telefonlar, bilgisayarlar 

vb.) yeni okuryazarlık becerilerini gerektirmekle birlikte 

okuryazarlık, öğrenme ve yaşam için yeni ve önemli 

ortamlar haline gelmektedirler [3, 6, 7]. 

 

Bu değişimlerin gerçekleştiği alanlardan biri olarak da 

matematik ve geometri okuryazarlığı gösterilebilir. Bu 

bildiride amaçlanan; öncelikle matematik eğitiminde 

kullanılan uygulamalara bakmak daha sonra aynı 

perspektiften ülkemiz genelinde matematik ve geometri 

eğitiminde kullanılan uygulamaları tespit ederek bunlara 

dair önerilerde bulunmaktır. 

 

2. Matematik ve Geometri Eğitiminde Teknolojinin 

Kullanılması 

Matematik eğitiminde teknolojinin kullanılması yeni bir 

yaklaşım değildir. 1980’li yılların başından itibaren 

matematik derslerinde hesap makineleriyle, ilerleyen 

yıllarda ise grafik hesap makineleriyle matematik 

öğretimi yapılmaya başlanmıştır. Ancak ilerleyen 

teknoloji ve öğrenme nesneleri ile şu an geldiğimiz 

nokta, normal hesap makinelerinin kullanıldığı 

zamanlardan oldukça farklı ve gelişmiş durumdadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı [8] 9-12. sınıflar matematik 

öğretimi programlarında “Bilgi ve İletişim 

Teknolojilerini (BİT) Yerinde ve Etkili Kullanma” 

becerisi için beklenen kazanımlar şunlardır [8]: 

 

● Grafik hesap makinesini yerinde ve etkin 

kullanma 

● Elektronik tablo yazılımlarını yerinde ve etkin 

kullanma 

● Dinamik matematik/geometri yazılımlarını 

yerinde ve etkin kullanma 

● Matematik öğretimi için geliştirilen uygun 

kaynakları (web sitesi, animasyon, uygulama 

vb.) yerinde ve etkin kullanma 

● Matematikle ilgili konularda ihtiyaç duyacağı 

bilgi, video, uygulama vb. kaynaklara ulaşmada 

İnterneti yerinde ve etkin kullanma 
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Yukarıda sayılan BİT’ler sayesinde öğrenciler çoklu 

ortam ve temsillerin kullanılması ile öğrenilen olgunun 

kavramsal alt yapısını oldukça kolay kavrayabilirler.  

 

Farklı teknolojik ürünler, öğrencilerin ortaöğretim 

matematik ve geometri dersi kazanımlarında yer alan 

kavramları modellemelerine yardımcı olabildiği gibi, 

problem çözme aşamalarına da katkıda bulunmaktadır. 

Matematik ve geometri derslerinde kullanılabilecek bu 

farklı yazılımların neler olduğu ve temel özelliklerinin 

karşılaştırılması aşağıdaki bölümlerde yapılmıştır. 

 

3. Matematik ve Geometri Yazılımları 

Matematik ve geometri eğitiminde sıklıkla kullanılan 

yazılım ve öğrenme nesneleri şöyle sıralanabilir: 

 

● Dinamik Geometri Yazılımları (DGY) 

● Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS) 

● Sanal Matematik Manipülatifleri (öğrenme 

nesneleri) 

 

Dinamik Geometri Yazılımları (DGY) 

GeoGebra, Cabri Geometry, Geometer’s Sketchpad 

dinamik geometri yazılımları arasında en fazla tercih 

edilenlerdir. Dinamik geometri yazılımları iki ve üç 

boyutta geometrik yapıların oluşturulmasına ve bu 

yapıların hareket ettirilmesine imkan vermesi nedeniyle 

oldukça yararlı bulunmaktadır. Sayılan üç yazılım hem 

DGY hem de Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS) olarak 

kullanılabilmektedir. Bu yazılımlar çizimler, geometrik 

gösterimler, görsel temsiller, sürükleme, döndürme vb. 

özelliklere sahip olduğu gibi cebir ve matematik 

uygulamalarının kullanılmasını da sağlamaktadır. 

Önemli özelliklerinden birisi de cebirsel ifadeleri içeren 

cebir penceresine sahip olmalarıdır [9]. Bahsi geçen 

yazılımlar hakkında kısaca şunlar söylenebilir: 

 

GeoGebra yazılımlar arasında en çok ilgi uyandıranıdır. 

GeoGebra denklem ve koordinatların doğrudan 

girebilme, fonksiyonları cebirsel tanımlama gibi 

sembolik ve görselleştirme özelliğinden dolayı bir 

Bilgisayar Cebiri Sistemi (BCS) olarak tanımlanabilir. 

Aynı zamanda nokta, doğru parçaları, doğrular ve konik 

kesitleri gibi kavramları barındırıp bu kavramlar 

arasında dinamik ilişkiler sağladığından Dinamik 

Geometri Yazılımı (DGY) olarak da tanımlanır. 

İlköğretimden yüksek öğretime kadar çok geniş bir 

yelpazede kullanılan GeoGebra geometri, cebir ve 

analizi tek bir ara yüze taşıyan açık kodlu dinamik 

matematik yazılımıdır. Dünyanın birçok yerinde 

enstitüsü kurulan GeoGebra yazılımının Türkiye’de de 

İstanbul ve Ankara olmak üzere 2 tane enstitüsü vardır. 

Bu yazılımın diğer yazılımlara göre üstünlüğü ücretsiz 

olmasıdır. GeoGebra ile dinamik web uygulamalar 

oluşturmak da mümkündür. 

 

Cabri yazılımı, kullanıcılarına Öklid Geometrisini temel 

alan uygulamalar sunmaktadır. Geometrik yapıların 

uygun gösterimlerle modellenerek somutlaştırılmaya 

çalışıldığı bir yazılımdır. Aslında Cabri yazılımı da hem 

cebirsel uygulamaları hem de geometrik uygulamaları 

bir arada taşıdığı için DGY ve BCS olarak 

adlandırılabilir. Cabri yazılımı kendi içinde Cabri-3D, 

Cabri II Plus ve Cabri Jr. olmak üzere üçe ayrılır. Cabri-

3D kullanarak hem 2D hem de 3D geometrik şekiller 

oluşturulabilir. Cabri II Plus, iki boyutta temel geometrik 

uygulamalar için kullanılabilir. Ayrıca öğretmenin 

bilgisayarından öğrencinin grafik çizen hesap 

makinelerine (TI-83 ve TI-84 modelleri) dosya aktarımı 

yapılabilir. Cabri Jr. ise öğrencilerin kullandıkları grafik 

çizen hesap makinelerinde kullanılması üzerine dizayn 

edilmiştir. TI-83, TI-84 (bu grafik hesap makinelerinde 

kurulumu yapılmıştır) ve TI-89, TI-92 ve TI-Voyage™ 

200 hesap makinelerine de kurulumu yapılabilmektedir. 

 

Geometer’s Sketchpad yazılımı, ilköğretimden yüksek 

öğretime kadar tüm öğrenim aşamalarında 

kullanılabilmektedir. İlköğretimde rasyonel sayıların 

modellenmesi, sayı ekseni üzerinde yapılabilecek 

uygulamalar, geometri örüntüleri, oran-orantı 

etkinlikleri, cebir ve grafik çizimleri için kullanılabilir.  

Ortaöğretim aşamasında ise dönüşüm geometrisi ve 

fonksiyon grafikleri yapılabilmektedir. Sketchpad 

yazılımının etkileşimli tahtalarda da kullanımı uygundur. 

 

Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS): 

Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS) arasında yer alan 

Mathematica, Maple, Matlab veya Mathcad gibi 

yazılımlar ise cebirsel ifadeleri sadeleştirme, limit, 

integral gibi analiz düzeyinde problem çözümleri ve 

mühendislik düzeyinde fonksiyon analizlerinin 

yapılmasına imkan sağlayan programlardır. DGY ile en 

temel farklılığı sembolik gösterimlerin kullanılmasıdır. 

Ayrıca kullanıcı tarafından program dillerinin yardımıyla 

algoritmalar oluşturulması aynı zamanda bir artı olarak 

değerlendirilebilir. Bu yazılımlar ücretli olup daha çok 

üst düzey matematik işlemleri gerektiren sıklıkla 

üniversite öğrencileri tarafından ve mühendislik 

alanlarında kullanılan yazılımlardır. 

 

Sanal matematik manipülatifleri (öğrenme nesneleri) 

Öğrenme nesneleri tanımının ne olduğuna dair net bir 

ifade olmasa da araştırmacılar sanal ortamlarda öğrenme 

ve öğretme amaçları için tasarlanan birim yapılar 

şeklinde ortaya konulan anlamlarda birliktelik 

göstermektedir [10]. Oluşturulan bu birim yapıların 

temel amacı herhangi bir öğretim amacıyla yeniden bir 

araya getirilip yeni bir ürün şeklinde ortaya 

konulabilmesidir. Bu oluşum LEGO parçaları ile 

oluşturulan birbirinden farklı yapılara benzetilmektedir.  

 

Her bir LEGO parçası yeniden kullanılarak yeni yapılar 

tasarlanır ve bu yapılar öğretim amaçlı olarak kullanılır. 

Çakıroğlu ve Akkan’a [11] göre öğrenme nesnelerinin 

araştırılmasına imkan sağlayan bir çeşit kütüphane 

görevi gören “öğrenme nesne ambarları” arasından 

ülkemizde olanlar şunlardır [11]: SKOOOL 

(http://skoool.meb.gov.tr), ATANESA 

(http://atanesa.atauni.edu.tr/), NETDÖK 

(http://www.ogrenmenesneleri.org/) ve SAMAP 

(http://samap.ibu.edu.tr/). Araştırmacılar bu ambarlardan 

SAMAP dışında diğerlerinin ortaöğretim matematik 
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konularını içeren nesne ambarları olduğunu 

belirtmektedir. 

 

Vitamin  (http://www.vitaminegitim.com) web sitesini 

de bu başlıkta incelemek mümkündür. Vitamin, öğrenme  

nesneleri içeren çevrimiçi bir eğitim portalıdır ve ttnet 

hizmeti olarak aylık ücret karşılığı kullanılabilmektedir. 

Vitamin, e-eğitim çözümlerini kullanan bir eğitim destek 

servisi olarak da tanımlanabilir. 

 

Bununla beraber son yıllarda, FATİH projesi kapsamında 

“Eğitim Bilişim Ağı” adında, e-içeriklerin bulunduğu bir 

platform (http://www.eba.gov.tr/) hayata geçirilmiştir. 

“Eba Market” adında, MEB altyapısından ulaşılabilen ve 

kurulabilecek android tabanlı yazılımları barındıran bir 

yapı gerçekleştirilmiştir. Eğitim Bilişim Ağı web 

sitesinin, E-içerik alt adresinde 

(http://www.eba.gov.tr/eicerik), matematik ile ilgili web 

ve android tabanlı şu öğrenme nesneleri bulunmaktadır; 

 

● Matematik Araçları: Matematik dersi 9-12. sınıf 

kazanımlarından birkaçı için hazırlanmış bir 

uygulamadır. 

● Etkileşimli Matematik Sözlüğü: 5. ve 6. sınıf 

matematik dersi kazanımlarından hareketle 

seçilen sözcüklerin etkileşimli olarak 

açıklandığı  bir uygulamadır. 

 

4. Yazılımların Kıyaslanması 

Eğitimde kullanılabilecek yazılımları aşağıdaki temel 

özelliklere göre kıyaslamak mümkündür: 

 

Yazılım Lisansı: 

Sahipli veya özgür yazılım olarak iki ana grupta 

incelenebilir. Yazılımın ücretinden daha çok lisansı 

önemli bir kriterdir. Sahipli yazılım, kullanımın belirli 

şartlar altında izin verildiği; değiştirme, paylaşma, tekrar 

dağıtma gibi kullanımların kısıtlı olduğu yazılımdır. 

Sahipli yazılımlar da ücretsiz temin edilebilir. ancak, 

özgür yazılım, açık kaynak kodludur ama özgür olması 

geliştirmeye, dağıtmaya ve değiştirmeye de özgür 

olduğu anlamına gelir. Yani her açık kaynak kodlu 

yazılım özgür değildir. Özgür yazılımlarda destek ücretli 

olabilir ama yazılımı edinme ücreti yoktur. Bununla 

beraber, GPL gibi lisanslarla dağıtılırlar. 

 

Platform: 

Çalıştığı ortam (Windows, Linux, Mac, BSD, Solaris, 

akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar) bu uygulamaların 

kurulabilirliğini de belirleyecektir. 

Türkçe Dil Desteği: 

Birçok yazılımın İngilizce arayüzü olduğunun da hesaba 

katıldığında Türkçe dil desteği önemli hale gelmektedir. 

Özgür yazılımlarda katılımla tercüme süreçleri 

mümkündür. 

 

Öğrenci-Öğretmen Etkileşim Modülü: 

Bu tür uygulamaların daha etkin kullanımı için öğrenci 

ile öğretmen etkileşiminin sağlanması önemlidir. Bu 

özellik ile öğretmenin öğrencilere ödev vermesi ve 

sonrasında da öğrencilerin çözüm sürecinde neler 

yaptığını takip edebilmesi mümkün olabilecektir. 

Öğrenci-öğretmen modüllerine sahip olan yazılımlara 

örnek olarak Geometria ve Geometrix verilebilir. 

Geometria yazılımında, öğretmen oluşturduğu problemi 

ve cevabını bir dosyaya kaydetmektedir. Öğrenci 

oluşturulan dosyayı kullanarak ödeve ulaşmakta ve 

çözüm sürecinde yaptıkları kaydedilmektedir. Öğretmen 

bu kayıdı yeniden çalıştırarak öğrencinin yaptıklarını 

aşama aşama gözlemleyebilmekte ve dönütler 

verebilmektedir. Geometrix yazılımında ise öğretmen bir 

geometrik yapı oluşturma sorusunu bir öğrenciye 

atayabilmekte ve sonrasında ise öğrencinin oluşturduğu 

yapının doğruluğu yazılım tarafından denetlenmektedir. 

İncelenen bu iki yazılımda da, dosyanın bir medya 

yardımıyla taşınması söz konusudur ancak bilgisayar ağ 

iletişimi gibi teknikleri henüz kullanmamaktadırlar. 

 

İki boyutlu (2D) veya Üç Boyutlu (3D) Çizim Yeteneği: 

İki boyut, Öklid Geometrisi ve cebirsel işlemleri temel 

alan bir uygulama olarak kullanılabilirken, üç boyut ise 

farklı geometri sistemlerinin de bulunduğu, üç boyutlu 

cisimlerin döndürülmesi, sürüklenmesi vb. özellikleri 

içeren bir durumdur. 

 

Betik Yazımı (Scripting): 

Ufak programlar (yazılım kodu) yazılarak bir işlemi 

otomatize edecek uygulamalar yapılabilir ve eklenebilir 

olmasıdır. Böylece kullanıcının ihtiyacına göre kodlar 

yazarak platformu daha etkin kullanması mümkün 

olabilmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için 

kullanıcının temel bilgisayar programlama bilgisine 

sahip olması gerekmektedir. Ayrıca bu yazılımların 

kendilerine has yazım kurallarının da bilinmesi 

gerekmektedir. 

 

Yukarıda açıklanan özellikler temel alınarak matematik 

ve geometri eğitiminde kullanılan bazı ürünlerin 

karşılaştırılması aşağıda verilen Tablo.1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Matematik ve Geometri Yazılımlarının Temel Özelliklerinin Karşılaştırması 

 

Ürün Adı Tür Ücret Lisans Platform Türkçe 

Dil 

Desteği 

Öğrenci- 

öğretmen 

etkileşim 

modülü 

2D /3D Betik Yazımı 

(Scripting) 

Cabri 

Geometry 

Geometri Değişken Sahipli 

yazılım 

Windows, 

MacOSX 

Var Yok 2D, Cabri 3D 

ile 3D 

Var (Cabri II 

Plus’da) 

GeoGebra Geometri Yok Sahipli 

yazılım 

Windows, 

Linux, 

MacOSX 

Var Yok 2D, Sürüm 5.0 

Beta‘dan 

itibaren 3D 

Var 

(Javascript) 

Geometer’s 

Sketchpad 

Geometri Değişken Sahipli 

yazılım 

Linux, 

Windows, 

MacOSX 

Yok Yok 2D Var 

Geometria Geometri Yok GPL Windows, 

Linux, 

MacOSX 

Yok Var 3D Yok 

Geometrix Geometri Değişken Sahipli 

yazılım 

Windows, 

Linux, 

MacOSX 

Yok Var 2D Yok 

Mathcad Matematik Değişken Sahipli 

yazılım 

Windows Yok Yok 2D/3D Var 

Mathematica Matematik Değişken Sahipli 

yazılım 

Linux, 

Windows, 

MacOSX 

Yok Yok 2D/3D Var 

Matlab Matematik Değişken Sahipli 

yazılım 

Çeşitli Yok Yok 2D/3D Var (Matlab 

kodları) 

Maple Matematik Değişken Sahipli 

yazılım 

Linux, 

Windows, 

MacOSX 

Yok Yok 2D/3D Var 

 

 

5. Teknoloji Tabanlı Eğitim Açılımları 

Yeni gelişen teknolojiler matematik eğitimi alanındaki 

yazılımların yanı sıra bu yazılımların kullanılabileceği 

yeni cihazlar ve yeni sanal ortamlar sunmaktadır. Bunlar 

aşağıdaki başlıklarda ele alınacaktır: 

 

Sosyal Ağlar: 

Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı çeşitli 

çalışmalarda incelenmiştir [12-13]. Öğretmenler ve 

akademisyenler facebook, twitter gibi sosyal paylaşım 

ortamlarında hesaplar açarak gerek öğrencileriyle gerek 

ise meslektaşları ile daha etkin iletişim kurmaya 

çalışmaktadırlar. Matematik eğitimi ile ilgili bloglar, 

forumlar, tartışma listeleri de internet ortamında 

bulunmaktadır. Bir facebook sayfası olan “Fen, 

Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) 

Eğitimi” (https://www.facebook.com/groups/fetemm/) 

matematik eğitiminin mühendislik bilimleriyle entegre 

edilmesini tartışmaktadır. Türkiye Matematik 

Öğretmenleri Zümresi (TMOZ) 

(https://groups.google.com/forum/?hl=tr&fromgroups#!

categories/tmoz) ise matematik öğretmenlerinin bir 

araya geldiği bir tartışma grubu olarak adlandırılabilir. 

Kişisel bir blog sayfası olarak da matematik eğitimi 

bölümü öğrencisinin matematik eğitimi üzerine bilgi 

paylaşımı yaptığı blogu 

(http://blog.metu.edu.tr/e173298/) ya da özellikle 

etkileşimli tahtayı matematik ve geometri derslerinde 

daha etkin kullanıma dair kişisel görüşünü ve 

deneyimlerini paylaşan bir öğretmenin sayfası 

(http://erhanduman.blogspot.com/) sosyal ağların 

matematik eğitiminde kullanımına güzel bir örnek olarak 

gösterilebilir. Sosyal ağların aktif, yaratıcı ve etkileşimli 

yapısının matematik ve geometri eğitimde etkin 

kullanılması üzerine yapılan çalışmaların artırılması 

gereklidir. 

 

Mobil Cihazlar ve Tabletler 

Son dönemde yapılan araştırmalar ders içerisinde tablet 

kullanımının öğrencilerin derse katılımını arttırdığını ve 

daha etkili bir sınıf ortamı oluşturmaya yardımcı 

olduğunu ortaya koymaktadır (örn., [14-15]). Galligan, 

Loch, McDonald ve Taylor tarafından yapılan 

çalışmada[16], üniversite düzeyinde matematik 

derslerinde tasarlanan farklı öğrenme ortamlarında 

(birebir öğrenme çevrimiçi ve uzaktan eğitim) tablet 
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kullanımının etkililiği incelemiştir. Johnson, Adams, 

Cummins’in hazırladıkları raporda [17], tablet ve 

benzeri mobil cihazların yetenekleri doğrultusunda, 

konum bilgisinin kullanılması, hareket tespiti, sosyal 

ağlara erişim ve internet üzerinden araştırma gibi 

özellikler yardımıyla daha iyi bir eğitim süreci 

oluşturulmasının mümkün olabileceği öne sürülmüştür. 

Mobil cihazların sahip olduğu çeşitli donanımsal ve 

yazılımsal hareket sensörleri (ivmeölçer, çekimölçer, yer 

çekimi sensörü, döndürme vektörü sensörü, jiroskop) 

gibi özellikleri sayesinde kullanıcıyı uygulamanın 

içerisine çekmek mümkündür. Böylelikle sınıflarda 

öğrencilerin derse aktif katılımı ve etkili ders akışı 

sağlanabilir. 

 

6. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, matematik ve geometri eğitiminde 

kullanılan bazı teknoloji uygulamaları incelenmiş ve 

kıyaslanmıştır. Yapılan kıyaslamalar belirlenen kriterler 

üzerinden ve teknik açıdan yapıldığı gibi bu 

uygulamaların eğitim açısından kullanımı da 

irdelenmiştir. Çalışma içerisinde sayılan tüm 

yazılımların arasında Türkiye’de matematik eğitimi 

alanında en sık karşılaşılan yazılım GeoGebra’dır. Bu 

yazılımın ülkemizde yaygın kullanımına neden olarak 

Türkçe sürümünün bulunması ve iki büyük şehirde 

enstitüsünün yer alması gösterilebilir. Enstitülerin eğitim 

çalışmaları ve düzenledikleri bazı bilimsel toplantılarla 

bu GeoGebra kullanımının arttığı gözlenmektedir. 

 

Tüm bunlara rağmen alanyazın incelendiğinde gerek 

GeoGebra gerek ise diğer matematik yazılımlarının 

öğretim ortamlarında kullanımı, öğretmenin kendi 

bilgisayarından görüntüleri büyük ekrana yansıtması 

şeklinde ya da masaüstü bilgisayarların kullanılabildiği 

öğrenme ortamlarında iki öğrencinin tek bilgisayar 

kullanması şeklinde gerçekleşmektedir (örn., [18-22]). 

Ancak yeni yeni uygulamaya geçen FATİH projesi ile 

her öğrencinin sahip olabileceği tablet bilgisayarlar 

sayesinde bireysel kullanımların artması beklenmektedir. 

Sınıf ortamında tablet bilgisayar ve etkileşimli tahta 

kullanımları Milli Eğitim Bakanlığının 2012-2013 

öğretim yılında Türkiye genelinde başlatmış olduğu 

FATİH Projesi ile başlanmıştır. Dolayısı ile çağımızda 

beklenen öğretim modeli de bilişim teknolojileri 

kullanarak düzenlenmiş bir öğretim sürecidir. MEB’in 

teknolojik gelişmelere verdiği önemle beraber teknolojik 

cihazlarla donatılan sınıflarda hem öğretmenlerin hem de 

öğrencilerin bu yenilikleri etkin bir şekilde kullanması 

önemli hale gelmektedir. FATİH projesi ile hem 

etkileşimli tahta hem de tablet bilgisayarların sınıf içinde 

her bir öğrenciye temin edilmesi sonucunda tablet 

bilgisayar teknolojisine uygun ve bu teknolojinin 

avantajlarından etkin bir şekilde yararlanılmasını 

sağlayacak ders planları ve derse yardımcı materyaller 

tasarlanmalı, öğrenme nesnesi ambarlarının sayıları 

arttırılmalıdır. Geometri ve matematik etkinliklerinin bu 

ortamlarda daha etkin kullanılması sağlanmalıdır. Bu 

ürünlerin kullanımı konusunda özellikle öğretmenlere 

gerekli hizmet-içi eğitimler yapılabileceği gibi öğretmen 

eğitiminin başlangıcı olan üniversitede aday 

öğretmenlere de Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi 

sağlayacak dersler verilmelidir. 

 

Yeni gelişen teknolojilerin, özellikle mobil cihazlar ve 

sosyal ağların, kullanımı ile getirdikleri fırsatların 

geometri ve matematik eğitimi süreçlerine nasıl entegre 

edileceği ve öğrenme ortamlarına nasıl aktarılacağı, 

eğitimin başarısını da etkileyebilecek önemli bir 

unsurdur. Aynı zamanda sayılan yeni teknolojik 

yaklaşımların asıl uygulayıcıları olan öğretmenlerin bu 

teknolojilere ilişkin yeterliklerinin nasıl arttırılacağı, 

çağın gereklerini karşılayacak insan profilini yetiştirme 

açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın devamı 

olarak öğretmenlerin yeterlilikleri değerlendirilebilir ve 

gerekli hizmet içi eğitimler tasarlanabilir. Ayrıca 

matematik ve geometri derslerine yönelik olarak 

tabletler üzerinde çalışacak farklı öğrenme nesneleri 

tasarlanabilir. 
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Özet 

Avrupa Birliği’nin belirli bir alandaki hareketine ilişkin öneriler olarak tanımlanabilecek belgelerde, bilgi toplumunun 

önemine değinilmekte ve özellikle yeni teknolojilerin yaygınlaşması ile birlikte bilgi toplumunun oluşumunda eğitimin 

başat bir yer taşıdığı vurgulanarak güncel koşullara göre eğitimin nasıl yeniden yapılandırılması gerektiğine ilişkin 

önerilerde bulunulmaktadır. Bu çalışma Avrupa Birliği Belgelerinde yer alan bilgi toplumu yaklaşımı içinde e-öğrenimin 

nasıl ele alındığını incelemektedir.  
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1. Giriş 

Gerek ABD’de gerekse de Avrupa Birliği (AB)’nde 

1990’lardan sonra internetin sivil kesime de yayılması 

sonucunda “bilgi otoyolları”, “ulusal bilgi altyapıları” ve 

“bilgi toplumu” politikaları oluşturulmaya başlanmıştır. 

AB daha çok “bilgi toplumu politikaları” tanımını 

kullanırken, ABD “bilgi otoyolları”, “ulusal/küresel 

iletişim/bilgi altyapısı” gibi kavramları kullanmayı tercih 

etmektedir. Bununla birlikte ulaşılmak istenen 

hedeflerde benzerlikler bulunmaktadır [1].  

 

2. AB’nin Kaygıları 

ABD Başkan Yardımcısı Al Gore’un, 1993 yılında 

yayınlanan Ulusal Enformasyon Altyapısı (National 

Information Infrastructure: Agenda for Action) raporu 

piyasayı temel almakta ancak geniş bir devlet desteği de 

içermektedir. Ulusal enformasyon altyapısını kuracak ve 

işletecek olan temel güç özel sektör olsa da, devlet 

teknolojik yenilikleri ve açık ağları desteklemek, ağın 

mahremiyetini garanti altına almak, fikri mülkiyet 

haklarını korumak, evrensel hizmet ilkesine sahip 

çıkmak gibi konularda gerekli yasal düzenlemeleri 

yaparak özel sektörün işlerini kolaylaştırmada kilit bir 

rol oynayacaktır [2].  

Avrupa Birliği (AB) ise bilgi ve iletişim teknolojilerine 

ilişkin olarak, ABD ve  Asya/Pasifik grubu dışındaki 

ülkeleri önemli bir pazar olarak görmekte olup bu 

bölgelerde etkin olmak istemektedir. ABD’nin bir kolu 

olan internetin aniden büyümesi Avrupalıları 

kaygılandırmakta ve politika oluşturma süreçlerini 

hızlandırmaktadır.  

 

3. Açık Standartlar ve Kritik Kitle 

AB’nin Bangeman Raporu’nda açık standartlar ve kritik 

kitle kavramının önemi vurgulanmaktadır.  

Kritik kitle, pazara yeni çıkan mal ve hizmetlerle ilgili 

bir kavramdır. Yeni ürünler piyasaya ilk çıktıklarında, 

genellikle gelir düzeyi yüksek veya ürünün 

meraklılarından oluşan bir kesim tarafından tüketilir. 

Firma buradan elde ettiği gelir ile yatırım maliyetlerinin 

uygun bir bölümünü karşılayarak üretimine devam eder. 

İletişim hizmetlerinde üretimin devamlılığını sağlayacak 

ölçekteki tüketiciye kritik kitle denir. Eğer bir hizmet 

çok yüksek bir fiyatla piyasaya çıkar ve kullanıcıların en 

sıcak kesimi özellikleri nedeniyle bu ürünü tüketemezse, 

o hizmeti üretmeye devam etmek mümkün 

olamayacaktır. Bu anlamda da kritik kitle yaratılamamış 

olacaktır. Yeni medya hizmetleri alanında görülen en 

önemli engellerden biri budur. Bu engel nedeniyle, 

internet üzerinde alınabilen hizmetlerden çok daha 

fazlasını vermeye aday başka hizmetler başarı 

sağlayamamıştır. ABD ise internet hizmetleri alanında 

bu durumu aşmak için kamu parasıyla kurulan bir ağı 

önce kullanıcılara açmak daha sonra ise ticarileştirmek 

yolunu izlemiştir. Böylece kritik kitle hazır bulunmuştur. 

AB de kritik kitlenin yaratılmasında kamu politikalarının 

önemine dikkat çekmektedir [1]. 

Bilgi toplumunun AB politikalarıyla ilişkili olarak 

ifadesinin, Avrupa çapında oluşturulan stratejik bir 

vizyon ile bu hedeflere ulaşabilmek için AB 

organlarının, üye devletlerin, bölgelerin, Avrupalıların 

bütünleyici politikalar oluşturma ve uygulama 

süreçlerini anlatmakta olduğu söylenebilir [1]. 

 

4. Bangeman Raporu 

1994 yılında Avrupa Konseyi tarafından Bangeman 

Raporu hazırlatılmıştır [2]. Bangeman Raporu’nda bilgi 

toplumuna ilk geçen ülkelerin en fazla ödül alacağı 

vurgulanırken, bu geçişte geç kalan ülkelerin ise yatırım 

ve iş imkânlarında yıkıcı düşüşler yaşayacağı ifade 

edilmektedir. Raporda ileri bilgi teknolojileri ile birlikte 

iletişim sistemlerinin bilgi toplumun temeli olduğu da 

vurgulanır [3]. 

Bangeman Raporu’nda da kamu kesiminin rolü 

konusunda yeni iletişim / bilgi altyapıları üzerinde 

ortaya çıkacak pazarların belli bir düzeyde talep 

görmedikçe yatırımın geri dönüşünün yetersiz 

kalacağına değinilmekte olup rekabetin de pek çok 

durumda kitlesel talebi sağlayamayacağı ya da yavaş 

sağlayacağı ifade edilmiştir. Kritik kitlenin yaratılması 

için dört düzeyin sağlanması gerektiği bildirilir. Bunlar; 

“a. Kamu yönetimleri arasında ortak istek ve 

spesifikasyonlara yönelik anlaşma sağlanması ve 

bunların Avrupa ve ulusal düzeylerde yapılan satın 

almalarda uygulanması için taahhütte bulunmaları; 

b. Var olan ve gelecekte ortaya çıkacak Avrupa ağlarının 

ve hizmetlerinin yoğun özendirilmesinin ve kullanımın 

sağlanması; 

c. Eğitim kurumlarına, KOBİ’lere ve kamu 

yönetimlerine yönelik olarak farkında olma 

kampanyaları düzenlenmesi gerekmektedir; 

d. Özel piyasa alanlarında gerekli büyüklük ve ivmeyi 
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yaratabilmek için rekabetçiler arasında işbirliklerinin 

teşvik edilmesi” [3].  

Avrupa Birliği, sonraki süreçte bütün projeleri “e-

Avrupa” projesi altında bir araya getirerek yeni 

uygulamaların AB çapında yaygınlaştırılmasına yönelik 

çalışmalar başlatmış, AB üyelerine bu amaçla parasal 

fonlar ayrılmıştır. Bununla birlikte, bilimsel ve 

teknolojik parasal sübvansiyon sağlayan Çerçeve 

Programlardan altıncısı içine de bu uygulamalara 

yönelik toplumsal, ekonomik, sosyolojik ve teknolojik 

uygulamalar dahil edilmiştir.  

AB bilgi toplumu politikasının diğer bir boyutunu da 

“Üçüncü Ülkeler” oluşturmakta olup AB’nin dünya 

çapında rekabet için bu ülkelere yönelik programlar 

geliştirilmesi de istenmektedir. E-Avrupa projesi, aday 

ülkelere yönelik olarak da genişletilerek e-Avrupa+ 

projesi oluşturulmuş ve bu projeye de Türkiye dahil 

edilmiştir. Aday ülkelerin parasal kaynaklarını kendi 

kaynaklarından karşılaması istenmektedir [1]. 

Çeşitli ülkelerin resmi politika belgeleri incelendiğinde 

bilgi toplumu, sosyo-ekonomik faaliyetlerin giderek 

etkileşimli sayısal iletişim ağlarının katılımıyla veya bu 

iletişim ağlarının yoğun kullanımıyla gerçekleştirilmesi 

yanında, bu amaçla kullanılan her türlü teknolojinin ve 

uygulamanın üretilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu 

anlamda da elektronik ticaretten, uzaktan eğitime; devlet 

yurttaş ilişkilerinin sürdürülmesinden, karayollarının 

yönetimine kadar tüm yaşam alanlarına katılan sayısal 

ağlar bu tanım çerçevesinde değerlendirilebilmektedir 

[1]. 

 

5. Bilgi Toplumu ve E-Öğrenme 

1994 yıllı Bangeman Raporunda Avrupa’da bilgi 

toplumunun başlamasına öncülük edecek on temel 

uygulama içinde “uzaktan öğrenim” uygulaması da yer 

almaktadır. Bu uygulama altında uzaktan öğrenim 

merkezlerine eğitim materyalleri sağlanması ile küçük 

ve orta boy işletmeler, büyük şirketler ve kamu yönetimi 

için uzaktan eğitim ve öğrenim materyallerinin tedarik 

edilmesi gerektiği belirtilmektedir. İleri uzaktan 

öğrenme tekniklerinin okullarda genişletilmesi gerektiği 

üzerinde durulan raporda, uzaktan öğrenim hizmetlerini 

karşılayacak kurumun, rekabet fiyatlarındaki gerekli ağ 

tarifeleri göz önüne alındığında piyasadaki yeni hizmet 

sağlayıcı şirketler olacağı ifade edilmektedir. Avrupa 

Komisyonu’nun da programlar ve kursların kalite 

standardını desteklemesi gerektiği raporda belirtilir [3]. 

Bangeman Raporunda uzaktan öğrenim uygulamasıyla 

kimlerin kazanacağına dair bir öngörüde de bulunulmuş 

ve endüstrinin, özellikle de küçük ve orta ölçekli 

kuruluşlar ile kamu yönetiminin, eğitim ve öğretimdeki 

sınırlı kaynakların kullanımında maliyetlerin azaltılması 

ve verimliliğin arttırılması ile kazançlı çıkacağı 

belirtilmiştir. Yaşam boyu öğrenme programlarının 

avantajı ile de çalışanların ihtiyaç duydukları becerilerini 

arttıracağı ifade edilmektedir. İnsanların bir diğer 

kazanımının ise kendi evlerinden ya da uzak yerlerden 

eğitim ve öğrenim alma avantajına sahip olacağı 

vurgulanmaktadır. Öğrencilerin yüksek kalitedeki 

öğrenime erişebileceği belirtilir [3]. 

Avrupa Topluluğu Komisyonu’nun 1995 yılında eğitim 

ve öğretim üzerine hazırladığı beyaz belgede de, 

özellikle bilgi toplumuna geçiş sürecinde Avrupa’da, 

büyüme, rekabet gücü ve istihdam alanlarında gelişim 

sağlamanın eğitim ve öğretim politikalarıyla olabileceği 

üzerinde durulmaktadır. Özellikle gençler arasında 

yaşandığı bildirilen istihdam sorununu çözmede eğitim 

ve öğretimin önemli bir yanıt olabileceğini ifade eden 

belge, eğitim ve öğretimin istihdam problemini aşmada 

tek başına yeterli olamayacağı, Avrupa Birliği üye 

devletlerince de desteklenmesi gerekliliğinin önemini 

vurgular [4]. 

“Teknik yeniliklerdeki büyüme yeni bilgi gerekliliklerini 

ortaya çıkarıyor. Tüketim alışkanlıkları ve yaşam 

biçimleri değişiyor. İnsanlar çevre sorunlarına ve doğal 

kaynaklara karşı daha dikkatli. Bu durumlar eğitim ve 

öğretim sistemi ile sanayi aktivitelerini etkiliyor” [4]. 

Belge bilgi toplumuna geçişin geniş bir bilgi ihtiyacı 

doğrultusunda istihdam ve ekonomik yaşam becerilerin 

geliştirilmesi ile olanaklı olabileceğini belirtmektedir. 

Teknoloji kullanımının istihdam düzeylerinde azalmaya 

neden olmadığı, tam tersine gelişmiş ülkelerin yeni bilgi 

teknolojileri ile bağlantılı birçok yeni iş yaratabildiği 

belirtilmekte olup yeni teknolojilerin iş yerlerinde 

kullanımının işin doğası ve üretimin organizasyonunu 

radikal bir biçimde değiştirdiği de vurgulanmaktadır [4]. 

Beyaz Belge’ye göre bilgi toplumu sayesinde öğretim 

metotları değişiyor, “aşırı derecede pasif 

öğrenci/öğretmen ilişkisi yeni ve görünüşte umut verici 

bir etkileşimli iletişime yerini bırakıyor” [4]. 

Belge rekabet gücü, istihdam ve eğitim/öğretim 

arasındaki bağları vurgulayarak, değişimin bu üç 

faktörünün Avrupa toplumunun radikal bir biçimde 

yeniden örgütlenmesini gerektireceğini vurguluyor. 

Eğitimin esas amacının bireylerin özgüveni ile mesleki 

kapasitesini geliştirmek olduğunu vurgulayan beyaz 

belge de, bu doğrultuda herkesin geniş tabanlı bir bilgiye 

erişmesi ve istihdam edilebilme durumlarına 

odaklanılıyor. Geniş tabanlı bilgiye erişim olgusunun 

ana sorun noktasının bilgiye erişme ve erişememe 

durumları olduğunun belirtildiği belgede bu bilgi 

boşluğunun azaltılmaya çalışılması gerektiği ifade 

edilmekte ve eğitime bu boşluğu azaltmada önemli 

görevler düşeceği belirtilmektedir [4]. 

Beyaz belgede Avrupa Sanayicileri Şubat 1995 toplantı 

raporunda yer alan ekonomi ve emek piyasalarıyla 

eğitim alanının yakınsama içerisine girmesi gerektiği 

yönlü açıklamalarına atıf yapılarak bu yaklaşımın 

desteklendiği ifade edilir. Yaşam boyu öğrenme 

yaklaşımı temelinde esnek öğretimin önemi üzerinde 

durulmakta olup gelişen süreç içinde oluşacak öğrenim 

toplumu için gerekli becerilerin saptanıp bu becerilerin 

bireyler tarafından edinilmesi gerektiği belirtilmektedir 

[4].   

Gerekli becerilerin saptanma biçiminin çalışma sektörü 

ile koordineli bir biçimde, hem çalışanların hem de 

sektörün faydasına işleyen bir süreç olması gerektiği 

belgede vurgulanır. Özellikle yeni teknolojilerin iş 

ortamında kullanılmasının getirdiği vasıflaşmanın 

çalışanlara öğretilmesi gerekliliği üzerinde duran beyaz 

belge bu noktada da eğitim sisteminin öneminden 

bahseder. Belgeye göre yeni değişimler ışığında eğitim 

ve öğretim sisteminin temel amacı modern ihtiyaçları en 

iyi şekilde karşılayabilmeye bireyleri adapte 
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edebilmektir. Bu doğrultuda da istihdam  piyasasının 

ihtiyaçlarını karşılamada eğitim sisteminin etkili bir 

biçimde yardımcı olabileceğini belirtir [4]. 

Bu düşüncelerle uygulamaya geçmek için Komisyon beş 

genel amaç tanımlamıştır.  

Bunlar; 

a. Yeni bilgi edinmeyi teşvik etme. 

b. Okul ve iş sektörünü yakınlaştırma. 

c. Dışlamayla mücadele. 

d. Üç topluluk dilinin kazanılmasını sağlama. 

e. Sermaye ve eğitim yatırımları eşit temelde ele alma 

[4]. 

 

Kişinin, iş ve endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi 

için potansiyelini arttırmaya çalışması gerektiği, bunun 

için de esnek yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten 

Beyaz Belge, yaşam boyu öğrenme süreci gibi 

yaklaşımların beceri edinme sürecinin devamlılığını 

teşvik ettiğini ifade eder. Eğitim sisteminde yeni 

teknolojilerin kullanılması ile birlikte bilgi toplumunda 

tüm biçimleriyle uzaktan eğitimin gelişmesine önem 

verileceği belgede belirtilmekte ve Açık Üniversite’nin 

uzaktan eğitimdeki başarıları bu duruma örnek olarak 

gösterilmektedir [4]. 

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Haziran 2003 tarihli “E-

Öğrenme: Yarının Eğitimini Tasarlamak” başlıklı 

raporunda da eğitim ve öğretimin kalitesini arttırarak 

erişilebilirliğini güçlendirmenin Avrupa bilgi 

toplumunun gelişiminin yapı taşlarından biri olduğu 

ifade edilerek, e-öğrenme uygulamalarının sosyal 

kapsayıcılık üzerine olan Avrupa Birliği politikalarının 

(dil öğrenme, beceri boşluğunun kapatılması, 

kültürlerarası diyalog) başarısı için gittikçe artan bir 

biçimde kolaylaştırıcı olarak görüldüğü 

vurgulanmaktadır. Rapor e-Avrupa 2005 hareket planı 

için yapılan öngörülerde üç politik önceliğin 

güçlendirilmesine yoğunlaşılması gerektiğinden 

bahsedildiğini ifade ederek bu politik önceliklerin e-

öğrenme, e-yönetim ve e-sağlık olduğunu 

bildirmektedir. E-öğrenim uygulamalarının kullanımının 

ve sanal kampüslerin yayılımının işgücünün yeniden 

vasıflandırılmasına destek olacağı da raporda 

vurgulanmaktadır [6]. 

 

6. Sonuç 

Avrupa Birliği’nin strateji belgeleri incelendiğinde 

eğitim ve öğretim politikalarının piyasanın ihtiyaçları 

doğrultusunda rekabet gücü ve istihdam yönelimli olarak 

ele alındığı görülür. Bireylerin iş sektörün aradığı 

beceriler temelinde donanmasının sağlanması ise geniş 

tabanlı bilgiye erişebilme ve yaşam boyu öğrenim 

uygulamalarına tabii olma biçiminde oluşabileceği 

strateji belgelerinden edinilmektedir. Yeni iletişim 

teknolojilerinin özellikle de internetin eğitim alanına 

eklemlenmesi sayesinde e-öğrenim pratikleri ile emek 

gücünün sektörün hedefleri doğrultusunda yeniden 

vasıflandırılabileceği üzerinde durulmaktadır.  

Bridges’de üniversitelerdeki eğitim müfredatlarını 

sektörün talepleri doğrultusunda yeniden 

yapılandırıldığını, öğrencilere iş dünyasının bir parçası 

olmayı öğretmek üzere beceriler aktarılmak istendiğini 

belirtir. Bu beceriler; iletişim becerileri, sayılara 

yatkınlık (matematik becerileri), bilgi teknolojilerini 

kullanabilme, nasıl öğrenileceğini öğrenme olarak ifade 

edilebilir [7]. 

Sektör, üretici güçlerin ulaştığı seviye doğrultusunda 

teknolojik donanıma sahip emek gücü istemektedir. 

İncelenen belgelerde de görüldüğü üzere bu emek 

gücünü oluşturmada eğitime büyük önem verilir. Yeni 

iletişim teknolojilerinin artan gelişimi ile de eğitim 

yapma olanakları bilgisayarlaşmaktadır. Bu doğrultuda 

da e-öğrenim uygulamalarının yaygınlık kazandığından 

bahsedilebilir.  

Yine incelenen belgelerde e-öğrenim uygulamaları ile 

emek gücünün vasıflılaştırılmasından da söz 

edilmektedir. Bilgi toplumu söylemi ile sektörün aradığı 

vasıflara sahip emek gücünün yaratılması hedeflenmekte 

ve bu doğrultuda e-öğrenime önem verilmektedir.  
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Yerel Basında Yeni Medya Uygulamaları   
Ali ÖZCAN  

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi 

 

Özet 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişim geleneksel medyanın yayıncılık biçimini dönüştürdü. Her mecraya özgü 

birbirinden keskin çizgileri ortadan kaldıran bu dönüşüm en yoğun şekilde gazetelerde yaşanmaktadır. Hem haber üretim 

ve dağıtım süreçleri hem de okurların tüketim eğilimlerinin dönüşmesi, basılı gazeteciliğin geleceğine dönük olumsuz 

öngörüleri gündeme getirmiştir. Ulusal gazeteler düzeyinde ele alınan bu dönüşüm Türkiye’de sayıları 1250 civarında olan 

ve ekonomik zorluklar nedeniyle hayatta kalma savaşı veren yerel gazetelerin geleceği açısından önem arz etmektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştiren yerel gazeteler, küresel medya 

içeriklerine karşı sundukları alternatif gazetecilik misyonunu yeni medya ortamlarında daha güçlü bir şekilde yerine 

getirecektir. 

 
Anahtar Sözcükler: Yerel Basın, Yeni Medya, Bilişim Teknolojileri, Yakınsama. 

 

1- Giriş 

Teknolojinin toplumsal dünyamızın ayrılmaz bir parçası 

ve gündelik etkinliklerimizin hemen her bölümünde 

temel bir öğe haline geldiğini yadsıyamayız yadsınamaz 

bir gerçek olarak Kabul edilmektedir (Dickson, 1992, s. 

27). Bilişim ve enformasyon teknolojilerinde yaşanan 

gelişmeler, geleneksel olarak ifade edilen televizyon, 

radyo ve gazetenin biçimini değiştirdi. Böylece her bir 

mecraya özgü birbirinden kesin çizgiler ile ayrılan 

içerik, harmanlandıktan sonra telekomünikasyon ve 

bilgisayar sistemleriyle bütünleşti. İnternet teknolojisi 

sayesinde televizyon, radyo, gazete, gibi mecraların 

hepsi iç içe geçmeye başladı. Bu dönüşümden en çok 

etkilenen iletişim aracı olarak gazetede, hem haber 

üretim süreçleri hem de okurların tüketim eğilimleri 

dönüştü. Bu durumun doğal bir sonucu olarak basılı 

gazeteciliğin geleceğine dönük tartışmalar da daha sık ve 

gür bir sesle gündemde yer almaya başladı. Genel olarak 

ulusal gazeteler için dile getirilen bu tartışmalar yerel 

gazeteler düzeyinde gündeme gelmemektedir. Mevcut 

halleriyle ulusal gazetelere göre daha dezavantajlı bir 

durumda bulunan yerel gazetelerin bu dönüşümü 

gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği geleceklerini 

belirleyecek en önemli faktörlerin başında yer 

almaktadır. Çünkü yerel gazetelerin ayakta kalması yerel 

ve katılımcı demokrasinin sağlıklı gelişimine katkıda 

bulunma, yayınlandığı şehrin sorunları ve çözüm 

yollarının tartışılmasına olanak sağlama, yaygın ve 

küresel medya içeriklerine karşı alternatif bir habercilik 

anlayışı oluşturma açısından büyük önem taşımaktadır. 

Üstlendikleri bu misyonu yerine getirme açısından yerel 

gazetelerin yeni medya uygulamaları başlığı altında 

ifade edebileceğimiz bu dönüşümü gerçekleştirmesi 

gerekmektedir. Gelinen noktada satış ve reklamın 

yanında hayatta kalmalarının en büyük teşviki olan 

devletin sağladığı resmi ilanlarla yeni medya 

uygulamalarını uygulamaya koyan yerel gazeteler, genel 

olarak medyadaki dönüşüm rüzgarını arkasına alıp 

gelecekleri açısından önemli kazanımları elde 

etmektedir. 

 

Bu çalışma kapsamında basılı gazeteciliğin geleciğine 

dönük öngörüleri yer verilerek, yeni medya uygularına 

gazetelerin ne şekilde tepki verdikleri kuramsal açıdan 

ele alınacaktır. Bu bağlamda yerel gazeteciliğin 

demokrasi ve katılım açısından önemi ve günümüzde 

yaşadıkları sorunlar dile getirilerek, yeni medya 

uygulamalarının yerel gazetelere sağlayacağı avantajlar 

ve sonuçları  tartışılacaktır. 

 

2- Basılı Gazetenin Geleceği Üzerine Öngörüler 

1960’lı yıllardan itibaren Amerika’daki çoğu gazetenin, 

tirajı, gelişen nüfus oranına göre düşmüştür. İlk dönem 

radyo ve televizyonla ilişkilendirilen bu düşüş 

şimdilerde ise internetle birlikte daha da artmıştır. 

Geleneksel gazetecilik ekonomisindeki düşüş her geçen 

yıl hızlanmaktadır. Gelişmiş mobil teknolojilerle birlikte 

her yerde bulunan geniş bantlı ve kablosuz internet, 

geleneksel haber medyasının ve özelde de geleneksel 

gazete yayıncılığının etkisini önemli ölçüde azaltmış, 

diğer yandan dijital ortamın tüketiciye sağladığı içerik 

büyük önem kazanmıştır. Bu durumun doğal bir sonucu 

olarak reklam verenler geleneksel medyadan yavaş 

yavaş uzaklaşmış ve dinleyici-izleyici-okuyucudan 

kullanıcıya dönüşen yeni hedef kitleye dönük 

çalışmalara ağırlık vermiştir ve reklamlarını bu 

mecralarda kullanmışlardır. Sonuç olarak, özellikle de 

gazeteler yıllık reklam gelirlerinin önemli ölçüde 

düştüğünü görmüşlerdir. Amerikan gazeteleri topluca 

2007 yılında yüzde 16,6 daha fazla, 2008  yılında toplam 

7,5 milyar dolar, 2009 yılında ise yaklaşık 37 milyar 

dolar reklam geliri kaybetmiştir. Death Watch 

gazetesinin raporlarına göre Mart 2007’den itibaren on 

ayrı günlük gazete kapanmıştır. Ayrıca diğer birçok 

gazete kapanmış ya da profesyonelce çalışan ve 

deneyimli gazeteciler yüksek maaşları nedeniyle işten 

çıkarılmıştır (Pavlik, 2013, s. 84-85).  

 

Ortaya çıkan bu durum sosyal ve akademik hayattı sık 

sık tartışılmış, bu tartışmaların yoğunluğu son dönemde 

dikkat çekici bir boyuta yükselmiştir. 

 

2006 yılında The Economist dergisi “Who killed the 

newspaper?” haberiyle, sosyal medyanın yeni ortaya 

çıktığı ve gazete tirajlarında gözle görülür bir düşüş 

yaşanmadığı bir dönemde, basılı gazeteciliğin geleceğine 

dönük endişeleri açık bir şekilde dile getirmiştir (The 

future of newspapers Who killed the newspaper?, 2006). 

Yine aynı yıl Time dergisi de “Do newspapers have a 

future?” kapak konusuyla dünyada 50 yaş altı insanların 
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basılı gazete yerine online gazeteleri tercih ettiğini 

gerekçeleriyle anlatmaktadır (Kinsley, 2006). 

 

2009 yılında Londra’da gerçekleştirilen WANIFRA 9. 

Uluslararası Newsroom Zirvesi’nde New York Times’ın 

yayıncısı Arthur Sulzberger, “İleriki yıllarda gazetenin 

basımını durduracağız” şeklinde açıklama yapmıştır. 

Konuşmasında gelecekte gazetenin sadece elektronik 

tablet veya elektronik kağıt ya da başka bir dağıtım 

platformu üzerinden dağıtılabileceği mesajını da 

vermiştir (Pavlik, 2013, s. 95). 

 

ABD’li gazetecilik profesörü Philip Meyer de 

“Vanishing newspaper” adlı kitabında basılı gazetenin 

geleceğine dönük öngörülerini aktarmakta ve artık 

gençlerin haberlere online kaynaklardan erişmeyi tercih 

ettiğini söylemektedir (Meyer, 2009). 

 

Sosyal hayatın önemli ölçüde sosyal ağlar etrafında 

şekillendiği günümüzde basılı gazeteciliğin geleceğine 

dönük öngörüler artarak devam ederken, çözüm olarak 

çevrimiçi ortamda yer almaya vurgu yapılmaktadır. 

Nitekim Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Entelektüel 

Mülkiyet Örgütü Genel Direktörü Francis Gurry, kâğıt 

gazetelerin 2040 yılına kadar ortadan kalkacağını ve 

yerini dijital gazetelerin alacağını ileri sürmektedir 

(Trincia, 2011). Gelecek Bilimci Ross Dawson da, 

Türkiye’de kâğıt gazetelerin neslinin 2036 yılında 

tükeneceği ve 2040 yılına gelindiği zaman 51 ülkede 

artık hiç gazete basılmayacağı iddiasında bulunmaktadır 

(Dawson, 2010). 

 

Roger Fidler de yeni medyanın kendiliğinden ortaya 

çıkmadığının altını çizerek, eski medyanın yavaş yavaş 

metamorfoz geçirmesi ile ortaya çıktığını anlatmaktadır. 

Fidler yeni medya ile birlikte geleneksel medyanın 

sonlanmadığını değişerek uyum sağladığını ifade 

etmektedir. Ayrıca yeni medya karşısında geleneksel 

medyaya ‘değişme’ ya da ‘yok olma’ şeklinde iki 

seçenek sunarak, değişim için öngördüğü prensipleri şu 

başlıklar altında sıralamaktadır: 

 Birlikte-evrim ve Birlikte-varoluş (coevolution, 

co-existence): Geleneksel habercilik interneti 

kendi faydasına kullanabilir, aynı şekilde 

internet haberciliği de kendi içeriğinin çoğunu 

basılı ortamlardan alabilir. 

 Metamorfoz: Yeni medya eskisinden değişerek 

doğar. 

 Yayılım (propagation): Eski medyanın 

özellikleri, yeni medyayla birlikte ve onun 

içinde yayılır. 

 Hayatta Kalma: Geleneksel medya, ya uyum 

sağlar ya da yok olur. Böyle yapmayan büyük 

gazeteler, okurlar tarafından yetersiz 

görülebilirler. 

 Fırsat ve İhtiyaç: Yeni teknolojilerin yaygın 

şekilde benimsenmesi için sosyal bir ihtiyaç var 

olmalıdır. İnternet, TV ve gazetenin 

erişemediği zaman ve mekanda alternatif bir 

haber mecrasıdır. 

 Gecikmeli Benimseme: Yeni medya 

teknolojilerinin başarılı olması, genelde 

beklenenden daha uzun sürer (Özgen, 2011, s. 

93-94). 

 

Radyo ve televizyona referansta bulunarak internetin de 

gazetenin yerini alamayacağını düşünenler de 

bulunmaktadır (Güreli, 2002, s. 45). Ayrıca basının 

içinde doğup geliştiği toplumsal çevreyle ilişkisi 

üzerinden konuyu değerlendirenler de bulunmaktadır. 

Bu bağlamda gazeteciliğin geleceği tartışılırken özellikle 

vurgulanması gereken nokta bir toplumun gelişmişlik 

düzeyi ile o toplum tarafından üretilen gazeteciliğin 

gelişmişlik düzeyi arasında önemli ölçüde bir koşutluğun 

söz konusu olduğudur. Yani toplum ne denli gelişirse o 

toplum içinde yer alan gazetecilik de o denli 

gelişmektedir. O halde gazeteciliğin geleceğini tartışmak 

basın ve toplum arasındaki yakın ilişkiyi de ele almakla 

mümkündür (Güngör, 2009, s. 755). 

 

 
Ross Dawson’un basılı gazeteciliğin geleceğine yönelik öngörüsü 

(http://futureexploration.net/Newspaper_Extinction_Timeline.pdf) 
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Gazetelerde medyana gelen bu krizi oluşturan şartlar, 

aynı zamanda yenilenme için de olgun bir  ortam 

yaratmıştır. Akıllı telefon ve tablet pazarındaki yenilikler 

ve sonucu olan büyüme medyanın girişimciliğinin 

artmasına neden olmaktadır (Pavlik, 2013, s. 86). Bunun 

sonucu olarak gazeteler ilk olarak içeriklerini çevrimiçi 

ortama taşıdılar. Devamında sosyal medyanın getirdiği 

etkileşimli ortamı kullanmaya önem gösterdiler. Ayrıca 

okurlara etkileşimli gazete sunmak için bilişim 

teknolojisi uygulamalarını da (artırılmış gerçeklik ve 

hızlı yanıt veren kodun basılı gazetede kullanılması gibi) 

hayata geçirdiler. Mevcut durum gelecekte –basılı 

gazetecilik sona ersin veya ermesin- gazeteciliğin 

doğasını bilişim teknolojilerinin belirleyeceğini net bir 

şekilde ortaya koymaktadır. Üstelik çok kısa bir 

gelecekte dijital ekranların yerini de elektronik kağıtların 

alacağı tahmin edilmektedir. Pavlik, elektronik kağıdın 

2015 yılına kadar tüketici piyasasında olabileceği 

öngörüsünde bulunmaktadır. Fiyatının da uygun 

olacağını tahmin eden Pavlik’e göre bilişim teknolojileri 

gazetecilik için yeni fırsatları doğuracaktır (Pavlik, 2013, 

s. 87). 

 

3- Bilişim Teknolojilerinin Yerel Gazetecilik 

Üzerine Etkileri 

Bilişim teknolojilerinin Türkiye’de yayınlanan 

gazetelere etkisi üzerine yapılan çalışmalar ele 

alındığında; ağırlıklı olarak ulusal ölçekte yayın yapan 

gazeteler üzerinden problemler tespit edilmekte ve 

çözüme dönük öngörüler de yine aynı doğrultuda ele 

alınmaktadır. Oysa ki, yerel ve katılımcı demokrasinin 

sağlıklı gelişmesi açısından büyük önem taşıyan yerel 

gazeteler, özellikle de ‘küresele karşı yerel’ ve ‘küresel 

düşün, yerel hareket et’ sloganlarının pratikte anlam 

kazandığı bu dönemde büyük önem taşımaktadır. Yerel 

gazetecilik, bu yönüyle, küresel değerlerin kuşatıcı 

gerçekliği karşısında farklı özgünlüklerin ısrarla 

savunulmaya çalışıldığı bir tür direnç odağı olmaktadır. 

Basın İlan Kurumu (BİK) verilerine göre; Türkiye’de 

günlük 33 yaygın gazeteye karşı, 1250 tane yerel gazete 

bulunmaktadır. Tirajları düşük olsa da bu sayıda yerel 

gazete, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan 

gelişmelerle küresel ağ toplumuna dönüşümün 

gerçekleştiği bir dünyada önemli bir misyon 

üstlenmektedir.  

 

Küreselleşmeyle birlikte artan enformasyon akışı, 

McLuhan’ın deyimiyle ‘dünyayı küresel bir köy’ haline 

getirmiş, yerel medyaya olan ihtiyaç ve ona yüklenen 

anlam değişmeye başlamıştır. İletişim teknolojilerinin 

gelişme gösterdiği günümüz medya ortamında yerel 

nitelik taşıyan kimi olaylar, internet yoluyla tüm 

dünyaya ulaşmakta ve tüm insanlığın ortak sorunu 

niteliğini kazanmaktadır. İşte bu aşamada, iletişimin 

küreselleştiği bir ortamda, Türkiye’deki yerel basının ve 

özellikle gazetelerin iletişim teknolojisinin nimetlerinden 

yararlanarak başat konuma gelmesi bir zorunluluk olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Batı toplumlarında yerel medya ve özelde de yerel 

gazetelerin gelişmişliği, demokratikleşmenin ve 

sosyalleşmenin bir ölçütü olarak görülmektedir. Ayrıca 

yerel gazeteler yaygın medya için bir lokomotif görevi 

görmektedir. Ve en önemlisi, yerel gazeteler temsil 

bakımından yaygın basına göre daha fazla sorumluluk 

üstlenmektedir. Böylesi önemli bir görevi yerine getiren 

yerel gazetelerin hem resmi kurumlardan hem de 

okurlarından hak ettiği değeri görmediği bir gerçektir. 

 

Günümüzde yerel gazetelerden yerel ve katılımcı 

demokrasinin sağlıklı gelişimine katkıda bulunması, 

yayınlandığı kentin sorunları ve çözüm yollarını tartışan 

bir platform sağlaması, kamuoyu oluşturması, yaygın ve 

küresel medya içeriklerine karşı alternatif bir habercilik 

anlayışını güçlendirmesi beklenmektedir (Şeker, 2007, s. 

66),Yerel basının bir bölümü miras yoluyla babadan 

oğula geçen gazetelerden oluşmaktadır. Bu gruptakiler 

çağdaş teknolojiye kendini uyarlayamamış, eski 

yöntemlerle dizilip basılan, iki ya da üç kişinin çalıştığı 

50-150 arasında satışı olan, resmi ilan gelirleri ve 

matbaalarda yapılan bölüm ise ofset basılan, bazıları da 

bölgesel olan gazetelerdir (Erdoğan, 2007, s. 41). 

Sermayenin yetersizliği, gerekli modern basım 

araçlarının pahalılığı ve yerel sermayenin sorun çözmek 

için gerektiğinde ortak hareket etmeden yoksunluğu gibi 

nedenlerle, yerel gazeteler modern teknolojik altyapıya 

da sahip olamamaktadırlar (Erdoğan,2007, s. 62).  

 

Yerel gazetelerin en önemli gelir kaynağı resmi 

ilanlardır. Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan karşılığı 

gazetelere dağıttığı rakam yıllık ortalama 250 milyon 

lira civarındadır (Arınç, 2012). Basın İlan Kurumu’nun 

internet medyasına destek sağlamak için yaptığı 

çalışmaların yanında yerel gazetelerin internette de yer 

alması için çalışma başlattığı, gazete içeriğini internet 

sitesinde güncelleyen ve resmi ilanları internet sitesinde 

yayınlayan kuruluşlara artı gelir imkanı sunmak için 

proje hazırladığı ifade edilmektedir. Bu uygulama hayata 

geçirildiğinde yerel gazeteler için teşvik unsuru 

olacaktır. Bu noktadan hareketle bilişim teknolojisi 

temelli yeni iletişim uygulamalarının yerel gazetelerin 

içinde bulunduğu dezavantajlı durumu avantaja 

çevireceğini söylemek mümkündür. Çünkü etkileşimli 

ve yatay bir iletişim ortamı sunan bilişim teknolojilerinin 

yerel gazetelerde kullanımıyla etki alanı genişleyecek; 

demokratikleşme, farklılıkların temsili ve yerelin 

gündemde yer alması sağlanarak resmi kurumlar ve okur 

nezdinde hak ettiği değeri görmesi beraberinde 

gelecektir.  

 

Bu değişimin ana kaynağı olan bilgi teknolojilerinin 

kurumlar ya da organizasyonlar açısından taşıdığı önemi 

ifade etmek gerekecektir. Sosyal sistemlerin giderek 

genişlemesi, karmaşıklaşması ve çevre ile 

etkileşimlerinin artması bilgi teknolojilerini gerekli 

kılmaktadır ve organizasyonların başarı ya da 

başarısızlığını belirleyen temel bir güç olarak ortaya 

çıkmıştır. 

 

Bilgisayar donanım (hardware) yazılım (software) 

iletişim sistemlerinden (communication systems) oluşan 

bilgi teknolojileri günümüzde insan yaşamının 

dinamiğini oluşturmaktadır. Bilgi teknolojilerinin, 

organizasyonlar dünyasında radikal değişimlere neden 
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olduğu ve yakın gelecekte de olmaya devam edeceği 

ileri sürülebilir (Öğüt, 2003, s. 123). 

 

4-Yerel Gazetelerde Yeni Medya Uygulamaları 

Yeni medya uygulamaları bilişim alt yapısı ile 

sağlanmaktadır. Bilişim alt-yapısı, bilişim teknolojisinin, 

bilgiyi toplama, iletme, işleme, değerlendirme, dağıtma 

ve yayma için oluşturduğu ağ sistemleri donanımını 

kapsamaktadır. (Özçağlayan, Yeni İletişim Teknolojileri 

ve Değişim, 1998, s. 48-49). 

 

Medyadaki bilişim alt yapısı köklü değişimleri 

beraberinde getirmiştir ve dijital tabanlı değişim 

yakınsama olarak ifade edilmektedir. Henry Jenkins 

yakınsamayla iletişim yollarının yayıldığını ve tek elde 

toplanmadığından dolayı daha kolay ulaşılabilir olduğu 

için özgürlüğün güçlenmesini beraberinde getireceğinin 

altını çizmektedir (Jenkins, 2008, s. 11). Medya 

yakınsaması teknolojik bir değişimden daha fazla şey 

ifade etmektedir. Yakınsama, var olan mevcut 

teknolojiler, endüstriler, pazarlar, türler ve izleyiciler 

arasındaki iletişimi başkalaştırmaktadır. Yakınsama 

medya endüstrilerinin işleme mantığını ve medya 

tüketicilerinin haberi ve eğlenceyi işleme mantığını 

başkalaştır. Yakınsama bir varış noktasına değil bir 

sürece işaret etmektedir. Yakınsama hem medyanın 

üretiminde hem de tüketiminde değişmenin şekli olarak 

ifade edilmektedir (Jenkins, 2008, s. 15-16). 

 

Bilişim teknolojileri altyapısını oluşturan benzer 

ürün/hizmetler yakınsama sonucu bir araya gelerek 

yayıncılık, enformasyon ve telekomünikasyon sektörünü 

elektronik iletişim adı altında toplanmaktadır. 

Yakınsama, teknoloji, içerik, okur ve endüstri 

boyutlarında dönüşümler yaratmaktadır. Geleneksel kitle 

iletişim aracı olan gazeteler, medya sektörü içinde 

yakınsamanın fırsat ve tehditlerine açık olan işletmelerin 

başında gelmektedir (Baytar & Sayılgan, 2010, s. 243).  

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve 

yakınsamayla birlikte hem içerik üretimi, hem de bu 

içeriğin internet ve mobil ağlar üzerinden paylaşımı 

kolaylaşmış; haber ve enformasyon değeri taşıyan 

gelişmeler, kullanıcının ürettiği görsel içerikle 

desteklenerek milyonlarca insanın hızlı ve etkin bir 

şekilde paylaştığı bu platformlara taşınmaya başlamıştır. 

 

Bu aynı zamanda kullanıcının hem geleneksel medyanın 

içerik üretimindeki yavaşlığını aşmasına, hem de 

günümüz insanının daha çok haber, daha hızlı haber ve 

en yeni haber talebini karşılamaya yardımcı olmaya 

başlamıştır.  

 

Medyada yaşanan bu gelişmeler yeni medya 

uygulamaları olarak ifade edilmektedir. Yeni medya 

uygulamalarının başında da sosyal paylaşım ağları 

gelmektedir. Sosyal paylaşım ağları, kuruluş amaçları 

itibariyle her ne kadar böyle bir hedefle yola çıkmasalar 

da, haber ve enformasyon içeriğinin onlar üzerinden de 

ve giderek artan bir oranda paylaşılmaya başlanmasıyla, 

sosyal medya adıyla değerlendirilmeye ve bu sitelerde 

paylaşılan içeriğin oluşturduğu ortamlara da ‘sosyal 

medya’ denilmeye başlanmıştır. İnternet ve 

kablosuz/mobil iletişimdeki gelişmelerin de etkisiyle 

teknoloji geliştiricilerin kullanıcılara sundukları aygıt ve 

araçlardaki çeşitlilik ve kullanım kolaylığı, şimdiye dek 

hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişim göstermiştir 

(Özçağlayan & Uyanık, Sosyal Medya ve Gazetecilik, 

2010, s. 60). 

 

Medya araçları sosyal paylaşım ağlarını, kendi markasını 

pekiştirmek, toplum nezdinde güven oluşturmak, 

eğlendirmek/bilgilendirmek, kamuoyunu yönlendirmek 

ve ortak ilgiyi paylaşmak; kamuoyunda 

okuyucuların/izleyicilerin/dinleyicilerin psikolojik 

tatmin elde etmesini sağlamak için kullanmaktadırlar. 

Bu amaçla yeni teknolojinin sağladığı avantajlardan 

faydalanmak daha çok kişiye ulaşmak bağlamında sosyal 

paylaşım ağlarını kullanmakta, bu ortamlarda birer fert 

gibi var olmakta ve dinleyici/okuyucuları ile çift yönlü 

bir iletişim olanağı bulmaktadırlar (Karlı, 2010, s. 207).  

 

Bu değişim ister istemez yerel gazeteleri de dönüşüme 

itmiştir. Yerel gazetelerde de haber üretimi ve 

dağıtımının yapıldığı tüm mecralarda haberin hızlı, 

doğru ve eksiksiz iletimi büyük önem taşımaktadır. Yeni 

medya uygulamaları sayesinde yerel gazeteler okurlara 

sunacağı içeriği daha hızlı bir şekilde oluşturmanın ve 

paylaşmanın yanı sıra etkileşim imkanına sahip olarak 

okuyuculardan geri dönüş de almaktadır 

(Değirmencioğlu, 2012, s. 20).  

 

5- Sonuç 

Yerel gazeteler alternatif söylemin hayat bulmasına 

imkan tanıyan yeni iletişim teknolojilerinin kullanımıyla 

ayakta kalabilir ve bu dönüşümü etkili bir şekilde 

sağlayan yerel gazeteler hem basılı hem de çevrimiçi 

ortamda büyük avantajlar elde edecektir. Çünkü 

‘Küreselleşmenin kendi içinde yerelleşmeyi dayattığı’ 

tezinden hareketle yerel gazetelerin yeni medya 

ortamlarında önemli bir yere sahip olacağını söylemek 

mümkündür. Medyada demokratikleşme ve katılımın 

ifadesi olarak gösterilen yatay örgütlenmenin yerel 

gazetelerin yeni medya uygulamalarını etkin bir şekilde 

kullanımıyla sağlanacağı net bir şekilde ifade edilebilir. 

Yeni medyanın eski tip merkezi hegemonya yapısına 

karşı koymada etkili olduğu, yerelleşmeye ve çeşitliliğe 

olanak tanıdığından hareketle yereldeki insanlara üretim 

yapma ve dağıtım konusunda fırsatlar sunduğu, bir 

anlamda yerel değerleri zenginleştireceği söylenebilir. 

Bununla birlikte Türkiye’de merkezi ekonomik, siyasi, 

kültürel, sanatsal ve iletişimsel anlayış terk edilerek, 

merkezde toplanmış yetkilerin ülkenin ve çağın 

koşullarına uygun olarak, yerel yönetimlere kaydırılması 

gerektiği düşüncesi, ağırlık kazanmaktadır. Türkiye’de 

artık, bölgesel yönetimlerin, meclislerin ve ekonomilerin 

ön plana çıkarılması tartışılmakta, bu konuda çeşitli 

tasarılar hazırlanmaktadır. Çünkü Türkiye’de yaşanan 

önemli tıkanıklıkların başında, yerel anlamda büyüyen 

sorunlara, merkezin hemen hiçbir şekilde yetişememesi, 

büyüyen yerel sorunları çözememesi, bu sorunları 

çözememenin yanı sıra bu sorunlarla uğraşırken hem 
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parasal hem de zamansal kayba uğraması yatmaktadır. 

Bu nedenlerle artık yerel yönetimlerin öncülüğünde, her 

kentin ve bölgenin kendi yatırımlarını ve 

gereksinimlerini kendilerinin gidermesi, sorunlarını 

kendilerinin çözmesi gerekmektedir (Girgin, 2001, s. 

162). Böyle bir ortamda yeni medya uygulamalarını da 

hayata geçiren yerel gazetelerin daha güçlü olacağı ve 

demokratik gelişmeye katkı sağlayacağı söylenebilir. 
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Özet 

Bu çalışmada web tasarım derslerine yönelik sosyal yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını esas alan bir öğrenme ortamı 

tasarlanmıştır. Tasarlanan bu Web uygulaması sayesinde öğrenciler birbirleriyle ve öğretmenleriyle iletişim halinde 

bulunarak yardım isteyebilmektedir. Aynı zamanda ders sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar daha kısa süre içerisinde 

çözümlenebilmektedir. Öğrenciler, web tasarım derslerinin teori kısımları işlendikten sonra derse ait uygulamaları internet 

üzerinden arkadaşları ve öğretmenleriyle etkileşimli bir şekilde yapabilmektedirler. Bu yolla öğrencinin yakınsak gelişim 

alanı güçlendirilmeye çalışılmıştır. Ortamın geliştirilmesinde bulut bilişim alt yapısından faydalanılarak web tabanlı bir 

uygulama geliştirilmiş ve uygulamanın internet üzerinde çalışabilmesi için Windows tabanlı bir sunucu kullanılmıştır. 

 
Anahtar Sözcükler: uzaktan eğitim, web tasarımı, sosyal yapılandırmacı öğrenme, bulut bilişim 

 

Abstract  
In this study, learning environment which is based on the social constructivist learning approach to web design courses are 

designed. During the course, students can be in contact with each other and their teachers by the help of designed web 

application so the students can be helped. In addiction, the problems, which can be seen during the course, can be solved in 

a short time. After have been processed theory portion of Web design courses, the students with friends and teachers 

applications on the course can make interactive way on the internet. In this way, the students tried to strengthen the 

convergent development area. The process of the media is developed by web based application utilizing -cloud computing- 

infrastructure and Windows based server used to run the application on the internet. 

 

 
1. Bağlam ve Kavramsal Çerçeve 

1.1. Uzaktan Eğitim  

Uzaktan eğitim, öğrencilerin tek başına eğitim 

alabilmesine yardımcı olabilmek için eşzamanlı veya 

eşzamansız iletişim araçları kullanılarak bir program 

çerçevesinde verilen eğitimdir. Uzaktan eğitim farklı 

teknolojik araçlar kullanılarak yapılabildiği halde 

günümüzde çoğunlukla web ortamında sunulmaktadır.  

Uzaktan eğitimin pek çok yararı vardır. Bunların 

başlıcaları; tüm dünya ile eğitim-öğretim yapılabilir, 

eşzamansız uygulamalarda zaman sınırlaması olmadığı 

için öğrenenlerin motivasyonunu artırır, öğretici objektif 

değerlendirmeyi daha hızlı yapar, çok sayıda öğrenciyle 

yapıldığı için zaman maliyetini düşürür. 

Hazırlanan bu çalışma ile uzaktan eğitimin 

giderilebileceği sınırlı yönleri ise şunlardır: 

• Öğrenme sürecinde ortaya çıkabilecek 

sorunların hızlı çözülememesi, 

• Anında yardım görememe, sorunların 

çözümlenememesi ve bu durum arkasında çıkabilecek 

sorunlar, 

• Öğrenci sayısındaki fazlalık nedeniyle 

oluşabilecek iletişim sorunları (Dinçer,2006). 

 

1.2. Bulut Bilişim 

Bulut bilişim (cloud computing) veya işlevsel anlamıyla 

çevrim içi bilgi dağıtımı; bilişim aygıtları arasında ortak 

bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen genel 

addır. Bulut bilişim, temel kaynaktaki yazılım ve 

bilgilerin paylaşımı sağlanarak, mevcut bilişim 

hizmetinin bilgisayarlar ve diğer aygıtlardan elektrik 

dağıtıcılarına benzer bir biçimde bilişim ağı (tipik olarak 

İnternet'ten) üzerinden kullanılmasıdır (Vikipedi, 2013). 

Günümüzde bulut bilişim sağlık alanının, sanal gözleme 

dayalı alanlarının, akıllı ve etkileşimli cihaz 

uygulamalarının, sanal market ve alışveriş ortamlarının 

oluşturulması ve eğitim-öğretim ortamlarının 

sanallaştırılması gibi birçok alanda kullanılmaya 

başlanmıştır. 

 

Bulut Bilişim uygulamaları öğrenmenin önündeki 

engelleri kaldırma potansiyeline sahiptir. Uzaktan eğitim 

bağlamında eş zamanlı ve yüz yüze eğitimlerin 

verilmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca farklı yerlerde 

bulunan öğrenciler sunucu bilgisayarda bulunan 

uygulamalara ulaşabilmekte ve kullanabilmektedir. 

Örneğin; Ankara’da bir üniversite sınıfında ders veren 

veya laboratuar deneyi yapan öğretmeni aynı zaman 

boyutunda Malatya’daki bir öğrenci evindeki öğrencisini 

etkileşimli olarak takip edebilmekte, öğrenci derse aktif 

olarak katılabilmekte, ödevlerini alabilmekte ve 

uygulamaları yapabilmektedir. 

 

1.3. Sosyal Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı 

Bandura ve Vygotsky’nin görüşlerini temel alan sosyal 

yapılandırmacılık kuramında sosyal ve kültürel olarak 

düzenlenmiş etkinliklerle bilgiyi yapılandırma arasında 

bağ kurar (Fer, 2009). Sosyal bağlamda bilgi 

yapılandırılırken bireyler oluşturdukları bilgiyi diğer 

bireylerle paylaşarak onların düşüncelerini etkiler ve 

kendileri de onlardan etkilenir (Fer & Cırık, 2007). 
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Böyle bir etkileşimli ortamda öğrenenin diğer öğrenen 

ve öğreticilerle iletişim kurmasıyla öğrenme gerçekleşir. 

Sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamları tasarlanırken 

öğrenenlerin daha iyi öğrenmeleri için nasıl bir ortamda 

öğrenim yapılması gerektiği önem kazanır. Sosyal 

yapılandırmacı öğrenme ortamları bilginin 

yapılandırılmasını sağlayan, öğrenenlerin etkin 

katılımını destekleyen, öğretmen ve öğrencilerin birbiri 

ile etkileşimde olduğu tasarımlardır (Akyol & Fer, 

2010). 

 

Bireyin kendi başına bir problem durumunu çözmesiyle, 

bir rehber yardımıyla işbirlikli bir şekilde problemi 

çözmesi arasındaki fark yakınsak gelişim alanını ifade 

eder. Bu fark bireyin gerçek gelişim düzeyiyle 

potansiyel gelişim düzeyi arasındaki farktır (Vygotsky, 

1978). Burada yetişkin rehberliğinde yapılan çalışmalar 

ile öğrencinin öğrenme potansiyeli artar (Tudge, 1990). 

Akranlarının öğrenciye problem çözmesinde yardım 

etmesi ise öğrenciyi cesaretlendirip motive edebilir, 

hatta ona model olabilir (Henson, 2003). 

 

Bu çalışmada tasarlanan uygulama sayesinde öğrenciler 

birbirleriyle ve öğretmenleriyle iletişim halinde 

bulunarak yardım isteyebilmekte, ders sırasında ortaya 

çıkabilecek sorunlar daha kısa süre içerisinde 

çözümlenebilmektedir (Şekil 1). Bu yolla öğrencinin 

yakınsak gelişim alanı güçlenerek öğrenme 

amaçlanmaktadır. 

  

2. Web Tabanlı Uygulama Ortamı 

Bu çalışmada geliştirilen ortam ile öğrenciler web 

tasarım derslerinin teori kısımları işlendikten sonra, 

derse ait uygulamaları internet üzerinden ders 

eğitimcisiyle etkileşimli bir şekilde yapabileceklerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Etkileşimli çalışma platformu 

 

Öğrenciler uygulama ekranına girdiklerinde karşılarına 

iki bölmeli bir görüntü gelmektedir. Sol kısımda kod 

yazma ekranı, sağ kısımda ise yazılan kodların 

çalıştırıldıktan sonraki halleri görülmektedir (Şekil 3). 

Ayrıca öğrenciler uygulamalarında kullanacakları 

kodları ortam içinde yer alan Türkçe kod 

kütüphanesinden otomatik olarak ortama 

ekleyebilmektedir.  

 

Öğrenciler bu uygulamaları geliştirirken, eğitimci 

öğrencilerin geliştirdikleri uygulamaları anlık olarak 

görebilmekte, gerektiğinde hataları düzeltip 

eklemeler/çıkarmalar yapabilmektedir. Bu ortamın 

kullanılmasıyla birlikte, uzaktan eğitim ortamlarındaki 

web tasarım dersleri sınıf ortamındaki gibi uygulamalı 

olarak işlenebilecektir.  

3. Geliştirilen Ortamın Yazılım ve Donanım Alt 

Yapısı 

Ortamın yazılım alt yapısı MSSQL, ASP, AJAX ve 

JAVASCRIPT, donanım alt yapısı ise Windows Server 

2008 kullanılarak oluşturulmuştur.  

 

Microsoft SQL Server Client-Server ve web tabanlı 

uygulamalarda ihtiyaç duyulan veri depolama 

çözümlerinde kullanılan bir sunucu yazılımıdır. SQL 

Server ile yoğun verileri işlenebilir, saklanıp analiz 

edilebilir ve yeni uygulamalar geliştirilebilir. SQL 

Server OLTP ve OLAP için gerekli olan veri saklama 

ürünlerini ve teknolojilerini destekler.  

 

Öğrencilere ait web sayfalarının html kodları, sayfaların 

resim, video, flash url adresleri, öğrenci ve eğitimciye ait 

temel bilgiler MSSQL veri tabanında tutulmaktadır.  

 

ASP (Active Server Pages), Microsoft'un ilk dinamik 

web sayfaları üretmek için geliştirdiği sunucu taraflı 

betik motorudur. Klasik ASP ya da ASP Klasik olarak 

da bilinir. ASP sayfaları HTML kodlarının içine gömülü 

şekilde oluşturulduğu halde bir kez server tarafından 

yorumlandığında saf HTML kodu olarak döner. Kaynak 

kodlara bakıldığında ASP kodları görülmez. Bu 

kodlamacıların kaynaklarını saklamalarını kolaylaştırır. 

 

Eğitimci ve öğrencilerin giriş yaptıktan sonraki 

ekranları, video, flash, resim dosyalarının sunucuya 

upload işlemleri ve dizin halinde sunucu içerisinde 

oluşturulması klasik ASP kullanılarak oluşturulmuştur. 

Ayrıca upload işlemlerininde her öğrencinin sunucuda 

ayrı bir klasörünün oluşturulması ASP tabanlı olarak 

yapılmıştır. 

 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), İnternet 

sayfalarında JavaScript ve XML HTTP Request 

kullanımı ile etkileşimli uygulamalar yaratan tekniğin 

adıdır. En yaygın kullanım alanı, sayfayı yeniden 

yüklemeye gerek kalmaksızın, sayfada görünür 

değişiklikler yapmaktır. Kullanıcı istediği her anda 

bütün web sayfasını güncellemek derdinden 

kurtulmaktadır. Bu da web sayfasının etkileşimini, hızını 

ve kullanılabilirliğini artırmak demektir. Uygulama 

tiplerine göre AJAX kütüphaneleri çeşitlilik 

göstermektedir. 

 

Geliştirilen bu ortamda Türkçe kod kütüphanesindeki 

kodların örnek çalışma mantıkları AJAX sayesinde anlık 

olarak kullanıcıya aktarılmıştır. Kullanıcının test etmek 

istediği kodun çıktısı sayfa yenilenmeden AJAX ile 

yansıtılmıştır. 

 

JavaScript Netscape Navigator 2.0 ile birlikte Brendan 

Eich tarafından geliştirilen ve önceleri Mocha daha 

sonra LiveScript olarak adlandırılan ve en sonunda şu 

anki adını alan JavaScript dili başlangıçta sadece istemci 

taraflı (client-side) yorumlanan bir betik dilidir. 
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Öğrencilerin çevrimiçi durumlarının kontrolü,  kod 

kütüphanesinden seçilen kodun açık olan kod ekranına 

aktarımı, dosya listesindeki resim dosyalarını yükleme 

işleminden sonra kod ekranına otomatik olarak HTML 

formatında eklenmesi JavaScript kullanılarak 

yapılmıştır. 

Windows Server 2008, sunucu tabanlı Microsoft 

Windows işletim sistemlerinin bir sürümüdür. Windows 

Vista ile aynı kod tabanına inşa edilmiştir. Bu nedenle, 

aynı mimari ve işlevselliğinin çoğunu paylaşır. O 

zamandan beri kod tabanı ortak, otomatik olarak gelir. 

 

Ortamın donanım alt yapısında ASP tabanlı 

uygulamanın çalışabilmesi için Windows 2008 sunucu 

kullanılmıştır. 

 

4. Ortamın Ana Bileşenleri  

 

4.1. Eğitimci Ekranı 

Eğitimciler uygulama ekranına kullanıcı adları ve 

şifreleriyle erişebilmektedirler. Ortama giriş yapan 

eğitimciler yeni öğrenciler ekleyebilmekte, mevcut 

öğrenciler üzerinde düzenlemeler yapabilmekte ve 

uzaktan eğitim faaliyetlerini sürdürebilmektedir. 

Eğitimci ortama giriş yaptıktan sonra karşısına 

ortamdaki çevrimiçi öğrencilerin tamamı ve yanında da 

yardım isteyen öğrenciler gelmektedir (Şekil 2). 

Eğitimci tüm öğrenciler listesinden uygulama yaparken 

isimlerin üzerine tıklayarak 30 saniye güncellemeli 

olarak öğrencilerin kod ekranını ve yazdıklarına karşılık 

gelen HTML sayfanın ön izlemesini görebilmektedir. 

Eğitimci ayrıca öğrencinin web sitesinin oluştururken 

toplamda kaç tane HTML sayfası oluşturduğunu ve 

sunucuya yüklediği resim, flash ve video dosyalarını da 

görebilmektedir. 

 

 
Şekil 2: Eğitimci Kontrol Ekranı 

 

Sağ kısımda yer alan yardım isteyen öğrenciler 

listesinden eğitimci gerektiğinde öğrencinin kod 

ekranına müdahale edebilmekte, öğrenciye hangi satırın 

ne sebepten dolayı hatalı olduğunu mesaj olarak 

gönderebilmektedir (Şekil 4). 

 

4.2. Öğrenci Ekranı 

Öğrenciler öğrenci numaraları ve şifreleriyle ortama 

giriş yaptıktan sonra karşılarına iki bölmeli bir ekran 

gelmektedir. Sol kısımda boş bir kod ekranı, sağ kısımda 

ise yazdıkları kodların ön izlemesi yer almaktadır (Şekil 

3). Ayrıca tasarımını yapacakları web sayfaları ile 

alakalı dosyalar yüklemek için “Resim Yükle”, “Video 

Yükle”, “Flash Yükle” gibi özelliklerde üst menüde yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Öğrenci Uygulama Ekranı 

 

Öğrenciler kodları yazarken hatırlayamadıkları kodları 

üst kısımdaki  “Kod Kütüphanesinden” Türkçe olarak 

aratabilmektedir. Örneğin kalın yazı yazmak isteyen bir 

öğrenci kod arama kısmına “kalın” yazıp arattığında 

karşısına şöyle bir sonuç gelmektedir: 

 

Aranan : “kalın”  

Bulunan kodlar ve örneklemesi : 

<b>Bu şekilde kalın yazabilirsiniz</b> 

 

Aranan : "kırmızı" 

Bulunan kodlar ve örneklemesi : 

<font color=red>Bu şekilde kırmızı</font> 

 

Öğrenci isterse kodları buradan kopyalayıp çalışma 

ekranında çalıştırabilir veya kodu otomatik ekle 

seçeneğinden doğrudan kod sayfasına ekleme 

gerçekleştirebilir. 

 

4.3. Eğitimci ve Öğrencilerin Ortak Çalışması 

Eğitimciler ile öğrenciler aynı ortamda çevrimiçi ve 

sürekli etkileşim halinde çalışabilmektedir. Öğrenciler 

anlık olarak yaptıkları örnekleri görüntüleyebilmekte, 

gerektiğinde eğitimciden destek alabilmektedir. 

 

 
Şekil 4: Eğitimci Kod Düzenleme ve Öğrenciye Hata 

Bildirim Ekranı 

 

Bunun yanında öğrenciler dilerse kendi kod ekranlarını 2 

özellik dahilinde diğer öğrencilerle de paylaşabilirler. Bu 

özelliklerden ilki “Seçtiğim Kişiler Sayfamı 
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Görüntüleyebilir” özelliğidir. Bu işlem ile öğrenci izin 

verdiği diğer öğrencilere web sayfası görünümünü açmış 

olur. Öğrenci dersin devam eden sürecinde buraya yeni 

öğrenciler ekleyip mevcut izinli öğrencilerin iznini 

kaldırabilir. Diğer özellik ise “Arkadaşlardan Yardım 

İste” seçeneğidir. Öğrenciler ortamda eğitimcinin 

çevrimiçi olmadığı durumlarda aynı şekilde diğer 

öğrencilerden de yardım alabilirler. Kendisinden yardım 

istenen öğrenci eğitimci ekranında olduğu gibi kodları 

ve sayfa ön izlemesini görüp, düzenleme yapıp durumla 

ilgili öğrenciye geri bildirim yazabilir. 

 

5. Sonuç 

Uzaktan eğitim derslerinde özellikle programlamaya 

dayalı uygulamalı derslerde iletişim kopukluğu olması, 

öğrencinin ders esnasında yardıma ihtiyacı olduğunda 

yardım isteyememesi, eğitimcilerin de öğrencilerin 

yaptıklarını takip edememesi gibi sorunlara çözüm 

üretebilmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Böylece 

uzaktan eğitimdeki etkileşimli çalışma eksikliği ve 

iletişim bozukluğu büyük ölçüde giderilmiştir.  

 

Öğrencilerin işe koştuğu çalışmanın haricinde sahip 

olduğu bir potansiyel gelişim gücü vardır. Eğitimci ve 

diğer öğrencilerden yardım alarak bazen de diğer 

arkadaşlarının karşılaştığı sorunlardan dersler çıkararak 

yakınsak gelişim alanını güçlendirir. Öğrenci sosyal bir 

ortamda eğitimci ve öğrencilerle etkileşimde bulunarak, 

izleyip çözüm yolları üreterek, yardım edip yardım 

isteyerek bilgiyi sosyal yollarla yapılandırma sürecine 

girer. 

 

Bu ortam aynı zamanda örgün eğitimdeki Web Tasarım 

derslerinde de kullanılabilir. Bulut bilişim altyapısıyla, 

dersin uygulamalı saatlerinde gerekli olan Frontpage ve 

Dreamweawer gibi web tasarım programlarındaki 

neredeyse tüm işlevler öğrencilere sunulabilir. 

Öğrenciler site tasarım faaliyetlerini, laboratuarlardaki 

bilgisayarlarda web tasarım programlarını kurmadan 

eksiksizce yapabilirler. Ayrıca öğrenciler öğrenim 

faaliyetlerini ders dışında kütüphane ve ev gibi internetin 

olduğu ortamlarda da devam ettirebilirler.  
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Özet 

İnternet, günümüzün en etkili iletişim aracı olarak idareler tarafından da yoğun biçimde kullanılmaktadır. Birçok işlem ve 

eylemlerini sahip olduğu internet sitesi aracılığı ile sunan idarelerin bu teknolojiye paralel olarak bir takım sorumlulukları 

da üstlenmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmada idarelerin, internet sitelerindeki yayınları nedeniyle doğan sorumlulukları emsal 

yargı kararları ile birlikte incelenmiştir. 
 

Anahtar Sözcükler: İdare, İnternet, İnternet Sitesi 

 

Abstract: Internet is used extensively as the most effective means of communication by administration.  Administration 

that offers many transactions and activities via its internet site is inevitable to take on some responsibilities in parallel with 

this technology. In this study, responsibilities of administration, which is caused by publications on the internet sites, are 

analyzed with similar judicial decisions.  

 

 

1. Giriş 

 İnternet Ortamı  

İnternet ile ilgili mevcut tek kanun olarak 

tanımlayabilecek olduğumuz 5651 sayılı İnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkındaki Kanun’un 2. maddesinde internet ortamı, 

“haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar 

sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet 

üzerinde oluşturulan ortam” olarak tanımlanmaktadır. 

Aynı maddede internet ortamında yapılan yayın ise 

“internet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda 

kişilerin ulaşabileceği veri” olarak ifade edilmektedir. 

İnternet ortamında ses, yazı ve görüntü aynı anda 

işlenebildiği için internet diğer iletişim araçlarına kıyasla 

hem daha etkin hem de daha geniş bir alana 

ulaşabilmektedir [1]. Gazete, radyo ve televizyondan 

sonra çağın yeni iletişim aracı olarak internetin, gerek 

bireysel gerekse kitle iletişim aracı olarak kullanımı ve 

kullanıcı sayısı her geçen gün artmaktadır [2]. İnternet 

ortamının yeni bir kamusal alan olduğu görüşünü 

savunanlar bulunmaktadır. Kamusal alan, kişilerin 

iletişim kurdukları ve birey oldukları yerdir [3]. İnternet 

ortamı sayesinde sıradan bir kişi bile her konuda görüş 

bildirebilmekte ve bilgi paylaşabilmektedir. 

 

İnternet, kullanıcılar bakımından çok hızlı ve maliyeti 

düşük bir iletişim aracı [4] olmakla beraber yayımlanan 

içeriklerin dünyanın dört bir tarafına çok kısa bir süre 

içinde ulaşması ve internet bağlantısı olan her 

bilgisayardan bu bilgilerin görülebilmesi, özellikle 

facebook, twitter gibi sosyal paylaşım siteleri 

kullanılarak milyonlarca kişinin kendi aralarında 

iletişime geçebilmesi [5], internetin denetiminin de ne 

denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır [6]. Yazılı, 

görsel ve işitsel basın araçlarında olduğu gibi internet ile 

yapılan iletişimde de düzenlemeler olmalıdır [7]. 

İnternet sistemini tümüyle kontrol edebilen ve 

denetleyen bir organizasyon mevcut değildir [8]. Bu 

organizasyonu sağlayabilmek ve özellikle internet 

ortamının kullanılarak suç işlenmesinin önüne 

geçebilmek için ulusal ve uluslararası kurumlar arasında 

işbirliği yapılmaktadır. Avrupa Siber Suç Sözleşmesi bu 

işbirliğinin bir örneğidir. İnternet suçları ile ilgili ilk 

uluslararası bu sözleşmede, bilgisayar sahtekârlığı, telif 

hakları, çocuk pornografisi, network (ağ) güvenliği ve 

benzeri suçlar ele alınarak bu konularda işbirliğinin 

geliştirilmesi ve ortak hareket edilmesi amaçlanmıştır 

[4:12].   

 

İçerik Sağlayıcılar 

5651 sayılı Kanun’ a göre internet ortamında 

kullanıcılara her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren 

ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, içerik sağlayıcıdır. 

Örneğin kendisine ait bir internet sitesi olan ve bu 

sitenin içeriğini kendisi belirleyen ve zamanla 

güncelleyen bu sitesinin sahibi, bir içerik sağlayıcıdır. 

Resmi kurumlar, üniversiteler ve benzeri kuruluşlar 

resmi internet siteleri nedeniyle birer içerik sağlayıcıdır. 

İçerik sağlayıcılar, internet ortamında yayınladıkları 

bilgi veya veriyi üretirler, değiştirirler ya da sağlarlar 

[9]. İnternet sitesini yöneten, site içerisinde kullanıcıların 

içerik eklemesine ortam hazırlayanların içerik sağlayıcı 

olup olmadıkları tartışmalı olmakla birlikte bu 

yöneticilerin sorumlulukları, yapılan uyarılara rağmen 

hukuka aykırı içeriği internet sitesinde tutmaya devam 

etmeleri halinde doğacaktır [9:78]. Öte yandan özellikle 

internet ortamında yapılan bir haber yazısını okuduktan 

sonra altına yorum yapan kullanıcılar içerik sağlayıcı 

konumundadırlar [2:30].  

 

2.İdarelerin İnternet Sitesi 

 

Mevzuat Yönünden 

Elektronik iletişim ve araçları artık her alanda 

kullanılmaktadır. İdareler de bu gelişime kayıtsız 

kalamamış, gerek işlem ve eylemlerinde gerekse hizmet 

verdikleri kişi ve diğer birimlerle olan iletişimlerinde bu 

teknolojinin bir parçası olan internet sitelerini 

hazırlayarak kamuoyunun kullanımına açmışlardır.  

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel 

olarak kurulan bu internet siteleri, idarelere ilk 

dönemlerde zaman, yer, verimlilik ve benzeri 
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bakımlardan fayda sağlaması nedeni ile denetimleri 

ikinci plana bırakılmış ancak zaman içerisinde ortaya 

çıkan ihlaller, adı geçen bu sitelerinde belli bir düzen ve 

kurallar içerisinde yayınlanması gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır.  

 

İdarelerin internet sitelerine yönelik belki de ilk 

düzenleme E-Dönüşüm Türkiye Projesi çalışmaları 

kapsamında hazırlanan 27.1.2007 tarih ve 2007/4 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi olmuştur. Bu genelge ile 

hazırlanan “Kamu Kurumları İnternet Siteleri Kılavuzu”, 

tüm kamu kurumu internet sitelerinin sağlaması gereken 

asgari içerik ve sunum şekillerini belirleme amacıyla, 

uluslararası standartlar ve diğer ülkelerde yapılan benzer 

çalışmaların çıktıları temel alınarak hazırlanmıştır.  

 

İdarelerin internet sitesi açması noktasında bir başka 

düzenleme, 31.7.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi 

Gazete ile yayımlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda 

Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Etkin, verimli, hesap verebilir, 

vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi 

oluşturmak, kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, 

basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine 

getirilmesini sağlamak üzere idarenin sorumluluklarının 

ifade edildiği bu yönetmelik içerisinde, idarenin, basılı 

ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama 

taşınması ve paylaşılması idareye verilen bir görev 

olarak yerini almaktadır. 

 

İdarelerin internet siteleri kurmaları şeffaf ve hesap 

verebilir bir yönetim anlayışının gelişmesine katkı 

sağladığı gibi idarenin hizmetlerinden etkilenen diğer 

birey ve birimlerin de görüş ve önerilerini kolaylıkla 

iletebilmelerine imkan sağlamaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında 26.12.2007 tarihinde Resmi Gazete'de 

yayımlanan "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği", 

idarelerin iç kontrol sistemlerini kurabilmeleri 

noktasındaki [10] çalışmalarında sahip olacakları 

internet sitesinin bilgi ve iletişim standartlarının 

geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını ifade 

etmektedir. 

 

İdarelerin internet siteleri kurmaları noktasında belki de 

taşıyacak oldukları sorumluluğu en somut olarak ortaya 

koyan mevzuat, 23.05.2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5651 sayılı 

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 

Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 

Edilmesi Hakkındaki kanundur. Burada bahsetmiş 

olduğumuz kanunun, internet sitesi olan idarelerle ilgili 

olacak olan en temel nokta, kanun ile içerik sağlayıcı 

tanımının yapılarak sorumluluklarının neler olduğunun 

ifade edilmiş olmasıdır.   

 

Sorumluluk Yönünden 

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ile 

zaman ve maliyet yönünden tasarruf sağlanması ve 

hizmette kalitenin artırılması hedeflenmiştir [11]. Doğal 

olarak bu hedef için yapılacak idari faaliyetlerde bir 

takım sorumlulukların doğmasına neden olacak idari 

işlem ya da eylemler olacaktır. Sorumluluk, kurala aykırı 

eylemlerin hesabını verme ve bu aykırı eylemden 

kaynaklanan sonuca katlanmaktır [12]. İdarenin, internet 

sitesi ile sebep olduğu bir zararı tazmin etmesi hukuki 

sorumluluğunun bir gereğidir.  

 

Öte yandan idarelerin faaliyetlerinin hukuk kurallarına 

uygunluğunun yargı denetiminde olması hukuk devleti 

olmanın bir gereğidir [13]. Bu sayede kişisel hak ve 

özgürlükler de bu faaliyetler karşısında koruma altına 

alınmış olur. İdarenin internet sitesi aracılığı ile yayın 

yapması idarenin işlemleri ve faaliyetleri arasında yer 

almaktadır. E-iletişim alanında bir zarara sebep olan 

idare, bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür [13:125]. 

İdarenin internet üzerinden yürüttüğü faaliyetleri 

kendisinin sorumluluk alanı dışına çıkarması mümkün 

değildir. İdare, işlem ve eylemlerinde herhangi bir zarara 

sebep olurken araç olarak internet sitesini kullanır ise bu 

zararı karşılamak zorundadır [13]. İdarenin elektronik 

ortamda sunduğu hizmetlerde bir hata veya yanlışlık var 

ise bunun sorumluluğu idareye ait olacaktır [14].  

 

İdarenin herhangi bir faaliyeti sonucu kişilerin 

malvarlığı zarar görebileceği gibi kişilik varlıkları da 

zarar görebilir. Oluşan bu zararın tazmin edilmesi idare 

hukukunda sorumluluk olarak ifade edilmektedir [22]. 

İdarenin yapmakla sorumlu olduğu hizmeti gereği gibi 

yapmaması,  geç yapması ya da hiç yapmamasından 

doğan sorumluluk bir hizmet kusurudur [15]. İşin doğası 

gereği bu kusura neden olan, idarenin o işle ilgili olan 

görevlisinin kusurudur. Bu kusurlu davranış karşısında 

görevliye karşı bir adliye mahkemelerinde bir dava 

açılamaz ancak idareye karşı idari yargı organlarında 

tam yargı davası açılabilir [16].   

 

İdarenin idari sorumluluğuna gidilebilmesi için, idare 

tarafından verilen zararın, kamu hukuku içerisine dahil 

olan bir faaliyeti nedeni ile oluşması gerekir [16:407].  

Örneğin idarenin, internet ortamını kullanarak bir ilan 

yaparken hata yapması ve bu hatanın da beraberinde bir 

zarar meydana getirmesi karşısında idarenin 

sorumluluğundan bahsedilebilir. Çünkü burada idare, 

ilan yöntemi olarak internet sitesini de bir araç olarak 

kullanmıştır ve doğabilecek olumsuz hukuki sonuçları da 

peşinen kabul etmiş demektir.  

 

İdarenin internet sitesinden yaptığı yayının hatalı olması 

karşısında bir sorumluluğu doğacağını mevzuat 

üzerinden giderek ispatlamak istersek ilk bakmamız 

gereken yer 5651 sayılı İnternet Kanunu olacaktır. 

Kanunun 4.maddesine göre; içerik sağlayıcı, internet 

ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten 

sorumludur. İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı 

başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş 

biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve 

kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı 

açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur. 

Buradan hareketle internet sitesi kuran ve buradan yayın 

yapan bir idare, internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna 

bilgi sunması, gerektiğinde bilgiyi değiştirmesi ya da 

bilgiyi sağlaması gibi faaliyetler yürütmesinden dolayı 

5651 sayılı Kanun'a göre içerik sağlayıcı bir tüzel 

kişiliktir. Diğer taraftan Kamu Kurumları İnternet 
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Siteleri Kılavuzu'nun yer aldığı Başbakanlık 

Genelgesine göre idarelerin internet sitelerinde  tartışma, 

sohbet ve danışma gibi etkileşimli ortamlar var ise 

buralarda yazılan mesajların içeriğinin herhangi bir suç 

içermemesi, idarenin amaçları ile ters düşmemesi 

gerekmektedir. İdare tarafından görevlendirilen görevli 

tarafından belli aralıklarla dışarıdan gelen mesajlar 

taranmalı ve içerik olarak uygun olmayanlar yani bir 

başkasının  kişilik haklarının ihlaline neden olabilecekler 

silinmelidir. Genelgenin özü itibari ile idarelerin internet 

sitelerindeki yayınlarından beklenen içeriğin doğruluğu 

ve güncelliğidir. O halde bu iki noktadaki faaliyetlerdeki 

hata ya da eksiklikler idarenin hizmet kusuru anlamın 

taşıyacaktır. Sınav tarihlerini internet sitesinden hatalı 

ilan eden bir idarenin bu eylemi, hizmeti kötü işletmesi 

anlamındadır ve sorumluluğunu gerektirir [18] . Hatalı 

sınav tarihi nedeni ile mağdur olan bir öğrencinin idare 

aleyhine bir tazmin talebinde bulunmak amacı ile tam 

yargı davası açması bir başka deyişle bu davadan sonuç 

alabilmesi için idarenin sorumluluğunun tam olarak 

oluştuğu ispat edilmelidir. Olayda idarenin internet sitesi 

kullanarak bir fiili olduğu, bu fiilin kusur içerdiği ve bu 

kusur sonucu bir zararın meydana geldiği ve son olarak 

da yapılan fiil ile oluşan zarar arasında bir sebep sonuç 

ilişkisinin var olduğu ispatlanmalıdır [16:423]. Öte 

yandan bu idari hizmetin idarenin bir görevlisi 

tarafından yapılacağı gerçeğinden hareketle hataya sebep 

olan görevliye karşı adli yargıda dava açmak mümkün 

değildir. Buradaki görev, hizmetten ayrılmaz nitelikte 

olup kişisel değil idarenin bir görevidir. Dolayısıyla da 

kusur kişisel değil idarenin hizmet kusurudur [22:507]. 

 

İdarenin internet sitesi aracılığı ile yaptığı yayındaki 

hatalı ya da eksik bilgi nedeni ile gelecekte oluşabilecek 

ciddi şans kayıpları da zarar olarak tanımlanmaktadır. 

İnternet sitesindeki bilginin eksik olması nedeni ile 

örneğin başvuru hakkının kaybedilmesi, sınavın 

başarısız olması gibi durumlar da şans kayıpları olup 

idare tarafından tazmin edilmesi gerekir [22:550]. 

 

İdarenin internet sitesinden kaynaklanan sorumluluğuna 

emsal bir yargı kararı üzerinden de bakılabilir. Şöyle ki, 

ister gerçek isterse tüzel kişi olsun tüm internet 

aktörlerinin tanımı ve beraberinde sorumluluklarının 

ifade edildiği 5651 sayılı İnternet Kanunu kapsamındaki 

uyuşmazlıklar yakın bir tarihte yapılan işbölümü ile 

Danıştay 13.Dairesi'nin görev alanı içerisinde yer 

almaya başlamıştır [19]. Danıştay bir kararında [20]; 

idarenin hukuki sorumluluğundan söz edilebilmesi için 

ortada bir zararın bulunması bunun da idareye 

yüklenebilen bir işlem veya eylemden doğması, zararla 

idari faaliyet arasında illiyet bağı bulunması gerektiğini 

ifade etmektedir. İdarenin kamu hizmetinin 

yürütülmesinden doğan zarardan sorumlu tutulabilmesini 

gerektiren durumlardan biri de hizmet kusurudur. 

İdarenin hizmet kusurunu oluşturan eylemi nedeni ile 

uğranılan zararı tazminle yükümlü olduğu idare hukuku 

ilkelerindendir. İdarenin hukuki sorumluluğu sonucu 

olan tam yargı davalarındaki amaç, idarenin bir eylemi 

ya da işlemi nedeni ile uğranılan zararın giderilmesidir. 

Danıştay'ın bu emsal kararına göre idarelere ait internet 

siteleri, herkes tarafından okunabilen içeriklere sahip 

olup, sitenin denetim yetkisi yine o idareye aittir. Somut 

olayda ise davalı idare, hakaret niteliği taşıyan içeriği 

kendi denetiminde ve sorumluluğunda olan internet 

sitesinden kaldırmayarak bir hizmet kusuru işlemiştir. 

Bu durumda, davacının kendisine yönelik hakaret 

niteliği taşıyan yayınlardan dolayı manevi zarara 

uğramış olması nedeni ile davacının kişisel durumu ve 

olayın niteliği göz önüne alınarak takdir edilecek bir 

oranda manevi tazminata hükmedilmesine karar 

verilmiştir. Burada ifade edilen hizmet kusuru; hizmetin 

kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işeyişindeki bir 

arızayı, aksamayı ve eksikliği anlatmaktadır [22:497]. 

 

Somut bir başka olayda ise; kendisi hakkında hakaret 

içeren beyanların yer aldığı tutanağın TBMM ye ait 

internet sitesinden kaldırılması talebi ile TBMM 

Başkanlığı'na başvuran kişinin bu talebinin reddedilmesi 

hakkındadır. Danıştay ise dava ile ilgili kararında [21]; 

TBMM'nin başvuru yapan kişinin talebinin 

reddedilmesini davalı idarece tek yanlı olarak tesis 

edilen ve davacının hukukunu etkileyen ve bu haliyle de 

iptal davasına konu olabilecek işlemler arasında kabul 

etmiştir.  

 

Başka bir somut olayda ise Danıştay; kendi bilgisayar 

kayıtlarını güncel tutmayarak askerliğini tamamlamış 

olmasına rağmen kişinin bakaya ve tahditli gözükmesi 

nedeniyle yurtdışına çıkarılmamasına ve mesleği ile 

ilgili konferansa katılamamasına neden olması nedeniyle 

idarenin hizmet kusuru yaptığına hükmederek kişinin, 

uçak biletleri karşılığı maddi ve çektiği üzüntüye karşılık 

manevi tazminatının hesaplanarak ödenmesine karar 

vermiştir [23]. 

 
3.Sonuç 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gün geçtikçe gelişmesi 

ve kullanımının artması idarelerin de bu alana girmesine 

neden olmuştur. Birçok kamu hizmeti bu teknoloji 

yardımı ile daha hızlı ve kolay olarak sunulabilmektedir. 

İdareler e-iletişim araçları yardımı ile çeşitli hizmetler 

sunmakta ve işlemler gerçekleştirmektedirler. Bu 

araçlardan biri de idarelerin internet sitesidir.  

 

Kendisine ait bir alan adı tahsis ettirerek internet sitesi 

kuran ve bu sitenin içerisindeki bilgileri üreten, 

değiştiren ya da sağlayan olarak idareler, 5651 sayılı 

İnternet Kanununda içerik sağlayıcı olarak 

tanımlanmışlardır. Hal böyle iken idareler, sağladıkları 

içeriklerden bir başka ifade ile internet ortamında 

yaptıkları yayınlardan dolayı sorumludurlar. Bu 

sorumluluk hukuki bir sorumluluktur ve yargı 

denetimine tabidir.  

 

İnternet sitelerinin hizmete girdiği ilk dönemlerde site 

aracılığı ile sunulan bazı hizmetlerin yaratmış olduğu 

olumlu etki nedeni ile işlemlerin hukuki boyutu belki 

ikinci plana itilmiş olsa da gelişmelere paralel olarak bu 

alandaki mevzuat boşluğu yetersiz olmakla birlikte belki 

idarelerin önlerini görebilme açısından bir nebze de olsa 

dolmaya başlamıştır. İdare Hukukunun bilgi 

kaynaklarının ilk sırasında yer alan mevzuat 

penceresinden bakıldığında; özellikle 2007 yılı 
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içerisinde, internet ortamındaki tüm yayınları 

düzenleyen ve ortamın aktörlerini sorumlulukları ile 

birlikte ortaya koyan 5651 sayılı Kanunun yürürlüğe 

girmesi, Kamu İdareleri İnternet Sitesi Klavuzu'nun bir 

Başbakanlık Genelgesi ile yayımlanması ve son olarak 

2009 yılında yayımlanan Kamu Hizmetlerinin 

Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin 

Yönetmelik,  bu alandaki mevzuat kaynaklardır. 

 

İdareler, internet siteleri aracılığı ile bir takım işlem ve 

faaliyetleri yürütebilmektedirler. Bu teknoloji idarelere, 

hem zaman hem de mekan tasarrufu sağlayıp hız 

kazandırırken, hizmet alan kesim için de bir nevi 

denetleme ve yönetime katılma fırsatlarını beraberinde 

getirmektedir. Gerek hizmet sunan gerekse hizmet alan 

bakımından bu olumlu durum aynı zamanda bazı hukuki 

sorumlulukları da taşımaktadır. İnternet sitesi ile işlem 

tesis eden, bilgi aktaran idare bu yayını ile bir hizmet 

kusurunu da sebep olabilmektedir. O halde idare bu 

hizmet kusurunun karşılığı olarak verdiği zararı tazmin 

etmek durumundadır.  

 

İdarenin internet sitesi aracılığı ile sunduğu yayın bir 

ihlale sebep olabilir. Danıştay'ın da oluşturduğu 

içtihatlar dan da görüldüğü gibi idare, internet sitesinin 

denetiminden ve içeriğinden sorumludur. Yapılan 

yayınlar idarenin kamu hizmetinden kaynaklı yayınlar 

olacağından idare hukuku kapsamında 

değerlendirilmektedir. İdarenin internet sitesindeki yayın 

nedeni ile zarar gördüğünü iddia eden kişi, idareye karşı 

zararının karşılanması maksadı ile idari yargıda dava 

açabilir.  

 

Kamu hizmetlerinin sunumunda idareler, basılı 

ortamdaki bilgi ve belgeleri elektronik ortama taşımaları 

ve veritabanlarını diğer idarelerle kanuni sınırlamalar 

saklı kalmak kaydıyla paylaşmak zorundadır. İdarenin 

internet sitesi ile sunduğu bilgilerdeki hata ya da 

eksiklik, idarenin hizmet kusurudur.  
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Özet  

Müşteri İlişkileri Yönetimi, şirketlerin müşterileri, satış temsilcileri ve tedarikçileri gibi ilişki kurduğu bireyler ve kurumlar 

ile iletişimini yönetmesini sağlayan stratejidir. Günümüzde birçok alanda uygulanmaktadır. Bu alanlardan bir tanesi de 

Telekomünikasyon alanıdır. Talep çeşitliliği arttıkça ürün çeşitliliği de artmakta ve ihtiyaçları karşılayacak farklı 

kapsamlarda CRM uygulamaları geliştirilmektedir. Çalışmamızda bir Telekom firmasının temel CRM süreçlerini kapsayan 

bir uygulama geliştirdik ve bu uygulamanın özelliklerinden kısaca bahsettik. 

  

Anahtar Sözcükler: Müşteri ilişkileri yönetimi, Telekom mimarisi, Nesneye Dayalı Programlama 

 

Abstract 

For companies, CRM is the strategy to manage the relations with the customers, suppliers, sales representatives etc. 

Nowadays, CRM is applied to a wide range areas. One of these areas is the telecommunication sector. While expectations 

are increasing, the variety of the products is increasing, too then CRM applications which cover different requirements of 

companies and have different scopes are being developed. In this paper, we developed an on-demand CRM application 

including main CRM processes in a fixed line telecommunication structure and the moduls of this CRM application are 

briefly discussed.   

 

 

1.Giriş 

Müşteri İlişkileri Yönetimi, şirketlerin müşterileri, satış 

temsilcileri ve tedarikçileri gibi ilişki kurduğu bireyler 

ve kurumlar ile iletişimini yönetmesini sağlayan ve yeni 

ilişkiler geliştirmesine de destek veren stratejidir. Teknik 

destek, müşteriye verilecek hizmetlerin planlanması, 

marketin müşteri potansiyelinin araştırılmasında 

yardımcı olacak aktivitelerin belirlenmesini sağlayacak 

fonksiyonları barındırmaktadır. Bu stratejinin asıl amacı 

müşterilerin özelliklerinin ve taleplerinin belirlenmesini 

sağlayarak memnuniyeti arttırmak ve yeni müşteriler 

kazanmak ya da kaybedilen müşterileri geri 

kazanmaktır. 

 

Müşteri ilişkileri yönetimi, şirketlerde sadece belirli 

departmanların uygulaması gereken bir strateji değildir, 

bu stratejiyi şirketteki diğer bölümler de benimsemelidir. 

Müşteri ilişkileri yönetimini bir bütün olarak 

benimseyen bir kuruluş, müşteri beklentilerini ve 

ihtiyaçlarını analiz ederek memnuniyeti arttırabilir ve bu 

şirkete bir değer olarak geri döner.  

Bu noktada CRM, müşterilerin beklentilerini ve 

ihtiyaçlarını belirlemede kullanılması gereken verilerin 

toplanmasında, analiz edilmesinde ve şirketlere sağlıklı 

öngörüler kazandırılmasında etkili işlevler sunmaktadır. 

 

CRM ve Çeşitleri 

CRM kavramı son zamanlarda ortaya çıkmış bir kavram 

değildir. Bunun için geçmişten bir örnek olması 

açısından mahalle bakkalını verebiliriz. Müşterileri 

tanıyan ve onların taleplerini aklında tutan bir mahalle 

bakkalı, yeni satın aldığı bir peynir türünün hangi 

müşterileri tarafından beğenileceğini tahmin ederek o 

müşterilere “Elimde tam sana göre bir peynir var, bunu 

denemelisin.” diyebilir. Bu örnekte bu bakkal farkında 

olmadan müşteri ilişkileri yönetimini 

gerçekleştirmektedir.  

Bu tanımlamalardan yola çıkarak CRM’in hem müşteri 

hem de satıcı açısından işlevleri kolaylaştıran ve sadece 

yararı olan bir strateji olduğunu düşünebiliriz. Ancak 

CRM’in müşterileri analiz etme ve o analiz verilerine 

göre hizmet sunmayı sağlayan işlevleri, şirketler 

tarafından olumsuz bir şekilde de kullanılabilir. Şöyle ki 

müşteriler analiz edildikten sonra zayıf oldukları 

noktalar belirlenebilir,  o zayıf noktalar baz alınarak, 

şirketlerin sağladığı hizmetler farklılaştırılabilir, örneğin 

bir ürünü alan müşterinin almak istemediği bir yan ürünü 

alması için verilen hizmetin miktarı ya da kapsamı 

azaltılabilir. Böylece müşteri ya o hizmeti eksik alır ya 

da daha fazla para ödeyerek istediği hizmeti almak 

zorunda kalır. 

 

CRM’in müşteri açısından faydalı olduğu nokta ise, 

onun ihtiyaçlarının anlaşılmasını sağlayarak, kendisinin 

bekli de aramak için çok zaman ayırmak zorunda 

kalacağı bir ürünü ona sunarak zamandan tasarruf 

sağlamasıdır.  

 

CRM’in faydalarının yanında elbette ki bir maliyeti 

vardır. Müşteri kazanmak amacıyla gerçekleştirilen bu 

stratejinin, artan fiyatlar nedeniyle tam tersine 

müşterilerin uzaklaşmasına neden olmasına engel olmak 

gerekmektedir. 

 

CRM üç farklı kategoride ele alınabilir. 

 

Operasyonel CRM: Bu kategorideki CRM uygulamaları 

daha çok kurumsal kaynak planlama uygulamarının 

CRM için barındırdığı işlevler ile bazı hizmet 

otomasyonlarını kapsamaktadır. Genel olarak sipariş 

yönetimi, lojistik ağı, satış ve pazarlama otomasyonları 

gibi müşteriler ile ilişkileri yürütmede kullanılan 

uygulamalar bu kategoride yer almaktadır. 
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Analitik CRM:  Bu kategorideki CRM uygulamaları daha 

çok müşteri profillerini çözümlemek ve hizmet sunmak 

amacıyla hazırlanır. Veri madenciliği uygulamaları bu 

kategoride yer almaktadır. 

 

İşbirlikçi (Collaborative) CRM: “İşbirlikçi CRM, 

müşterinin ilgisini daha çok çekmek ve müşterinin 

firmaya olan bağlılığı geliştirmek için tedarik zincirinde 

bulunan farklı kurumların stratejik ve taktik olarak ortak 

bir çalışma içine girmesini ifade eden bir 

yaklaşımdır.”[1] 

 

Adından da anlaşılacağı üzere müşteri ile işbirliği 

yapılarak hizmetlerin sağlanmasında etkin olan 

uygulamalardır. Müşteri ile birebir ilişki kurmak için 

gereken bütün işlevler ile şirketlerin birbirleri ile temas 

halinde olmasını da sağlayan özellikler bu kategorideki 

CRM uygulamalarında yer almaktadır. 

 

Bunların haricinde, şirketlerin kendilerine özel olarak 

oluşturdukları, veri toplamayı ve müşteri ile ilişkilerinin 

yürütülmesini sağlayan ufak çaplı uygulamalar da 

mevcuttur. Bu çalışmada gerçekleştirilen CRM projesi 

bir Operasyonel CRM modelidir ve ondemand olarak 

geliştirilmiştir. Bu nedenle öncelikle şirketin ihtiyacı 

olan CRM fonksiyonları belirlenmiş ve bu fonksiyonlar 

ayrıştırılarak birlikte çalışır şekilde entegre edilmiştir. 

 

CRM Süreci 

CRM süreci verilerin çeşitli kaynaklardan toplandığı, 

analiz edildiği, daha sonra hizmet vermede işe yarayan 

çıkarımların oluşturulduğu ve sürekli olarak bu 

adımların gerçekleştirildiği bir döngüsel süreç olarak ele 

alınabilir. Ancak süreç adımlarını tek tek ele 

aldığımızda, o anki şartlar ve değerlendirmelerde göz 

önünde bulundurularak gerçekleştirilen işlevler ve bu 

tespitlerin şirkete katma değer olarak geri döndürülmesi 

benzersiz olabilir ve kendini tekrar etmeyebilir. 

 

Bu noktada analiz sürecinde müşterilerin profillerinin ve 

isteklerinin belirlenmesi için bazı aktiviteler 

gerçekleştirilmektedir, bu aktiviteler daha önce 

gerçekleştirilmiş olabilir ya da şartların değişimi 

nedeniyle yeni aktiviteler halinde gerçekleştirilebilir. 

Ancak bilinmesi gereken bu adımda müşteriyi 

anlayabilmek için ona sadece soru sormanın yeterli 

olmayacağıdır.  

 

 
Resim 1: İş birliği ile gerçekleştirilen süreç 

 

Gerçekleştirilen projedeki temel CRM süreci resimdeki 

adımları içermektedir ve bu adımları şu şekilde 

tanımlayabiliriz: 

 

1-Ürün gerçekleştirimi ya da yeniden geliştirimi: Burada 

ürünün yenilenmesi adımı, ilk etapta “ürünün 

gerçekleştirilmesi” adı ile ifade edilebilir.  

 

2-CRM kullanıcılarının ve bazı CRM modüllerinin 

ürünü ya da hizmeti alması ve geri bildirim sağlaması: 

Bu adımda hizmeti alan kullanıcı beklentilerini 

geribildirimlerle iletir aynı şekilde uygulamanın çeşitli 

modülleri programın ilk output verileri aldıktan sonra 

çalışmaya devam eder ve diğer uygulamalarda 

kullanılacak verileri üretir. 

 

3-Sistemin kullanıcılarının beklentilerine uygun olarak 

ürün yenilenebilir. 

 

2.Telekom’da CRM’in Kullanımı ve Geliştirilen 

Uygulama 

CRM kavramına ve süreçteki adımlarına kısaca 

değindikten sonra bu makalenin konusu olan 

Telekom’da CRM konusunu anlatmadan önce Telekom 

sektöründe çalışan servis sağlayıcılarının iş süreçlerine 

de kısaca değinelim. 

 

Telekom CRM sürecinin ve çözümlerinin telekom 

prosedürlerine nasıl entegre edildiğini anlamak için bu 

sektördeki örnekleri incelemek gerekmektedir. Süreci 

gerçekleştirecek olan organizasyon da müşteriler kadar 

kilit roldedir. Servis sağlayıcıların, ürün ve servis 

üretmelerini sağlayan bazı süreçler mevcuttur.  

 

Bu süreçler, servis sağlayıcının iş geliştirme tekniklerine 

ve ürettiği ürüne verdiği desteğe göre şekillenmektedir. 

TeleManagement Forum, Telekom alanında çalışan 

servis sağlayıcılar için standartlar geliştiren bir forum 

olarak, bir Telekom Servis sağlayıcısının iş geliştirirken 

gerçekleştirmesi gereken bazı süreçler tanımlamıştır. Bu 

noktada müşterileri de kapsayan standartlara 

değinilecektir. 

 

 Telekom uygulamalarında müşteriler ile ilgili süreçler 

şunları kapsamaktadır:  

• Müşteri Arayüz Yönetimi(Customer 

Interface Management):  

• “Müşteri Arayüz Yönetimi potansiyel ve 

olağan tüm müşteriler ile kurum arasındaki 

arayüzleri yönetmekten sorumludur.”[2] Bu 

süreçte, müşteriler ile etkileşimin 

gerçekleştirilir, kayıt ve login işlemlerini 

kapsar, müşterilerin sorularına cevap 

verilir, problemlere çözüm bulunur. 

Müşterinin etkileşimi ile başlar ve yine 

aynı şekilde sonlanır. 

• Satış:“Satış işlemi müşteri talepleri ile 

kurumun sunmayı taahhüt ettiği ürünlerin 

uyuşmasını sağlamak için beklentiler ile 

yeterlilikleri iyi tespit etme ve müşteriyi 

bilgilendirme süreçlerini 

kapsamaktadır.”[2]  
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• Bu süreç, müşterilerin ihtiyaçlarının analiz 

edilmesini, alım için karar verirken nelerin 

etkili olduğunun belirlenmesini ve verilen 

servisler ile ilgili olan müşterilerin 

bilgilendirilmesi gibi konuları kapsar. 

Müşteri gereksinimleri ile ilgili toplanan 

bilgiler, daha sonra sağlanacak destek ve 

faturalandırma aşamasında etkili bilgilerdir. 

• Sipariş alma: “Sipariş Alma süreçleri 

verilen siparişlerin alınıp işlenmesi sürecini 

kapsar. Ayrıca bu süreçler, siparişleri 

öngörme, sipariş iptali, sipariş takibi, 

müşteri bilgilerinin sipariş sürecinde 

güncellenmesi aşamalarını da içerir.”[2] Bu 

süreçte müşterilerin siparişleri alınır ve 

işletilir. Sipariş, sadece yeni bir alımı değil 

aynı zamanda bir değişim isteği, ya da 

alımın iptalini de kapsar. Bu süreçte 

müşterilerin bilgilerinin toplanması, kredi 

kartı ödemelerinin alınması, 

ücretlendirmeler ile ilgili tahminlerin 

yapılması, fizibilite çalışmaları, sipariş 

takibi ve müşterinin bununla ilgili olarak 

bilgilendirilmesi, müşterinin 

memnuniyetini sağlamak adına servislerin 

performansının izlenmesi gibi işlemler 

gerçekleştirilir. Bu süreç müşterinin sipariş 

vermesiyle başlar, siparişim 

tamamlanmasıyla ve müşterinin bilgilerinin 

güncellenmesiyle sona erer. 

• Problemleri ele alma: “Problemlerin ele 

alındığı bu adımda, müşteriden gelen 

problem bilgileri değerlendirilir ve 

müşteriyi tatmin edici çözümler 

üretildikten sonra uygulamaya geçilir. 

Müşterinin problemle ilgili bilgileri 

güncellenir.”[2] Bu süreç müşteri 

şikâyetlerini çözümleme sürecidir. 

Problemleri ele alma sürecinde sistem, 

teknik olarak meydana gelen istemeyen 

durumlar hakkında da duyarlı olmalıdır. Bu 

süreçte müşteri, sağlanan servisin 

kalitesinin etkilendiği durumlarda 

bilgilendirilir. Problemin çözülemediği 

durumlarda müşteriye geri ödeme yapılır 

ya da ödemesi kredi olarak hesabına 

aktarılır. 

• Müşteri Servis Kalitesi(Customer Quality 

of Service): “Müşteri servis kalitesi 

yönetimi organizasyonun servis 

tanımlayıcılarında, ürün kataloglarında,  

kontratlarında belirtilen QoS’ini yönetme, 

izleme ve raporlama süreçlerini kapsar.”[2] 

Müşteri servis kalitesi yönetimi, servis 

seviyelerini, kullanım şekillerini, ağ 

performansını izler, yönetir ve 

raporlandırır. SLA’lara göre servis 

kalitesinin yönetiminden ve problemleri ele 

almadan sorumludur. 

• Faturalandırma ve ödemeleri alma: Bu 

süreç genel faturalandırma işlemlerini 

içerir. “Faturalandırma süreci, faturayı 

yaratma, müşteriye gönderme, ödemeleri 

alma, ödemeleri işleme, müşteri hesabını 

izleme, fatura sorgulamaları ve bunlarla 

ilgili problemlerin çözümünü kapsar.”[2] 

Siparişlerin alınmasıyla başlar ve 

faturalandırma ile ödeme işlemleriyle 

sonlanır. 

• Market Gerçekleştirimi: “Market 

gerçekleştirim süreci, kupon/hediye 

dağıtımı, premium hizmetlerin sağlanması 

gibi tamamlayıcı bileşenleri ve bunların 

müşteri üzerindekini etkilerinin belirlendiği 

bir süreçtir”[2] Kampanya işlemlerinin 

yönetimi, takip edilmesi, geribildirimlerin 

elde edilmesi, raporlanması,  müşterilerin 

ürünler hakkındaki sorgulamaları ve 

sorguladıkları servis ve ürünler hakkında 

bilgi verilmesi gibi işlemleri kapsar. 

• Müşterileri tutma ve bağlılık sağlama: Var 

olan müşterilerin bağlılığını sağlamak için 

yapılması gerek işlemleri kapsar. 

Bunlara ek olarak servis geliştirimi ve sistem 

yönetiminde gerçekleştirilen ek süreçler de vardır. 

 

Gerçekleştirdiğimiz CRM projesi Almanya’da müşterisi 

bulunan bir servis sağlayıcının müşteri bilgileri ile ilgili 

gereksinimleri belirlendikten sonra geliştirilen yazılım 

modüllerinden oluşmaktadır. Bu servis sağlayıcının 

kendisine ait 11 adet servisi vardır ve her servisin de 

kendi alt kategorileri bulunmaktadır. Müşteriler bu 

servisleri kullanmak isterlerse bir telefon numarası 

çevirdiklerinde bu servislerin prefix’lerini de 

çevirmektedirler. Bu şekilde servis sağlayıcısının 

hizmetlerinden yararlanırlar fakat fatura ve ödeme 

işlemleri direkt olarak DTAG olarak adlandırılan 

Almanya Telekom Kurumu tarafından gerçekleştirilir. 

Bu sistemin Telekom alt yapısında fixed hatlar 

kullanılmaktadır ve servis sağlayıcıya ait switch’ler 

üzerinden iletişim sağlanmaktadır.  Bu projede 

gerçekleştirilen CRM uygulaması ise web ve Windows 

uygulamaları içermektedir. 

 

Web arayüzünden gerçekleştirilen işlemler: 

• Müşteri bilgilerinin görüntülenmesi 

• Müşteri adres ve telefon numaralarının 

görüntülenmesi 

• Kronolojik olarak müşteri işlemlerinin 

görüntülenmesi 

• Ödenmeyen faturaların, ödeme bilgilerinin, 

hatırlatma mesajlarının, konuşma 

kayıtlarının gösterimi 

• Eşleştirilemeyen ödeme bilgilerinin bazı 

faturalarla eşleştirilmesi 

• Müşterinin bloklanması ya da bloğun 

kaldırılması 

• CRM kullanıcı raporlarının alımı 

 

Arka plan uygulamalarında gerçekleşen operasyonlar: 

• Sisteme gelen FI, OF, NZ, KD gibi fatura 

ve ödeme bilgilerini içeren dosyaların parse 

edilmesi 
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• Sisteme gelen STA ve KSP gibi ödeme 

dosyalarını içeren belgelerin veritabanına 

işlenmesi 

• Müşterilerin kullanıcı kategorilerini 

barındıran ve switch’e import edilen 

usercategory.bin dosyasının oluşturulması 

• Sisteme import edilmesi gereken dosyaları 

çekecek FileFetch uygulaması 

 

Bu uygulamalar gerçekleştirilirken nesneye dayalı 

tasarım teknikleri kullanılmıştır.  

 

Web arayüzünde belirtilen işlemler günümüzde 

kullanılan birçok CRM uygulamasında yer alan 

işlemlerdir. Bu nedenle arka planda yer alan 

uygulamaların özelliklerine daha geniş kapsamda yer 

verilecektir. 

 

FI, OF, NZ, KD Parser Uygulaması 

FI, OF, NZ ve KD dosyaları sisteme Deutsche Telekom 

(DTAG) tarafından gönderilir. Almanya’da fixed hat 

müşterileri DTAG üzerine kayıtlıdır ve özel bir firmanın 

servisini kullanmak istediklerinde o servisin prefix’i ile 

arama yaparlar. Bu servisi kullandıkları zaman DTAG, 

faturayı kendi üzerine keser ve müşteriden tüm faturayı 

ödemesini talep eder. Müşteri faturasını ödedikten sonra 

DTAG firmalara, servisin kullanım bedeli ile birlikte, 

onların servislerini kullanan müşterilerin bilgilerini ve 

konuşma kayıtlarını gönderir. Bu fatura bilgileri FI 

adında dosyalarda yer alır. 

 

FI’ların her bir satırı W1,W4,W5 notasyonları ile başlar 

ve W1 sadece müşteri bilgilerini, W4 müşterinin 

kullandığı servisin bilgilerini ve W5 de konuşma 

kayıtlarını barındırır. OF dosyaları ödenmeyen fatura 

bilgilerini içerir. Bu dosyalarında FI’lar gibi çeşitli 

notasyonları bulunmaktadır. NZ dosyaları faturalarını 

geç ödemiş müşterilerin ödeme bilgilerini barındırır. KD 

dosyaları ise müşteri bilgilerinde gerekli düzeltmeleri 

içerir. 

 

Eğer bir müşterinin OF dosyasında adı geçmiyorsa o 

faturasını ödemiş demektir ve fazladan ödeme dosyaları 

sisteme gelmez. 

 

Bu uygulama bu dosyaların parse edilmesi ve geçmişteki 

ödenmeyen faturalarla eşleştirilmesi işlemlerini 

kapsayan bir uygulamadır. 

 

STA&KSP Parser 

DTAG müşterileri ödemelerini banka veya icra 

kurumları aracılığı ile de yapabilirler. Bu şekilde 

gerçekleştirilen ödemeler servis sağlayıcılara farklı 

dosyalar ile bildirilir. Burada banka ödemeleri STA 

dosyaları ile icra kurullarından gelen ödemeler de KSP 

dosyaları ile bildirilmektedir. STA dosyalarının sürekli 

değişen bir notasyon yapısı vardır. Bu dosyaları import 

edecek program hazırlanırken birçok ihtimal 

değerlendirilmiş ve akıllı bir uygulama 

gerçekleştirilmiştir. KSP dosyalarının notasyonları ise 

sabit yapıdadır ve parser hazırlanırken bu notasyon göz 

önünde bulundurulmuştur. 

Aşağıda FI dosyasının parse işleminde kullanılan örnek 

bir tablo bulunmaktadır. 

 

 

Tablo 1:FI-W1 Kaydı Sahaları[3] 

 
 

Usercategory.bin Creator 

Sistemde kayıtlı müşteriler çeşitli kategori numaralarına 

sahiptir. Bu numaralar müşterilerin sisteme kayıt olurken 

almak istedikleri servisleri ifade eden numaralardır ve 

sıfırdan büyüktür. Müşteriler verilen servisleri sadece 

DTAG müşterisi olarak alırlar ise belirli bir ücret öderler 

ancak sisteme kayıt olurlarsa daha az bir ücret ödeyerek 

bu hizmetten yararlanırlar. Müşterilerin servis 

kullanımları faturalandırma işlemi ile belirlenir. 

Faturalandırma işlemi, switch’lerdeki CDR kayıtlarının 

parse edilerek LD adında daha anlamlı dosyalar haline 

getirilmesi sayesinde gerçekleşir. LD dosyaları, arama 

kayıtlarını ve tutarlarını içeren dosyalardır ve DTAG’a 

yollanırlar. DTAG da bu LD’leri FI’lar yaratılırken 

kullanır. 

 

Bu noktada LD’ler yaratılırken bir müşterinin sistemde 

kayıtlı olup olmadığı bilgisi önemlidir. Sadece DTAG 

müşterisi ise onun özel bir kategori numarası yoktur. 

Ancak sisteme kayıtlı ise onun hangi servise kayıtlı 

olduğu ve nasıl bir ücretlendirme işlemine dahil edilmesi 

gerektiği bilgisi gerekir. İşte usercategory.bin dosyası 

müşterinin telefon numarasını ve ona ait olan kategori 

dosyasını barındıran bir dosyadır. Bu dosyada ayrıca 

bloklanması istenen müşteriler de yer almaktadır ancak 

onların kategori numaraları sıfırdan küçüktür. Bu 

usercategory.bin dosyası doğrudan switch’e upload 

edilmektedir. Bizim oluşturduğumuz bu uygulama da bu 

dosyayı yaratmaktadır. 

 

FileFetcher Uygulaması 

FileFetcher Uygulaması diğer uygulamalarda 

kullanılacak olan dosyaların çekilmesi işlemini 

gerçekleştirir.  Bu uygulama Billing Server’dan DTAG 
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dosyalarını çeker ve diğer uygulamaların kullanacağı 

dizinlere bu dosyaları kopyalar. 

 

CRM uygulamalarına kısaca değindikten sonra ileriki 

bölümlerde Telekom referans mimarisinden ve CRM 

uygulamasının bu mimarideki diğer modüller ile 

iletişiminden bahsedilecektir. 

 

CRM’in Telekom sistemleri üzerinde çalışma şeklini 

anlayabilmek için Telekom sistemlerinin mimarisine de 

göz atmamız gerekmektedir. Servis sağlayıcıların ağ 

yapıları ve mimarileri farklı olsa da, temelde gerçekleşen 

işlemler ile veri akışı ve sonrasında verilerin işlenmesi 

benzerlik göstermektedir. Aşağıda telekom sisteminin 

işleyişi örneklenerek, süreç adımları ve CRM’in bu 

süreçteki yeri anlatılmaktadır. 

 

3.Telekom Referans Mimarisi 

 
Resim 2: Telekom Modeli 

 

Bu noktaya kadar CRM projesinde gerçekleştirilen 

işlemlere şöyle bir göz attıktan sonra CRM’in bir 

Telekom sistemindeki yerinden ve diğer sistemler ile 

ilişkisinden bahsedeceğiz. Şekilde örnek olarak verilen 

telekom mimarisinin bölümlerini yakından inceleyelim:  

 

CRM Sistemi ve Müşteri ile İlişki Kurulan Arayüz  

CRM sistemi, müşteri kaydı, servisin aktive edilmesi, 

destek, kampanya, bağlılığı sağlama gibi konuları 

kapsamaktadır. Ayrıca CRM sistemi ile müşteri bilgileri 

toplanır, özelleştirilir, bu verilere göre müşteriye hizmet 

götürülür ve müşterinin şirkete sağladığı kazancın 

arttırılması amaçlanır. CRM’in temel fonksiyonları: 

 

 Müşteri ile iletişim kurulan call center, self 

servis, alan servisleri gibi noktaların yönetimini 

gerçekleştirir. 

 Müşteri hesapları takip edilir, gerekirse yeni 

hesaplar yaratılır ve o hesaplara verilecek 

hizmetler atanır. 

 Bilindiği üzere Telekom servis sağlayıcısından 

hizmet alan müşterilerin isteklerinin 

belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi bir yaşam 

döngüsü şeklinde ele alınır. 

 Müşteri ile iletişim sağlanır, bunun için 

gerekirse web tabanlı arayüzler kullanılır. 

Şekilde belirtilen arayüz bu amaçla 

kullanılmaktadır. 

 Müşteriyle iletişim kurulan ve müşterinin 

gerçekleştirdiği işlemleri sisteme yansıtan bu 

arayüz CRM sisteminin kendisine dahil 

edilebilir. 

 Biling, marketing ve diğer sistemlere müşteri 

hesapları hakkında güncelleme, silme gibi işlem 

bilgileri, fatura bilgileri, kredi limit bilgileri 

sağlar. 

  

Billing Sistemi 

Mimarideki Billing sistemi, müşterilerin servis kullanım 

bilgilerini alarak faturalandırma sürecinde 

kullanılabilecek hale getirir. Daha sonra bu anlamlı 

verileri gruplayarak faturalar oluşturulur. Müşterilerin 

anlık kullanım bedellerinin gösterimi, ödemelerin 

gerçekleştirilmesi ve ödemelerin faturalar ile 

eşleştirilmesi gibi işlemleri de gerçekleştirir. Ayrıca 

müşterilerin şikayetleri doğrultusunda problemlerin 

çözülmesinde, geri ödeme ve ön ödemeli servislerin 

ödemelerinin gerçekleştirilmesinde bu sistem görevlidir.  

 

Billing uygulamaları tarafından gerçekleştirilen temel 

fonksiyonlar şunlardır: 

 Raw halde gelen veriyi faturalandırmada 

kullanılabilecek hale getirme, verileri gruplama 

 Kullanım bedellerini ücretlendirme, faturaların 

müşteriye dağılımı 

 Müşterilerin banka ödemesi, geciken ödeme 

bilgileri ya da normal fatura ödemesi ile ilgili 

olan verilerinin alınıp işlenmesi 

 Fatura ve ödemeler hakkında şikayet ve 

problemlerin giderilmesi 

 Postpaid ücretlendirmenin gerçekleştirimi 

 Prepaid ücretlendirmelerde “Hot-billing” 

dediğimiz billing modeli gerçekleştirilir. 

Müşterinin kullandığı hizmet verileri, o servisi 

kullandığı anda takip edilir ve güncellenir. 

Ancak hot-billing için uygun bir alt yapı 

entegrasyonu da gerekmektedir. 

 Limitli kullanımların takibi ve aşım 

durumlarında müşterinin ve sistemin 

bilgilendirilmesi 

 Kullanım bilgilerinin mediation bölümünden 

alınması ve ücretlendirme ile indirimlerde bu 

bilgilerin değerlendirilmesi 

 Müşteriye kullanım tutarı hakkında anlık 

bilgiler veren CRM arayüzü için bilgilerin 

sağlanması 

 Müşteri ile ilişki kurulan arayüzden alınan 

geribildirimlerle gelen düzeltmelerin 

gerçekleştirimi, fatura düzeltmeleri, süresi 

geçen ve ödenmeyecek olan borçların 

belirlenmesi, yanlış faturalandırmalarda geri 

ödeme yapılması, geç ödemelerin takibi ve 

kredi kontrolü, aktivasyon işlemleri, kontratlara 

aykırı davranışların tespiti için verilerin 

sağlanması işlemler 

 Ödemeler olduğunda, limit aşımı 

gerçekleştiğinde, hesap dondurulması gibi 
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işlemlerde diğer sistem bloklarına uyarıların 

gönderilmesi, servisin durdurulması 

 

Billing sistemi ayrıca, CRM’den gelen sorgulama 

isteklerini alır ve anlamlandırılmış verileri CRM’e 

gönderir. Bazı durumlarda anlık ücretlendirme bilgileri 

CRM’e yansıtılır. 

Mediation Sistemi 

Mediation sistemi, CDR denilen aramaya kayıtlarını ya 

da ödemelerle ilgili standart formatlardaki kayıtları 

billing sistemine ileten, gerekirse filtreleyen, sıralayan 

ve billing sistemi için anlamlı hale getiren sistemdir. 

Temel fonksiyonları şu şekildedir: 

 Çeşitli protokoller ve arayüzler ile router, 

sunucu, switch’lerden verileri toplar. Telefon 

konuşmaları için bu veriler CDR (Call Data 

Record)’lardır. 

 Gelen kaynaklara göre bu veriler ayrıştırılır. 

 Gelen kaynaklara göre düzenlenmesi gereken 

veriler düzenlenir ve ilgili uygulamaya iletilir. 

 Veriler tutarlı ve düzenli hale getirilir. 

 Veriler anlamlı hale getirildikten sonra Billing, 

Cashflow, Fraud Management gibi bloklara 

iletilir. 

 Verilerinin tekrarlanıp tekrarlanmadığı kontrol 

edilir, bu aşamada aynı veriyi kullanan 

uygulamaların üzerinde çalıştığı veritabanı 

uygulamaları varsa veritabanlarında 

replikasyon işlemleri gerçekleştirilip bölümleri 

ayrıştırmak modülerliği arttırabilir.  

 

4.Telekom Sistemlerinde CRM ile Kurumsal 

Stratejilerin Geliştirilmesi 

Bu noktada CRM sisteminin, telekom mimarisinin 

verilerin anlamlandırıldığı bölümü olduğunu görüyoruz. 

CDR’lar ile ağ aygıtlarından gelen veriler, mediation 

katmanından billing katmanına iletilerek, bu katmanda 

düzenlenip, anlamlı hale getirildikten sonra CRM 

sistemine geçmekte ve müşterilere ait konuşma, ödeme, 

kredi, borç, kullanım miktarı gibi sonuç bilgiler elde 

edilmektedir.  

 

CRM sisteminde bu verilerden yola çıkılarak müşterinin 

trafiği kullanım deseni belirlenir ve sistemdeki servisleri 

kullanım eğilimlerinden yola çıkarak muhtemel talepleri 

tahminlenebilir. Bu tahminler yardımıyla kurumsal 

stratejiler geliştirilir ve müşterilerin servisleri 

kullanmaya devam etmesi sağlanır, sonrasında ise bu 

çalışmaların işyerine kurumsal değer olarak geri 

dönmesi sağlanır. 

 

Firmalar strateji geliştirirken telekom dünyasındaki 

rekabet ortamını da göz önünde bulundurmak 

zorundadır. 

 

Artan rekabet sayesinde müşteri aynı hizmeti daha düşük 

fiyatlarla satın alabilir hale gelmiştir. Müşterilerin 

istekleri servis sağlayıcıları, stratejilerini yeniden analiz 

etmelerine ve bağlılık sağlamak için yeniden 

düzenlemelerine neden olmuştur. Bu talepler 

doğrultusunda uzmanlık gerektiren ve servis kalitesini 

arttırmada yardımcı olacak, gerekirse veri madenciliği 

yaklaşımlarını ele alacak CRM sistemlerinin 

kullanılması ihtiyacı doğmuştur. 

 

Telekom sistemleri üzerinde çalışacak CRM’lerde veri 

madenciliği yaklaşımları kullanılarak müşteriler 

sınıflandırılabilir ve buna uygun kampanyalar ve fiyatlar 

düzenlenerek müşteri memnuniyeti sağlanabilir.  

Bu noktaya kadar müşteri başlığı altında bireysel 

kullanıcılar yer almıştır. Ancak günümüzde bir telekom 

firması yalnızca kendi alt yapısını kullanmamakta, farklı 

ses taşıyıcı firmalar ile anlaşarak onlardan hizmet 

almakta veya onlara hizmet vermektedir. Örneğin bir 

ülkedeki telekom firması, yurt dışı aramalarını 

gerçekleştirebilmek için, aranan ülkelerdeki ses taşıyan 

firmalar ile anlaşma yaparak aramalarını 

yönlendirmektedir. Bu noktada görüldüğü gibi, CRM’in 

analitik fonksiyonları, veri madenciliği yaklaşımları da 

kullanılarak firmalara, lokasyonlar için fiyat 

belirlemelerinde yardımcı olabilmektedir. Örneğin CRM 

ile müşteri profilleri analiz edilerek, hangi lokasyonda, 

hangi kalitede ses taşıma işlemi gerçekleşmesi gerektiği 

belirlendikten sonra, şirketin belirlediği fiyatlara uygun 

teklif veren ses taşıyıcılar ile anlaşmalar yapılabilir. Bu 

şekilde bir sınıflandırma ile beklenmedik zarar 

tablolarından uzak durulmuş olur. Ayrıca bu şekilde 

müşterilerin elde tutulması da sağlanmış olur. 

 

“Müşterileri elde tutmanın maliyeti onları kaybettikten 

sonra geri kazanmak için gerekecek maliyetten daha 

azdır. Bu nedenle bunu yapabilmek için daha az 

maliyetli bir yöntem tercih etmelisiniz. Kurt Thearling” 

[5] 

 

Görevi müşteriler ile ilişkileri yönetmek olan bir 

telekom şirketi yöneticisinin odaklandığı konu, 

müşterilerin bağlılığıdır ve crm yöneticisi kaybedilen 

müşterileri kazanmanın,  var olan müşterilerin bağlılığını 

devam ettirmekten daha maliyetli olduğunu bilir. 

 

“Bu problem için çözüm ise problemin ele alış 

noktasında gizlidir. Müşteriye sizin şirketiniz için ifade 

ettikleri değer ölçüsünde değil, sizin onlar için ifade 

ettiğiniz değer ölçüsünde hizmet sununuz.”[5] 

 

Geleneksel yaklaşımda müşteri bağlılığını sağlamak ve 

servisleri kullanmalarını devam ettirmek için 

gerçekleştirilenler, müşterilere hediyeler vermek, özel 

indirimler sunmak gibi uygulamalardır. Bu 

uygulamaların ölçüsü, maliyet ve getiriler 

değerlendirilerek belirlenir. 

 

Müşterilerin farklılıkları düşünülerek ihtiyaçlarının da 

farklı olacağı bilinmelidir. Bağlılık sağlamada hediyeler 

ve kampanyalardan önce güvenilirliğin önemli olduğu 

unutulmamalıdır. Örneğin sunulan bütün hizmetlerden 

faydalanan bir müşterinin ihtiyacı yeni bir telefon 

olabilir veya telefonu kendi işyerin tarafından sağlanan 

ancak yüksek miktarda faturaları kendisi ödeyen bir 

müşterinin ihtiyacı fiyatlarda indirim olabilir. Bu 

ihtiyaçlar iyi analiz edilmelidir.  
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5.CRM’de Kullanılabilecek Faydalı Yaklaşımlar: 

Veri Madenciliği 

Veri madenciliği, büyük miktarda veri içinden verilerin 

kategorilerini ya da ifade ettiği anlamları bulmak 

amacıyla tahmin yapmamızı sağlayacak kuralların 

bilgisayar programları kullanarak gruplanması ya da 

belli bir sınıfa dahil edilmesi için yapılan araştırma 

işlemidir. 

Veri madenciliğinde örüntü tanıma teknolojileri 

kullanılır. Bu teknolojiler ile verilerin ortak noktaları 

tespit edilir ve aralarındaki ilişkiler belirlenir. Bu şekilde 

veriler ortaya çıkan temel sınıflara dahil edilebilir.   

 

Bu noktada veri madenciliği ile CRM’in ilişkisinden 

bahsetmek gerekmektedir. Bu matematiksel örüntü 

arama teknikleri sayesinde, örneğin bir şirket, yeni gelen 

bir müşterinin temelde belirlediği müşteri profillerinden 

hangisine uyduğunu anlamak için müşterinin ürün ya da 

hizmet alma bilgilerini kullanabilir.  

 

Bu şirketin, örneğin STD (Standard), LCR (Least Cost 

Routing)  ve PRQ(Premium Quality) olmak üzere üç 

adet servis sınıfını sağlayabilen bir Telekom şirketi 

olduğunu düşünecek olursak, belirli bir lokasyondaki 

müşterilerin gelir düzeyleri, arama yaptıkları bölgeler, 

arama süreleri, müşterilerin ödeme bilgileri gibi kıstaslar 

örüntü tanıma aktivitesine sağlandıktan sonra, o 

lokasyonun hangi tip servise yatkın olduğu belirlenir ve 

o lokasyona o tipte servis verilir. 

 

Bu noktada veri madenciliği aktiviteleri sayesinde, hem 

servis sağlayan şirket talebi en fazla olan ürünü sunarak, 

zarar etme olasılığını düşürür hem de müşteri kendisine 

uygun olabilecek servisleri belirlemek için zaman 

kaybetmemiş olur. 

 

6.Sonuç 

Günümüzde artan rekabetçi ortam nedeniyle, şirketlerin 

karlılığı arttırarak gelişme göstermek adına, müşteri 

odaklı yeni yaklaşımları da kendi bünyelerine adapte 

etmeleri ve müşteri beklentilerini iyi anlayarak bu 

beklentiler ölçüsünde sağladıkları hizmetleri 

yenilemeleri veya değiştirmeleri gerekmektedir. Ancak 

teknolojinin hızla geliştiği ve tüketimin sürekli arttığı bir 

ortamda beklentileri anlamak ve bu beklentilere göre 

hizmetleri yenilemek, çok kısa sürede gerçekleştirilmeli 

bu da CRM teknolojilerini kullanmadan mümkün 

gözükmemektedir. CRM bu süreç için bir framework 

sağlayarak, sürecin bütünü tanımlar. Kullanılan 

framework, şirketin yapısı, sağlanan hizmetler, şirketin 

ölçeğine göre farklılık gösterebilmektedir. 

 

Bu makalede bir servis sağlayıcının beklentilerine göre 

geliştirilen CRM uygulamasının özellikleri anlatılmıştır. 

Bu konuda CRM’i anlayabilmek için öncelikle Telekom 

sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kullandıkları 

sistemler ve bu sistemler arasındaki iş akışı anlatılmıştır. 

Geliştirilen CRM uygulamasının modülleri ve Telekom 

mimarisindeki yerinden bahsedilmiştir. 

 

Son olarak da CRM sistemlerinde analiz sürecinde 

kullanılan veri madenciliği yaklaşımının, Telekom 

şirketleri için nasıl entegre edilebileceğine değinilmiştir.  

 

Günümüzde Telekom sistemlerinde CRM uygulamaları 

kullanılmakta ve çoğunlukla müşteri bilgilerinin 

sistemde işlenmesinin sağlanmasında görev almaktadır. 

Müşterilere ait bilgiler, kar getirecek hizmetler 

konusunda da şirketlere ipucu vermektedir. Teknolojik 

gelişmeler ve hızlı tüketim sayesinde CRM sistemlerinde 

daha akıllı yapıların entegrasyonu, özellikle de veri 

madenciliği yaklaşımlarının bu süreçte yer almasının 

artması beklenmektedir. 
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Özet  

Çağımız; bilgiye verilen önemin arttığı ve paylaştıkça değerlendiği bir dönemdedir. Çağı yakalamak konusunda en önde 

gelen toplumsal grubun, teknolojiye yakınlıklarından dolayı gençler olduğu bilinmektedir. Bilgiye ulaşım ve dağılım hızı 

arttıkça; yaşamdan beklentilerde de farklılıklar gözlenmektedir. Yerel yönetimlerin çağdaş hizmetlerinden biride, e-

belediyedir. Bu bildiride; bilgi toplumu gençlerinin; e-belediye hakkındaki haberdarlıkları ve görüşleri irdelenmektedir. 

17-24 yaş aralığındaki 250 adet üniversite öğrencisine anket uygulanmıştır. Anket değerlendirilmesi SPSS programı ile 

yapılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Yerel Yönetimler, Kent Yönetimi, E-belediye 

 

Abstract:  
We live in an era when information is very important and information becomes more and more important when shared.  As 

they tend to be close to the technological developments young people seem closer to catch up with the innovations of our 

era. With the quick access to the information and easy ways to share it the expectancies of people change. One of the most 

contemporary applications of local governments is e- municipalities. In this paper the awareness and consciousness of 

technology master new generation on the  e-municipalities is analyzed.  250 university students between ages 17-24 have 

been given a survey. The assessment of the survey has been carried out via SPSS program.   

 

 

1. Giriş 

Çağı yakalamak konusunda en önde gelen toplumsal 

grubun, teknolojiye yakınlıklarından dolayı gençler 

olduğu bilinmektedir.Gençlerin sosyal ilişkilerinde 

bilgisayar ve teknoloji kullanımının sıklığı 

gözlenmektedir. Toplumsal yaşamın gereklerini yerine 

getirme konusunda; yaşamsal gereksinimlerin 

karşılanması temeldir. Bu konudaki en önde gelen 

kurumlardan biri yerel yönetimlerdir. Çünkü yerel 

yönetimler halka en yakın kamu kurumlarıdır. Kişilerin 

temel ihtiyaçları niteliğinde olan; su, yol, kanalizasyon, 

yeşil alan düzenlemesi, yol, temizlik, ulaşım vb.. 

hizmetler belediyelere ilgili yasa ile verilmiştir. Yerel 

yönetimlerin altyapı hizmetleri niteliğindeki bu 

hizmetleri yerine getirmesi giderek kentlilere yeterli 

gelmemektedir.Hizmet beklentilerindeki farklılaşma, 

yerel yönetimleri kendilerini geliştirme ve bilgi çağına 

ayak uydurabilme adına çalışmalar yapmaya itmektedir. 

Kamu hizmetlerinin görülme biçimini değiştiren bilgi ve 

iletişim teknolojileri, ilişkiler ve süreçler sistemi aynı 

zamanda yönetim-vatandaş ilişkilerini de değiştirmiştir. 

[1] 

 

Çağımız bilgiye erişim hızının arttığı, paylaşımının ise 

değerlendiği bir hal almıştır. Doğal olarak, belirli bir 

bilinç düzeyine sahip bireyler kendi yaşadıkları kentin 

imkanlarını diğer dünya kentleri ile karşılaştırabilme 

imkanına sahiptirler. Yerel yönetim anlayışının 

çağdaşlaşması; hizmet sunumlarında bilgi çağının 

teknolojisinin kullanımını gerekli kılmaktadır.E-

belediyenin uygulamaya konulmasıda bu çıkış 

noktasındandır. 

 

E-belediye yolu ile bilgi çağı bireylerinin temel 

beklentilerinin bazıları karşılanabilmektedir. Çünkü artık 

bireyler; kent yöneticilerinden saydamlık, hesap 

verebilme, zaman-mekan-para israfının giderilmesi, 

ortaklaşa yönetim, katılımcılık gibi olguların 

karşılanmasını beklemektedirler. E-belediye hizmetleri 

ile yapılabilenlerden bazılarıda bunlardır. 

 

E-devlet ve dolayısıyla e-belediye anlayışı; kamusal 

hizmetin etkin, zamanında, verimli, ucuz, kesintisiz, adil 

sunumuna; toplumsal yaşamın kolaylaştırılmasına; 

yöneten-yönetilen iletişiminin daha kolay ve etkin  

sağlanmasına; küreselleşen dünyanın(ticaret, ekonomi, 

yönetim, kültür, siyaset biçimlenmeleri vb.) tüm 

değerleri  ile entegre olmaya yönelik bir araçtır. [2] 

 

Bu çalışmada üniversitede eğitim gören 17-24 yaş 

aralığındaki gençlerin; e-belediye hakkındaki görüşleri 

irdelenmektedir. Bu araştırma sayesinde; bilgi çağı 

toplumunun en etkin birey grubunun, e-belediye ile olan 

ilişkisi anlaşılmaya çalışılmaktadır. 

 

2. Yerel yönetimler ve E-belediye 

Kentlerde yaşayan halkın belirli bir düzen içerisinde 

yaşayabilmesi için gerekli olan hizmetleri yerine 

getirmekle görevli olan kamu kurumu yerel 

yönetimlerdir. Belediyelerin görevleri ilgili yasa 

maddesi tarafından sıralanmaktadır. Temel altyapı 

hizmetlerinin başarısı, artık o belediyenin başarılı 

sayılabilmesi için yeter-şart olamamaktadır. Çünkü 

çağımız bireylerinin algı, beklenti ve eleştiri düzeyleri 

giderek artmaktadır. Artık belediyeler, kentin kullanıcısı 

nitelğindeki halkın memnuniyeti odaklı hizmetleri 

yaratmak ve başarıyla uygulamak durumundadırlar. 

 

Genel olarak dünya çapında yönetim olgusuna bakışta da 

değişim gözlenmektedir. Artık “ben yaptım oldu” 

anlayışı geçerliliğini yitirmekte; katılımcılığın ve 

ortaklaşa yönetimin hissedildiği yönetimler memnuniyet 
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sebebi olmaktadır. Yerel yönetimler halka en yakın 

kamu kurumları oldukları için, çağa ayak uydurmaları ve 

kendilerini geliştirmeleri oldukça önemlidir. 

 

Türkiye’de e-devlet ve e-belediye konusundaki 

çalışmalar yakın geçmişe dayanmaktadır. Ülkemizdeki 

bilgi ve iletişim teknolojileri sahipliği ve kullanımının 

artması, e-belediye uygulamalarının başarısınıda 

artıracaktır. E-belediye uygulamaları sayesinde, 

kullanıcılarda katılımcı demokrasi hissiyatının 

doyurulabildiği açıktır. Ayrıca; kişilerin kendilerini 

yöneten toplumlara ilişkin güven duygularının gelişimi 

sosyal fayda olarak dönüş sağlayabilecektir. E-belediye 

sayesinde kentliler gereksinim duyduğu bilgiyi seçme ve 

buna doğrudan erişme olanağına sahiptir. 

 

E-belediye ile ulaşılmak istenen hedeflerden bir diğeri, 

yerel nitelikli hizmetin standartlarının yükseltilmesidir. 

Bu anlamda e-belediye hizmetinin anlamının içinde şu 

ilkeler yer alır; daha iyiye gitmek; daha iyi bir 

değer/fiyat önermek; daha ulaşılabilir olmak ve daha 

uygun hizmet sunmaktır.[3] 

 

E-devlet ve e-belediyeciliği sadece teknolojik 

olanakların kullanımı olarak görmek büyük bir eksiklik 

olacaktır. Çünkü bu uygulamaların aynı zamanda insan 

kaynaklarının, iş süreçlerinin ve vatandaşların 

potansiyellerinin maksimize edilerek değerlendirilmesini 

de içeren bir felsefe değişimini de kapsadığını göz ardı 

etmemek  

 

gerekmektedir. Bu bağlamda artık vatandaşlar ürün veya 

hizmet zincirinin basit bir halkası olmakla kalmamakta 

yönetişim sürecinin bir ortağı haline gelmektedirler. [4]                     

E-belediyecilik uygulamaları ile belediye-diğer kamu 

kurumları, belediye-vatandaş ve vatandaş-vatandaş 

arasındaki iletişim ve bilgi akışında ciddi bir artış 

oluşabilmekte ve yerel yönetimlerin elektronik ortama 

geçişi ile kurumlar arasındaki etkileşim ön plana 

çıkmaktadır. [5] 

 

Bir yerel yönetim sınırları içinde oturan, çalışan ya da 

okuyan insanların kendi bilgisayarlarından veya okul, 

kütüphane ya da kamu terminallerinden, yerel yönetim 

ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilmesi; yerel yönetim 

çalışanları ve diğer vatandaşlarla iletişim kurabilmesi; 

sanal ortamdaki konferanslar ve sohbet kanalları 

aracılığı ile yerel yönetim sorunları hakkında etkileşimde 

bulunabilmesi; çeşitli form ve raporları yerel yönetim 

yetkililerine sunabilmesi, son derece önemlidir. Böylece 

vatandaşlar, akla gelebilecek her konuda birbirleriyle 

etkileşimde bulunup, ortak sorunlarını dile getirip, bu 

konularda fikir üretebileceklerdir. [6] 

 

E-belediye ile belediye-kentli arasındaki uzaklık 

kavramı yok edilip, isteyen herkese hizmetten eşit olarak 

yararlanma imkânı verilmektedir. 

E-belediye;  

 Kent kullanıcılarını odak noktası olarak alan;  

 Zaman-işgücü-mekan-para tasarrufu yapan,  

 Esneklik, saydamlık ve hesap verebilirliğin 

sağlanabildiği; 

 Kentsel kararlardaki öncelik sıralamasında 

halkın etkin söz sahibi olmasını destekleyen, 

 Kente aidiyeti artırabilen, 

 Kaynakların etkin kullanımı konusunda 

toplumsal bilincin artırılabilmesinde rol 

oynayabilecek, 

 Bilginin kolay paylaşımı yolu ile katılımcılığın 

artırılarak karar verme süreçlerini hızlandıran; 

 Eşitliğin, tarafsız ve doğru kararlar alınma 

sürecinin yaşanabildiği; 

 Devlet ve yerel yöneticilere karşı olumsuz 

önyargıları azaltabilecek; 

 Birey ve toplumun yaşam kalitesini 

artırabilecek bir sistem bütünüdür. 

 

E-belediye, teknolojiyi kullanmanın ötesinde; toplumsal 

dönüşüm sürecinin aktörlerinden biridir. E-kültür 

olarakda adlandırılabilecek; bilgi çağı bireylerinin 

yaşamsal davranış biçimlerinden biri olan, bilginin 

teknolojik olanaklar ile iletilmesi ve paylaşılmasını 

içeren bu tavır, e-belediyeciliğin özünü oluşturmaktadır. 

Çünkü yerel yönetim tarafından verilecek bu hizmet; 

ancak kullanıcı sayısı arttığında etkin ve verimli 

olabilecektir. Dolayısıyla e-belediye sadece teknolojik 

bir atılım değil; bir değişim/dönüşüm sürecinin 

parçasıdır. Aslında değişen yönetim anlayışının 

hizmetlere yansıma biçimidir. E-belediyenin başarılı 

olması; uygulamanın önce devlet genelinde, sonra da 

toplumun geniş bir kesiminde kabul görmesiyle 

orantılıdır. 

 

3. Araştırma Alanının Seçimi, Amacı, Kapsamı ve 

Önemi  

Çağı yakalamak konusunda en önde gelen toplumsal 

grubun, teknolojiye yakınlıklarından dolayı gençler 

olduğu bilinmektedir. Gençler; bilgisayar kullanımları, 

sosyal yapı ve paylaşımları dolayısı ile de bilgi çağına 

oldukça ayak uydurmaktadırlar. 

 

Bu araştırma; bilgi toplumu gençlerinin e-belediye 

uygulamaları hakkındaki bilgi ve düşüncelerini tespit 

edebilmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle; üniversitede 

öğrenim gören 250 adet gencimize konuyla ilgili anket 

uygulaması yapılmıştır. 

 

Ankette;bilgisayar kullanma konusundaki bilgi 

düzeyleri, “e-belediye” kavramının bilinirliği,e-belediye 

denilince akla gelen kavramlar,belediyelerin web 

sayfalarında hangi konuların yer alması gerektiği  

konularında sorulara yer verilmiştir. Anket 

değerlendirilmesi SPSS programı ile yapılmıştır. 

 

Ülkelerin geleceği gençler ile şekillenmektedir. Bu 

nedenle gençlerimizin  e-belediye hakkındaki görüş ve 

yorumlarının alınması; yeni yerel yönetim 

yaklaşımlarının uygulanması ve başarı oranlarına olumlu 

yansıyabilecektir. Bilgi toplumu bireylerinin hizmetlerin 

seçim, uygulama ve etkinliği hakkındaki fikirlerinin 

derlenmesi, gelecekteki kent yönetimlerinin 

sürdürülebilirlikleri açısından da değerli olacaktır. 

 

4.Bulgular 
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Anket çalışması Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı 

Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 250 gence 

uygulanmıştır. Katılımcı gençlerin 147 tanesi(%58,8) 

erkek; 103(%41,2) tanesi bayandır. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyeti 

Adet Yüzde(%) 

Erkek 147 58,8 

Bayan 103 41,2 

Toplam 250 100,0 

 

Katılımcılara bilgisayar kullanma konusundaki bilgi 

düzeylerini sorduğumuzda;126 kişi(%50,4) yeterli 

düzeyde bilgisinin olduğunu belirtmiştir. Sırası ile 65 

kişi(%26,0) iyi; 15 kişi(%6,0) ise çok iyi düzeyde 

bilgisayar kullanım bilgisine sahip olduğunu 

söylemektedir. Bilgisayar kullanımında kendisini 

yetersiz gören katılımcı sayısı 38(%15,2) iken; hiç 

bilgisi olmadığını belirten kişi sayısı ise 6(%2,4)dır. 

Üniversite gençlerinin bilgisayar eğiliminin fazla olduğu 

hepimizin toplumsal gözlemlerinden de bellidir. Bu 

ankette de; 250 adet katılımcının yarısı kadarı kendisini 

bu konuda yeterli görmekte; hatta yine büyük bir 

çoğunluğu kendilerini iyi ve çok iyi olarak 

tanımlamaktadır. Gençlerimizin teknolojiyi 

kullanmadaki bilgi düzeyi, bilgi çağı toplumunun 

geleceği açısından olumlu bir durum yansıtmaktadır. 

 

Tablo 2. Bilgisayar Kullanma Konusunda Bilgi Düzeyi 

                            Kişi Sayısı    Yüzde(%) 

Çok İyi  15 6,0 

İyi  65 26,0 

Yeterli  126 50,4 

Yetersiz  38 15,2 

Hiç Bilgim Yok 6 2,4 

Toplam  250 100,0 

 

250 adet üniversite öğrencimize e-belediye kavramından 

haberdar olma düzeylerini sorduğumuzda; büyük bir 

çoğunluğunun (156 kişi,%62,4) “biliyorum” cevabını 

vermesi sevindirici bir sonuç olarak yorumlanabilir. 11 

kişi(%4,4) bu kavramı hiç bilmezken; 68 kişi(%27,2) e-

belediye kavramını duymuş ama içeriğinden haberdar 

değil haldedir. Katılımcılarımızın 15(%6,0) adedi ise e-

belediye konusunda detaylı bilgi sahibi olduklarını 

belirtmişlerdir. 

 

Üniversite gençliğinin yerel yönetim hizmetleri 

konusunda duyarlı olması, kentlerin sürdürülebilirliği 

açısından oldukça önemlidir. Belediyelerin e-belediye 

konusundaki çalışmalarının toplumun genç kesimi 

tarafından bilinmesi ve takip edilmesi, hizmetlerin 

etkinliğini artırabilecektir. Dolayısıyla, çoğunluk gencin 

bu kavramdan haberdar olması memnuniyet vericidir. 

Yinede, bu konunun detaylı olarak bilinmesi oranının 

artırılabilmesi adına tanıtım çalışmalarının yürütülmesi 

gereklidir.  

 

Tablo 3. E-Belediye Kavramından Haberdar Olma 

Düzeyi 

 Kişi Sayısı Yüzde(%) 

Bilmiyorum 11 4,4 

Adını Biliyorum ama İçeriği Hakkında Yeterli Bilgim 

Yok  

68  

27,2 

Biliyorum 156 62,4 

Detaylı Bilgiye Sahibim 15 6,0 

Toplam 250 100,0 

 

Katılımcılara “sizce e-belediye denilince ilk akla gelen 

kavramlar nelerdir?” diye sorulduğunda; öğrencilerin en 

çok 209 değer ile katılımcılığı işaretledikleri 

görülmektedir. Dünya ölçeğinde bakıldığında; gelişmiş 

toplumlarda katılımcılığın desteklendiği görülmektedir. 

Üniversite gençlerinin katılımcılığı ön planda tutması, 

ülkemizin yerel yönetimlerinin geleceği açısından 

olumlu olacaktır.  

 

Gençlerin zaman-mekan-para tasarrufu açısından e-

belediye kavramı ile eşleştirme yapmalarıda, bilgi 

toplumu bireylerinin hantal devlet yapısı zihniyetinden 

ne denli uzak olduğunun göstergesidir. Aynı şekilde e-

belediye kavramının kolaylık ve bilgi edinme hakkını 

çağrıştırmasıda olumlu sonuçlar arasında sayılabilir.  

 

Çağdaş yerel yönetim yaklaşımlarının temelinde, yapılan 

tüm hizmetlerde saydamlık ve hesapverebilirliğin olması 

hedeflenmektedir. Anketin katılımcısı olan üniversite 

gençlerinin bu konuyu e-belediye ile hatırlamaları, yeni 

yönetim yaklaşımlarının gençler tarafından 

benimsendiğinin göstergesi olarak sayılabilir. 

  

 

 
Şekil 1. E-Belediye Denilince Akla Gelen Kavramlar 

Grafiği 

 

Katılımcılara e-belediye internet sayfalarında hangi 

konulara yer verilmesi gerektiği sorulduğunda; ençok 

değer istek ve şikayet olarak belirlenmiştir. Bir önceki 

soruda katılımcılık kavramının önemini vurgulayan 

üniversite gençlerinin, bu soruda da belediyelere 

düşünce ve taleplerini rahatça aktarabilmeleri için istek 

ve şikayet konusunu işaretlemeleri doğaldır.  

 

Daha sonra sırası ile yerel haberler ve duyurular 

gelmektedir. Bilgi çağı gençlerinin olan bitenden 

haberdar olma arzusunun yüksek olması beklenilen bir 

sonuçtur. Katılımcılar yaşadıkları kente ait bilgi edinme 

ve değerlendirme isteği içerisinde olduklarını, bu 

konuların e-belediye sayfalarında olması gerektiğini 

belirterek dile getirmişlerdir.  
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Teknolojiyi kullanmayı yaşam biçimi haline getiren 

gençler; imar durumu sorgulama ve ödeme işlemlerini 

belediyeye gitmek yerine e-belediye sayfaları 

aracılığıyla yapmak istediklerini belirtmişlerdir.Kente ait 

bilgilerin e-belediye sayfasında yer alması gerektiğini 

belirtmeleride yaşadıkları kente değer vermeleri 

açısından olumlu bir göstergedir. 

 

 
Şekil 2. E-Belediye İnternet Sayfalarında Yer Alması 

Gerekenler Grafiği 

 

Gençlerin kente ait kararların alındığı belediye meclis ve 

encümen toplantılarında alınan kararların e-belediye 

sayfalarında yer alması gerektiğini belirtmeleri, 

yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile 

örtüşmektedir.  

 

Katılımcıların yerel hava durumunu ve nöbetçi eczane 

gibi güncel bilgilerin e-belediye sayfasında yer alması 

gerektiğini bildirmeleri, bu internet sayfalarını sık 

kullanmaları açısından olumlu olabilir. Kişilerin 

kentlerine ait verileri alabilmek adına e-belediye 

sayfalarını sıklıkla ziyaret etmeleri, belediyelerin kentsel 

hizmetlerini doğru ifade edebilmeleri ve de daha rahat 

duyurmaları açısından iyi olacaktır. 

 

Bilgi toplumu insanlarının yöneticilerini sadece 

seçmekle kalmayıp; görevlerini yürütüğü zamanki 

faaliyetlerini izlemek istemeleri, yerel yöneticiler 

açısından fırsata dönüştürülebilecek niteliktedir. 

Kentlerin kullanıcısı niteliğindeki halkı memnun 

edebilmek belediye yönetimindekilerin görevlerini 

sürdürebilmeleri yönünden gereklidir. Bu nedenle, 

yaptıkları hizmetlerin ve yerel toplumla olan sosyal 

ilişkilerinin e-belediye sayfalarında yer alması halkın 

onları takip etmelerine olanak sağlayabilecektir. 

 

7. Sonuç ve Öneriler 

Bu bildiride; yerel yönetimlerden beklenen bazı 

hizmetlerin hızlı ve düşük maliyetli bir biçimde 

sağlanması için kamu yönetiminde modernizasyon 

niteliği taşıyan “e-belediye” yaklaşımının; gençlerimiz 

tarafından bilinme ve kullanılma durum tespiti 

yapılmaya çalışılmaktadır. 

Genel olarak gençlerin çoğunluğunun bilgisayar 

kullandığı ve de e-belediye hizmetinden haberdar 

oldukları sonucuna varılmıştır.  

 

Ayrıca, e-belediye ile ilişkilendirilen saydamlık, hesap 

verebilirlik, katılımcılık, bilgi edinme hakkı gibi 

kavramların gençler tarafından bilinip benimsenmesi 

olumlu bir sonuç sayılabilir. Çünkü, dünya ölçeğinde 

başarılı sayılan yerel yönetimlerin yapısı, ortaklaşa 

yönetim olarakda bilinen “yönetişim” yaklaşımını 

benimsemektedir.  Üniversite öğrencilerimizinde 

katılımcılığı bilip, bunu yerel yönetim hizmeti olarak 

algılamaları, olumlu bir göstergedir. 

 

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin, bilgi ve 

iletişim teknolojileri sahipliğini ve kullanımını arttırarak; 

vatandaş odaklı hizmet dönüşümünü destekleyen “e-

belediye” uygulamalarında başarı sağlayabileceği 

açıktır. Dolayısıyla; gençlerimizin konu ile ilgili 

düşüncelerinin bilinmesi de önem taşımaktadır. 

 

Bilginin bu denli önem taşıdığı çağımızda, kentsel 

verilerin güncel olarak dijital ortama yansıması, 

bireylerin kendilerini o kente daha yakın hissetmelerine 

ve de, katılımcığın artmasına yol açacaktır. Buradan da 

anlaşılacağı üzere; e-belediye uygulamalarının sayısı ve 

başarısı arttıkça aslında sadece teknolojik kullanımda 

artış yaşanmayacak; aynı zamanda toplumsal yapıda da 

bir dönüşüm süreci yaşanacaktır. 

 

Yerel yönetimlerin verdiği kentsel hizmetlerin takibini 

yapabilecek halkın, giderek konuya olan ilgisinin artışı 

yerel ve ülke çapındaki kalkınma sürecine olumlu 

yansıyabilecektir. Bu nedenle, çağdaş yerel yönetim 

hizmetlerinin uygulanmasında yerel yöneticilerin teşvik 

edilmesi, konu ile ilgili eğitim, personel vb.. destekler 

sağlanması, dünyadaki başarılı örneklerle bilgi paylaşımı 

içerisinde bulunulması olumlu olacaktır.  
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Özet 

Bu çalışmada toplum ve teknoloji ilişkilerinden hareketle ana akım medyanın (TV-Radyo-Gazete) yeni medya teknoloji 

karşısındaki durumunu ve yeni medya teknolojilerinin toplumlar üzerindeki etkilerini son dönemdeki toplumsal eylemler, 

seçimler, sivil toplum üzerinden tartışmayı amaçlanmıştır. Çalışmada, yaşanan teknolojik gelişmelerin genelde yeni medya 

teknolojileri özelde ise sosyal ağların toplumsal alanda özgürlük ve demokrasi gibi kavramları nasıl etkilediği, ana akım 

medyanın toplum üzerindeki inandırıcılığı ve gücü gibi konular üzerine yoğunlaşılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Demokrasi, Sosyal Ağlar, Yeni Medya Teknolojileri  

 

Abstract  
The study purposes to debate condition of mainstream media (TV-Radio-Newspapers) across to new media technologies 

apart from relationships between society and technology and impact of new media technologies on societies on base of 

recent social actions, voting, civil society. The study  is that how technological developments, which is generally new 

media technologies and is specially social networks, effect  freedom and democracy concepts and credibility and power of 

the mainstream media on society is  focused. 

 

 

1. Giriş 

 Demokrasinin bilinen 3 ayağı; yasama, yürütme ve 

yargı dışında dördüncü ayak olarak medya kabul 

edilmektedir. Medya; kitlelere mesajlar göndererek 

onları olaylarda haberdar eden, halkın 

bilgilendirilmesinde, eğitilmesinde ve toplumsal sorunlar 

üzerinde tartışma platformları yaratabilen gazete, dergi, 

TV, radyo, internet gibi kitle iletişimini sağlayan araçlar 

toplamına verilen isimdir. Medya, güçlü bir yönlendirme 

aracıdır. Medya; demokratik ülkelerde demokrasinin 

dördüncü ayağı olarak işlev görmektedir. Gerektiğinde 

halk adına hükümeti denetleme görevini üstlenmiştir. 

Ancak “Medya siyasi aktörlerden biri, dolayısıyla da 

kamusal alanın düzenlenmesinde söz sahibi bir unsurdur. 

Kamusal alan devletin, tebaasını hiçe sayarak tek 

düzenleyici güç olarak varlığını sürdürmesini engellemiş 

ve hatırı sayılır bir kontrol aracı olmuştur.”
1
 Ana akım 

medya her ne kadar kamusal iletişim sağlamak amacıyla 

ortaya çıkmış olsa de kapitalizmin etkisiyle ticari bir hal 

almaya başlamıştır. Medya çıkarları doğrultusunda kimi 

gruplarla işbirliği yaparken kimisini de karşısına alıp 

aleyhinde yayınlar yapmaktadır. Siyasi erk sahipleri, 

medyayı kontrol edebilmek için bazı yetkiler ya da 

yardımlar vermeye yönelebilirler. Bunun sonucunda da 

siyaset kitle iletişim araçlarını kendi amaçları 

doğrultusunda kullanabilmektedirler. Bu amaçla bazı 

konuların gündeme getirilmesini bazılarının ise arka 

plana atılmasını sağlayabildikleri gibi bazı krizler medya 

yayınları ile maniple edilerek toplumun daha kolayca 

kontrol altına alınması da sağlanabilir. Ancak yeni 

medya teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşması bu 

durumu tersine çevirmiş Arap baharı gibi son dönem 

halk hareketlerinde görüldüğü üzere artık ana akım 

medya inandırıcılığını yitirmiş sosyal ağ ve internet 

sayesinde dünyadaki gelişmelerden haberdar olan 

insanlar sosyal ağlar ve 3G üzerinden örgütlenerek 

sokaklara dökülmüşlerdir. 

 

2. Yeni Medya Teknolojilerinin Özellikleri 

Yeni medya teknolojileri, artık gündelik yaşamın her 

alanında yer almış, toplumsal, kültürel, siyasal ve 

ekonomik yaşamın gelişimi üzerinde büyük bir etkiye 

sahip olmuştur. Artık dünya, yeni medya teknolojilerinin 

gücünün farkındadır. Yeni medya teknolojisi eyleme 

oryante olmuş nitelikte, doğru biçimde yararlanmak için 

örgütlenmeyi gerektirmekte ve bu teknolojinin yapısı 

bunu olanaklı kılmaktadır. Enzensberger, yeni medya 

teknolojilerinin yapıları gereği eşitlikçi olduğunu, 

dolayısı ile bilgiye herkesin eşit olarak ulaşabildiğini, 

bunun sonucunda da burjuva entelijensiyasının kültürel 

tekelinin sona ereceğini ileri sürer.
2
  

 

Yeni medya teknolojileri; toplumsal ilişkilerin bir 

parçası olarak gelişme göstermekte olup katılımcı ve anti 

otoriter organizasyon yapısı ve “ana akım medyada(TV-

Radyo-Gazete) görmeye alışık olmadığımız aktörler ile 

onların sorunlarının içeriğinde yer alması olarak 

saptanmaktadır. Dolayısıyla alternatif medya hem kendi 

örgütlenişi hem de kullandığı dil ve ele aldığı sorunlar 

açısından da karşıt kamusallığın mecrasıdır.”
3
 İnternetin 

yaygınlaşması ile güç kazanan ve küresel ölçekte en üst 

düzeyde enformasyon akış alanları olan sosyal ağlar, 

zaman ve mekan kavramlarını yapı bozumuna uğratarak 

bireysel ve toplumsal hayatın yeniden yorumlanmasını 

sağlamaktadırlar.  Castells’in ‘ağ toplumu’ olarak 

tanımladığı toplumda , “bireyler artık küresel ve yerel 

olarak örülmüş, birbiriyle bağ(ıntı)lı ağ toplumu içinde 

yaşamaktadır”
4
 Yeni medya (dijital teknolojiler, sosyal 

ağlar, cep telefonu vs) sivil toplumun yeniden yaratımı 

için alternatiftir. Sosyal ağlar yeni ağ toplumunun 

kamusal alanı haline gelmiş ve çevrimiçi tartışma ortamı 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sosyoekonomik 

konumları nasıl olursa olsun herkese bir anda ulaşma 

fırsatı sunan yeni medya internet ağına dayalıdır ve 

farklı içerikler farklı biçimlerde iletilebilir. Oysa ana 

akım mecralarda tek içerik biçimi, merkezdeki 

yayıncıdan tüm izler kitleye iletilir. Ağda ise yayıncı ve 

izler kitle sürekli rol değiştirir.
5 
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Chomsky; yeni medya teknolojilerinin büyük medya 

tekellerinin ve devletin kontrolü dışında yurttaş 

kontrolündeki medya olduğunu ileri sürmektedir.
6 

Rodriguez, yeni medya teknolojilerini “yurttaş medyası” 

olarak tanımlar ve “İlk olarak kurumsallaşmış medya 

ortamının dönüşümü için aktif bir düzeltme isteğiyle 

yurttaşlık kolektivite tarafından harekete geçirilir. İkinci 

olarak yurttaş medyası sosyal kodlara, meşru kimliklere, 

kurumsallaşmış sosyal ilişkilere karşı koyar. Üçüncü 

olarak bu iletişim pratikleri topluluğun 

yetkilendirilmesini içerir, bu nokta dönüşümün ve 

değişimin imkânlılığını içerir”
7
der. Dargon ise yeni 

medya teknolojilerini üçüncü medya olarak tanımlar ve 

politik partilerle organik bir ilişkisi olmayan ancak 

toplumsal hareketlerin eti ve kemiğini oluşturduğunu 

söyler.
8
 Yeni medya teknolojilerinin “içeriğini 

şekillendiren temel güdüler ise sosyal değişimden yana 

olmak, baskı altındaki grupların sesi olmak, alternatif bir 

kamusallık yaratmak olarak değerlendirilmektedir.  

 

Öte yandan demokratik ilişkilere sahip oluşu ve muhalif 

içeriği alternatif medyanın yeni toplumsal hareketler, 

radikal demokrasi, hegemonya, sivil toplum 

kavramlarıyla beraber anılmasına yol açmıştır. Radikal 

demokrasi yeni toplumsal hareketlerle beraber ötekilerin 

sesinin demokratik bir platformu olarak görülmesine 

rağmen alternatif medya bu kavramların ötesine 

taşmaktadır. Alternatif medya bizzat politik değişimin 

devrimci yönünü de tarihte temsil etmiştir.”
9 

 

3. Sivil Toplum ve Yeni medya Teknolojileri  

Gücü fark edilen internet ve sosyal ağlar çok daha büyük 

kitlelere ulaşan bir iletişim aracı olarak hem baskın 

kültürün yayılımını sağlamakta hem demokratikleşmeye 

hizmet etmekte hem de sivil toplum örgütlerinin bu aracı 

kullanarak dünya çapında kendilerini duyurmalarına 

imkan vermektedir. Sosyal medya haberi açık olarak ve 

çok daha büyük kitlelere duyurabilmektedir.  

 

Yeni medya teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte 

sivil toplum kuruluşları da internet üzerinden siyasi 

yönetimlere karşıt stratejiler belirledikleri için zaman 

zaman ulusal ya da uluslararası medya şirketlerinin 

sansürüne uğrayan aktivitelerini tüm dünyaya 

duyurmakta, yine internet üzerinden üyelik hizmeti 

sunarak üye sayılarını ve bilinirliliklerini 

arttırabilmektedirler. Greenpeace’in “Seninki kaç 

Santim” kampanyası sosyal ağlar üzerinden yürütülmüş 

ve beklenenin çok üzerinde bir farkındalık ve katılım 

yaratmıştır. 

 

4. Demokrasi ve Yeni medya Teknolojileri 

 Özellikle Arap Baharı ile birlikte internetin demokrasi 

yayma potansiyeline ilişkin tartışmalar alevlenmiştir. 

Son yıllarda küresel eylem ve protestolarda internetin 

yoğun kullanımı, statükoya başkaldırma ve direnme 

imkanı vermesi bakımından internetin ve sosyal ağların 

gücünü ortaya koymaktadır. İnternetin merkeziyetçi 

olmayan yapısı ve iletilerin hızla dünyanın her yanına 

eşzamanlı olarak ulaşması küresel, bölgesel, ulusal 

eylemler için kolaylık İnternet bu noktada sadece bir 

enformasyon döngüsü değil; aynı zamanda sosyal bir 

teknoloji, gelişmiş bir iletişim aracı olarak etkisini 

göstermektedir. Gündelik iletişimi dönüştürme 

potansiyeline sahip bir aracın kamusal düzeyde 

etkilerinin olması kaçınılmazdır.
10

 Bu etki kamusal alan 

kavramını dönüşüme uğratma noktasında ortaya 

çıkmakta; Topluluklar paylaşılan mekan anlamında 

değil, paylaşılan sorunlar ve ortak çıkarlar etrafında bir 

araya gelmektedir.
11

 Aparicio and Costa internetin yeni 

bir kamusal alan yaratarak güç ilişkilerini yeniden 

düzenleyeceği ve politik sürecin kendini yenilemesine 

olanak sağlayacağı ileri sürmüştür.
12

  

 

Sosyal ağlar toplumsal hareketlerin göbeğinde yer alan 

ağlar olarak varlık göstermişlerdir. Sosyal ağlar, 

“yaratıcılık, kendine güven ve meydan okuma 

edimlerinin ortaya çıktığı yerler olmuşlardır. Bilgi 

dükkânları alternatif/karşıt kamular olarak alternatif 

medyanın bir parçasıdırlar, hem yatay iletişimin 

gerçekleştiği hem de farklı fikirlerin dolaşıma sokulduğu 

Habermas’ın bahsettiği hâkim tekil kamusallığın 

dışındaki mekânlardır. Yarattıkları yeni bir kültür ve 

gündelik yaşamın dönüştürücü pratikleriyle de aynı 

zamanda bir eylem alanıdır. Alternatif basın kendi 

üretildiği mekânlarla beraber alternatif bir kamusallığın 

hem fiziksel hem bilişsel mekânı haline gelmekte ve 

karşıt hegemonik bir medya ve yaşama projesinin 

ipuçlarını vermektedir. Öte yandan internette oluşan ağ 

aktivizmi haber grupları ve toplumsal aktivizme adanmış 

bağımsız ağlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. İnternetin 

sağladığı olanaklar sayesinde toplumsal sorunlar küresel 

bir düzeyde yeni bir kamusallığın içine taşınmaktadır.”
13 

Hill ve Hughes’a göre, internet özlem duyulan ideal 

demokrasi ve demokratik yurttaş katılımının belkemiğini 

oluştururken
14
, Rheinhold ise yurttaşların online 

tartışmalarla demokratik süreçlere etkin bir biçimde 

katılacağını belirtmektedir.
15

  

 

Yeni medya teknolojileri teknik olanakların sayesinde de 

her kesimden grupları ve kişileri bir araya getirerek 

toplumsal örgütlenmeleri kolaylaştırmaktadır. Sosyal 

ağlar sayesinde insanlar kendisi gibi düşünen diğer 

insanların farkına vararak suskunluk sarmalını kırmakta 

ve örgütlenerek demokratik hak arayışlarını yerine 

getirmektedirler. 

 

5. Katılımcı Demokrasi ve Yeni medya 

Teknolojileri  

Sosyal ağlar ulaşılmazı ulaşılır yaparken, 

dokunulmazlıkları da bir nevi kaldırmış vatandaşın 

siyasetçiden, gazeteciden, sanatçıdan hesap sormasını, 

haklarını aramasını da mümkün hale getirmiştir. Örneğin 

gezi parkı hareketleri sırasında görevini yerine 

getirmediği düşünülen ana akım medya göstericiler 

tarafından protesto edilmiştir. Habertürk ve NTV 

binaları önünde sosyal ağlar üzerinden örgütlenen 

insanlar tepkilerini protesto gösterileri ile ortaya 

koymuşlardır
.16

 Aynı şekilde Kanser hastası bir genç 

kızla diyaloğu üzerine tepki alan Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Erdoğan Bayraktar sosyal medya üzerinden 

tepkiler almış bunun üzerine kanser hastası Dilek 

Özçelik'in ilaçları Sağlık Bakanlığı tarafından temin 

edilecek açıklaması yapılmış
17

 ve ilaçlarla ilgili bir 

düzenlemeye gidilmiştir.
18 
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Halkın iktidardan hesap sorma işlevini yerine 

getirmesini sağlayan yeni medya teknolojileri aynı 

zamanda siyasetçiler ile seçmenler arasındaki iletişimi 

de sağlamaktadır. Türkiye'de Haziran 2013 itibariyle 

Twitter kullanıcıları 10 milyona, Facebook kullanıcıları 

33 milyona yaklaşmaktadır.
19

 İnteraktif iletişim 

kurulabilmesi ve kısa bir zaman diliminde geniş kitlelere 

ulaşma, kendini tanıtma, tepkilerini ölçme, kriz 

dönemlerini yönetme, preaktif önlemler alma, seçim 

dönemlerinde amaç ve hedeflerini, seçim sonrası 

hizmetlerini anlatma, rakipleri ve onların kampanyaları 

hakkında bilgi toplama açısından sosyal ağlar 

siyasetçilere uygun bir ortam sağlamaktadır.  

 

2008 ve 2012 ABD başkanlık seçimlerinde Barrack 

Obama’nın sosyal ağlar üzerinden de başarılı bir seçim 

kampanyası yürüttüğü görülmektedir. Obama seçim 

kampanyası için ayırdığı bütçenin 8 milyon Dolar’ını 

sosyal ağlar için harcadı. Obama’nın mail gruplar 

yoluyla 13 milyon kişiye, sosyal ağlar aracılığıyla da 5 

milyon takipçiye ulaştığını
20 

ayrıca 3 milyon online 

bağışçı bulmuş kampanyanın internet ayağı üzerinden 

500 milyon dolar bağış toplamıştır.
21 

 

Sosyal medya, seçmene sorgulama, hesap sorma, içeriği 

belirleme ve politikacının her sözüne cevap verebilme 

imkânı sağlamaktadır. Youtube’ un Worldview kanalı da 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack 

Obama, AB Komisyon Başkanı Jose Manuel Barroso ve 

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu gibi üst düzey 

siyasetçiler ile seçmenler arasında interaktif bir ortam 

oluşturmakta, üye kullanıcılar tarafından belirlenen ve 

diğer kullanıcılardan en çok oyu alan soruları bir 

gazeteci aracılığı ile konuk olan siyasetçiye sormakta ve 

bilgi edinme imkanı sunmaktadır.  

 

Bireyi, vatandaşı merkeze alan sosyal ağlar ana akım 

medyadan farklı olarak mesajları daha geniş kitlelere 

çok daha hızlı iletmekte ve bir kez verilen mesajın 

defalarca tekrar edilebilmesi nedeniyle pekişme 

sağlamaktadır. İnternet ve sosyal ağlar ana akım 

medyanın aksine interaktif bir iletişim sağlamakta ve 

bireylerin fikirlerini paylaşmasını ve başka insanlara 

duyurmasını, tartışmasını, bilgi sahibi olmasını kısaca 

demokratikleşmesini sağlamakta, kendisi gibi düşünen 

diğer insanların farkına vararak suskunluk sarmalını 

kırıp daha cesurca hak arayışına çıkmasına zemin 

hazırlamaktadır. Bununla birlikte toplum söz hakkı 

istemekte, kendini ifade etmekte, siyasetçilerin iletilerine 

yorum yapmakta, desteklemekte ya da karşı çıkmaktadır. 

Görüşlerini başkalarıyla tartışmakta niçin desteklediği ya 

da desteklemediğini bloğunda, Facebook ya da Twitter 

sayfasında açıklamakta, seçim dönemlerinde gönüllü 

olarak desteklediği partinin seçmen sayısını artırmak için 

yoğun çaba harcamaktadır.
22

 
 

Yeni medya teknolojileri artık bireylere ihtiyaç 

duydukları bilgilere çok kısa sürede sahip olma imkânı 

vermektedir. Böylelikle toplumları istediği 

enformasyona hızla ulaşabilen, araştıran, bilgilenen, 

bilinçlenen, sorgulayan bireyler oluşmaktadır. Bunun 

sonucunda da seçmenle siyasetçinin ilişkisini edilgenden 

etkene çevirip, siyasetçileri daha şeffaf ve tutarlı olmaya 

zorlamaktadır. Bu durum onlara da yaptıkları her 

hareketin, sarf ettikleri her sözün seçmen tarafında nasıl 

algılandığını ve nasıl geri döndüğünü seçimlerden önce 

ölçme gerekirse tavrını ve söylemini değiştirme imkanı 

sunmaktadır. Yeni iletişim kanalları vasıtasıyla 

geleneksel seçim kampanyalarının aksine daha az 

maliyetli ve hızlı, daha başarılı ve interaktif kampanyalar 

yapılmasına aracılık etmektedir. Bunun yanında 

vatandaşlar online anketlere katılarak gündemdeki 

olaylar hakkında fikirlerini belirtmekte ve daha aktif 

hareket ederek alınacak kararlarda etkili olmaktadırlar.  

 

6. Toplumsal Hareketler ve Yeni medya 

Teknolojileri 

Ulusal ya da uluslararası bir sivil toplumun 

yaratılmasında yasa koyucular, teknolojiler kadar aklı 

başında kamu bilincine sahip ulus-devleti oluşturan 

bireyler arasında özellikle taban da enformasyon akışını 

sağlayacak ve zenginleştirecek bugün yeni medya 

teknolojileri vasıtasıyla doğan yurttaş haberciliğinin 

önemini yadsınamaz. Vatandaşlar akıllı cep telefonları, 

sosyal ağlar vasıtası ile bilginin dolaşımını 

sağlamaktadır. Demokratikleşmede hayati önem taşıyan 

sivil toplumun örgütlenmesi ve sesini duyurması 

açısından yeni medya teknolojileri ve sosyal ağlar sivil 

toplumun gözeneklerine girerek farklı yurttaş 

toplulukları arasında anlam ağları inşa etmektedir. 

Modern yaşamın atomlaştırıcı etkisine karşı toplumun 

daha güçsüz kesimleri arasında sarsılanların 

dayanışmasını sağlamakta, merkeziliğine son verilmiş 

iletişim ağları sayesinde bir çok yurttaş çeşitli örgütler 

aracılığıyla sivil toplum içinde yer alabilmektedir.
23 

 

 

İnsanların demokratik haklarından biri olan protesto 

hakkını kullanma da sosyal ağlar fonksiyonel bir araç 

olarak kendini göstermiştir. Ana akım medya tarafından 

belirlenen gündem ve yaratılan suskunluk sarmalı sosyal 

ağlar üzerinden bilgi alışverişinde bulunan ve farkındalık 

sahibi olan insanlar tarafından kırılmaktadır. Ayrıca yeni 

medya teknolojileri insanlara kolayca örgütlenme ortamı 

da sağlamaktadır. Bunun yanında toplumsal hareketler 

ya da eylemlerin ana akım medya tarafından 

duyurulmadığı ya da hükümet açıklama yaptıktan sonra 

kısmi olarak yayınlandığı görülmektedir. Sosyal ağlar 

olayların duyurulması ve yayılmasında önemli bir rol 

oynamakta ve insanların örgütlenmeleri ve hak 

arayışında bulunmaları için uygun ortamı sağlamaktadır. 

Sosyal Ağlar üzerinden örgütlenerek başlatılan halk 

hareketlerinden bazıları ise;  

 

2009 Moldova’daki Twitter devrimi: Yapılan 

seçimleri Komünist Parti kazandı. Ancak seçimlere 

hile karıştığını iddia eden muhalifler; ülkedeki cep 

telefonu ağları ve televizyon yayınları kesildiği veya 

sıkı bir şekilde denetlendiği için, gençler internetteki 

sosyal ağlardan yararlanarak, örgütlendi. Gösterilerin 

ilk gününde protestocular, meclis binasını ele geçirdi. 

Birçok noktada yağmalar da gerçekleşti.
 24

  

 



Demokrasinin Dördüncü Kuvveti Yeni Medya Teknolojileri 

Gül Dilek TÜRK  

 

58 

Greenpeace-Seninki Kaç Santim: 2010 yılında 

Kampanya facebok ve twitter gibi sosyal ağlar 

üzerinden duyurulmuş, farkındalık yaratmış, 

yüzbinlerce insan da protestolara katılmış,
25

 ve 

sonucunda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı balıklar 

için yasal avlanılabilir asgari boy ölçülerini 

belirlemek için kamu baskısı oluşturulmuştur.
26

 

 

İran Yeşil Devrimi: 2009 yılında seçimlerden sonra 

İran’da yaşanan “Yeşil Devrim”, tüm dünyada 

YouTube, Facebook ve Twitter kanalıyla yakından 

takip edilmiştir.  

 

Arap Baharı: Sosyal medya devrimi olarak anılan 

Arap Baharı, işsizlik, gıda enflasyonu, siyasi 

yozlaşma, ifade özgürlüğü, usulsüzlükler ve kötü 

yaşam koşulları gibi pek çok sorun sonucunda önce 

Tunus'ta başlamış, ardından benzer sorunlar yaşayan 

diğer Arap ülkelerine de yayılmıştır. Farklı 

coğrafyalardan ve farklı sosyoekonomik sınıflardan 

muhalifler, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar 

üzerinden örgütlenip eylemlere başladılar. Tunus’taki 

sokak gösterilerine baktığımızda belirli bir siyasi 

örgütlenme göze çarpmamakta iktidar karşı 

muhalefet alışılageldik ideolojik unsurlarla 

yürütülmediği anlaşılmaktadır. Sosyal ağ kullanıcısı 

Arap gençleri sosyal ağlar yoluyla bir araya gelerek 

fakirlik, işsizlik, yolsuzlukları protesto için 

örgütlenmiş, iktidarın gücünü kırmayı ve alternatif 

Sosyal ağlardan “sokağa dökülün” sözüne, 90 bin 

kişi olumlu yanıt vermiş, toplumsal hareket olmayı 

başarmıştır.
27 

 

Ortadoğu’daki isyanlarda yeni medya anahtar rol 

oynamıştır. Hatta bu rol nedeniyle, Arap Baharı; 

“Twitter ve Facebook devrimleri” olarak da 

adlandırılmıştır. Bu eylemler, sosyal medya 

aracılığıyla duyurulmuş ve örgütlenmiştir. 

Eylemciler, gönderdikleri bir tweette; Facebook ile 

protestoları programladıklarını, Twitter ile koordine 

ettiklerini ve YouTube ile de dünyaya duyurduklarını 

belirtmişlerdir.
28

 

 

Londra isyanları: 2011 yazında Londra'da siyahi 29 

yaşındaki Mark Duggan'ın polis tarafından 

öldürülmesi ile başlayan isyanlar, sosyoekonomik 

nedenlerle yayılmış, her kesimden insan sosyal ağlar 

üzerinden haberdar olup örgütlenerek meydanlara 

inmiştir.  

 

We Are 99%/Occupy Wall Street: New York'ta 17 

Eylül 2011 tarihinde başlayan “We Are 99%/Occupy 

Wall Street” hareketi, küresel kapitalizmin kalbi 

olarak bilinen Manhattan’dan tüm dünyaya 

yayılmıştır. ABD’de 100 şehir olmak üzere küresel 

ölçekte 1500 şehirde destek bulan bu hareket, büyük 

bankaların ve çok uluslu şirketlerin demokrasi 

üzerindeki yıkıcı gücüne ve ekonomik çöküşü 

yaratan Wall Street’e karşı bir mücadele olarak 

ortaya çıkmıştır. Tüm bu protestolar Facebook, 

Twitter, Youtube ve resmi siteleri üzerinden organize 

edildi.  

 

İnternetime Dokunma: Türk Hükümeti tarafından 

yapılan güvenli internet yasasına karşı “İnternetime 

Dokunma” eylemine twitter üzerinden farklı 

şehirlerde eşzamanlı olarak örgütlenen binlerce kişi 

katıldı.  

 

Küresel Ekran Karartma eylemi: ABD senatosu 

tarafından yapılan Çevrimiçi Korsanlığı Önleme 

Yasası (Stop online piracy act (SOPA)) karşı 7 bin 

site örgütlenerek “Küresel Ekran Karartma” eylemi 

yaptı. Yine gözaltına alınan gazeteciler için 

örgütlenen gruplar toplanarak eylem yaptı. 

 

Teröre Lanet: Dağlıca’da şehit edilen 24 asker için 

yine sosyal ağlar üzerinden örgütlenen binlerce insan 

“Teröre Lanet” mitingleri düzenledi. Kürtaj yasasına 

karşı yine sosyal ağlar üzerinden örgütlenen halk 

eylemler yaptı.  

 

Uludere olayı: medya saatler sonra ancak devletten 

yapılan bir açıklama ardından haberi verirken olay 

daha olur olmaz sosyal medya da kendine geniş yer 

bulmuş ve medyanın tavrı eleştirilmiştir. CNNTürk 

ve TGRT Haber’in sunucularının haberi vermemeleri 

yönünde uyarıldığı da yine sosyal medyaya 

yansımıştır. Olay ilk olarak sosyal medyadan 

duyurulmuş ve yayılmış, insanlar konu hakkında 

bilgilendirilmiştir.  

 

Gezi Parkı: Taksim gezi parkında yapılacak AVM 

nedeniyle ağaçların kesilmesini protesto etmek için 

sosyal ağlar üzerinden örgütlen gruba polis müdahale 

etmiş üzerine sosyal ağlar üzerinden her kesimden 

insan eylemlere katılmış, eylemler yayılarak 48 ilde 

90 farklı noktada yapılmıştır.
29

 Ana akım medya 

olayları yayınlamadığı için halk tarafından protesto 

edilmiştir. NTV ve Habertürk binaları önünde 

toplanan insanlar protesto gösterileri yapmışlardır.
30 

 

7. Sonuç 

Günümüzde ana akım medya, kar amaçlı kurumlara 

dönüşmüş, demokrasinin dördüncü kuvveti olarak yerine 

getirmesi gereken kamu bilincine sahip olarak etik 

değerler çerçevesinde toplumun sözcüsü olma, hükümet 

ve siyasetçilerden hesap sorma, vatandaşı bilgilendirme 

ve haberdar etme, sivil toplumu güçlendirme gibi 

görevinden uzaklaşmıştır. Son toplumsal olaylarda da 

ana akım medyanın bu olayları haber yapmadığı, ancak 

iktidarların açıklama yaptıktan sonra kısmen yansıttığı 

görülmüştür. Toplumun bilgi edinme hakkını 

kullanamadığı böyle bir ortamda yeni medya 

teknolojileri ortaya çıkmış ve demokrasinin dördüncü 

kuvveti olarak katılımcı demokrasinin 

güçlendirilmesinde üzerine düşen görevi yerine 

getirmektedir. 

 

Yeni medya teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması 

sonucunda insanlar artık küresel, bölgesel, ulusal 

sorunlardan haberdar olmakta ve bunlara sessiz 

kalmamakta, hatta sosyal ağlar üzerinden örgütlenerek 

tepkilerini göstermektedir. Artık demokrasinin 

koruyucusu olma görevini yeni medya teknolojileri 

getirmekte ve demokrasinin beşinci kuvveti olarak 
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gösterilen sivil toplumun ve STK’ların gelişmesine 

yardımcı olmaktadır. Çünkü yeni medya teknolojileri 

güç elitlerini değil bireyi merkeze alarak bilgiyi anında 

paylaşarak konuyu daha fazla gündemde tutabilmeyi, 

paylaşım hızını artırmayı, daha kolay ve hızlı şekilde 

organize olma ve eylemlerini uygulamaya koyma imkânı 

sağlamaktadır. Bu durum siyasi alanda şeffaflaşma ve 

hesap vermeyi zorunlu hale getirmektedir. Bununla 

beraber toplumda özgürlük, adalet, eşitlik gibi 

kavramların özümsenmesi ve talebinin artması, 

örgütlenme ve organize hareket etme bilinci, katılımcı 

demokrasinin güçlenmesini sağlamaktadır.  

 

Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 

bireyler yeni medya teknolojilerinin sunduğu imkânlar 

sayesinde gelişmiş ülkelerdeki refah ve demokrasi 

seviyesini öğrenme dünyayla bütünleşme imkânı 

buldular. Bu durumda protestoları ve isyanları 

beraberinde getirdi. Reel dünyada bir araya gelmesi 

mümkün olmayan nitelik ve nicelikte her kesimden 

yüzbinlerce milyonlarca insan paylaşılan mekan 

anlamında değil, paylaşılan sorunlar ve ortak çıkarlar 

etrafında bir araya gelmektedir. Ancak şartlar 

sağlandığında örgütlenerek gerçek dünyada protesto 

haklarını kullanmaktadır. 

 

İnternet ve sosyal ağlar ana akım medyanın aksine 

interaktif bir iletişim sağlamakta ve bireylerin fikirlerini 

paylaşmasını ve başka insanlara duyurmasını, 

tartışmasını, bilgi sahibi olmasını kısaca 

demokratikleşmesini sağlamakta, kendisi gibi düşünen 

diğer insanların farkına vararak suskunluk sarmalını 

kırıp daha cesurca hak arayışına çıkmasına zemin 

hazırlamaktadır. Bununla birlikte toplum söz hakkı 

istemekte, kendini ifade etmekte, siyasetçilerin iletilerine 

yorum yapmakta, desteklemekte ya da karşı çıkmaktadır.  

 

Yeni medya teknolojilerinin demokratikleşmede bir araç 

olduğu unutulmamalıdır. Elbette bu teknolojilerin 

yararları olduğu kadar zararlı yönleri de mevcuttur. 

Ancak uygun ortam sağlandığı zaman doğru bir araç 

olarak sivil toplumun güçlenmesi, demokratikleşmesi ve 

örgütlenmesinde kullanılmaktadır.
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Eleştirel Yaklaşımlarla Bilgisayar Destekli Eğitimde Alternatif Ders 

Anlatım Yöntemleri 
Keriman KERİMOĞLU , Elif YETİŞEN, Fulya TURŞUCU, Melike AYVAZ 

Özel Bursa Kültür Okulları – Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri 

 

Özet  

İlköğretim 4-5 ve 6.sınıflarla gerçekleştirdiğimiz projede öğrencilerin ders anlatım yöntemlerine eleştirel yaklaşımı ve 

alternatif yöntemler geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. Böylelikle her öğrenci kendine özgü yaklaşımı ile konuların daha 

iyi nasıl anlatılabileceği ile ilgili fikir üreterek fark yarattı. Bu fikirlerini, internet ortamında yaptıkları araştırmalar 

sonucunda bilgisayar ortamında sunuma çevirdiler, görsel materyallerle renklendirip zenginleştirdiler. Ortaya çıkan 

ürünler zümre toplantılarında öğretmenlerce dikkatle incelendi. Öğrenciler öğretmenlerine kendi bakış açılarından anlamlı 

öğrenmeyi ifade etmiş oldular. 

 

Anahtar Sözcükler: Araştırma yapabilme, eleştirel bakış açısı, alternatif ders anlatımı 

 

 

Giriş 

Uygulamanın Fark Yarattığı Boyut: Eleştirel düşünme 

beceri, değer ve tutumları kazandıran öğrenme-öğretme 

etkinlikleri 

 

Uygulamayı Geliştirme Gerekçesi: Öğrencilerin 

öğrenmelerinde öğretmen anlatımlarına bağlı kalmaları, 

kendi öğrenme modellerini keşfedememeleri, standart 

anlatım tekniklerinin dışına çıkılmaması ve eğitimde 

önüne konulan her şeyi sorgulamadan kabul eden 

zihniyette olabilmeleri, bu projenin ortaya çıkmasındaki 

büyük etkenlerdir.  

 

Kişiye özgü öğrenme modeli ve bireysel ayrılıkları baz 

alarak, her öğrencinin anlama şekli, tarzı ve süresinin 

farklı olduğundan yola çıkarak; öğrencinin, öğretim 

yöntemlerine eleştirel bakış açısıyla bakarak konuyu 

irdelemesi ve araştırarak kendi anlatım yöntemleriyle 

konuyu özümleyerek anlatabilmesini sağlamak. Aynı 

zamanda Bilgisayar Destekli Eğitimi de göz önünde 

bulundurarak öğrencilerin dersler arası işbirliği ile 

bilgisayar programlarını doğru ve etkin kullanımı 

sağlamak. Öğretmeninden de destek alarak hazırladığı 

sunumu ilgili zümre öğretmenleri ve derslerde 

akranlarıyla paylaşmasını sağlamak. 

 

Öğrendiğimiz dersi başka bir kişiye anlattığımız zaman, 

konuyu daha iyi kavradığımızı fark ederiz ve anlamış 

olmanın verdiği haz ile başkasının da anlamış olmasını 

sağlamanın verdiği mutluluk birleşince bireyde kendine 

güven duygusu daha fazla ön plana çıkar. Bu da bireyin 

psiko-sosyal yaşamını olumlu yönde etkiler. 

 

Uygulama İle Neler Amaçlandı?: Teknolojinin her geçen 

gün gelişmesi ile hayatımızın her alanına giren 

bilgisayarları doğru kullanarak bu ders anlatımını 

gerçekleştiren öğrenci, hem istediğimiz kendisindeki 

eleştirel bakış açısını fark edip, geliştirecek hem de etkili 

slayt hazırlama tekniklerini ve yapım aşamasını 

kavrayacaktı. Bilgisayar destekli eğitimin burada 

kullanılmasının hem çocuk için belki de çok ilgi 

duymadığı bir dersi, zaten ilgi duyduğu bilgisayar ve 

internet yardımıyla ters korelasyon gibi düşünülerek 

zevk alma haline getirmek hem de var olan ve araştırılan 

bilgiler arasından kendine has cümleler oluşturup, 

kendini ifade edebilmesini, aynı zamanda diğer branş 

öğretmenlerinin de çocuğun gözünden ders anlatımını 

görmeleri ve bu materyalleri zümresinde ya da sınıflarda 

kullanıp, akran paydaşlığını da sağlamış olmayı 

amaçladık. 

 

Bu Amaçlar Çerçevesinde Uygulama Nedir?: 

Öğrencilerin kitap, defter, öğretmen ve internetten 

yardım alıp araştırarak, kendi yorumlarını, kendi anlayış 

metotlarına uygulayarak, görselliği de işin içine katarak 

bilgisayar ortamında Microsoft Office Power Point 

programını kullanarak, dersleri daha eğlenceli hale 

getirecek ve farklı bir bakış açısıyla(çocuğun) hazırlanan 

”Ben Olsaydım Bu Konuyu Böyle Anlatırdım” isimli 

sunular ortaya çıkan materyallerimizdir. 

 

Uygulamanın Hedef Kitlesi: Uygulamayı kurumumuzun 

Özlüce ve Ovaakça’daki iki okulunda 4, 5 ve 6. 

sınıflardan örneklem olarak seçilen öğrencilerimizle 

yürüttük. 

 

Uygulama Adımları: 

1.Aşama: İlk olarak derslerimize gelen öğrencilere 

”Şimdi sen benim öğretmenimsin ve bana arzu ettiğin bir 

konuyu anlatmanı istiyorum.”diyerek dikkat çekme 

yöntemiyle başlayıp, projenin tanıtımını yapıp, 

amaçlarını, gerekliliğini anlatarak hedeften haberdar 

ederek, yaptıkları bu çalışmaların nerelerde ve nasıl 

kullanılacağını, onlara neler kazandıracağını söyleyerek 

güdülemeyi gerçekleştirdik. Projenin aşamalarından 

bahsettik.  

 

2.Aşama: Ne yapacaklarını anlayıp, ortaya çıkaracakları 

ürünleri düşünerek mutlu olan öğrencilerimiz, hemen 

hangi dersi ve konuyu seçeceklerine özgürce karar verip, 

konu ile ilgili araştırmalara başladılar. Bu arada Power 

Point programında slayt hazırlama tekniklerini sık sık 

hatırlatıp, etkili bir sunum yapma taktiklerini tekrar ettik. 

Ancak slaytın anlatım açısından nasıl olacağına dair 

yorumları sadece öğrencilere bıraktık. 

 

3.Aşama: Slaytlarını bitiren öğrenciler ile hazırladıkları 

konu ile ilgili olan zümre öğretmenlerini bir araya 
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getirerek düzenlemeler ve detayları görüşmeleri için 

fırsat oluşturduk. Öğretmenlerin, hazırladıkları 

sunumlarla ilgili yorumlarını dinleyen öğrencilerin 

mutlulukları ve duydukları haz bizleri de çok mutlu etti. 

Hazırlanan slaytlar ilgili zümrelerce görüşülmek üzere 

öğretmenlere iletildi. Öğrencilerin bakış açısıyla ifade 

yöntemleri öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri 

çok güzel bir materyal oldu. Hem de öğretmenlerin 

kendilerini sürekli geliştirebilmesi açısından da çok 

faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. 

 

Uygulamayı Geliştirme ve Uygulama Sürecinde 

Hedef Grubun Katılımının Sağlanması: 

Sürece katılacak öğrencilerin belirlenmesi adına 

öncelikle Bilişim Teknolojileri öğretmenleri olarak 

öğrencileri 1 aylık bir dönemde gözlemledik. Hangi 

öğrencilerin bu uygulamaya katılabileceklerini şu 

yöntemle kararlaştırdık: Eleştirel boyutta düşünebilen 

öğrenciler projenin belirli bir kısmını oluştururken, bu 

özelliğe az derecede sahip olan veya hiç olmayan 

öğrencilerde eleştirel düşünce gücünün oluşturulması ve 

geliştirilmesi için onlar da diğer kısmını oluşturur. 

Böylece belirlenen öğrenciler için farklı tarzda 

düşünebilme, olaylara değişik bir açıdan yaklaşabilme, 

soru sorma, sorunun tanımını yapabilme, çözüm 

getirebilme davranışlarının geliştirilmesi söz konusu 

olmuştur. 

 

Uygulama sürecinde öğrencilerin  

*Dikkat çekme 

*Hedeften haberdar etme 

*Güdüleme 

yöntemleri ile aktif katılım sağlamalarına ön hazırlık 

yapmış olduk. Uygulama aşamasında öğrenciler projeyi 

sahiplenerek güzel ve farklı tarzdaki yorumlarıyla bizleri 

etkilediler. Bizim buradaki rolümüz sadece danışman 

öğretmen olmaktı. Projenin öğrenciler tarafından 

sahiplenilmesi de projenin sürdürülebilirliğini gösterdi 

bize. Öğrenciler zaten bilgisayar kullanmayı ve slaytlar 

hazırlamayı sevdikleri için, birçok dersin bir arada 

kullanıldığı bu projede aktif olarak rol almayı severek 

yaptılar. Sonuç olarak değerlendirme aşamasında hedef 

grubumuz, kendi emekleri ve çabaları sonucunda ortaya 

çıkardıkları ürünleri büyük bir mutlulukla, yine kendi 

eğitimlerinde kullanacak olan branş öğretmenlerine 

gösterdiler ve düzenlemeler yaparak her ortamda aktif 

katılım sağladılar. 

 

Uygulamayı Geliştirme Sürecinde İşbirliği Yapılan 

Zümreler: 

Projenin hazırlık aşamasında aşağıda belirteceğim branş 

öğretmenleriyle bir görüşme yaptık ve bu projenin 

öğrencilere ve öğretmenlerine getireceği kazanımlardan 

bahsettik. Müdür yardımcılarımızdan destek aldık. 

Disiplinler arası işbirliğine katkıda bulunan 

zümrelerimiz: 

 

 

*Türkçe                                                 *Görsel Sanatlar 

*Matematik                                         *Müzik 

*Fen ve Teknoloji                                *Beden Eğitimi 

*Sosyal Bilgiler                                     *Satranç 

*İngilizce                                                *Resim 

*Almanca                                               *Halk Dansları 

 

Uygulamanın Yaratıcı Yönü: 

Projemizde ilk aşamadan son aşamaya kadar 

hedeflediğimiz en büyük gelişme ve bu materyalleri 

diğerlerinden farklı kılan yönü, öğrencilerin aslında her 

insanda var olan ancak irdeleme ile ortaya çıkan kendi 

içlerindeki sorgulayıcı, çözüm üreten, eleştirel bakış 

açısını keşfedip, onun üzerine giderek, disiplinler arası 

işbirliği ile birçok ders ile sadece oyun amaçlı 

kullanıldığı düşünülen bilgisayar dersini birleştirip, 

yaptığı araştırmalar sonucunda hem eğlenerek, hem 

öğrenerek kendi ürününü ortaya çıkarmış olması 

çocuğun özellikle psikososyal gelişimi açısından çok 

önemli bir faktördür. Projeyi farklı kılan bir diğer etken 

de öğrencilerin gözünden ders anlatımını gözlemleyen 

öğretmenin “Demek ki böyle anlatınca daha iyi 

anlıyorlar.” düşüncesi ile kendini daha da geliştirip, 

bireye özgü anlatım ve bireysel ayrılıkları daha çok ön 

planda tutarak derse hazırlanmasını sağlamaktır. Ayrıca 

öğrencinin derslerle ilgili yapmış olduğu bu çalışmanın 

öğretmenleri tarafından dikkatle incelenip ilgili 

zümrelerde kullanılması ve kendi akranlarıyla bu 

çalışmaları paylaşabilmesi, hazırladığı 

animasyonun(slaytların) kendi sınıfında ve ilgili 

sınıflarda gösterime sunulması da öğrenci için ne kadar 

mutluluk verici bir olaydır. 

 

Uygulamanın Etkisini Ölçme ve Değerlendirme: 

Çalışma grubunu projenin ilk aşamasından son 

aşamasına kadar gözlem yaparak değerlendirmeye aldık. 

Her aşamada öğrencilerin sunumunu hazırladığı derse, 

yaptığı anlatıma, gerçekleştirdiği ürüne ve geliştirdiği 

düşünme becerilerine ne derece eklemeler yaptığını 

ölçtük. Diğer zümre öğretmenlerinin de proje sonunda 

öğrencileri değerlendirdiler. 

 

Uygulama Sonucunda Hedef Grupta Yaşanan 

Değişimler: 

İlk aşamadan son aşamaya kadar yaptığımız gözlemler 

neticesinde öğrencilerde çeşitli yönlerden gelişmeler 

saptadık. Örneğin; kendi hazırladığı slaytı diğer 

arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşan 

öğrencilerimizde kendine güven gelmiş, özgüvenlerinde 

artma gözlenmiş, artık yaşantılarına, içinde bulundukları 

durumlara ve derslerdeki anlatımlara sorgulayıcı 

mantıkla ve eleştirel bakış yöntemiyle yaklaşabiliyorlar. 

 

Uygulamanın Farklı Koşullara Sahip Kurumlarda 

Yaygınlaştırılabilirliği: 

Bu çalışmanın birçok okul, bilgi evi, mesleki eğitim 

veren kuruluşlar, çeşitli eğitim kurumları vb. yerlerde 

kullanım için uygun olduğunu düşünüyorum. Her tarz 

ders ve konu için ayrıca kullanılabilir. Biz okullarımızda 

çalışma gruplarımızla yaptığımız bu projeyi belirli 

sayıda öğrenci ve sınıflar ile uyguladık. Okul içi 

genişletilebilir ve yaygınlaştırılabilir projemiz daha fazla 

sayıda öğrenci ile çalışmalar yapıp, bütün okula 

yayılmasını sağlayabiliriz. 
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Dijital Okuryazar Çocuklar Idealine Ne Kadar Yakın Ne Kadar Uzağız?  
Nazlı ÜLBAY AYTUNA, Doğu TOKSÖZ  

Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul  

 

Özet  

Bu araştırmada, çocuklar interneti nasıl kullanıyor, internet ile ne yapıyor, neleri neden seviyor ve toplumsallaşma 

süreçleri içinde internet nasıl bir rol üstleniyor sorularına cevap aranmaktadır. Bu kapsamda çocukların ev yaşamlarında, 

okul yaşamlarında ve diğer toplumsallaşma faktörleri olarak çevrimiçi oyunlar ve sosyal paylaşım siteleri internet 

kullanımları gerçekleştirilen grup tartışması derinlemesine görüşme ve etnografik gözlem araştırma yöntemleriyle 

incelenmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Dijital okuryazarlık, Çocukların internet kullanımı 

 

Abstract 

This research aims to find answers to questions regarding how children are using the Internet, what they are doing in the 

Internet which Internet content they like and which role the Internet plays in their socialization process.  Using qualitative 

research methods, this research analyses the Internet use of 154 interviewed children, focussing on their Internet use at 

home, at school and within their socialization processes. 

 

 

1.Giriş 

Çocukların internet kullanımını, günlük yaşamlarının bir 

parçası haline getirdikleri ve erken yaşlarda internet 

kullanımı konusunda deneyim kazandıklarını görüyoruz. 

Son yıllarda farklı ülkeleri kapsayan araştırmalar, nicel 

verilere dayanarak çocukların internetle olan ilişkilerini 

sorgulamakta ve giderek daha erken yaşta ve daha çok 

sayıda çocuğun interneti farklı amaçlarla kullandığına 

dikkat çekmektedir[1]. Çocuklar internet kullanımı 

hakkında ne bilmeli; çocukların etkin ve kritik internet 

kullanımı nasıl tanımlanmalı soruları ise güncelliğini 

korumaktadır. Dijital okuryazarlık kavramını ilk kez 

kullanan Paul Gilster interaktif yapısıyla çevrimiçi 

ortamın diğer medyalardan farklı olarak sunduğu fırsat 

ve olanaklara dikkat çekmektedir[2]. Buckingham’ın 

tanımına göre dijital okuryazarlık bilgi aktarımı ve 

eğitimin ötesinde öncelikli olarak bir kültürel 

anlamlandırma sürecidir[3]. Çocuklar interneti teknik bir 

araç olarak görmekten çok popüler kültürlerinin ve 

günlük yaşam deneyimlerinin bir parçası olarak 

görmektedirler. Bu araştırmada, çocuklar interneti nasıl 

kullanıyor, internet ile ne yapıyor, neleri neden seviyor 

ve toplumsallaşma süreçleri içinde internet nasıl bir rol 

üstleniyor sorularına cevap aranmaktadır. Bu kapsamda 

çocukların ev yaşamlarında, okul yaşamlarında ve diğer 

toplumsallaşma alanlarında internet kullanımları 

incelenecektir. 

 

 Niteliksel yönteme dayanan çalışma temelde 

Galatasaray Üniversitesi, Medya Çalışmaları Araştırma 

ve Uygulama Merkezi (MEDİAR) kapsamında TRT için 

2013’de gerçekleştirdiğimiz araştırma verilerine 

dayanmaktadır[4]. İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep 

illerinde gerçekleştirilen saha çalışmasında, 25 odak 

grup tartışması (toplam 154 çocuk), 106 bireysel 

derinlemesine görüşme ve 8 etnografik gözlem çalışması 

olmak üzere toplamda 268 görüşme gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

1. Ev Yaşamında Kullanım  

Çocuğun interneti en yaygın olarak ev yaşamında 

kullandığı anlaşılmaktadır. Okuldan eve geldikten sonra 

yaptığı aktiviteler sorulduğunda, çocukların 

bilgisayar/internet kullanımını yoğun olarak belirttikleri 

görülmektedir: 

  

“Eve geliyorum eve geldiğimde bu sene çok vaktim 

olduğu için ilk ödevlerimi bitiriyorum. Sonra genelde 

bilgisayar oynuyorum yani boş vakitlerimde (…)Ben 

bayağı aslında bilgisayarda kalıyorum yani tam saatini 

bilmiyorum ama okuldan gelince işte en fazla 1 saat 

ödevlerim oluyor, ondan sonra işte bir 4 saat falan 

kalıyorum bilgisayarda hatta bazen daha çok oluyor 

bazen de daha az.” (A., 13 yaş, kız, B, devlet okulu, 2 

kardeş, İstanbul)  

 

Ev yaşamında çocuğun internet kullanımı yetişkinlerin 

derslere engel olma veya ekonomik veya sosyal kaygılar 

nedeniyle geliştirdikleri kontrol mekanizmalarına tabi 

bulunmaktadır. Örneğin, ailesi apartman görevlisi olan 

12 yaşındaki kız çocuğu Facebook’da oyun oynamasına 

getirilen kısıtlamayı şu şekilde ifade etmektedir. 

 

“Bir oyun var, abim yasakladı, çok oynadığım, ders 

yapamadığım için.” (H., 12 yaş, kız, D, devlet okulu, 2 

kardeş, Ankara)  

 

“İnternete giriyoruz, ama araştırma için. Oyunlara 

bakıyoruz, babam internete girmemize izin vermiyor, 

özellikle oyunlara, para gider diyor.” (S., 10 yaş, kız, D, 

devlet okulu, 3 kardeş, Gaziantep)  

 

Genel medya kullanım biçimi olarak, çocukların 

evlerindeki egemen medya kullanım alışkanlıklarına 

uygun davranma eğiliminde olduğu varsayılmaktadır. 

Bununla birlikte, çocuklarin bilişim teknolojilerinin 

kullanımında ebeveynlerine göre daha yüksek 

motivasyon ve beceri göstermektedirler.  Diğer bir 

deyişle, diğer medya kullanım biçimlerinden farklı 

olarak bilişim teknolojilerinin kullanımında çocuklar, 
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ebeveynlerinin alışkanlıklarından bağımsız kullanım 

biçimleri geliştirebildikleri gözlemlenmektedir. 

 

Örneğin 12 yaşında üst sosyo-ekonomik sınıfa sahip bir 

oğlan çocuğu “Bilgisayarda bir problem oldu mu 

babamın söylediği aç kapa fişini çek, eğer olmadı bana 

veriyor ben yapmaya çalışıyorum.” sözleriyle aile 

içindeki bu rolünü ve becerisini dile getirmektedir. (E., 

12 yaş, oğlan, A, özel okul, 2 kardeş, Gaziantep) 

 

 Diğer bir deyişle, bilişim teknolojileri alanında aile 

bireyleri arası bilgi-deneyim-yorum aktarımında 

çocukların belirleyici, beceri geliştirici olduğu 

görülmektedir. Özellikle, 10-14 yaş grubunda deneyim 

paylaşımının aile içinde kardeşler ve yaşıt 

akrabalararasında geliştiği anlaşılmaktadır. 

 

2. Okul/ Eğitim Yaşamında Kullanım  

İnternetin çocukların gündelik yaşamlarında yaygın 

kullanımı, öğretim/öğrenim süreçleri ve eğitim 

ortamlarında kullanımlarına ilişkin beklentiler 

oluşturmaktadır. Araştırmamızın bulguları, internet 

kullanımının çocuğun gündelik yaşamının ve öğrenim 

aktivitesinin önemli bir parçası haline gelmekle birlikte 

okul yaşamında sınırlı yer alabildiğine dikkat 

çekmektedir. Çoğunlukla bilgisayar, çocuklar tarafından 

öğretmenlerine ait bir alan olarak algılanmaktadır. 

Örneğin, derslerde bilgisayarın arada sırada 

kullanıldığını ifade eden 8 yaşında kız çocuğu kendisine 

getirilen kısıtlamaları şu şekilde ifade etmektedir: 

 

“Teneffüs olunca öğretmen birini nöbetçi olarak 

bilgisayar başına koyuyor. Kimse ellemesin diye.” (A., 8 

yaş, kız, C, devlet okulu, 2 kardeş, Gaziantep)  

 

Okulların genelinde, bilgisayar, projeksiyon, internet 

bağlantısı gibi donanımların sınırlı olanaklarla 

kullanılabildiği görülmektedir. Olanak eksikliklerinin, 

ortak paylaşım biçimleri geliştirilerek aşılmaya 

çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

 

“Aslında müdür yardımcısında bilgisayarlar var. İşimiz 

düştüğünde falan ortak kullanılıyor. Alıyoruz 

kullanıyoruz. Sınıfça. Kendi isteğimizle olmuyor. 

Öğretmenin izniyle oluyor.” (E., 12 yaş, oğlan, B, devlet 

okulu, 2 kardeş, Ankara)  

 

Çocuğun okul yaşamında getirilen sınırlandırmalar, 

olanak eksiklerinin yanında çocuğun bilişim teknolojileri 

kullanımına ilişkin geliştirilen sosyal çekinceleri de 

içermektedir. Bu saptamayı destekleyen araştırmanın 

diğer bir bulgusu da okullarda internet kullanımının 

sosyo-ekonomik değişkenlere bağlı görülmemesidir. Üst 

sosyo-ekonomik sınıftaki çocukların gittiği özel 

okullarda bile benzer kısıtlamalar bulunmakta ve yoğun 

bir kullanım gözlenmemektedir. Çocukların bilgisayara 

erişimi bilgisayar odaları ve proje sunumlarıyla 

sınırlandırılmaktadır. 

 

Öte yandan çocukların algısında “okulda internet 

kullanılması”, kimi zaman sadece “bireysel kullanımı 

çağrıştırmaktadır. Özel köklü bir yabancı dil okuluna 

giden 14 yaşındaki kız çocuğu, okulda internet 

kullanımını sorusuna “yasak zaten” diyerek bu algıyı 

dile getirmiştir. Aynı çocuk, gittiği son yurt dışı 

seyahatte gördüğü gerçek yaşam simülasyonundan ne 

kadar etkilendiğini ya da oynadığı çevrimiçi oyunlarda 

ne kadar yaratıcı olabildiğini detaylarıyla anlatarak 

günlük yaşamında önemli bir yer tutan bilişim 

teknolojilerine okul yaşamının dışında algıladığını 

göstermektedir. (E., 14 yaş, kız, A, özel okul, 2 kardeş, 

İstanbul)  

 

Buna karşılık, bazı kırsal kesim devlet okullarında, 

öğretmenlerin çocukların bilgisayar kullanımına teşvik 

edici oldukları da görülmektedir. 

 

“Teneffüslerde bilgisayarda oyun oynuyoruz. 5 kişiyiz, 

öğretmen izin veriyor. (…) Öğretmen yeterlidir, 

dediğinde geliyor ve biz aşağı iniyoruz.” (S., 10 yaş, kız, 

D, devlet okulu, 3 kardeş, Gaziantep)  

 

Kullanıma ilişkin sınırlandırmalar, özellikle sosyal 

medya kullanımında belirgin olarak gözükmektedir. 

Örneğin 12 yaşındaki kız çocuğu öğretmenin sosyal ağ 

kullanımına müdahalesini şu şekilde ifade etmektedir:  

 

“Eskiden açmıştım onu da kısa süre kullandım 

öğretmenimiz kızdı. Çok fazla vakit geçiriyorsunuz, 

derslerinizi aksatıyorsunuz dedi. Kapattım.” (B. 12 yaş, 

kız, C2, devlet okulu, 2 kardeş, Ankara)  

 

Diğer medyalardan farklı olarak, çocukların çevrimiçi 

alanda geliştirdikleri söylev ve davranış biçimleri 

eğitmenler tarafından deneyimlenememekte dolayısıyla 

da okul dışı hayatla bağ kurmak amacıyla 

kullanılamamaktadır. Derslerde internet kullandıklarını 

belirten bazı çocukların ifadeleri de kullanım şekillerine 

ilişkin sorular içermektedir. Örneğin, 10 yaşındaki oğlan 

çocuğunun sınıfta internet kullanım tarifi şu şekildedir:  

 

“Öğretmen Türkçe dersinde açıyor. Atasözleri ve 

deyimlere bakıyor. Bizi de yanına çağırıyor. Sonra, 

öğretmenlere uygun olan evlerden bakıyoruz.” (B., 10 

yaş, oğlan, C, devlet okulu, 2 kardeş, Ankara) 

 

Çocuklar eğitim yaşamlarında bilgisayarları, ilköğretim 

müfredatına uygun olarak geliştirildiği iddiasını taşıyan 

yazılım programları aracılığıyla da kullandıklarını ifade 

etmektedirler. MorpaKampüs, Vitamin, Okulistik gibi 

yazılım programlarının hem çocuklar hem de 

öğretmenler tarafından kullanıldığı sıkça 

belirtilmektedir.  

 

3. Sosyal Yaşamda Kullanım  

Çocukların toplumsallaşma süreçlerinde internet 

kullanımlarına bakıldığında dijital oyunların ve sosyal 

paylaşım sitelerinin öne çıktığı görülmektedir. 

 

 

 

3.a. Dijital Oyunlar  

İnternet kullanımında, çocuklar arasında cinsiyetin 

önemli bir değişken olduğu, uluslararası çalışmalarda 
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ortaya çıkarılmıştır[5]. Saha çalışmamızın bulguları da 

bu olguyu doğrulamaktadır. Araştırmaya katılan oğlan 

çocukların % 80'i, interneti öncelikle oyun oynamak için 

kullandıklarını ifade etmişlerdir; kızlarda ise bu oran % 

64’tür. Buna karşılık genelde daha düşük oranlarda olsa 

da, kız çocukların erkeklere oranla daha çok “film 

izleme” amaçlı internet kullandıkları da gözlenmiştir. 

Tüm çocuklardan elde edilen oranlara bakıldığında ise 

“oyun oynamak” seçeneğini “ders çalışmak ve 

araştırmak “(%49) ve “arkadaşlarla sohbet etmek” 

izlemektedir (%43). (Bknz. Şekil 1)  

 

Çocukların neredeyse tamamı için internet “oyun” 

çağrıştırmaktadır. O kadar ki, bazı orta sınıfa mensup 

çocuklarda “internet oynamak” gibi bir deyimin 

yerleştirdiği görülmüştür. Oyun seçiminde yaş ve 

cinsiyet belirleyici bir faktör olarak belirmektedir. 5-9 

yaş grubundaki çocukların oyun sadakati 

geliştirmedikleri gözlemlenmektedir. Bu yaş grubunun, 

sosyal ağlar üzerinden oynanan oyunlara ve simülasyon 

oyunlarına ilgi göstermedikleri ve farklı oyunların 

oynanabildiği oyun platformlarının kullanmayı tercih 

ettikleri görülmektedir. Bu tespiti destekleyecek bir 

diğer bulgu da görüşme yapılan küçük yaş grubunun, 

oynadıkları oyunların isimleri ve oyun tarifleri için genel 

ifadeler kullanmalarıdır. Görüşme yaptığımız birçok 5-9 

yaş grubu çocuk, oynadıkları oyunların isimlerini, araba 

yarışı, dövüş oyunu gibi genel ifadelerle kullanırken, yaş 

büyüdükçe oyun adlarının ifade ediliş biçiminin de 

belirgin bir şekilde değişerek, Need for Speed, Tekken 

gibi ifadelere dönüştüğü görülmektedir. 

 

“Araba yarışı oynuyorum. Bir de dövüş oyunları 

oynuyorum. İnternetten oynuyorum.” (S., 8 yaş, oğlan, 

C1, devlet okulu, 2 kardeş, Gaziantep)  

 

Oyun seçimindeki yaş grubuna göre dağılım, küçük yaş 

grubunda tutarlılık göstermekle birlikte büyük yaş 

grubunda türdeş eğilimler sergilenmemektedir. Sosyal 

oyunları, strateji ve simülasyon oyunlarını tercih eden 

10-14 yaş grubu, aynı zamanda küçük yaş gruplarının 

oynadıkları oyunları da tercih edebilmektedirler. 

Örneğin 14 yaşındaki kız çocuğu en sevdiği oyunları şu 

şekilde ifade etmektedir: 

 

“Tablette en sevdiğim oyun Templerun, bir tane 

kahraman var onu canavarlar kovalıyor ben de onu 

kurtarmaya çalışıyorum, Kral oyun, roket oyun gibi 

sitelerden yüklüyorum.” (Z., 14 yaş, kız, D, devlet 

okulu, tek çocuk, İstanbul)  

 

Sözü geçen oyunlar ve oyun siteleri, genellikle sınırlı 

etkileşimin olduğu, strateji geliştirmekten çok arayüz 

etkileşimiyle reflekslerin ölçümüne dayalı oyunlar 

olarak nitelenebilir.  

 

Cinsiyet, oyun seçiminde yaştan sonra en önemli etken 

olarak belirmektedir. Çocuklar toplumsal rollere bağlı 

kalarak oyun seçimlerini yapmaktadırlar. Cinsel 

kimliklere ilişkin idealize edilmiş kalıp yargılar da 

seçimlerde belirleyici görünmektedir. Oğlan çocuklar, 

kaslı, güçlü avatarları seçerek dövüş, futbol, savaş ve 

araba yarışı gibi oyunları tercih ederken, kızlar gerçek 

yaşam simülasyonlarında güzel kızlar yaratmak, 

giydirmek, yemek pişirmek, makyaj yapmak gibi 

oyunları tercih ederek toplum ve medya tarafından 

kendilerine dayatılan cinsiyetçi kalıplara uygun 

davranmaktadırlar. 

 

Ancak belirtmemiz gerekir ki, bazı oyunlar her iki cins 

tarafından da oynanmaktadır. Bu bağlamda iki tip 

oyundan söz etmemiz mümkündür. Sims ve Sanalika 

gibi sözü geçen kalıp yargıları hem kız hem oğlan 

çocukları için yeniden üretebilen platformlarda, hem 

karakterinizin cinsiyetini, hem de eylemlerini belirleme 

olanağı, bu kalıpların yeniden üretilip üretilmemesi 

konusunda oyuncuya önemli bir serbestlik tanımaktadır. 

Ancak bu toplumsal cinsiyet üzerine geliştirilen kalıp 

yargıların aşıldığı veya üretilmediği anlamına 

gelmemektedir. Örneğin bir kız çocuğu oyunda neler 

yaptığını şu şekilde açıklamaktadır: 

 

“Sims’de çok güzel kızlarım var. 7 tane kızım var. 

Arkadaşlar, aynı yaştalar. Genç kızlar. Hepsi çok güzel 

ama. Sarışın var, kahverengi var, uzun saçlı var, kısa 

saçlı var. Barbie gibi… ama bu çok güzel; gerçek hayat 

gibi... Kendi evini tasarlıyorsun böyle çok güzel eşyalar, 

havuzun var, nehrin kenarında bir evin var.” (C., 10 yaş, 

kız, A, Özel Okul, 2 kardeş, İstanbul)  

 

Benzer bir şekilde 9 yaşında bir kız çocuğu da oyunu şu 

şekilde açıklamaktadır: “Orada oynuyorum, işte kızı 

giydiriyorsun. Evini sen yapıyorsun, karı-koca 

yapıyorsun.,. çocuğu yapabiliyorsun. (N-Sen ne 

yapıyorsun?) Bir tane kız seçiyorum, adını Esma 

koyuyorum. İşte kendimi yapmış gibi yapıyorum. Kara 

olan kızlar var, onları da beyazlaştırıyorum. Biraz da 

komik olsun diye o kadar çirkin yaptım ki, şişmanlattım, 

makyajını, saçlarını çirkin yaptım. Kız çok çirkin oldu, 

sonra tekrar düzelttim. Çok eğlenceli, istediğin gibi kızı 

yaratabiliyorsun. Sonra evini düzenliyorsun, karı koca 

yapabiliyorsun. Çocuk yapabilme şeyi var, çocuğu da 

kendin yapıyorsun. Evde yatak odası, çocuk odası her 

şey var.” (E., 9 yaş, kız, C1, devlet okulu, 3 kardeş, 

Gaziantep)  

 

Bir oğlan çocuğuysa “SIMS 3’te güzel. Onu da 

yükledim. Parka gidiyorsun. Kadınlakonuşuyorsun. 

Sonra kadınla evleniyorsun” diyerek oyundaki rollerin 

temel olarak cinsiyet farklılıkları üzerinden kurulduğunu 

göstermektedir (D., 12 yaş, A, oğlan, özel okul, 2 kardeş, 

Gaziantep). 

 

3.b. Sosyal Paylaşım Siteleri  
Sosyal ağların kullanımında oyun oynama amacı öne 

çıkmaktadır. Özellikle oyun içi sohbetlerin yer verildiği 

Facebook oyunlarının sıkça oynandığı görülmektedir.  

 

“İnternetten arkadaşlarımla oynuyorum Facebook 

üzerinden. Paranız oluyor onunla silah alıyorsunuz. 

Counter gibi. (Counter Strike). Şansına kutudan ne 

çıkarsa silahları oradan alıyorsun. Görev yok oyunda. 

(Multiplayer online game) Facebook’u açık olan 

arkadaşlar da geliyor. (HuberStrike oyunun adı.) (…) 
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Facebook’ta bir oyunum daha var. Zeka oyunu. Soruları 

cevaplıyorsunuz. Soru da gönderebiliyorsunuz. Ben de 

gönderdim soru daha önce. (Oyunun adı “Bil ve 

Fethet”) Başka arkadaşlarla da oynuyoruz. Nerdeyse 

hepimiz bakıyoruz. Biz de Facebook’ tayken 

arkadaşlarla yazışıp bir oyunda buluşuyoruz”. (E., 9 

yaş, oğlan, C2, devlet okulu, tek çocuk, İstanbul)  

 

Oyun oynama amacının dışında Facebook arkadaşlarla 

sohbet işlevi görmektedir. 

 

“Zaten Facebook’a girdiğim zaman arkadaşımla 

görüşmek için giriyorum. Arkadaşım olmadığı zaman, 

girmediği zaman da kapıyorum.» (D., 12 yaş, kız, D, 

devlet okulu, 2 kardeş, İstanbul)  

 

Diğer yandan çocuklar, aralarında haberleşmek, organize 

olabilmek için de sosyal paylaşım sitelerini 

kullanmaktadırlar.  

 

“Kahvaltı ettikten sonra, dün 15 dakika falan 

bilgisayara baktım okulda basket oynayacaktık yine. 

Ama bu sefer 5-6 kişi olacaktık. Onun için Facebook'tan 

konuştuk, kararlaştırdık. Ondan sonra okula geldik.” 

(M., 12 yaş, oğlan, B, devlet okulu, 2 kardeş, Ankara) 

 

Bir diğer kullanım biçiminde de, çocukların sosyal ağlar 

üzerinden haberleşerek eğitim yaşamlarına katkı 

sağlamayı amaçladıkları görülmektedir.  

 

“Bilgisayarı Facebook için de kullanıyorum. Okuldan 

gelince giriyorum bazen, arkadaşlarım falan da girmiş 

oluyorlar, ödev falan soruyoruz... Dershaneden de 

arkadaşlarım oluyor, onlarla da konuşuyorum.” (Y., 13 

yaş, C2, kız, devlet okulu, 2 kardeş, İstanbul)  

 

Diğer yandan Facebook kullanımında çocukların 

çevrimiçi ağ yapılarını çevrimdışı yaşamlarındaki sosyal 

ilişkiler ile sınırlandırma eğiliminde oldukları 

görülmektedir. Sosyal paylaşım sitelerini yeni sosyal 

ilişkiler geliştirebilecekleri bir alan olarak görmekten 

çok var olan sosyal ağları içinde kalmak, haberleşmek, 

oyun oynamak amacıyla kullanmayı tercih ettikleri 

görülmektedir. 

 

“Face’de benim 40 arkadaşım var. Bayağı bir var. 

Açanların çoğu var, servisten, eski apartmandan var. 

Ödevini bitirdin mi? Napıyorsun? Bugün ne yaptın? 

Mesela bir arkadaşımın doğum günü vardı, herkes onu 

sordu, gittin mi diye… Onları konuşuyoruz. Bazen 

Face’deki resimleri beğeniyoruz, yorum atıyoruz. 

Genelde ünlülerin fotoğrafını, arkadaşlarımın 

fotoğrafını paylaşıyorum. Bazen de sorular 

paylaşıyorum. Akıl oyunları.” (E., 9 yaş, kız, B, devlet 

okulu, 2 kardeş, İzmir)  

 

Çocukların özellikle Facebook kullanımında 

tanımadıkları kişilerle iletişim kurma konusunda 

çekinceleri bulunmaktadır. Diğer yandan, tanımadıkları 

kişilerle geliştirdikleri iletişimi hissettikleri sosyal baskı 

nedeniyle dile getirmekte çekinebilecekleri de dikkate 

alınmalıdır. Sosyal ağlarda oğlan çocukların kişisel 

bilgilerini paylaşımı konusunda görece daha rahat 

davrandıkları görülmektedir. Aynı zamanda 

“tanımadıkları” kişileri sayfalarına ekleme konusunda da 

kızlara oranla daha az çekince göstermektedirler. 

 

“Ben arkadaşım çok olsun diye kafadan ekliyorum.” (C., 

12 yaş, oğlan, A, özel okul, 3 kardeş, Gaziantep)  

 

Az rastlanmakla birlikte, oğlan çocuklarının karşı cinsle 

ilişki geliştirmek amacıyla da sosyal ağları kullanımları 

söz konusudur. 

 

“Facebook’um vardı. Kapandı. Bir kadına arkadaşlık 

teklif etmiştim. Bana dediler ki bir hafta sonra açılacak, 

açılmadı. Facebook’umu kapattırmış resmen. (…) 

Tanımıyordum ama öylesine canım istemişti. Ne bileyim 

hiçbir fikrim yok kadının kim olduğu hakkında. 

Arkadaşlık rekoru kırayım diye…” (F., 12 yaş, oğlan, A, 

özel okul, 2 kardeş, İstanbul)  

 

Araştırmamızın kapsadığı yaş dilimleri göz önüne 

alındığında, Facebook tarafından belirlenen 13 yaş yasal 

sınırının çocuklar tarafından dikkate alınmadığı 

anlaşılmaktadır. Facebook sayfası olmayanlar da aile 

bireyleri aracılığıyla bu sosyal platforma dahil 

olmaktadırlar. 

 

“Facebook’tan arkadaşlarıma, resimlerine 

bakıyorum.(…)Annem, babam ya da abimden bana 

Facebook açmasını istiyorum, benim daha yok.” (N., 7 

yaş, kız, C1, devlet okulu, 2 kardeş, Ankara)  

 

Çocukların sosyal ağ tercihlerinde Facebook kullanımı 

belirgin olarak öne çıkmakla birlikte 10-14 yaş grubu, 

üst ve orta sosyo-ekonomik sınıfına mensup çocukların 

farklı sosyal paylaşım sitelerine (Twitter, Instagram, 

Pinterest vs.) de ilgileri görece gözlenmektedir.  

 

“(Twitter ?) Benim yedi yüz takipçim var. Ünlülerle ben 

daha çok ilgileniyorum. Hele o size bahsettiğim ünlüyle 

aşırı derecede. Ondan dolayı çoğu ünlü ile konuştum.” 

(E., 13 yaş, B, kız, devlet okulu, tek çocuk, İzmir) 

 

Facebook kullanımında; fotoğraf ve video paylaşmak 

gibi paylaşım amaçlı kullanımlar yaygın olarak 

gözlemlenmektedir. Paylaşılan içerikler, ilgi alanlarına 

hitap eden, çoğunlukla komik türde diyebileceğimiz 

popüler kültür ürünlerinden oluşmaktadır.  

 

“Komik şeyleri paylaşıyorum. (…) One direction 

posterlerinden çekilmiş fotoğrafları paylaşıyorum, 

beraber çok güzel şeyler yaptığımızda parti filan 

verdiğimizde onları paylaşıyorum. Fotoğrafları 

gönderiyorum” (Z., 9 yaş, kız, B, devlet okulu, 2 kardeş, 

Ankara) 

 

Sosyal paylaşım platformları aracılığıyla, çocuklar kendi 

beğenilerine sunulan tüketim alışkanlıklarına uyumlu ağ 

içeriklerini de ayrıca kullanmaktadırlar. Diğer medya 

araçlarıyla etkileşimde olan Facebook, Twitter sayfaları 

çocukların medya alışkanlıklarında pekiştirici bir rol 

oynamaktadır.  
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“Pis Yedili’deki fan sayfasına bakıyor, beğeniyorum. 

Haber geldiğinde onlardan, bakıyorum, nasılmış diye.” 

(H., 12 yaş, kız, D, devlet okulu, 2 kardeş, Ankara) 

  

Çocukların Facebook üzerinde tanımadıkları kişilerle 

iletişime geçme konusunda gösterdikleri çekinceleri, 

içerik paylaşımında da sergiledikleri görülmektedir. 

Örneğin 11 yaşındaki oğlan çocuğu sosyal ağlar 

üzerinde içerik üretme konusundaki isteksizliğini şu 

şekilde ifade etmekte:  

 

“Çooook önemli şeyler olması lazım benim mesaj 

yazmam için ya Dünya’nın sonu gelecek ya meteor 

düşecek.” (B., 11 yaş, oğlan, C1, devlet okulu, tek 

çocuk, Ankara) 

 

İnternet kullanımı sürekli erişim olanağı olmayanlarda 

bir “cazibe odağı” oluşturmakla birlikte bir süre sonra 

çocuklarda kanıksama/doyma noktası 

oluşturabilmektedir. Bir dönem sosyal ağlara çok sık 

girdiklerini, ya da sosyal ağlar üzerinden yoğun olarak 

oyun oynadıklarını belirten bazı çocuklar artık 

sıkıldıklarını hatta bu yüzden hesaplarını bloke 

ettiklerini ifade etmektedirler. Ayrıca, üst sosyo-

ekonomik sınıfta ve ileri yaşlardaki çocuklarda, 

muhtemelen, uzun süredir yoğun ve yaygın olarak 

kullanım pratiğine sahip olma, kolayca erişebilme 

sonucu, özellikle de sosyal paylaşım ortamlarına ciddi 

eleştirel bir yaklaşımın da geliştirildiği görülmüştür.  

 

“Facebook’la falan aram yok… bu sebeple dondurdum. 

Zaten bence daha iyi, bir daha açmayabilirim yani. Çok 

zaman kaybı (…) Aslında hiçbir iyi yanı olduğunu 

düşünmüyorum. Ben orda insanların nereye gittiğini ne 

fotoğrafı paylaştığını görmek istemiyorum. Zaten yakın 

arkadaşlarım onları bana özel olarak gösteriyorlar, 

mail’le, mesajla. O yüzden Facebook gereksiz bir şey 

bence.” (D., 14 yaş, A, kız, özel okul, tek çocuk, İzmir) 

 

Facebook kullanımı, ceza/ödül yaptırımı altında 

yetişkinlerle çocukları karşı karşıya getiren ve çoğu 

zaman yetişkinler tarafından olumsuzlanan bir sosyal 

platform olarak görülmektedir. Örneğin 8 yaşındaki bir 

kız çocuğu internete getirilen kısıtlamalardan söz 

ederken Facebook kullanımını şu şekilde ifade 

etmektedir:  

 

“Annem ev derslerimi bitirirsem tatil olduğunda açarsın 

Facebook’unu dedi, ben de o yüzden hep derslerimi 

bitiriyorum. Tatile girdikten sonra açıyorum.” (N., 8 

yaş, kız, C2, devlet okulu, 2 kardeş, Gaziantep)  

 

Sonuç olarak, bilgisayar-internet kullanımı başlığı 

altında araştırmamız bazı temel sorgulamalara dikkat 

çekmektedir. Yapılan araştırmalar internetin çocuklar 

için, eğlence, eğitim, katılım, yaratıcılık, kimliğin ifade 

edilmesi ve özellikle de iletişim ve sosyal bağlantı 

oluşturmak gibi farklı imkânlar sunduğunu 

göstermektedir[6]. Araştırmamızın bulguları bu küresel 

eğilimi destekler nitelikte olmakla birlikte özellikle 

eğlence, eğitim ve iletişim amaçlı kullanımın öne 

çıktığını göstermektedir. 

  

 
Şekil 1: İnternet Kullanım Amacı 

 

Genelde, çevrimdışı ilgi alanlarıyla çevrimiçi 

aktivitelerin bir devamlılık sergilediği görülmektedir. 

Yaş ve cinsiyet farklılığına bağlı olarak değişen ilgi 

alanlarının çocukların çevrimiçi aktivitelerinde 

belirleyici olması da bu kapsamda değerlendirilebilir.  

 

İnternetin çocuklar için sağladığı olanakların yanında, 

son yıllarda yapılan çalışmalar çocukların özerk 

alanlarının korunması ve çocukların çevrimiçi 

ortamlarda karşılaşabilecekleri riskler arasındaki 

dengenin hassasiyetine dikkat çekmektedir[7]. İnternetin 

çocuğun yaşamında önemi kabul görmekle birlikte 

ailelerin ve eğitmenlerin bu dengenin nasıl oluşturulması 

gerektiği konusunda endişe taşıdıkları görülmektedir. 

Hatta bu endişe bazı çocukların kendi kendilerini 

sınırlandırmalarına yol açmaktadır. Özellikle çocukların 

fırsat olarak algıladıkları yeni sosyal bağlantıları 

oluşturma olanağı öğretmenler ve aileler tarafından 

büyük bir risk olarak algılanmaktadır. 

Görüşmelerimizde, sosyal ağlar üzerinden birileriyle 

tanışıp tanışmadıkları sorulduğunda çocukların büyük 

bir çoğunluğunun tedirginlik duyarak olumsuz cevap 

verdikleri görülmektedir. Fakat bu cevaplarının ailelerin 

ve eğitmenlerin oluşturdukları sosyal etkinin altında 

kalmadan ne kadar gerçeği yansıttığı soru işareti 

oluşturmaktadır.  

 

Araştırmamızın bulguları çocukların internetle 

ilişkilerini Prensky’nin ünlü sınıflandırması “doğuştan 

dijitaller” veya Halloway ve Valentine’ın “siber 

çocuklar” gibi genellemeler altında sunulamayacak 

kadar farklılık sergilediğini göstermektedir[8]. Bir kısım 

çocuk internet kullanımında ileri bir seviyeye ulaşırken 

çocukların önemli bir oranının sosyo-ekonomik 

yetersizlikler, çocuğun sosyal çekinceleri, motivasyon 

eksikliği, aile ve okul çevresinin getirdiği kısıtlamalar 

nedeniyle bu genellemelerin dışında kaldığı 

görülmektedir. Bird ve Jorgenson, 2003 yılında 

yaptıkları çalışmada bu farklı kullanım biçimlerine 

cinsiyet farkının da etkili olduğunu 

vurgulamaktadırlar[9]. Kız çocuklarının internete 

ulaşımları, geçirdikleri zaman, deneyim bilgi birikimi, 

aile desteği faktörleri açısından kız çocuklarının 

sistematik olarak dezavantajlı bir konumda olduklarını 

göstermektedirler. Araştırmamızda bu savı destekler bir 
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bulgu oluşmamakla birlikte kullanım biçimlerinin 

cinsiyete göre gösterdiği farklılık özellikle dijital oyunlar 

analizinde vurgulanmaktadır. 
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Özet  

Web 2.0 teknolojilerinden biri olan sosyal ağ web siteleri, her yaştaki insanlar için hayatlarında vazgeçilmez bir alan 

oluşturmaktadır Facebook ve Myspace gibi genel amaçlı sosyal ağlarda insanlar, farklı insanlarla bağlantılar kurabilmekte 

ve bilgi paylaşımı yapabilmektedir. Gündelik hayata getirdiği kolaylıklar haricinde sosyal ağlar, farklı amaçlar için de 

kullanılabilir. Eğitim bu amaçlardan biridir. Bu araştırmada, sadece eğitime yönelik bir sosyal öğrenme ortamı olan 

Edmodo ele alınmış ve 21.yüzyıl öğretmenlerin bu ortam hakkında bilgilendirilmesi istenmiştir. Edmodo, içerik yönetim 

sistemi ve profesyonel öğrenme ortamı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, literatür taraması yapılarak Edmodu’yu kullanan 

öğrencilerin ve öğretmenlerin görüşleri bir araya toplanmış ve “Niye Edmodo?” sorusunun cevapları yazılmıştır. Kullanım 

kolaylığının, sadece eğitim amaçlı insanların erişim sağlayabildiği güvenli bir ortam olmasının, dijital göçmen ve dijital 

yerli öğretmenler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesinin ve dünyanın farklı yerlerindeki öğretmenler arasında işbirliği 

sağlamasının Edmodo’yu yaygın kullanılan bir sosyal öğrenme ortamı yaptığı bulunmuştur. Son olarak ise, Edmodo’nun 

profesyonel öğrenme ortamı olarak ele alınıp aynı veya farklı ülkelerdeki öğretmenlerin işbirliği yapması halinde ne gibi 

çalışmaların yapılabileceği öneri halinde sunulmuştur.     

 

Anahtar Sözcükler: Edmodo, Sosyal ağlar, Eğitimde çevrimiçi sosyal ağlar, İçerik yönetim sistemi, Profesyonel öğrenme 

ortamı 

 

Abstract 

Social networking sites, one of Web 2.0 technologies, are indispensable part of people in all ages in their lives. In general-

purpose social networks such as Facebook and Myspace, people can get contact with different people, and can share 

information. In addition to convenience they bring to daily life, they can be used for different purposes. Education is one 

of them. In this study, Edmodo, one of education-oriented social learning networks, was examined, and it was desired to 

inform 21.century teachers about this environment. Edmodo was evaluated as a content management system and 

professional learning network. Also, by making literature review, opinions of teachers and students who use Edmodo were 

gathered, and answers to the question of “Why Edmodo?” were written. It was found that easiness of use, a safe 

environment to where only education-oriented people can access, strengthening communication between digital immigrant 

teachers and digital native students, and enabling the teachers all over the world to collaborate make Edmodo a commonly-

used social learning environment. Finally, it was suggested that which studies can be made when teachers in the same or 

different countries make collaboration by viewing Edmodo as a professional learning network. 

 

 

1. Giriş 

Web 2.0, çevrimiçi olarak paylaşım ve işbirliği 

yapmamızı sağlayan İnternet araçları ve uygulamaları 

tanımlamak için kullanılan bir terimdir [1]. Web 2.0’ı 

oluşturan araçlardan biri olan sosyal ağ sitelerine 

Facebook, Twitter, Youtube ve Myspace örnek olarak 

verilebilir. Bu sosyal ağlara katılım, İnternet erişimine 

sahip her yaştaki insanlar için İnterneti kullanma 

amaçlarında baş sıralarda yer alır. Türkiye İstatistik 

Kurumu [2] 2013 yılı araştırmasına göre; 06-15 yaş 

grubundaki İnternet kullanan çocukların %53,5’i,  16-74 

yaş grubundaki bireylerin %73,2’si İnternet’i sosyal 

ağlara ulaşmak için kullanmaktadır. Sosyal ağların 

kullanımının bu denli popüler olması iş, reklamcılık ve 

eğlence dünyasını etkilemiştir [3]. Şimdi ise sosyal ağ 

sitelerinin eğitsel amaçlarla kullanımı, araştırmacılar için 

yeni bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Sosyal ağların eğitim 

alanındaki etkileri, işlevselliği, öğrencilerin ve öğretmen 

adaylarının bu ağları kullanma nedenleri araştırılmıştır. 

Bu araştırmalarda daha çok aylık aktif kullanıcı sayısı 

1,2 milyarı geçen Facebook [4] sosyal ağı ele alınmıştır. 

 

Öğretmenler ve öğrenciler arasında yeni bir etkileşim 

olanağı sunması, sınıf dışında da öğrenciler arasındaki 

etkileşimi artırması, grup projelerinde işbirliğini 

kolaylaştırması, öğrencilerin daha aktif bir öğrenme 

ortamında arkadaşlarıyla zaman geçirmesi, ders 

notlarının ve çeşitli diğer dijital kaynakların paylaşılması 

ve kullanım kolaylığı sosyal ağların eğitim alandaki 

avantajlarıdır [5]. Bu avantajlarının yanında bahsi edilen 

sosyal ağlar bazı riskler içerir. Siber zorbalar, İnternet 

sapıkları ve sosyal ağ sayfalarında yer alan uygunsuz 

reklamlar, öğretmenlerin ve ailelerin sosyal ağların 

kullanımı hakkında temkinli yaklaşmalarına neden olur 

ve hatta birçok okul sosyal ağların kullanımını yasaklar 

[6]. Bu durum, sadece eğitim amaçlı kullanıcıların kayıt 

olabildiği ve kişisel bilgilerin daha az paylaşıldığı 

güvenilir öğrenme ortamlarının ortaya çıkmasını 

sağlamıştır.  

 

Eğitime yönelik bir sosyal öğrenme ağı olan ve kayıtlı 

kullanıcı sayısı 18 milyonu geçen Edmodo [7] bu 

ortamlardan biridir. Edmodo, öğretmen ve öğrenciler 

için her çeşit ders materyalini paylaşmada, birbirleriyle 

işbirlikçi olarak çalışmada ve ödev gibi sınıf 

etkinliklerinde güvenli bir yol sağlar [8]. Edmodo’nun 

diğer sosyal ağ siteleri kadar kişisel kimlik bilgileri 

istememesi kullanıcıların içten ve dıştan gelebilecek 
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güvenlik sorunlarıyla karşılaşma riskini azaltır [3].  

Amerikan Okul Kütüphanecileri Derneği tarafından 

2011 yılında “Sosyal Ağ ve İletişim” kategorisinde en 

iyi 4 web sitesinden biri olarak seçilen Edmodo [9], 

arayüz tasarımı açısından Facebook’la büyük bir 

benzerlik gösterir. Böylece Facebook ortamına aşina 

olan öğretmenler ve öğrenciler, Edmodo sosyal öğrenme 

ortamını kolayca kullanabilir. Edmodo’ya dizüstü 

bilgisayarlardan, Android ve IOS işletim sistemli mobil 

cihazlardan ücretsizce erişim sağlanmaktadır. Sosyal 

öğrenme ortamı olarak kabul edilen Edmodo’nun 

tartışma, anket, quiz, geribildirim, ödev, multimedya 

dosyalarının paylaşımı gibi bileşenlerden oluşması onu 

bir içerik yönetim sistemi olarak da görmemizi sağlar. 

Ayrıca, Edmodo’da 12 konu alanından oluşan ve sadece 

öğretmenlerin katılabileceği topluluklar vardır. Bu 

toplulukları takip eden dünyanın farklı yerlerindeki 

öğretmenler meslektaşlarıyla bilgi alışverişi yapabilirler. 

Bu yüzden Edmodo, profesyonel öğrenme ortamı olarak 

da düşünülebilir. Sonuç olarak Edmodo, Şekil 1’de de 

gözüktüğü gibi 3 kümenin (sosyal ağ, içerik yönetim 

sistemi ve profesyonel öğrenme ortamı) kesişim alanını 

oluşturur.  

 
 

 

 

 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde Edmodo bir içerik 

yönetim sistemi olarak detaylıca ele alınmıştır. İkinci 

bölümde Edmodo bir profesyonel öğrenme ortamı olarak 

değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde Edmodo’yu 

kullanan öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerine yer 

verilmiştir. Dördüncü bölümde, “Niçin Edmodo?” 

sorusu cevaplanmıştır. Sonuç bölümünde ise 

Edmodo’nun kullanıcılara sunduğu özellikler göz önüne 

alınarak kullanım alanları hakkında ve gelecekte 

yapılacak çalışmalar hakkında öneriler belirtilmiştir.  

 

2. İçerik Yönetim Sistemi olarak Edmodo 

Eğitsel amaçlar için içerik yönetim sistemleri; bir ders 

içerisinde görevlerin takibini izlemek, derslerin içeriğine 

ulaşmak ve ödevleri teslim etmek için kullanılabilir. 

İçerik yönetim sistemlerinin öğretme- öğrenme sürecine 

getirdiği kolaylıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir [10]: 

 

 Bilgi paylaşımının birçok sistemden sağlanması 

 Sınav, ödev gibi bilgilerin ortak bir alanda 

toplanması 

 Öğrencilere anlık geri bildirim verilmesi  

 Öğrencilerin performansının detaylıca takip 

edilmesi 

 Öğrenciler arasında bilgi paylaşımının artması 

FATİH (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme 

Hareketi) projesi ile Türkiye’deki tüm okullar etkileşimli 

tahtalarla, tabletlerle ve İnternet alt yapısıyla donanmaya 

başlamıştır. Öğretmenler, bu bilişim teknolojilerinin 

etkin kullanımını sağlamak için derslerine çeşitli web 

uygulamalarını entegre edebilirler ve ders yönetimlerini 

web üzerinden içerik yönetim sistemleriyle beraber de 

yürütebilirler. Bu şekilde, harmanlanmış bir öğretim 

sistemi sağlanır.    

 

Edmodo, barındırdığı özelliklerden dolayı bir içerik 

yönetim sistemi olarak da kabul edilir ve 21.yüzyıldaki 

teknolojik sınıflarının herhangi bir kurulum yapmasına 

gerek kalmadan yaralanabileceği çevrimiçi bir öğrenme 

ortamı olarak karşımıza çıkar. Bu sistemin ana 

özellikleri şunlardır: 

 

2.1 Grup Oluşturma 

Resim 1’de görüldüğü üzere öğretmenler grup ismini, 

sınıf seviyesini, konu alanını ve grup büyüklüğünü 

belirledikten sonra gruplarını oluştururlar. Öğrenciler 

öğretmenlerinin verdiği grup kodunu kullanarak, e-posta 

hesaplarını kullanmaya gerek kalmadan gruba üye 

olurlar. Öğrencilerin aileleri de, bu grup kodlarını 

kullanarak bu öğrenme ortamını uzaktan takip 

edebilirler.  Öğretmen, oluşturduğu grup içerisinde 

küçük gruplar da oluşturabilir. Ayrıca, öğretmenler 

dünyanın herhangi bir yerindeki öğretmenlerle işbirliği 

yaparak öğrencilerini ortak bir sınıfta toplayabilirler.  

 

 
Resim 1: Edmodo grup oluşturma penceresi 

 

2.2 Not Yazma  

Resim 2’de görüldüğü üzere öğretmenler ve öğrenciler 

mesaj, link veya dosya paylaşımını Facebook’a benzer 

bir yapıda  “Not” kısmından yaparlar. Öğretmen, 

bireysel not yazabilirken, öğrenciler kendi aralarında 

özel olarak iletişim sağlayamazlar.  

 

 
Resim 2: Edmodo not yazma alanı 

 

Sosyal Ağ 

Profesyonel 
Öğrenme 
Ortamı 

İçerik 
Yönetim 
sistemi 

Edmodo 

Şekil 1: Edmodo’nun 3 farklı kümenin kesişim 

alanını oluşturması 
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2.3 Kütüphane ve Sırt Çantası 

Resim 3’te görüldüğü üzere öğretmenler yükledikleri 

dosyaları kütüphane bölümünde klasörler içerisinde 

düzenleyebilir ve onları belli gruplarla paylaşabilirler. 

Öğrenciler ise sırt çantası bölümünde kendi dosyalarını 

yükleyebilir, dosyalarını sınıfla paylaşabilir ve 

dosyalarına her yerden erişim sağlayabilirler.   

 

 
Resim 3: Edmodo kütüphane görüntüsü 

 

2.4 Ödev 

Resim 4’te görüldüğü üzere öğretmenler bir veya daha 

fazla grup için belirli bir tarihte yapılması üzere ödev 

verebilir, ödevleri notlandırabilir ve geri bildirimde 

bulunabilirler. Öğretmenler, öğrencilerin ödev için 

yükledikleri dosyalarda istenilen alanları çizebilir ve 

açıklamalar yapılabilirler. Böylece, daha etkili ve daha 

ayrıntılı bir şekilde öğrencilere geri bildirim verilebilir. 

 

 
Resim 4: Edmodo ödev verme alanı 

 

2.5 Quiz 

Quiz bölümünde çoktan seçmeli, doğru/yanlış, kısa 

cevap ve boşluk doldurmaca tipinde sorular sorulabilir. 

Öğretmenler, sorular ve cevapları oluştururken 

kütüphanedeki dosyalardan yararlanabilir, bağlantılar 

ekleyebilir, quiz’in cevaplanması için ayrılan süreyi ve 

puanlandırma sistemini belirleyebilirler. 

 

2.6 Anket   

Öğretmenler bir konu hakkında öğrencilerin fikrini 

almak için anket oluşturabilirler. 

 

2.7 Edmodo Planner 

Öğrenciler bu bölümde istedikleri günler için görev veya 

etkinlikler oluştururlar. Böylece, günü gününe ödevleri, 

quizleri ve görevlerini takip etmek kolaylaşır.   

 

2.8 Uyarı 

Öğretmenler kısa ve önemli bir duyuru yapmak 

istediklerinde uyarı bölümünü kullanabilirler. Bu bölüme 

yazacakları metin öğrencilerin sayfasında kalın harflerle 

gözükür. 

 

 

 

 

 

2.9 Duyurular 

Resim 5’te görüldüğü gibi duyurular aracılığıyla 

kullanıcıların Edmodo hesabında neler olduğunu takip 

etmesi kolaylaşır. Kullanıcıların yazdığı notlar, notlara 

yazılan cevaplar, gelecek olaylar ve uyarılar hakkında 

kullanıcılar bilgilendirilir. 

 

 
Resim 5: Edmodo duyuru ikonu 

 

2.10   Rozetler (Badges) 

Öğretmenler, öğrencilerini olumlu davranışları veya 

başarılarından dolayı Resim 6’da gözüken Edmodo’da 

var olan ve farklı anlamlara gelen rozetlerle veya kendi 

hazırladıkları görsellerle ödüllendirebilirler.  

 

 
Resim 6: Edmodo rozet verme alanı 

 

2.11 Uygulamalar (Applications) 

Resim 7’de gözüktüğü gibi Edmodo, farklı konu 

alanlarıyla ilgili eğitsel uygulamaların olduğu bir 

mağaza ortamı sunar. Bu uygulamaların bazıları 

ücretsizdir bazıları ise belli bir para karşılığında satın 

alınır. Öğretmenler seçtikleri uygulamaları sınıflarına 

eklerler. Bu mağazadaki uygulamaların dili İngilizcedir.  

 

 
Resim 7: Edmodo uygulama mağazası  

 

İçerik yönetim sistemi olarak Edmodo, birçok ilköğretim 

ve üniversite tarafından kullanılan Moodle içerik 

yönetim sistemiyle karşılaştırılabilir. Hem Edmodo hem 

de Moodle, kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak 
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erişilebilmektedir. Fakat Moodle sisteminin açık 

kaynaklı bir sistem olması gelecekte de bu ücretsiz 

erişimin süreceğinin garantisini verir ve bu özellik 

Moodle sisteminin en belirgin avantajıdır. Moodle ve 

ilgili yazılımların indirilip kurulması ve bir sunucunun 

gerekmesi, öğretmenlerin ders tasarımına geçmeden 

önce bazı teknik sorunlarla karşılaşma olasılığını artırır. 

Herhangi bir kurulum yapmadan web tarayıcısı 

aracılığıyla erişilen Edmodo bu yönden kullanıcılarına 

kolaylık sağlar.             

 

3. Profesyonel Öğrenme Ortamı olarak Edmodo 

Profesyonel öğrenme ortamlarıyla dünyanın çeşitli 

yerlerinde bulunan öğretmenler, birbirlerine destek 

verirler, tavsiyede ve geri bildirimde bulunurlar, işbirliği 

içerisinde çalışırlar ve alanlarıyla ilgili son teknolojik ve 

pedagojik bilgilerden haberdar olurlar [11]. Öğretmenler 

arasındaki bu sürekli etkileşim onların yaşam boyu 

öğrenmede rol model olduklarını gösterir.  

 

80.000’den fazla okul tarafından kullanılan Edmodo [7], 

profesyonel öğrenme ortamı olarak da kullanıcılara 

hizmet verir. Edmodo’da 12 konu alanından oluşan 

topluluk bulunur. Bu topluluklar: 

 Matematik 

 Dil Bilimleri 

 Sosyal Bilgiler 

 Fen Bilimleri 

 Dünya Dilleri 

 Bilgisayar Teknolojisi 

 Kariyer ve Teknoloji Eğitimi 

 Sağlık ve PE 

 Yaratıcı Sanatlar 

 Özel Eğitim 

 Koleje Hazırlık 

 Kişisel Gelişim 

Bu topluluklardaki takipçi sayısı 65.000 (Özel Eğitim) 

ve 270.000 (Dil Bilimleri) arasında değişir [7]. Kullanıcı 

sayıların bu denli yüksek olması öğretmenlerin 

soracakları sorulara cevap bulma şansını artırır ve geniş 

çapta bir işbirliği sağlar. 

 

Edmodo’nun profesyonel öğrenmeye sağladığı diğer bir 

katkı ise yılın bir gününde dünyanın farklı yerlerindeki 

öğretmenleri EdmodoCon adı altında online bir ortamda 

buluşturmasıdır. Sunum yapan öğretmenler, Edmodo’yu 

ve diğer dijital araçları sınıflarında nasıl kullandıkları 

hakkında bilgi verirler. Böylece katılımcılar, yeni 

teknolojik araçlardan ve kaynaklardan haberdar olup 

eğitimciler arasındaki iletişim ağını genişletirler. 

 

4. Kullanıcıların Edmodo Hakkındaki Görüşleri 

Bu bölümde; çeşitli eğitim seviyelerinde (ilkokul, 

ortaokul, lise) görev yapan öğretmenlerin ve öğrenim 

gören öğrencilerin Edmodo hakkındaki görüşlerine yer 

verilmiştir.  

 

4.1 Öğretmenlerin Edmodo Hakkındaki Görüşleri 

Pedro Menendez lisesindeki Kristen Mullins ve Jesse 

Gates adlı iki öğretmen 2012 yılının sonbahar 

döneminde Yoğun Okuma dersi için Edmodo’yu 

kullanmışlardır [12]. Bu öğretmenlerin görüşleri 

aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

 Önceden sınıfa çok az katılım sağlayan 

öğrenciler, Edmodo ortamında daha aktiflerdi.  

 Birçok öğrenci, Edmodo’nun mobil 

uygulamasını kullanırken notlar göndermekten 

ve öğretmenlerinin ödevleri hakkında yaptığı 

uyarı mesajlarını okumaktan zevk duydu. 

 Öğretmenlerin hangi öğrencilerin ne 

gönderdiklerini kontrol edebilmesi, öğrenme 

sürecini gözlem açısından kolaylaştırdı. 

 Öğrenciler Edmodo’yu kullanmaya başladıktan 

sonra daha fazla soru sormaya başladılar. 

Bu görüşler göz önüne alındığında Edmodo’nun aktif bir 

öğrenme ortamı sağladığı, mobil uygulamasının motive 

konusunda olumlu bir etkiye sahip olduğu ve 

öğrenmenin kolayca gözlemlenebilir olduğu bir ortamda 

öğrencilerin soru sorma eğilimlerinin arttığı söylenebilir.  

 

Üniversite hazırlık seviyesindeki öğrencilerle yapılan bir 

çalışmada İngilizce öğretmeni, hem derse hazırlık için 

ayırdığı zamanın hem de derslerindeki müdahale 

miktarının azaldığını belirtti [13]. Bunun nedenini ise, 

öğrencilerin Edmodo ortamında arkadaşlarının sorularını 

cevaplaması olarak göstermiştir. Öğretmen Edmodo 

ortamında kendisini moderatör olarak görmüştür. 

 

Tayland’daki King Mongkut Teknoloji Üniversitesinde, 

2011 yılının Temmuz ayında 81 öğrenci ve 17 

öğretmenle başlayan ve bir yıl süren bir araştırmada 

öğretmenlerin ve öğrencilerin derslerde Edmodo 

kullanımı hakkındaki görüşleri alınmıştır [14]. 

Çalışmada özellikle, dijital yerli olmayan bir öğretmen 

seçilmiştir. Böylelikle çalışma, dijital yerli olmayan bir 

öğretmeninin Edmodo’yu nasıl kullanacağını ve 

çevrimiçi bir sınıf ortamını nasıl idare edeceğini 

araştırmak istemiştir. Öğretmen, Edmodo’yu kullandığı 

1 sene boyunca günlük tutmuştur. Araştırmanın sonunda 

bu günlükten elde edilen bir alıntı aşağıdaki gibidir:  

 

“İlk quizimi hazırlayabildiğim, quiz için bitiş tarihi ve 

zaman süresini ayarlayabildiğim ve öğrencilere onu 

görev olarak verdiğim zaman çok mutluydum. Quiz 

sorusuna bir link vermek mükemmeldi. Çünkü, metnin 

tamamını kendim yazmak zorunda değildim.”  

 

Bu alıntıdan anlaşıldığı üzere dijital yerli olmayan 

öğretmen, Edmodo’nun kolay ve kullanıcı dostu 

fonksiyonlarıyla ve öğretme-öğrenme sürecine verdiği 

destekle Edmodo’yu çok sevdiği anlaşılır [14].  

 

Batı Jefferson Ortaokulunda 4.sınıf öğretmeni olan Jan 

Wells, 2011 yılında Edmodo sosyal öğrenme ortamını 

başka bir şehirde yaşayan öğretmenin sınıfıyla 

birleştirerek kullanmıştır [15]. Bu iki sınıftaki 

öğrenciler; video konferans yöntemiyle ortak bir sunum 

izledikten sonra, Edmodo’da çevrimiçi bir tartışma 

ortamı yaratmışlar ve sunumdaki önemli notları bu 

ortama yazmışlardır. Ayrıca bu sınıfta yeni kavramlar ve 
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kelimeler; videolarla, resimlerle, makalelerle ve web 

siteleriyle Edmodo ortamında öğretilmiştir. Jan Wells, 

Edmodo’da değişik multimedya kaynaklarının 

paylaşılmasının farklı öğrenme tercihlerine ve stillerine 

sahip olan öğrencilere hitap etmede önemli bir etken 

olduğunu belirtmiştir. Ailelerin de çocuklarının Edmodo 

ortamındaki aktivitelerini takip edebilmeleri Jan Wells 

tarafından diğer bir olumlu özellik olarak görülmüştür. 

Jan Wells, bu özellik sayesinde öğrencilerin 

çalışmalarındaki kalitenin arttığını söylemiştir. 

 

2008-2009 eğitim-öğretim yılında sosyal ağları 

öğrencileriyle ve aileleriyle sınıf dışında da iletişim 

kurmak için kullanmak isteyen bir öğretmen, Edmodo 

ortamını seçmiştir [16]. Öğretmen Edmodo’yu, 

öğretmenlerin ve öğrencilerin spam mail gönderen ve 

gizlilik haklarını ihlal eden bilişim suçluları hakkında 

endişelenmelerine gerek kalmadan iletişim 

kurabilecekleri özel bir sosyal iletişim platformu olarak 

tanımlar ve Edmodo’yu kullandığı sürece siber saldırı 

gibi problemlerle karşılaşmadığını minnettar bir şekilde 

söyler. Bunun yanında öğretmen, İnternet ortamında 

güvenli dijital vatandaşlık konusunda öğrencilerine bilgi 

vermiştir. Diğer 21. yüzyıl eğitimcilerinin de 

Edmodo’yu sınıflarında kullanırken öğrencileri dijital 

vatandaşlık hakkında bilinçlendirmeleri gerektiğini 

vurgulamıştır. Edmodo’yla güvenli bir sınıf ağı yaratan 

öğretmen, dijital vatandaşlık konusunda öğrencilerine 

model bir insan olduğuna inanır.  

 

4.2 Öğrencilerin Edmodo Hakkındaki Görüşleri 

Az önce bahsedilen Tayland’daki King Mongkut 

Teknoloji Üniversitesinde yapılan çalışmada 

öğrencilerin de Edmodo’nun derslerde kullanımı 

hakkında görüşleri alınmıştır. Uygulanan anket 

sonuçlarında, öğrencilerin Edmodo’nun quiz, ödev 

yükleme, öğretmenden dönüt alma ve sınıf 

arkadaşlarıyla beraber bir konu üzerinde not gönderme 

özelliklerini sevdikleri ve onu kullanırken zevk aldıkları 

ortaya çıkmıştır [14]. Ayrıca öğrenciler, Edmodo’nun 

hemen hemen her özelliğini hızlıca ve kolaylıkla 

kullanabildiklerini belirtmişlerdir. 

 

Üniversite hazırlık seviyesinde yapılan çalışmada 

Edmodo’yu kullanan öğrencilerin %62’si, Edmodo’nun 

öğrenmeye motive edici ve eğlenceli bir ortam olarak 

tanımladı [13]. Öğrencilerin %97’si ise Edmodo’nun 

ödevleri yapmak ve ders çalışmalarını sürdürmek için 

mükemmel bir ortam olduğunu belirtti. Bunların 

yanında, Edmodo’nun Facebook’u hatırlatması 

Edmodo’yu çekici kılan bir özellik olarak görülmüştür. 

Son olarak ise öğrenciler, dersler için Facebook yerine 

Edmodo’yu kullanmak istediklerini söylemişlerdir. 

Çünkü eğitsel amaçlar için tüm kişisel bilgilerini 

paylaşmak istememişlerdir.    

 

Bilişim sistemleri dersini alan 182 üniversite 

öğrencileriyle yapılan bir araştırmada da Edmodo’nun 

derslerde kullanımı hakkında görüşler alınmıştır. Elde 

edilen sonuçlarda öğrenciler, Edmodo’nun kullanışlı ve 

kolay bir sosyal öğrenme ortamı olduğunu 

belirtmişlerdir [5]. Aşağıdaki öğrenci görüşleri bu 

düşünceyi destekler niteliktedir: 

 

 

 

 “Edmodo birçok özelliğe sahip olan iyi bir 

sistem.” 

 “Edmodo, öğretmenlerin öğrencilerle direk 

iletişim kurmasını sağlar.” 

  “Edmodo, öğrencilerin öğretmenlerinden 

hızlıca ve kolaylıkla cevap almasını sağlar.” 

 “Edmodo öğrencileri, yeni bilgileri öğrenmek 

için daha aktif yapar. ” 

 “Edmodo, kullanılması kolay ve hızlı bir 

sistemdir.” 

Öğrencilerin bu görüşlerini göz önüne aldığımızda, 

Edmodo’nun kullanışlılığının ve kullanım kolaylığının 

onun öğrenciler tarafından benimsenmesinde önemli bir 

rol aldığı görülmektedir. Bu durum Teknoloji Kabul 

Modelini doğrular niteliktedir.  

 

Bilişim sistemleri alanında kullanılan Teknoloji Kabul 

Modeli (TAM); algılanan kullanışlılık ve kullanım 

kolaylığı adlı 2 önemli faktörün, yeni bir teknolojiyi 

benimseme sürecini etkilediğini belirtir [17]. Daha sonra 

Venkatesh ve Bala tarafından TAM3 olarak geliştirilen 

modelde, algılanan kullanışlılığın ve kullanım 

kolaylığının işyerlerindeki yeni teknoloji kabulünde 

önemli etmen olduğu vurgulanır [18]. Algılanan 

kullanışlılık sosyal ağ sitelerini kabul etme sürecinde de 

önemli etkiye sahiptir [5]. Mazman ve Koçak Usluel de 

algılanan kullanışlılığın ve kullanım kolaylığın 

Facebook sosyal ağını akademik amaçlarla kullanımını 

olumlu olarak etkilediğini göstermiştir [19]. Böylece; 

Edmodo ve Facebook gibi sosyal ağların Teknoloji 

Kabul Modeline göre hazırlandıkları düşünülebilir.  

 

5. Neden Edmodo?  

 Edmodo, eğitimcilerin güvenli bir şekilde bilgi 

paylaşımı yapabildikleri, anketler 

oluşturabildikleri, ödev verebildikleri ve not 

takibi yapabildikleri popüler sosyal medya 

sitelerine benzeyen bir platformdur [20]. 

 Edmodo, özellikle eğitsel amaçlar için 

hazırlanmış güvenilir sosyal ağların en iyi 

örneği olabilir [3].    

 Edmodo, ücretsizdir ve reklam içermez. 

 Fiziksel sınıf ortamında derse katılmakta 

isteksiz olan öğrenciler, Facebook görünümlü 

Edmodo’da düşüncelerini paylaşırken 

kendilerini daha rahat hissederler [21]. 

 Facebook kullanan öğrencilerin ve 

öğretmenlerin Edmodo’nun işleyişini anlaması 

için minimum eğitim alması yeterlidir ve bu 

diğer bir anlamda öğrenmeye geçiş için etkin 

zaman kullanımına izin verir [22]. 
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 Edmodo’yu kullanan dijital göçmen 

öğretmenler ve dijital yerli öğrenciler 

arasındaki bağ güçlenir. 

 Öğretmenlerin öğrenciler arasındaki etkileşimi 

gözlemlemesi kolaylaşır. 

 Öğretmenlerin daha güvenli ve kontrollü 

ortamda dijital vatandaşlık becerilerini 

öğretmesi kolaylaşır. 

 Öğretmenler kendi alanlarından veya başka 

alanlardaki öğretmenlerle etkileşim halinde 

olurlar ve fikir paylaşımında bulunurlar. 

 Aileler kendi hesaplarıyla çocuklarının grup içi 

aktivitelerini takip edebilirler. 

 Kullanıcılar hem Android hem de IOS işletim 

sistemli akıllı telefonlarıyla Edmodo’ya 

bağlanabilir ve son gönderimler hakkında bilgi 

sahibi olabilirler. 

 Küçük gruplar oluşturma özelliğiyle 

öğretmenler, öğrencilerin grup çalışmalarını 

daha kolay yönetebilirler ve 

değerlendirebilirler. 

 Takvim uygulamasıyla görevler ve olaylar 

yakından takip edilebilir. 

 Öğretmenler, web linki ve video içeren 

materyal ve içerik paylaşabilirler. 

 Kütüphane bölümünde dosyalar düzenli bir 

şekilde tutulabilir. 

 Hem bir içerik yönetim sistemi hem de bir 

profesyonel öğrenme ortamıdır.  Böylece, bu 

işlevlerin her biri için farklı Web 2.0 araçların 

kullanılmasına gerek kalınmaz.  

6. Sonuç  

Bilişim teknolojileri, hayatımızı her alanda 

etkilemektedir. Eğitim de bu alanlardan biridir. Özellikle 

FATİH projesiyle dijital yerli olan öğrenciler sınıf 

ortamında da teknolojiyle iç içelerdir. Facebook ve 

Twitter gibi Web 2.0 sosyal ağlar ise bütün bireylerin 

İnternette en çok zaman geçirdikleri web siteleri olarak 

tanımlanabilir. Bu sitelerin eğitimsel amaçlarla kullanımı 

için araştırmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. 

Öğretmenlerin ve ailelerin sosyal ağlar kullanımı 

hakkında tedirgin olmalarının nedeni ise öğrencilerin 

siber saldırılar gibi çeşitli bilişim suçlarına maruz kalma 

ihtimalidir. Sadece eğitim amaçlı insanların kullandığı 

Edmodo sosyal öğrenme ağı ise öğrencilere öğretmenleri 

gözetiminde güvenli bir ortam sağlar. Facebook’un 

arayüzüne oldukça benzeyen Edmodo hem içerik 

yönetim sistemi hem de profesyonel öğrenme ortamı 

olarak kabul edilir. Edmodo’da öğretmenler; sınıfları 

için grup oluşturur, öğrencilerine notlar yazar, ödevler 

verir, quizler oluşturur, uyarılarda bulunur, ders 

materyallerini kütüphanede tutar, sınıf takvimini 

düzenler ve multimedya uygulamalarını sınıflarına 

entegre ederler. Bunun yanında dünyanın farklı 

yerlerindeki öğretmenler, Edmodo’daki 12 farklı konu 

alanındaki toplulukların altında bir araya gelerek fikir ve 

bilgi alışverişi yaparlar. Edmodo sosyal öğrenme 

ortamını kullanan öğretmenlerin ve öğrencilerin fikirleri 

göz önüne alındığında kullanım kolaylığı, güvenli bir 

ortam olması, öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci ve 

öğretmen-öğretmen arasındaki etkileşimi güçlendirmesi 

ve ailelerin de bu öğrenme ortamını takip edebilmesi 

Edmodu’nun çok fazla okul tarafından kullanılmasını 

sağlamıştır.  

Bu araştırmayla, 21.yüzyılın öğretmenleri için eğitsel, 

güvenilir ve kullanımı kolay bir sosyal öğrenme ortamı 

olan Edmodo tanıtılmış ve literatür taramasıyla 

Edmodo’nun öğrenci ve öğretmen memnuniyetini 

sağlayan yönleri açığa vurulmuştur. Bundan sonraki 

araştırmalarda, genel amaca hizmet eden popüler sosyal 

ağların eğitimde kullanımına dair araştırmalar 

yapmaktansa sadece eğitim odaklı sosyal ağlar konu 

edilebilir. Ayrıca, Edmodo sadece profesyonel bir 

öğrenme ortamı olarak ele alınarak farklı coğrafi 

yerlerde bulunan öğretmenler arasındaki işbirliğin 

teknolojik ve pedagojik gelişim üzerine katkısı 

incelenebilir. Eğer bu işbirliği değişik ülkelerin 

öğretmenleriyle sağlanıyorsa kültürel ve teknolojik 

gelişmedeki farklılıklarının ders tasarımı ve yürütülmesi 

üzerindeki etkileri araştırılabilir.         
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Özet  

Bu çalışmada temel olarak paralel hesaplama konusu ele alınmıştır. Niçin paralel hesaplama kullanılması gerektiği, paralel 

hesaplamanın sağladığı avantajlar ve dezavantajlar açıklanmıştır. Paralel hesaplama eğitiminde kullanılabilecek 

programlardan Intel Parallel Studio ve bu programın kullanımına yer verilmiştir. Ayrıca paralel hesaplama kütüphaneleri 

ve uygulamaları konuları da incelenmiştir. Paralel Hesaplama eğitiminde Intel Parallel Studio kullanımı gerçeklenerek 

uygulamalar ile desteklenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Paralel Hesaplama, Matris Çarpımı, Intel Parallel Studio. 

 

Abstract  

In this study, parallel computing subject basically examined. Why we should use parallel computing, advantages and 

disadvantages of parallel computing are explained. Intel Parallel Studio, a program that can be used in parallel computing 

education is placed in this article. Also in this work, parallel computing libraries and applications are examined. Utilization 

of “Intel Parallel Studio” in Parallel Computing is implemented in this work and supported by applications. 

 

Keywords: Parallel Computing, Matrix Multiplication, Intel Parallel Studio. 

 

 

1. Giriş 

Gordon Moore’un (Intel’in [11] kurucularından) öne 

sürdüğü Moore Yasası’na göre, “mikroişlemcilerin 

içinde bulunan transistor sayılarının her iki yılda bir iki 

katına çıkmasıyla, işlemci hızlarının iki kat artacağı” 

varsayılmaktadır [1]. Ancak bu şekilde bir yaklaşım 

göstermektedir ki günümüz bilgisayarlarında, transistor 

sayıları fazlalaştıkça, bilgisayarlarda hız artışının 

yanında yüksek güç tüketimi ve ısı artışı da olmaktadır. 

Bu gibi durumları engellemek için yeni nesil bilgisayarın 

neredeyse tamamına yakını çok çekirdekli (iki veya daha 

fazla) olarak üretilmektedir. Bu sayede hız artışı 

sağlanırken oluşan yüksek ısı artışı da önlenmeye 

çalışılmaktadır. 

 

Çekirdek artışından sağlanan avantajların en 

önemlilerinden birisi bilgisayarın performansı üzerindeki 

etkisidir. Çekirdek sayısı arttıkça işlemlerin veya 

çalıştırılan uygulamaların farklı çekirdeklere atanarak 

icra edilmesiyle bilgisayarın hızında, ısı artışı da 

önlenerek önemli derecede iyileşme sağlanabilmektedir. 

Bu iyileşme ise çekirdeklerin etkili bir şekilde 

kullanılmasıyla elde edilen “performans artışı” olarak 

ifade edilebilir. Yeni çekirdeklerin eklenmesi ile 

performans artışının sağlanabilmesi temel sorun haline 

gelmiştir. Programlar, eğer sadece uygun metotları ve 

komutları içeriyorlarsa diğer çekirdeklerin 

kullanılmasını sağlatarak performansta artış 

sağlayabilmektedir. Uygun metotları yazmak için ise 

kullanılabilecek en etkili yöntemlerin başında, işlemleri 

veya hesaplamaları “paralel” olarak kodlamak 

gelmektedir. “Paralel” olarak kodlanmış bir programda 

eğer paralel komutlar doğru şekilde ve doğru yerlerde  

kullanılmışlarsa, program, işlemleri istenilen sayıda 

çekirdekte veya çekirdeklerin tümünde eş zamanlı olarak 

icra ederek (paralel hesaplama yaparak) sonucu, seri 

yapılan bir hesaplamaya göre daha hızlı bir şekilde elde 

edebilir. 

 

Bir algoritmanın paralelleştirilmesinin temel amacı, 

çoklu işlemci çekirdeklerinin avantajlarından en etkili ve 

doğru şekilde yararlanabilmektir [2]. Çok büyük veriler 

kullanan ve çok uzun hesaplama zamanı gerektiren 

uygulamalarda, hesaplama süresinin kısaltılması için en 

etkili yöntemlerin birisi, işlemleri çoklu çekirdeklere 

paralel olarak paylaştırmaktır [3]. Böylece hesaplama 

süresinin kısaltılması ve dolayısıyla performans artışı 

hedeflenmektedir. 

 

En yalın tanımı ile paralel hesaplamada, icra edilecek 

olan görev (program, uygulama, komut kümesi…) belirli 

kıstaslara göre parçalar halinde gruplara bölünür ve her 

grup ayrı bir görev parçası olarak işleme alınır. Her 

grupta senkronize olarak elde edilen sonuçlar, ortak bir 

havuzda (bilgisayar veya bellek birimi…) toplanarak 

hesaplama sonuçlandırılır. Buradaki amaç, yapılan 

görevin bölünerek, paralel olarak parça parça 

hesaplatılmasıyla, seri yapılan bir hesaplamaya göre 

sonuca daha kısa bir sürede ulaşabilmektir. 

 

Günümüzde hesaplamalar ve işlemler çok büyük ölçekli 

veriler üzerinden yürütüldüğü için paralel hesaplama ve 

programlama yaklaşımları bu veri hesaplamalarının 

gerçekleştirilmesinde son derece önemli bir rol 

oynamaktadır [18]. 
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Paralel hesaplama ile çoklu çekirdek kullanımının 

sağladığı avantajlar arasında; hesaplama süresinin 

kısaltılmasıyla hız artışının sağlanması, çok büyük 

verilerin kullanıldığı problemlerin çözülebilmesi, 

eşzamanlı çalışma gerçekleştirilebilmesi, ısı artışının 

önlenmesi ve daha düşük maliyetli kullanım ortamları 

sağlanması sayılabilir [4]. 

Paralel hesaplamanın kullanıldığı yoğun veri içeren 

uygulamalar; hava tahminleri, okyanus modellemeleri, 

uçak tasarımları, simülasyonlar, büyük ticari 

veritabanları şeklinde sıralanabilir [4]. Bunların yanında 

dijital şehir uygulamaları için de paralel hesaplama 

yöntemi kullanılmaktadır [5]. 

 

Bu çalışmada, Intel Parallel Studio 2008 [12] programı 

(Programın 30 günlük deneme sürümü kullanılmıştır) 

kullanılarak bir “matris çarpım işlemi” örneği 

oluşturuldu. 1000x1000’lik iki tane matris oluşturularak, 

seri ve paralel olarak işlem sürelerini görebilmek 

amacıyla bu matrisler rastgele (random) sayı 

generatörüyle doldurulup ayrı ayrı dosyalara yazdırıldı 

ve sonrasında bu matrisler, yazdırıldıkları bu 

dosyalardan tekrar okutularak çarpıldı ve sonuç başka 

bir dosyaya yazdırıldı. Böylelikle “Intel Parallel Studio 

2008” ortamında, seri ve paralel olarak çalıştırılan matris 

çarpım programının hesaplanma süreleri ölçülerek, seri 

ve paralel hesaplamanın performansa etkisi gözlemlendi. 

 

İkinci bölümde paralel hesaplama kavramının 

tanımlanması, kullanılabilecek kütüphane ve ortamlar ile 

hesaplamaların nasıl paralelleştirilebileceği açıklanmış, 

üçüncü bölümde paralel hesaplamanın artı ve eksi 

yönleri değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde paralel 

hesaplama programlarından Intel Parallel Studio 

tanıtılmış, beşinci bölümde bu program ile 

gerçekleştirilen bir matris örneği incelenmiştir. Altıncı 

bölümde sonuçlar değerlendirilmiştir.  

 

Bir sonraki bölümde hesaplamaların paralel yapıda nasıl 

gerçeklenebileceği genel olarak açıklanmıştır. 

 

2. Hesaplamanın Paralelleştirilmesi 

Hesaplanması istenen işlem veya problem, şekil 1’de 

gösterildiği gibi öncelikle hesaplama yapacak birim 

(bilgisayar veya CPU) sayısı kadar iş parçalarına ayrılır. 

Bu küçük iş parçaları farklı birimlere gönderilir. Yalnız, 

burada önemli olan nokta, bu iş parçalarının işlemlerini, 

gönderildiği birimlerde eş süre kısıtı içerisinde 

tamamlaması gerekliliğidir. Süre sonunda bulunan 

hesaplama sonuçları merkezdeki (veya ortak) bir birime 

ya da bilgisayara alınırlar. Böylece, iş parçalarının 

paralel olarak hesaplanması ve paralellik kullanılarak 

daha kısa sürede işlem sonucuna ulaşılması sağlanmış 

olacaktır.  

 

Paralel hesaplama kullanımı ile temelde; 

1. Hesaplama sonuçlarının, hesaplama süresinin 

kısaltılarak daha kısa sürede ve daha hızlı bir şekilde 

elde edilmesinin sağlanması,  

2. Bilgisayarın, işlemci ve bellek gibi parçalarının en 

verimli şekilde kullanılarak, performansın arttırılması, 

bu şekilde de bilgisayarın hızında artış sağlanması, gibi 

durumların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir [7]. 

 
Şekil 1. Dört eş parçaya ayrılmış bir işin ayrı 

bilgisayarlarda (işlemci) eş zamanlı olarak çalıştırılması 

[8]. 

 

İşlemlerin paralel olarak hesaplanabilmesi amacıyla 

çeşitli kütüphanelerden yararlanılabilir. Bunların başında 

MPI (Message Passing Interface) Kütüphanesi [14] 

kullanılabilir [1] [3]. MPI [14] dışında Cilk [10], 

OpenMP [16] ve Co-Array Fortran [9] gibi 

kütüphanelerden de faydalanılabilir [7]. Bunların 

yanında LAM [14] ve MPICH [15] [1] uygulamaları da 

kullanılabilir [3] [7] [6]. 

Bir sonraki bölümde paralel hesaplamadaki avantaj ve 

dezavantajlardan bahsedilmiştir. 

 

3. Paralel Hesaplamanın Artı ve Eksileri 

Paralel hesaplamanın öncelikli hedefi işlemlerin kolay 

ve hızlı bir şekilde tamamlanmasıdır. Bu da temel işin, 

farklı iş bölümlerine ayrılması ve sonuçların aynı sürede 

hesaplanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Böylece, tüm 

işlemlerin tek bir makinede hesaplatılması yerine birden 

fazla makinede iş bölümü uygulandığı için işlemler daha 

kısa sürede tamamlanır ve zaman avantajı sağlanır [6] 

[8]. 

 

Paralel hesaplama hız ve süre konusunda oldukça 

avantajlı olduğu halde, işlemin küçük iş parçalarına 

bölünmesi ile bir takım sıkıntılar oluşabilir. Bu 

sıkıntıların başında, iş parçalarının bir veya birkaçının 

doğru şekilde sonuçlandırılamadığı veya doğru sonucun 

verilen sürede hesaplanamadığı durumlar örnek olarak 

verilebilir. Böyle bir durumda, diğer tüm hesaplamalar 

tam olarak sonuçlandırılsa bile hesaplaması 

tamamlanmayan iş parçası veya parçaları yüzünden tüm 

işlem yarım kalacak ve böylece ya sonuç doğru olarak 

elde edilemeyecek ya da sonuç hiç elde edilemeyecektir 

[7].  

 

Bir sonraki bölümde Intel Parallel Studio 2008 [12] ve 

Intel Parallel Studio 2008’in [12] kullanıldığı bir matris 

çarpım hesaplama uygulaması ele alınmıştır. 

 

4. Intel Parallel Studio ile Paralel Hesaplama 

Paralel hesaplama uygulamalarında temel amaç, 

yapılması planlanan iş veya görevin, küçük görev 

parçalarına ayrılıp, farklı bilgisayar veya işlemcilere 

paylaştırılarak ve görev parçalarını alan her bir birimin 
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mutlaka aynı süre içerisinde işlemi bitirmesi koşuluyla, 

hesaplamaların yapılması ve elde edilen sonuçların tek 

bir yerde toplanmasıdır. Bu sayede işlemlerin veya 

problemlerin çözümü daha hızlı bir şekilde 

sonuçlandırılır. 

 

Hesaplamaları paralel olarak gerçeklemek için 

kullanılabilecek ortamlar arasında, çok çekirdekli-

multicore Intel işlemcilerde [2] [3] [11] (paralellik 

sağlayabilmek için) “Intel Parallel Studio 2008” [12], 

“Microsoft Visual Studio 2008” [17] ortamıyla bir arada 

kullanılarak paralelleme işleminin gerçekleştirilmesini 

sağlar. 

 

Paralel hesaplama işlemleri için Intel Parallel Studio 

2008’de [12] üç temel aşama kullanılabilir [12].  

 

Bu aşamalar; 

1.   Analiz & Tasarım (Analysis & Design) 

2. Kodlama & Hata Bulma (Coding & Debugging) 

3.  Doğrulama & Ayarlama (Verification & Tuning) 

olarak sıralanabilir. 

 

Intel Parallel Studio 2008’de [12] bu üç temel aşamayı 

gerçekleştirmek için Intel Parallel Studio [12] ortamında 

bulunan “Intel Parallel Composer” [12], “Intel Parallel 

Inspector” [12] ve “Intel Parallel Amplifier” [12] 

uygulamaları kullanılabilir [12]. 

 

4.1 Composer 

Paralel hesaplama uygulamalarında paralelliği sağlayan 

“kodların” yazıldığı, derlendiği ve çalıştırıldığı 

uygulamadır. Paralel kodlar Composer’daki derleyici ve 

kütüphaneler ile tasarlanır ve yazılır. Intel C++ Compiler 

ile uygulamaların oluşturulmasına olanak verir [12]. 

 

4.2 Inspector 

Paralel kodların “bellek (memory)” ve “thread 

hatalarının” ve eksikliklerinin tespit edildiği 

uygulamadır. Bu şekilde daha güvenilir kodlar yazılması 

sağlanır. Kodlamalarda oluşabilecek hatalar önceden 

tespit edilerek, kodlar daha güvenli hale getirilir. Ayrıca, 

kodlardaki datarace veya deadlock gibi olasılıklar da 

belirlenebilir. Bellek hataları açısından bakıldığında, 

kodların oluşturabileceği bellek yetersizlikleri gibi 

olasılıklar da açığa çıkarılabilir. Inspector ile 

yapılabilecek analizlerin zaman bazındaki kontrol 

dereceleri, “analiz yapılandırma” kısmından arttırılıp 

azaltılarak ayarlanabilir [12]. 

 

4.3 Amplifier 

Kodlardaki işlem sürelerinin, yazılan kodların 

“performans sonuçlarının” gözlemlenebildiği ve 

performanslarının incelenebildiği uygulamadır. 

Öngörülmeyen durumların yol açabileceği performans 

kayıplarının tespit edilmesinde de bu uygulamadan 

yararlanılabilmektedir. Yazılan kodlara ait 

uygulamaların CPU’da en çok zaman harcadığı 

kısımların tespit edilmesi sağlanır. Seri veya paralel 

kodlarla yazılan programda oluşabilecek darboğazların 

(bottleneck)  belirlenmesi ile hız artışının sağlanması 

amaçlanır [12]. 

 

4.4 Advisor 

Intel Parallel Studio 2011’de [12] bulunan bir 

uygulamadır. Bu uygulama ile temel olarak, paralel 

uygulamaların daha hızlı ve hatalardan arındırılarak daha 

güvenli bir şekilde tasarlanması amaçlanır. Parallel 

Advisor’da bulunan “Advisor workflow” özelliği ile 

uygulamalara “adım adım paralellik” eklenmesi sağlanır. 

Seri kodlara farklı yollardan paralellik eklenmesini 

sağlayan bir yöntemdir [12]. 

 

Intel Parallel Studio'nun 2013 versiyonuna, 2008 ve 

2011 versiyonlarının bazı bileşenlerinin geliştirilmesi ile 

yeni eklentiler yapılmıştır. Bunların başında, OpenMP 

4.0'ın [16] belirli temel özelliklerinin desteklenmesi, 

Intel Composer [12] uygulaması ile çalıştırılabilen Intel 

Math Kernel Library'nin (Intel MKL) [13] geliştirilmesi 

ve Intel Advisor'ın kullanımının yenilenmiş eğitim ve 

yardım penceresi ile daha kolaylaştırılması sayılabilir 

[13]. 

 

Sonraki bölümde Intel Parallel Studio 2008 [12] 

programının kullanıldığı bir uygulamaya yer verilmiştir. 

 

5. Paralel Uygulama 

Visual Studio 2008 [17] programıyla bütünleşik olarak 

Intel Parallel Studio 2008 [12] programı (Programın 30 

günlük deneme sürümü kullanılmıştır.) çalıştırılarak, bir 

“matris çarpım işlemi” örneği oluşturuldu. Kodladığımız 

bu programda, işlem sürelerini görebilmek amacıyla, 

1000x1000’lik iki tane matris oluşturularak, bu matrisler 

rastgele (random) sayı generatörüyle doldurulup ayrı 

ayrı dosyalara yazdırıldı. Sonra bu matrisler, 

yazdırıldıkları bu dosyalardan tekrar okutularak çarpıldı 

ve sonuç başka bir dosyaya yazdırıldı. 

 

Uygulamamızdaki temel amaç, bu matrislerin okunup 

çarpılma işlemleri ve tüm diğer işlemler için “CPU’nun 

kullanımını” ve bu işlemlerde “ne kadar süre 

harcandığını” hesaplayıp, bu sürelerde hangi 

fonksiyonların ya da metodların CPU’yu en fazla meşgul 

ettiğini görmektir. Böylece, programın icrasında en fazla 

süre harcanan kısım(lar) tespit edilerek bu noktada 

paralellik sağlanabilir. Programımızda paralellik 

sağlamak için Intel Parallel Studio 2008 [12] ortamı 

kullanılmıştır. 

 

Programa paralel komutlar eklenmeden önce nereye 

paralellik uygulanacağına karar verebilmek için 

programdaki metod ve fonksiyonların icra sürelerine 

bakıldı. Bunun için iki yöntem kullanıldı: 

 

i. Birinci yöntemde, öncelikle hangi kısımda en çok 

zaman harcandığını görebilmek için yazdığımız şekilde 

hiçbir değişiklik yapılmadan, matris çarpım programı 

normal şekilde, seri olarak (paralel kodlar eklenmeden) 

Microsoft Visual Studio 2008 [17] ortamında derlendi.  

Programa eklediğimiz süre ölçüm kodları ile kullanılan 

fonksiyonların işlem süreleri gözlemlendi. Elde edilen 

sonuçlara göre en çok zamanın, matris çarpımı işleminde 

harcandığı görüldü. Yaklaşık olarak 6844 ms. 
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Şekil 2. Matris hesaplama programı seri olarak 

çalıştırıldığında, işlem sürelerini gösteren ekran 

görüntüsü. 

 

Şekil 2’deki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi 

programda en çok zaman “çarpma işleminde” 

harcanmıştır. 

 

ii. İkinci yöntem olarak ise kodlarımızda bulunan metod 

veya fonksiyonlarda harcanan sürelere, programımıza 

süre ölçme kodları eklemeksizin Intel Parallel 

Studio’nun [12] “Intel Parallel Amplifier” [12] 

uygulamasıyla erişebiliriz. Bunun için program 

kodlarımızı Intel Parallel Amplifier [12] ile derlersek 

şekil 3’te olduğu gibi CPU’yu en yoğun kullanarak en 

çok meşgul eden kod parçasının, çarpım işleminin 

gerçeklendiği fonksiyon olan “matris çarpım 

fonksiyonu” olduğu görülebilir. Yaklaşık olarak 6500 

ms. 

 

 
Şekil 3. Intel Parallel Amplifier ile hesaplanan icra 

süreleri. 

 

Birinci ve ikinci yöntemlerden elde ettiğimiz 

sonuçlardan görüldüğü üzere, kodlarımızda CPU’yu en 

çok kullanan kısım, matris çarpımının gerçekleştirildiği 

kod satırlarıdır. Kodladığımız programımızdaki 

işlemlerin daha hızlı gerçeklenmesi için bu fonksiyonun 

olduğu kısma paralel kodları ekleyerek paralellik 

uygulamalıyız. Bu nedenle paralelliği sağlayacak 

komutlar, matris çarpımını sağlayan döngülerden oluşan 

kod satırlarına eklendi.  

 

Eklenen paralel komutlar ile paralellik sağlanarak, 

programdaki matris çarpım fonksiyonunun icra süresinin 

azaltılması amaçlanmıştır. Paralellik uygulanacak 

fonksiyon ise seri programımıza eklemiş olduğumuz 

süre ölçüm komutlarıyla ve Intel Parallel Amplifier [12] 

ile tespit edildi. Programımıza, paralelliği sağlayacak 

komutlar eklendikten sonra, derleme işlemi için “Intel 

Parallel Composer” [12] uygulaması kullanıldı. Matris 

çarpım fonksiyonumuzun icra süresi, paralelliği sağlayan 

komut eklendikten sonra 2266 ms.’ye düşmüş ve 

yaklaşık olarak fonksiyonun icra süresinde 4500 ms.’lik 

bir azalma gözlemlenmiştir. Şekil 4’te verilen ekran 

görüntüsünde matris çarpım fonksiyonunun icra 

süresinin paralellik sağlandıktan sonra azaldığı 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 4. Matris hesaplama programı paralel olarak 

çalıştırıldığında, işlem sürelerini gösteren ekran 

görüntüsü. 

 

Bu sayede, Intel Parallel Studio [12] ortamı kullanılarak, 

“Intel işlemcili” [11] çift çekirdekli (2-core) bir 

bilgisayarda matris çarpım fonksiyonunun icrası iki 

çekirdeğe paylaştırılarak, paralellik sağlanmıştır.  

 

Yazılan programa ait thread hataları veya bellek 

(memory) eksiklikleri ise “Intel Parallel Inspector” [12] 

uygulamasıyla gözlemlenebilir. Uygulama 

çalıştırıldığında karşımıza gelen ekrandan,  Analysis 

Type [12] kısmından seçilebilecek Memory Errors [12] 

veya Threading Errors [12] adımlarından, kodda 

oluşabilecek hata veya eksikliklerin tespiti ve analizi 

şekil 5 ve şekil 6’daki gibi yapılabilir [12]. 

 

 
Şekil 5. Intel Parallel Inspector uygulaması, thread 

hataları analiz sonucu. 

 

Intel Parallel Inspector [12] uygulamasının 

çalıştırılmasıyla elde ettiğimiz sonuçlardan, main() 

fonksiyonundan çağırılan matris çarpım fonksiyonunda 

oluşabilecek olası bir thread hatası belirtilmiştir. 

 

 
Şekil 6. Intel Parallel Inspector, thread hataları analiz 

sonuçları detaylı gösterimi. 

 

Intel Parallel Studio 2008’deki Composer, Inspector ve 

Amplifier uygulamalarının dışında Intel Parallel Studio 

2011’e  [12] eklenen “Intel Parallel Advisor” [12] 

uygulamasıyla ise seri kodlarda, nereye, nasıl ve hangi 

şekillerde paralellik uygulanması gerektiği 

değerlendirilerek, paralel hesaplama gerçeklenmesi 

sağlanabilir. Advisor [12] ile yazılan programa paralellik 

eklenmesi adım adım gerçeklenerek, kodların hangi 

kısmında paralellik kullanılabileceği konusunda 

programcıya yardımcı olunur. 

 



İnet-Tr’13,  XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı  

9-11 Aralık 2013, İstanbul Üniversitesi 
  

 

83 

Advisor ile matris hesaplama programımızın paralel 

kodlar eklenmemiş olan seri kısmı çalıştırıldı. Öncelikle, 

Advisor uygulamasının Survey Analysis [12] kısmından 

programın icra süreleri incelendi. Bu sonuçlara göre en 

çok zaman harcanan fonksiyonun şekil 7’de görüldüğü 

gibi main() fonksiyonundan çağrılan matris çarpım 

fonksiyonu olduğu görüldü. 

 

 
Şekil 7. Intel Parallel Advisor, Survey Analysis 

uygulaması sonuçlarının gösterimi. 

 

En çok zaman harcanan kısım olarak matris çarpım 

fonksiyonu belirlendikten sonra, matris hesaplama 

programına paralellik uygulamak için en uygun kod 

parçasının, bu fonksiyondaki çarpımı sağlayan satırlar 

olacağı varsayıldı. Bu satırların paralelliğe uygun olup 

olmadığını denetlemek için Suitability Analysis [12] ile 

çarpım işleminin yapıldığı komutlarda, paralellik 

sağlandığı zaman performansın nasıl etkileneceği 

incelendi. Son aşama olarak, Correctness Analysis [12] 

ile bu eklediğimiz kodlarda oluşabilecek veri paylaşım 

hataları gibi hataların tespiti yapıldı. 

 

6. Sonuçlar 

Bu çalışmada paralel hesaplama konusu ve Microsoft 

Visual Studio 2008 ile birlikte kullanılan Intel Parallel 

Studio 2008 uygulaması ele alındı. Paralel hesaplamada 

temel amaç, küçük iş parçalarına ayrılan problem 

çözümlerinin aynı zaman aralıklarında hesaplanması 

kaydıyla, bulunan sonuçların tek bir birimde (merkez 

bilgisayar…) birleştirilerek, işlemlerin daha kısa sürede, 

daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesinin 

sağlanmasıdır. Paralel hesaplama işlemleri, MPI gibi 

çeşitli kütüphanelerle veya Intel Parallel Studio gibi 

programlama ortamı uygulamaları ile gerçekleştirilebilir. 

 

Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü öğrencilerine, Paralel Hesaplama dersinde, Intel 

Parallel Studio 2008 programı kullanılarak bu 

uygulamalar yapıldı. Bu makalede verilen aşamalar ve 

Intel Parallel Studio uygulamaları kullanılarak, 

öğrencilerin paralel kodlar geliştirmeleri, ekran 

görüntüleri alarak bu konuda bilgi edinmeleri ve paralel 

hesaplama gerçekleştirebilmeleri sağlandı.  
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İlköğretimde Öğretmenlerin Teknolojiye Yönlendirmedeki Bakış Açıları 
Elif YETİŞEN

1
, Çağla DOĞRU

2
, Keriman KERİMOĞLU

1 

1
Özel Bursa Kültür Okulları Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bursa 

2
Özel Bursa Kültür Okulları Sınıf Öğretmeni Bursa 

 

Özet  

Öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumlarının branş, kıdem, mezun oldukları yükseköğretim kurumu ve kişisel 

bilgisayara sahip olup olmama durumuna göre öğrencilerini yönlendirme durumlarının ve öğrencilerin bakış açılarının 

değişip değişmediğini tespit etmektir. 

 

 

Giriş 

Çağdaşlığın genel simgesi teknolojidir. Bireyler ve 

toplumlar, ihtiyaçlarını teknoloji aracılığıyla daha kolay 

karşılamaktadırlar. Teknolojik gelişmelerini tamamlamış 

ve çağa uyum sağlamış toplumların yaşam ve kültür 

düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmektedir. Birçok 

yenilik gibi teknolojik yeniliklerin de öncelikle eğitim 

kurumlarına taşınarak aydın gençlerin yetişmesine ışık 

tutması sağlanmaya çalışılıyor. 

 

Eğitim kurumlarına; bilgisayar kullanımı, bilgisayar 

destekli eğitim, Web tabanlı eğitim, bilgisayar okur - 

yazarlık kavramları girmiş ve ortam olarak da 

kullanılması istenmiştir. Eğitim sürecinde hem nesne 

hem özne olan öğretmen ve öğrencilerden üretkenlik ile 

birlikte etkinliğin de artması beklenmektedir.  

 

Bilişim teknolojileri alanında öğrencilerin doğru 

yönlendirilmesi gerektiği Sınıf öğretmeninin bakış 

açısıyla beraber öğrencilerin birçoğunun aynı olduğu 

gözlemlenmiştir. Öğretmenler öğrencilerin bilişim 

teknolojilerini nasıl ve ne amaçla kullanması gerektiği 

ile ilgili doğru yönlendirilmelidir. Teknolojiyi ve 

bilgisayarı doğru kullanmaya yönlendiren öğretmenlerin 

teknoloji kullanımını benimseyen, teknoloji 

kullanımından korkmayan, bilgiyi paylaşmaktan 

mutluluk duyan, çevresiyle rahat iletişim kurabilen, 

bilimsel ve mantıklı düşünebilen,kendisine özgüveni 

olan, araştırmacı ve ahlaki yapıya sahip, yenilikleri 

yakından takip eden, öğrenme ve eğitimi benimseyen, 

zamanı verimli olarak kullanabilen, bulunduğu ortam ve 

zamana göre risk alabilen, sorgulayıcı, yaratıcılık 

özellikleri gelişen ve bulunduğu çevre içerisinde ilgi 

uyandırma heyecanı ve becerisi taşıyan özelliklere sahip 

öğrenciler ile karşı karşıya kalmışlardır. 

 

Yıllardır içerisinde bulunduğumuz ezberci ve öğretmen 

merkezli eğitim sisteminin değiştirilmesi için, teknoloji 

gelişiminin yakından takip edilerek kullanımına 

geçilmesindeki yarar tartışılamaz. Hedef; düşünen, 

yaratıcı özellikleri olan,  olaylara yorum getiren, kendi 

özelliklerini sergileyebilen bir nesil yetiştirmek ise; 

bireylere kalıcı eğitim verilerek onların kendi 

özgüvenlerini kazanmalarını sağlayacak etkinlikler 

hazırlamak ezber sisteminden uzaklaşmaktır. 

 

İnsanların kendi kendilerine öğrenmeyi nasıl ve hangi 

teknolojilerin ışığında sağlıklı bir şekilde 

gerçekleştirebilecekleri, bilişim teknolojilerinin 

kullanımıyla zamandan sağlanacak tasarruf ve verilen 

eğitimin kaliteliliğinin boyutlarının ne olabileceği, 

teknolojiye dayalı bu süreç içerisinde eğitimcilerin 

rolleri, görevleri, öğrencileri teknolojiye yönlendirme 

şekilleri incelenmiştir.  

 

Belirleyeceği hedeflere ulaşmada öğrencilerin 

kazanacağı becerileri ve kişisel özellikleri üzerinde de 

eğitimcilerin oldukça önemli katkıları olacaktır. 

Eğitimcilerin öğrencilere verilen yönergelerle etkin 

yapılan bir teknoloji destekli eğitim sonucunda 

öğrenciler de teknolojiyi oyun olarak görmekten 

uzaklaşmakta araştırmacı, zamanı doğru kullanabilen, 

teknolojiyi benimseyen vb. şekilde sıralanabilir. 

 

Öğretmenlerin öncelikli olarak teknoloji 

kullanabilmelerinde ve daha sonra da üretim alanlarında 

yetiştirilmelerinde yarar vardır.  Yapılacak çalışmalar 

sonucunda başarılı sonuca ulaşmak için, öğretmenlerde 

olması arzu edilen bazı özelliklerin bulunması 

verimliliği artırabilir. Şöyle ki; 

 

- Öğretmenin özverili çalışarak kendini eğitime adaması 

ve mesleğini sevmesi 

- Mesleğinde, alanında uzman olması 

- Teknolojik gelişimleri yakından takip etmesi 

- Sahip olduğu teknolojiyi doğru kullanabilmesi 

 

İleri Çalışmalar ve Öneriler 

Teknolojinin kendi işlerini kolaylaştırıcı bir yapıya sahip 

olduğuna inanan ve etrafındaki tüm bireylere inandıran 

öğretmenler başarıya ulaşmış sayılırlar. Genç 

öğretmenler yaşlı öğretmenlere göre daha olumlu 

tutumlara sahiptir ve öğrencilerini bilirlik düzeylerine 

göre yönlendirmelidirler. Bilgisayar deneyimine sahip 

öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumları, bilgisayar 

deneyimine sahip olmayanların tutumlarından daha 

olumludur. 

 

  



 

 

 

 

86 

  



İnet-Tr’13,  XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı  

9-11 Aralık 2013, İstanbul Üniversitesi 
  

 

87 

Dijital Kütüphane 
Elif YETİŞEN, Keriman KERİMOĞLU  

Özel Bursa Kültür Okulları Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bursa 

 

Özet  

Kütüphane denildiğinde hemen hemen hepimizin aklına dört duvar, masalar, raflar ve kitaplardan oluşan, belirli saatler 

arasında açık olan, sınırlı bir zaman içerisinde kaynaklarını evimize getirebildiğimiz bir alan gelir. Dijital kütüphane daha 

çok yeni diyebileceğimiz ve hepimizin ezberini bozabilecek, aklımızdaki kalıptan çok farklı bir kavram. Kaynağa erişimde 

zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldıran, onların yerine bir elektronik alet koyan ve kullanıcıyla kitabı baş başa 

bırakan bir kütüphane türüdür. Öğrencilerimiz okumayı en çok sevdikleri ilkokul 4.sınıf düzeyinde 10 Türkçe, 4 İngilizce, 

Anaokulu düzeyinde 10 kitabı toplam 24 kitap seslendirerek görsel olarak kitapları tarayıp dijital magazin programı ile 

internet ortamına aktardılar. 

 

Okuma göz zihin koordinasyonu sonucu gözler sayesinde görülen kelimelerin zihin tarafından anlamlandırılmasıyla ortaya 

çıkan bir süreçtir. Bu süreç çok kapsamlı bir program gibidir.  Programı oluşturan unsurlardan birinin olmaması programı 

sekteye uğratabilir. Biz de bu düşünceden yola çıkarak “ Dijital Kütüphane” projesini başlattık. Bu projeyle dijital çağın 

gereği haline gelen bilgisayarları daha yararlı bir etkinlik için kullanmak, çocuklarımıza her zaman ve her durumda kitap 

okunabileceğini göstermek ve okuma etkinliğini oluşturan unsurların birinin eksik olması durumunda hiçbir engelin bizi 

durduramayacağını ortaya koymak istedik. Görme engelli çocukların ise işitme duyusunu kullanarak, işitme  engelli 

çocukların da görme duyusunu kullanarak diledikleri kitabı rahatlıkla okumalarını amaçladık. 

 

Anahtar Sözcükler: Kütüphane, kitap,seslendirme, dijital, e-hikaye,öğrenci,anaokulu, ilkokul, İngilizce kitaplar, e-kitap 

 

 

Giriş 

Çalışmanın amacı:  

Kütüphane denildiğinde hemen hemen hepimizin aklına 

dört duvar, masalar, raflar ve kitaplardan oluşan, belirli 

saatler arasında açık olan, sınırlı bir zaman içerisinde 

kaynaklarını evimize getirebildiğimiz bir alan gelir. 

Dijital kütüphane daha çok yeni diyebileceğimiz ve 

hepimizin ezberini bozabilecek, aklımızdaki kalıptan çok 

farklı bir kavram. Kaynağa erişimde zaman ve mekan 

sınırlamasını ortadan kaldıran, onların yerine bir 

elektronik alet koyan ve kullanıcıyla kitabı baş başa 

bırakan bir kütüphane türüdür. Öğrencilerimiz okumayı 

en çok sevdikleri ilkokul 4.sınıf düzeyinde 10 Türkçe, 4 

İngilizce, Anaokulu düzeyinde 10 kitabı toplam 24 kitap 

seslendirerek görsel olarak kitapları tarayıp dijital 

magazin programı ile internet ortamına aktardılar. 

 

Okuma göz zihin koordinasyonu sonucu gözler 

sayesinde görülen kelimelerin zihin tarafından 

anlamlandırılmasıyla ortaya çıkan bir süreçtir. Bu süreç 

çok kapsamlı bir program gibidir.  Programı oluşturan 

unsurlardan birinin olmaması programı sekteye 

uğratabilir. Biz de bu düşünceden yola çıkarak “ Dijital 

Kütüphane” projesini başlattık. Bu projeyle dijital çağın 

gereği haline gelen bilgisayarları daha yararlı bir etkinlik 

için kullanmak, çocuklarımıza her zaman ve her 

durumda kitap okunabileceğini göstermek ve okuma 

etkinliğini oluşturan unsurların birinin eksik olması 

durumunda hiçbir engelin bizi durduramayacağını ortaya 

koymak istedik. Görme engelli çocukların ise işitme 

duyusunu kullanarak, işitme  engelli çocukların da 

görme duyusunu kullanarak diledikleri kitabı rahatlıkla 

okumalarını amaçladık. 

 

  

 

 

 
 

Çalışmanın eğitim sistemine/öğrenme sürecine 

katkısı: 

Zaman Yönetimi, sosyalleşme, beyin fırtınası, görsel 

zekânın desteklenmesi, teknolojiden doğru şekilde 

yararlanma, kitap okuma kültürü oluşturma, ürün ortaya 

koyma ve sunma olarak gözlemlenmiştir. 

 

Çalışmanın hedef kitlesi ve hedef kitlenin genel 

özellikleri  

Grubumuz 10-11 yaş (4. ve 5.sınıf) aralığında olup 

toplam 60 öğrenciden gönüllülük esası ile oluşmaktadır. 

Öğrencilerimiz bu projeyi hayata geçirmemizi sağlayan 

fiziksel, zihinsel ve görsel donanımlara sahiptir. 

Öğrencilerimiz kitapları seslendirmiş ve dijital magazin 

programları kullanarak kütüphanemizi oluşturmuş 

olurlar.  

 

 

 

 

Çalışmanın yöntemi  
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Sınıf öğretmenlerimizin de katkısı ile belirlenen hikaye 

kitapları arasından öğrencilerimiz istekleri 

doğrultusunda e-hikaye haline getirecekleri öyküleri 

belirledi.   

 

Gönüllük esasına dayanarak oluşturulan 4-5.sınıf 

düzeyinde 60 öğrenci ile 4 İngilizce 10 Anaokulu 10 

İlkokul düzeyinde toplam 24 kitap seslendirip dijital 

magazine programı kullanılarak elektronik ortama 

geçirdiler. 

 

Çalışma sonunda öğrencilerin oluşturdukları e-hikayeleri 

okulumuz web sitesinde 

http://www.kulturokullari.net/index_alt.php?main=wide

&content=digital_kutuphane&m=0 arkadaşları ile 

paylaşarak arkadaşlarının beğenilerine sundular. 

 

Okudukları hikaye, hikaye kitapları arasından en sevdiği 

hikayeyi seçen öğrenciler bilişim teknolojileri dersinde 

dijital magazine programlarını kullanarak teknolojiyi 

hayal dünyaları ile birleştirip kendi e-hikayelerini 

oluşturdular. Çalışmalarını elektronik ortamda diğer 

arkadaşları ile paylaşarak seçtikleri hikâyenin ve ortaya 

koydukları ürünün arkadaşları üzerindeki etkisini 

gözlemlediler. 

 

 

Bulgular - Sonuçlar: 

Öğrencilerin kitap okumaya daha istekli olduğu 

bilgisayarı ve interneti oyun oynama dışında daha farklı 

ve olumlu şekilde kullanabileceği üzerine fikirlerinin 

oluştuğu gözlemlendi. Öğrenciler ikinci bir e-hikaye 

oluşturma isteğinde bulundu. 

 

Yorum ve Değerlendirme:  

Bu proje internet yolu ile seslendirdikleri hikaye 

kitaplarını öğrencilerin daha da sevmesine hikayeyi 

özümsemesine daha istekli almasına ve kişilik gelişimini 

olumlu yönde desteklemesine, kitabın içeriğini 

özümsemesine katkı sağladı. Genel olarak da öğrencinin 

teknolojiden de faydalanarak kitap okumayı daha çok 

sevmesini sağladı. Zamanını her geçen gün daha fazla 

bilgisayar başında geçiren günümüz öğrencilerinin 

bilgisayarı daha farklı amaç doğrultusunda 

kullanabileceklerini yaşayarak ve sorumluluk alarak ve 

işin içine hayal dünyasını da katarak öğrenmiş oldular. 
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Özet  

Teknolojik yenilikler ve ekonomik büyüme açısından endüstri devrimiyle eşit olarak görülen bulut bilişim hızla yayılırken 

gizlilik, veri güvenliği, gözetim, telif hakları, çevre kirliliği ve yüksek enerji tüketimi gibi sorunlara neden olmaktadır. 

Alana egemen olmak için yarışan az sayıdaki aktörün oluşturduğu standartlar ve iş modelleri uygulanırken bulut bilişimin 

nasıl gelişeceği konusunda hükümetlerin tavrı önemli olmaktadır. Bulut bilişim yerleşik kurum ve düzenlemelere karşı 

olurken, bir taraftan “yaratıcı yıkım” özelliği gösterdiği, diğer taraftan da “kara bulut” olduğu tartışılmaktadır. Dolayısıyla, 

bu çalışmanın amacı küresel olarak yayılan ve pek çok aktörü içeren bulut bilişimi bütüncül ve ahlaki değerleri de içeren 

ekonomi politik yaklaşımla ele alarak tartışmalara katkıda bulunmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bulut bilişim, BİT, ekonomi politik. 

 

Abstract 

As cloud computing which is seen equal to industrial revolution in terms of technologic innovations and economic growth 

is quickly spreading, it causes problems such as privacy, data security, surveillance, copyrights, environmental pollution 

and high energy consumption.  Formed by a handful actors vying to become dominant in the field while applying the 

standards and business models, the attitude of goverments is significant for how cloud computing will evolve. As cloud 

computing is against traditional regulations and institutions, it is discussed on the one hand, to display the “creative 

destruction” features, on the other hand it is perceived as the “black cloud”. Thence, the aim of this study is to analyze the 

cloud computing which is globally spreading and consists of many different actors using the political economy approach 

including holistic and moral values and to contributeto  the discussions. 

 

Keywords: Cloud computing, ITC, political economy 

 

 

1. Giriş: 

Son yıllarda, bulut bilişimden gittikçe daha çok söz 

edilmektedir. Gelişmiş ülkelerin yanı sıra, bulut 

teknolojisinin aynı bilgi iletişim teknolojisi (BİT) 

altyapısına erişim izni vermesi dolayısıyla, gelişmekte 

olan ülkeler için de cazibe kaynağı olmakta ve Batı’yı 

yakalama olanağı verdiği düşünülmektedir [1]. Altyapı 

maliyetlerini azaltması ve bilişim için ayrıca kaynak 

ayrılmaması bulut teknolojisinin önde gelen yararları 

arasında gösterilmektedir. Bulut teknolojisi hükümetleri, 

şirketleri ve kullanıcıları enformasyonun depolanması, 

işlenmesi ve bilişim gücünün kullanılması konusunda 

dönüştürmektedir. Bir yenilik motoru ve bir girişimcilik 

platformu olarak bulut bilişimin, şirket verimliliğini 

artırdığı, dolayısıyla da Schumpeter’in “yaratıcı yıkım” 

özellikleri gösterdiği söylenmektedir[2]. Ayrıca, 

demokratikleştirmeye de katkısı olduğu düşünülmektedir 

[2]. 

 

Ancak, gizlilik, erişim ve telif hakkı gibi internetin 

neredeyse onbeş yıldır karşılaştığı sorunlar bulut bilişim 

için de geçerli olmakta ve bu sorunlarla başa çıkmak, 

bulut bilişim açısından daha zor ve daha önemli 

görünmektedir [3]. Ulusal devletler ve uluslararası 

aktörler var olan düzenlemelerdeki değişikliklerin yanı 

sıra  yeni düzenlemelerin oluşturulması konusunda 

çatışmalar, baskılar ve beklenmedik taleplerle 

karşılaşırken [4], bulut bilişim, şirketler, endüstriler, 

ekonomiler ve politikalar açısından yeni bir mücadele 

alanı olmaktadır [5]. BİT’deki rekabetin doğası 

değişmekte, Windows artık mutlak güç olmaktan 

çıkmakta, ancak onun yerini oligopolcü bir yapı 

almaktadır ki bu da hükümetin haksız rekabeti önleyecek 

biçimde dikkatli gözetimini gerekmektedir. Tüm bu 

gelişmeler sonucunda, bulut bilişimin bütüncül bir 

açıdan incelenmesini sağlayacak ekonomi politik 

yaklaşımla ele alınması uygun olacaktır. Bu çalışma da, 

bulut bilişimle ortaya çıkan değişimi anlamakta, 

metalaştırma ve uzamsallaştırma gibi Mosco’nun  [6] 

belirttiği giriş  noktaları üzerinde yoğunlaşan eleştirel bir 

ekonomi politik yaklaşımla çözümleme yapmayı 

amaçlamaktadır. 

 

2. Bulut Bilişim Ve Özellikleri 

Doğrudan internet ve iş teknolojisindeki gelişmelere 

bağlı olarak ortaya çıkan bulut teknolojisi, kullanıcılara 

istedikleri yer ve zamanda tüketmek istedikleri 

miktardaki bilişim hizmetlerini göndermekte ve 

kullandıkları kaynak ölçüsünde fiyatlandırmaktadır. 

Vaquero ve arkadaşları [7] bulut teknolojisini kolaylıkla 

kullanılabilen ve erişilebilen büyük bir sanal kaynak 

havuzu olarak nitelendirmektedirler. Çoğu kişi farkında 

olmasa da bulut bilişim hizmetlerinden 

yararlanmaktadır. Örneğin kişisel e-posta hesaplarından 

gönderilen, alınan ve saklanan e-postalar için  çok 

uzaktaki servis sağlayıcıların yazılım ve donanımları 

kullanılmaktadır. Yine kişisel bilgilerin, fotoğrafların ve 

videoların paylaşıldığı, sohbetlerin yapıldığı sosyal 

paylaşım siteleri de bulut bilişimin sağladığı hizmetlerdir 

[8].  Şirketler açısından bakıldığında, bilişim alanında 

çalışmasalar bile günümüzde kuruluşların kendi bilgi 

teknolojileri gereksinimleri bulunmaktadır ve bunun için 
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yatırımda bulunmaktadırlar. Bulut bilişim ise, BİT 

alanında kuruluşlara dış tedarik sunarak onların eleman, 

yazılım ve donanım için harcama yapmak yerine asıl 

işlerine odaklanmalarını sağlamaktadır. Bulut bilişimin 

kullanılmasıyla sürekli olarak gelişen teknolojiye uyum 

sağlamak için yükseltmeler yapmaya ve bunun için para 

ayırmaya da gerek bulunmamaktadır [2].  Bulut 

bilişimde, hizmetler gereksinime göre azalıp 

artabilmekte, gerektiğinde farklı hizmet türleri 

sunabilmekte ve gerektiğinde de hizmetin ölçeği azalıp 

artabilmektedir [8].  “Özel bulutlar” olarak adlandırılan 

hizmet türüyle kuruluşlar ihtiyaçlarına göre tasarlanmış 

veri merkezleri seçmekte ve kendi bulut hizmet 

sağlayıcısına sahip olmaktadırlar. Özellikle güvenlik 

konusunda duyarlık gösteren ve savunma, istihbarat gibi 

hassas işlerde faaliyet gösteren kuruluşlar ile büyük 

kuruluşlar bu tür özel bulut hizmetlerine sahip 

olmaktadırlar [2]. Etro’ya göre [9]  BİT maliyetlerinin 

düşmesi ve  piyasaya giriş engellerinin azalmasıyla, yeni 

KOBİ’ler ortaya çıkmakta bu da istihdam ve üretim 

artışına neden olmaktadır. Küresel BİT araştırma ve 

danışmanlık kuruluşu olan Gartner’ın 2010 yılı raporuna 

göre, bulut bilişim hizmetlerinden sağlanan gelir 2014 

yılında neredeyse 150 milyar dolara varacaktır [2].  

 

Özlüce bakıldığında, bulut bilişim,  zenginleştirilmiş bir 

altyapı özelliğinde bulunmaktadır. Geleneksel 

altyapılarda olduğu gibi her zaman arz edilmeye hazır 

olup, tüketildiği ve ödemesi yapıldığı sürece kendisinden 

yararlanılmaktadır. Monopol ya da sınırlı oligopol 

yapıdadır. Bununla birlikte geleneksel elektrik ya da 

doğal gaz altyapısından farklılık göstermektedir. Bulut 

hizmet arayüzleri arasında kamusal standart 

bulunmamaktadır. Bu hizmetler arttıkça farklı 

sunucuların hizmetleri arasındaki uyumsuzluğun sorun 

oluşturacağı düşünülmektedir.  

 

Bulut bilişim 3 farklı bileşene bağlı olarak hizmetler 

sunmaktadır. Altyapı (IaaS-Infrastructure as aService) 

hizmetleri ile kullanıcıya altyapı, işlemci ve depolama 

gibi kaynakları ölçeklendirilebilir biçimde sunarken, 

platform hizmetleri ile  (PaaS-Platform as Service) kendi 

uygulamalarını geliştirmek isteyen kişi ve kuruluşlara 

gereksinimini duydukları uygun donanım, uygulama 

geliştirme araçları ile veritabanı tedariğinde 

bulunmaktadır. Amazon’un esnek bulut bilişimi (EC2) 

bulut bilişim altyapısına örnektir. Bu altyapının yanı sıra 

Amazon S3 gibi bellek/deposunu da sunmaktadır. 

Altyapıya göre daha farklı düzeyde uygulamalar içeren 

platform hizmetlerine Google’s App Engine veya 

Salesforce.com örnek gösterilebilir. 3. bileşen olan 

yazılım (SaaS-Software as a Service) hizmetleriyle de e-

posta, anında mesajlaşma gibi web hizmetlerinin yanı 

sıra kurumsal kaynak planlama, müşteri ilişkileri 

yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi gibi yazılımlar ve 

uygulamalar sunulmaktadır  ve bu hizmetler sürekli 

gelişim içinde bulunmaktadır [10] [8]. Görüldüğü gibi 

bulut bilişim kuruluşlara bir girdi oluştururken, her bir 

hizmet türünde farklı aktörleri ve mücadeleleri 

içermektedir. Altyapı sağlayıcıları bulut uygulamalarının 

ve hizmetlerinin gelişmesinden yarar sağlarken 

kolaylıkla ticarileşmektedir. Kitlesel ölçekte ve düşük 

maliyette hizmet sunmak önemli olduğu için, Platform 

hizmetlerinin de, veri merkezleri tarafından kitlesel 

ölçekte ve esnek kaynak dağılımı esasına göre sunulması 

bulut bilişim sağlayıcısına üstünlük sağlamaktadır. 

Buradaki rekabetin durumu, sunulan uygulamaların 

genişliğine ve çeşitliliğine bağlı olmaktadır  [5] . CRM 

hizmeti sunan SalesForce.com gibi birkaç bulut hizmet 

sağlayıcısı da sundukları hizmeti işlevselleştirmekte ve 

zenginleştirmektedir [5]. 

 

3. Bulut Bilişimin Metalaşması 

Mosco, toplumsal ilişkilerin ekonomik ilişkilere 

dönüşmesinde metalaşmayı, birincil araç olarak 

görmektedir [6]. Nitekim pek çok ülkede kamunun 

tekelinde bulunan telekomünikasyon altyapılarının 

özelleştirilmesiyle ortaya çıkan akıllı ağlar, bulut 

bilişimin gelişmesinde rol oynamıştır. Bulut bilişimin 

içindeki çok sayıdaki bulutu birbirine bağlayan ağ 

sistemidir. Bir anlamda internet temelli bir teknoloji olan 

bulut bilişim, kamu malı olarak nitelenen enformasyon, 

sunucularında depolamakta ve müşterilerin taleplerine 

göre hizmet olarak sunmaktadır [9]. Bulut bilişim 

mevcut teknoloji ve yapıya dayalı olarak faaliyette 

bulunurken, temelde getirdiği yenilik tüm bilişim 

modellerini birleştirmesidir. Bu birleştirmeyle, bilişimin 

enerji merkezi, işleme biriminden ağa kaymış ve bulutun 

içindeki işlemciler metalaşmıştır [11]. 

 

Gerçekte, bulutunu ilk ticarileştiren kuruluş, internet 

perakende satış devi Amazon olmuştur. Esnek bulut 

bilişim altyapısı EC2 ile müşterilerin gereksinimini 

duydukları yazılım miktarını sağlamış ve 

ölçeklendirmiştir. Yine EC2/S3 hizmeti de ilk erişilebilir 

geniş bulut bilişim altyapısı olmuştur. Kişisel bilgisayar 

alanındaki ana aktör olan Microsoft da bulut bilişimin 

hemen tüm alanlarına girmiştir. Kendi küresel bulut 

hizmetlerinin veri merkezi altyapısını inşa edebilmek 

için milyarlarca dolar harcamıştır [5]. Diğer bir önemli 

gelişme de Google tarafından hizmete sunulan Google 

Apps’tır [12]. Microsoft gibi Google da bulut bilişimin 

her alanında faaliyet göstermektedir. Küresel ölçekteki 

tüketici ve iş yazılım uygulamalarını sunarken, platform 

hizmetlerine de girmiş ve kendi arama ve reklam işini de 

geliştirmiştir [5]. 

 

Bulut bilişim, kendisini bir hizmet olarak kişilere, 

kuruluşlara ve topluma sunması sonucunda 

metalaşmaktadır [13]. 14 Şubat 2011 tarihinde bulut 

bilişim için ilk kez spot piyasası oluşmuş ve veri 

merkezi gibi fazla bilişim kapasitelerine sahip kuruluşlar 

bunları satışa çıkarmışlardır [14]. Bulut sağlayıcıları 

hangi enformasyonun kamusal olduğuna, hangi 

enformasyona erişilebileceğine, kullanılabileceğine 

ve/veya tekrar kullanılabileceğine karar vermekte, adeta 

yasa yerine davranmaktadır. Öyle ki, telif hakkı çok da 

göz önünde bulundurulmadan, kullanıcının ne yapıp 

yapamayacağı bulut bilişim platformunun teknik 

özellikleri tarafından belirlenmektedir [13]. Böylece, 

telif hakkı sahibi içeriği buluta gönderdiği andan 

itibaren, içeriğe doğrudan erişemeyeceği gibi onun 

üzerinde çok az denetim sahibi olmaktadır. Bulut 

sağlayıcısı ise, sunucusunda depo edilmiş herhangi bir 



İnet-Tr’13,  XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı  

9-11 Aralık 2013, İstanbul Üniversitesi 
  

 

91 

içeriğe erişilebilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli 

koşulları düzenlemekte ve bu arada lisans konularını bir 

kenara koyabilmektedir [13]. Lessig’de [15], “kod” adlı 

kitabında internet yasasının kod olduğundan söz 

etmektedir. Bu bağlamda, bulut bilişimdeki arayüz, 

kullanıcı açısından fiilen yasa olmakta ve telif hakkı 

sahibi, içeriğe sadece bulut sağlayıcısının sunduğu 

arayüz aracılığıyla erişmekte, içeriğin kaynak dosyasına 

ulaşamamakta ve kendisine lisans altında verilen 

özgürlükleri kullanamamaktadır [13]. 

 

Google, Amazon, Microsoft gibi büyükler kendi veri 

merkezleri için sunucularını oluştururken, ölçek 

ekonomisinden yararlanarak daha düşük enerji ve 

yönetim maliyetiyle karşılaşmakta ve dolayısıyla daha 

çok kâr yapmaktadırlar [16]. Grant Patent ise, post-

Fordist dönem için asıl olanın kapsam/alan ekonomisi 

olduğunu belirtmiştir [17]. Nitekim Google, Google 

Apps ve Google Docs gibi  farklı bulut temelli hizmetler 

sağlamıştır. 

 

Bulut bilişimdeki çoğu çevrimiçi işletimci kâr odaklı 

olduğu için, bulut platformlarının büyük kısmı, merkezi 

yönetimin hiyerarşik sistemine benzer merkezi 

tasarımlara sahiptir. Tüm donanım ve yazılım bulut 

işletimcileri tarafından denetlenirken kullanıcılar sadece 

bulut sağlayıcısının yerleştirdiği kurallara göre 

davranabilmektedir [13]. 

 

4. Bulut Bilişim Ve Uluslararasilaşma 

Mosco, bir ekonomi politik analizde giriş noktası olarak 

gördüğü “uzamsallaşma”yı, “toplum yaşamı içindeki 

uzamsal ve zamansal sınırlamaların üstesinden 

gelebilme süreci”olarak tanımlamaktadır [6]. İletişimin 

ekonomi politiği açısından ele alındığında, daha çok 

enformasyon, mal ve hizmet akışındaki hareketlilik ya 

da sınırlamalar ile iletişim endüstrisindeki şirket 

gücünün kurumsal genişlemesine göndermede 

bulunmaktadır [6]. Özlüce bakıldığında, bulut bilişim 

küreselleşmenin bir biçimidir ve iş dünyasına dünya 

ölçeğinde bilişim modelleri sunmak için biçimlenmiştir. 

Bu modeller uzmanlaşmaya ve maliyetin azaltılmasına 

dayanmaktadır. Enformasyon bulut içinde özgürce aktığı 

için verilerin nerede depolandığı ve onlara nasıl 

muamele edildiği bilinmemektedir [18]. Nitekim Google 

ve Microsoft gibi ana bulut sağlayıcıları kendi veri 

merkezlerini dünyanın pek çok köşesine dağıttıkları için 

bir Hotmail ya da Gmail kullanıcısı e-posta kutusunun 

hangi ülkede, hangi veri merkezinde ve hangi sunucuda 

depolandığını bilememektedir [5]. 

 

Genelde, yazılım, platform ve altyapı hizmetleri gibi 

bütün hizmetlerin internet yoluyla sağlanması, bu 

hizmetlerin dünyanın herhangi bir yerinden sağlanabilir 

olduğunu düşündürtmektedir [19]. Bu teknik açıdan 

doğru olmakla birlikte, çoğunlukla geçerli değildir. 

Çünkü bulut, gerçekte ağlara bağlı bilgisayar ile 

sunuculardan ve ilgili altyapılardan oluştuğu için fiziksel 

olarak bir yerde bulunması gerekmektedir. Bir anlamda 

bulut sağlayıcısı için veri merkezlerinin coğrafi, 

ekonomik ve hukuki açıdan nerede kurulduğu önemli 

olmaktadır. Veri merkezleri, güçlerini artırmak ve 

sunucularını soğutmak için çok büyük miktarda enerji 

kullanımına gereksinim duymaktadırlar. Bu açıdan 

nerede ucuz enerji olanakları bulurlarsa oraya veri 

merkezlerini kurmaktadırlar [10]. Bol ve ucuz enerji 

kaynaklarının yanı sıra veri merkezlerinin inşa edileceği 

fiziksel alan ve yüksek kapasiteli internet bağlantısına 

yakın olmak da önemli olmaktadır.  Ayrıca hukuki 

düzenlemeler, politikalar ve yasalar da bulut sağlayıcısı 

için önemli olmaktadır [10].  Bu bağlamda, Sibirya ve 

İzlanda gibi enerji maliyetlerinden tasarruf 

yapabilecekleri dünyanın uzak köşeleri ile eski 

madenler, terk edilmiş eski sığınaklar, boş alışveriş 

merkezleri ve metro olanakları uluslararası açıdan 

elverişli yerler olmaktadır [10]. 

 

Diğer taraftan, bulut bilişimin gücü, sahip olduğu çok 

sayıda hatta sayısız bilgisayar sunucusundan 

kaynaklandığı için, ölçek ekonomisinden yararlanmak 

için sunucuların çoğu az sayıdaki merkezlerde 

yoğunlaşmıştır. Google, Yahoo, Microsoft, IBM,  

Amazon gibi internette varlık gösteren  büyük kuruluşlar 

kendi büyük veri merkezlerini işletmektedirler [10]. Bu 

merkezlerdeki makineler, bilimsel araştırmalardan, video 

paylaşımına ve e-posta alış-verişine kadar talep edilen 

hizmetleri karşılayabilmek için dinamik olarak donanmış 

ve tasarlanmıştır [10]. Oligopol oluşturan bu büyük 

kuruluşlar daha küçük bulut bilişim firmalarının 

piyasaya girmelerine ve girebilseler de yaşamalarına 

engel oluşturmaktadır Bu da doğal olarak rekabeti 

ortadan kaldırmaktadır [17]. Nitekim, Economist [18]  

de, bu kuruluşların veri merkezlerinin, dünyanın şimdiye 

kadar gördüğü en büyük enformasyon ve bilişim 

kaynakları yoğunlaşmasını temsil ettiğini belirtmiştir 

[10].  Bir anlamda Patten’in [17]. de belirttiği gibi, 

“bulut bilişimde sınıf gücü açıkça bellidir”. Bu ana 

aktörler kendi ağlarını inşa etmekte serbest olurken, 

telekom taşıyıcılarının tabi olduğu düzenlemelerden 

bağımsız olmuşlar ve onlara yasak olan stratejileri 

özgürce uygulamışlar ve bulut bilişimdeki üç ana alana 

da girmişlerdir [5]. Böylece,  her birisi ölçek 

ekonomisinin ve alan/kapsam ekonomisinin sağladığı 

olanaklardan yararlanarak e-posta gönderiminden akıllı 

telefon üretimine kadar faaliyetlerini çeşitlendirmekte ve 

birbirleriyle yarış içerisinde bulunmaktadır. Sunulan 

bulut hizmetleri, ana aktörlerin kendi asıl işleri için 

oluşturdukları altyapılardan kaynaklanmaktadır. Bu 

çerçevede, Amazon çevrimiçi perakende hizmet 

sunarken, Google, arama ve reklam, Microsoft, küresel 

web ölçekli e-posta ve iş hizmetleri, Salesforce.com da 

çevrimiçi müşteri ilişkileri ve pazarlama 

uygulamalarında bulunmaktadır [13]. 

 

Bulut bilişim küresel ölçekte dünya piyasalarına 

açılırken yerel farklılıkları göz önünde 

bulundurmaktadır. Farklı siyası dinamikler tarafından 

yönlendirilen kamu politikalarının ne kadar değişik 

olduğunun ayırdına vararak sağladığı hizmetleri ve 

mimari yapısını ona göre tasarlamakta ve 

biçimlendirmektedir. Örneğin çok sayıda küçük ve orta 

ölçekli işletmelere sahip İtalya ve Tayvan’ın beklentisi, 

farklı iş örgütlenmelerine sahip Kore ve Japonya’dan 
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farklı olmaktadır [5]. Küresel bulut sağlayıcılar, 

gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösterirken 

hükümetler de bulutun benimsenip kullanılmasına destek 

olmaktadırlar. Bu ülkelerde bulutun yayılmasındaki en 

büyük engel kişisel bilgisayar penetrasyonunun düşük 

olması ile genişbant altyapısının yaygın olmamasıdır [1]. 

Gelişmekte olan ülkelerde, mobil telefonun kişisel 

bilgisayara göre daha yaygın olması, mobil temelli bulut 

hizmetlerin bu ülkelerde daha büyük potansiyeli 

oluşturduğunu ortaya koymaktadır[1]. 

 

5. Sorunlar: 

Bulut bilişimin gittikçe yaygınlaşmasına karşın, 

çözümlenmemiş ciddi sorunları bulunmaktadır. Bunların 

başında, uyumlu çalışabilme (interoperability), hizmet 

kesintisi, güvenlik, gizlilik ve çevreyle ilgili kaygılar 

gelmektedir. Uyumlu ya da birlikte çalışabilme 

konusundaki sorun çoğu bulut bilişim sağlayıcısının 

kendi protokol ya da Arayüz Uygulama Programlaması 

(Application Programming Interfaces /API) kullanması 

nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Açık standartları ya da 

protokolleri kullanmak yerine her bulut bilişim 

sağlayıcısının farklı standartları benimsemesi, 

kullanıcıların gerektiğinde bulut bilişim sağlayıcılarını 

değiştirmelerinde zorluklara neden olmaktadır [2]. Açık 

Veri Merkezi Birliği başta olmak üzere çeşitli kuruluşlar 

bu sorunu çözmek için çaba göstermişler ve bazı bulut 

standartlarının ortaya çıkmasını sağlamışlardır [2]. 

Ancak bazı endüstri gözlemcilerine ve Avrupa 

Komisyonu’nun 2012 raporuna göre bulut bilişim bu 

uyumu sağlayamadan yoluna devam edecektir. Çünkü 

standartlaşma yazılım satıcılarına bir yarar 

sağlamamakta, aksine, standartlaşmanın engellenmesiyle  

müşterilerin başka bir bulut sağlayıcıya gitmesi 

önlenmektedir. Bir anlamda kâr hırsı bu konudaki 

gelişmelerin önünde engel olarak durmaktadır [2]. Oysa 

hükümetlerin bulut bilişim hizmeti alırken uyumlu 

çalışabilme ve istendiğinde bulut bilişim sağlayıcısını 

değiştirme konusunda koşullar talep edebilecekleri ve 

internetin ilk dönemlerindeki hatalarını tekrar 

etmeyecekleri beklenmektedir. Nitekim, kişisel 

bilgisayarların benimsendiği 1980-1990’lı yıllarda, bazı 

hükümetlerin açık standartları benimsemek yerine 

Microsoft Word’ü tercih etmeleri ve tüm satıcıların da 

bunu desteklemelerini istemeleri sonucunda Microsoft 

tekeli yaratılmıştır [3]. 

 

Mosco, ahlak felsefesini  ekonomi politik yaklaşımın 

özelliklerinden birisi olarak değerlendirirken, toplumsal 

değerlere ve uygun toplumsal pratiklere göndermede 

bulunmaktadır [6]. Bulut bilişimdeki gizlilik sorunu da 

ahlaki bir boyut taşımaktadır. 

Bulut sağlayıcılarının gizlilik ve güvenlik konusundaki 

yükümlülükleriyle, kullanıcıların beklentileri 

örtüşmemektedir. Güvenlik açığı ve gizlilik ihlalleri 

konusundaki çözümlenmemiş sorunlar, bulut bilişimin 

yararlarıyla tartıldığında daha ağır basmaktadır [20]. 

Bulut bilişimde birbirini tanımayan abonelerin aynı veri 

kaynaklarını kullanmaları yetkisiz erişime yol açarken 

sistemin gittikçe büyümesi, bilgisayar korsanlarının 

saldırıları için bir cazibe merkezi oluşturmaktadır [21].  

Bu da özellikle hassas verilerin gizliliğinin kullanması 

açısından önemli olmaktadır. Bu konuda AB’nin 

kapsamlı Veri Koruma Direktifi, AB’nin dışında aynı 

düzenlemeleri uygulamayan ülkelere veri aktarımını 

önlerken, ABD’nin kişisel verileri hem eyalet hem de 

devlet temelinde parçalı biçimde koruması pek çok 

boşluklara ve uygunsuzluklara neden olmaktadır. Bu 

ülkedeki geçerli yasal çerçeve, kişisel verilerin 

korunmasında “adil enformasyon pratikleri 

uygulamasından” uzak olurken, kuruluşların hassas 

kişisel verileri koruması için de daha güçlü bir koruma 

talep etmemektedir [20].  Nitekim, Microsoft da, bulut 

bilişimin yaygınlaşması için, buluttaki gizliliğin 

güçlendirilmesini ve hükümetin gerekli adımları 

atmasını istemiştir [22]. 

 

Bulut bilişim, tümüyle farklı bir iletişim tarzı yaratırken 

“evrensel gözetime ve altyapı emperyalizmine” yol 

açmaktadır. Bu durumda yapılacak şeyin, yeni çevreye 

hızla yanıt verecek, daha uygun bir yasal değişikliğin 

gerçekleştirmesi olduğu düşünülmektedir [23].  Oysa 

bulutla ilgili yasal sistem ve uygulama mekanizması 

teknolojik gelişmeyle karşılaştırıldığında daha ağır 

ilerlemektedir. Finans ve sağlıkla ilgili düzenlemeler 

bulutun dışında bir çevrede geliştikleri için bulutun 

gereksinimini duyduğu korumayı sağlayamamaktadır. 

Bazı düzenlemeler de bulut için açık ve pratik değildir 

[4].  Bunun en açık örneği bir siber saldırı olduğunda ya 

da herhangi bir nedenle veriler kaybolduğunda bunun 

sorumlusunun bulut sağlayıcısı olmayıp kullanıcı 

olmasıdır [4]. Bulut sağlayıcılarının veri koruma 

yükümlülüğünü almak istememelerinin nedeni 

maliyetlerdir. Veri kaybına karşı, veri yedekleme 

işlemlerinin maliyetinin yüksek olması, ek bütçe 

gerektirmektedir [24]. 

 

Bulut Güvenlik Birliği (Cloud Security Alliance /CSA), 

bir bilgisayar korsanının müşterilerin bilgilerini 

çalmasıyla birlikte onun bulut hizmetlerine 

erişebileceğine, faaliyetlerini izleyip, verilerini maniple 

edebileceğini ve ziyaretçilerini de yasal olmayan sitelere 

yönlendirebileceğini, bunun da hem prestij kaybına hem 

de parasal zararlara yol açabileceği konusunda uyarıda 

bulunmuştur [25].  Önlem olarak başta AB olmak üzere 

pek çok hükümet, verilerin ülke dışına çıkartılmasını 

sınırlamak ya da yasaklamak yoluna gitmektedir. 

Amazon ve Microsoft gibi büyük bulut oyuncuları da, 

müşterilerine verilerinin korunması için onlara fiziksel 

mekân seçme olanağı vermektedir [25]. 

 

Bulut bilişimde gizlilikle ilgili diğer bir sorun da,  dijital 

delillerin incelenmesi sırasında, aynı ortamda bulunan ve 

suç konusu olmayan diğer verilerin de açık hale 

gelmesidir. Yine kullanıcının, silmek istediği verilerin 

tamamen silindiğinden emin olamaması da karşılaşılan 

olumsuzluklardan birisidir. Nitekim Google’ın son 

kullanıcı gizlilik sözleşmesinde, silinen bilgilerin, yedeği 

alınan bilgi ortamlarından aynı anda silinemeyeceği 

belirtilirken, bu silme işleminin hangi sürede 

gerçekleşeceği bilgisi ise yer almamaktadır [24]. 

 

Bulut bilişim hizmetlerinin kesintisiz olarak sunulması 

da büyük önem taşımaktadır. Salesforce.com Şubat 
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2008’de 6 saat hizmet sağlayamazken, Amazon’un S3 ve 

EC2 bulutlarının hizmetlerinde de kesinti olmuştur. Yine 

aynı yıl Amazon S3 8 saat hizmet dışı kalmıştır. Bu tür 

kazalar sonraki yıllarda daha da artmış ve 2011 Nisan 

ayında Amazon’un EC2’si birden fazla gün hizmet 

sağlayamamıştır [25]. Bu tür kesintiler kuruluşları zarara 

sokarken, bulut bilişimciler, hizmet kesintileriyle de 

ilgili olarak sorumluluk almamaktadırlar [24]. 

 

Bulut altyapısına olan talebin artışıyla birlikte veri 

merkezlerinin enerji tüketimini büyük ölçüde artırması 

önemli sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Yoğun 

enerji tüketimi, sadece bulut sağlayıcılarının yüksek 

maliyetli işlem yapmalarına ve dolayısıyla kâr marjlarını 

azaltmalarına neden olmakla kalmayıp yüksek oranda 

karbon salınımına da yol açmaktadır. Gartner, Bilgi ve 

iletişim teknolojisinin de (BİT)  havacılık endüstrisi 

kadar karbon salınımında bulunduğunu belirtirken [26],  

bulut sağlayıcıları çözüm olarak bazı seçenekler 

geliştirmektedirler. Bunlardan birisi, hem enerji 

maiyetinin düşük olması hem de  soğutma işlemleri için 

daha az  enerji tüketilmesi açısından veri merkezleri 

trafiğinin geceye yönlendirilmesi olurken, bir diğeri de 

veri merkezlerinin yüzen konteynerlere konulmasıdır. 

İstenen her yerde yüzen bu su temelli veri merkezleri 

için Google patent almak için başvururken, okyanus 

gücüyle çalışacak ve uluslararası sularda gezecek bu tür 

veri merkezlerinin yarım günden daha az süre içerisinde 

yapılabileceği öne sürülmektedir.  Ancak “Google 

donanması” olarak da adlandırılan bu yaratıcı yaklaşımın 

sağladığı büyük avantajlara karşın korsanlara karşı nasıl 

korunacağı belirsiz görünmektedir [10]. 

 

Müşteriler sınırsız bulut bilişim hizmetlerine erişirken 

telif hakkına sahip her türlü içeriği de 

paylaşılmaktadır.Bulut bilişim, bir ölçüde telif hakkına 

sahip içeriğe olan yetkisiz erişimi daha da 

kolaylaştırmaktadır. Bunun için bulut sağlayıcılarının 

etkin önlemler alması ve kendi müşterilerinin yapmış 

olduğu telif hakkı ihlallerine karşı yükümlü olmaları da 

talep edilmektedir [3].  

 

6. Sonuç 

Bulut içerisinde kâr amaçlı pek çok işletmenin yanı sıra 

kooperatifler ve hayır kuruluşları gibi sosyal amaçlı pek 

çok kuruluşun da olmasıyla piyasalar endüstri 

devriminden itibaren çok büyük ölçekte genişlemiştir 

[27]. Ancak bulutun kendisinin meta olmasının ötesinde 

sunduğu hizmetlerin metalaşması ve bu alanda 

kazananların yine oligopolcü büyük aktörlerin olmasıyla, 

kullanıcılar daha az seçim hakkı ve daha yüksek 

maliyetlerle karşılaşmaktadır. Maliyetler sadece fiyat 

açısından olmayıp, gizlilik, güvenlik, kesintisiz hizmet 

ve çevre konusunda da olmaktadır. Devletlerin bu 

sorunlar karşısında tedbirler alması önemlidir. Ancak, 

bulut bilişimin hala gelişim içerisinde olması ve  küresel 

biçimde yayılmasıyla, köktenci politikaların 

oluşturulması sakıncalı görülmektedir [27].  Bununla 

beraber, devletlerin kendi ekonomik, siyasal ve 

toplumsal koşullarına göre politika üretmeleri, bulutun 

yönünü belirleyeceği gibi buluta bağlı aktörlerin 

davranışlarını da etkileyecektir. 
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Özet  

Kişisel bilgi tabanları bireyin kişisel bilgisini ifade edebilmesine, yakalayabilmesine ve daha sonra 

erişebilmesine olanak sağlayan elektronik araçlardır. Kişisel bilgi tabanları Nonaka ve Tageuchi’nin SECI 

modelindeki örtük bilgi ile açık bilgi arasındaki dönüşümleri belirleyen “dışsallaştırma”, “içselleştirme”, 

birleştirme” ve “ sosyalleştirme” adımlarına ait kayıtları da tutabilmelidirler. Bu amaçla bu çalışmada bireyin 

bütün bilgi çalışması deneyimlerinin ekran görüntüsü ve kamera görüntüsü ile kaydedilmesini sağlayan bir 

yaşam günlüğü sistemiyle bütünleşik bir kişisel bilgi tabanı tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan sisteme ait 

bir yazılım geliştirilmiş ve beş ay süreyle uygulanarak elde edilen deneyimler yorumlanmıştır. Çalışmada ayrıca 

tasarlanan sistemin gelecekteki geliştirilmesine yönelik tartışmalara yer verilmiştir. 

 

Anahtar sözcükler: Kişisel Bilgi Tabanı, Yaşam Günlüğü, Kişisel Bilgi Yönetimi, Yaşam Deneyimlerinin 

Yönetimi, Örtük Bilgi 

 

Abstract: Personal knowledge bases are electronic tools which enables the individual to express his/her personal 

knowledge, capture the knowledge and access it later. Personal knowledge bases must record logs which belong 

to “externalization”, “internalization”, “combination” and “socialization” phases of Nonaka and Tageuchi’s 

SECI model that defines the transformation between implicit knowledge and explicit knowledge. In this study a 

personal knowledge base design which is embedded with a life log system that enables the individual to record 

all his/her knowledge work experiences via screenshots and camera captures is designed with this aim. The 

software belongs to the designed system is developed and experiences which are achieved as a result of 

experiments lasted for five months, are deciphered. Also, discussions towards future developments of the 

designed system are included in the study. 

 

 

1. Giriş 

Bilgi yönetimi araştırmaları 90’ların ortasında 

Nonaka ve Tageuchi’nin “Bilgi Üreten Şirket” 

kavramını ortaya artmasıyla gelişmeye başlamıştır. 

Kurum ve kuruluşlarda bilginin açık ve örtük olmak 

üzere iki farklı biçimi bulunmaktadır. Nonaka ve 

Tageuchi’ye göre örtük bilgi deneyim üzerine inşa 

edilen bilgidir. İçgörü, sezgi ve önsezileri içeren, 

kolayca görselleştirilemeyen ve ifade edilemeyen 

bilgidir. Son derece kişiseldir,  formelleştirilmesi ve 

başkalarıyla paylaşılması zordur. Açık bilgi formel 

ve sistematik bilgidir ve kolayca kelimeler ve 

sayılarla ifade edilebilir. Rasyonel düşünce ile elde 

edilmiş bilgi olup, evrensel prensipler, kodlanmış 

süreçler, formüller ve veriler biçiminde kolaylıkla 

iletilebilir ve paylaşılabilir. Aynı yazarlar örtük 

bilgi ile açık bilgi arasındaki aktarımın 

mekanizmasını SECI (Socialisation, 

Externalisation, Combination, Internalisation) adını 

verdikleri, sürekli dönen dört aşamalı bir spiral 

biçiminde tarif etmişlerdir. Buna göre 

“dışsallaştırma” aşamasında örtük bilgi açık bilgi 

haline dönüşmekte ve bir grupla paylaşılmakta, 

“birleştirme” aşamasında açık bilgiler biraraya 

getirilerek yeni bilgiye dönüştürülmekte, 

“içselleştirme” aşamasında açık bilgi örtük bilgiye 

dönüşmekte, “sosyalleştirme” aşamasında bire-bir 

konuşma ve deneyim alışverişi ile örtük bilginin 

karşılıklı değişimi ve paylaşımı sağlanmaktadır [1]. 

 

Örgütsel bilgi yönetimine yönelik olan çalışmalar 

devam ederken, 1990’ların sonunda bireylerin 

kendi gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan 

kişisel bilgi yönetimi kavramı tanımlanmıştır. Frand 

ve Hixon’a göre “kişisel bilgi yönetimi” bireyler 

tarafından kendi kişisel kullanımları amacıyla 

geliştirilen sistemlerdir ve “bireyler olarak bizim 

kişisel bilgi tabanımızın bir parçası olması 

açısından önemli olduğunu hissettiğimiz 

enformasyonu organize etmeye ve tümleştirmeye 

yönelik kavramsal bir çerçevedir. Kişisel bilgi 

yönetimi bize rasgele enformasyon parçacıklarını 

kişisel bilgimizi genişletecek bilgiye dönüştürmek 

için sistematik olarak kullanılabilecek bir strateji 

sağlar.” [2]. 

 

Diğer bir kavram olan “kişisel enformasyon 

yönetimi” ise kâğıt belgeler, elektronik belgeler, 

notlar ve e-postalar gibi daha sonra kullanılmak ya 

da tekrar kullanılmak amacıyla saklanan 

enformasyon öğelerini içeren kişisel enformasyon 

koleksiyonlarının organizasyonu ve bakımına 

odaklanır [3].  
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Kişisel bilgi yönetimi ile öğrenme arasında yakın 

ilişki bulunmaktadır: Garcia kişisel bilgi yönetimi 

için bir yöntem önerisinde “yaratıcı yaşam boyu 

öğrenme” bileşenini tarif etmiştir [4]. 

Grundspenkins, öğrenme süreçlerinde kişisel bilgi 

yönetimi becerilerinin önemini vurgulamıştır [5]. 

Garner’a göre kişisel bilgi yönetimi etkinlikleri aynı 

zamanda öğrenme etkinlikleridir [6].  Požgaj ve 

Vukšić Web 2.0’ın kişisel bilgi yönetimi ve e-

Öğrenme arasında bir arayüz oluşturduğunu 

belirtmişlerdir [7]. Völkel ve Oren, kişisel bilginin 

içselleştirilmesini “öğrenme”, dışsallaştırılması ise 

“yazarlık” etkinliği olarak tanımlamaktadırlar [8]. 

Diğer taraftan kişisel öğrenme ortamları alanında 

çalışan yazarlar kişisel öğrenme ortamlarıyla kişisel 

bilgi yönetimi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir [9, 

10, 11, 12, 13, 14]. 

 

Öğrenme kavramı “yaşam boyu öğrenme”, “yaşam 

genişliğinde öğrenme” ve “yaşam derinliğinde 

öğrenme” eksenleriyle üç boyutlu öğrenme uzayını 

oluşturacak biçimde genişletilebilmektedir. Yaşam 

boyu öğrenme doğumdan ölüme kadar devam eden 

zaman boyutundaki öğrenme sürecini ifade 

ederken, yaşam genişliğinde öğrenme bu süreci 

uzam ekseninde “formel öğrenme”, “non-formel 

öğrenme” ve “informel öğrenme” biçimleriyle 

doldurmaktadır. Yaşam derinliğindeki öğrenme ise 

neye inanılacağı, nasıl davranılacağı ve 

kendini/diğerlerini nasıl yargılayacağını belirleyen 

tüm dini, manevi, ahlaki ve sosyal değerleri 

öğrenmeyi içerir [15].  

Formel ve non-formel öğrenme ortamlarına ait 

ayrım öğrenmenin nerede gerçekleştiğine 

yöneliktir. Formel öğrenme eğitim ve öğretim 

vermek amacıyla oluşturulmuş ve verilen eğitimi 

belgelendiren kurumlarda gerçekleşmektedir. Non-

formel öğrenme genellikle birincil amacı eğitim 

vermek olmayan kurumlarda gerçekleşmektedir. 

İnformel öğrenme ise diğer öğrenme biçimlerinden 

öğrenmeye yönelik başlangıçtaki bir niyetin 

yokluğu ile ayırt edilir. İnformel öğrenme herhangi 

bir yerde ve genellikle diğer etkinliklerin bir ürünü 

olarak ortaya çıkar. Genellikle planlanmadan ve 

öğrenmeye yönelik açık bir vurgu olmadan 

gerçekleşmesine rağmen yine de değerli bilgi, 

beceri ve tutumların kazanılması yol açabilir [16]. 

Bennett’in dört parçalı informel öğrenme 

modelinde informel öğrenme, öğrenme 

deneyiminin niyetli ve bilinçli olup olmamasına 

göre “öz-yönlendirmeli öğrenme (niyetli ve 

bilinçli)”, “bütünleştirici öğrenme (niyetli ve 

bilinçsiz)”, “tesadüfi öğrenme (niyetsiz ve bilinçli)” 

ve “sözsüz öğrenme (niyetsiz ve bilinçsiz)” olarak 

dört biçimde gerçekleşebilmektedir [17]. 

  

Tablo 1’de Nonaka ve Tageuchi’nin [1] SECI 

modelindeki adımlara karşı gelen deneyim 

önerilerinde bulunulmuş ve bu adımlara ait 

deneyimleri daha sonradan hatırlamayı 

kolaylaştıracak kanıtların varlığı 

değerlendirilmiştir. 

 

Bu eşleştirmelere göre içselleştirme ve birleştirme 

adımlarında gerçekleştirilen etkinlikler arkada en 

fazla iz bırakan etkinliklerdir. Geriye dönülerek 

bakıldığında formel ve non-formel öğrenme 

deneyimleri ile açık bilgi üzerinde gerçekleştirilen 

bilgi çalışmalarını belgelemek kolaydır. Fakat örtük 

bilgiyi açık bilgiye dönüştürme sürecinin 

başlangıcındaki örtük bilgiyi ve öz yönlendirmeli 

olmayan informel öğrenme deneyimlerinin çoğunu 

farketmek, anlamlandırmak ve tanımlamak zordur. 
 

Tablo 1. Bilgi Üretimi için Eşdeğer Deneyimler 

Bilgi Üretimi 

Adımı 

Eşdeğer 

Deneyimler 

Deneyimlere Ait 

Kanıtlar 

İçselleştirme 

 

Öğrenme (formel 

öğrenme, non-formel 

öğrenme ve öz-
yönlendirmeli 

informel öğrenme 

deneyimleri ile açık 
bilgiyi örtük bilgiye 

dönüştürme) 

Formel öğrenme,  

non formel öğrenme 

ve öz-yönlendirmeli 
informel öğrenme 

deneyimlerinde 

içselleştirilen açık 
bilgiye ait kanıtları 

bulmak 

mümkündür. 

Dışsallaştırma 

 

Yazarlık (sahip 

olunan örtük bilgiyi 

çeşitli ortamları 

kullanarak -metin, 

görüntü, ses, video- 

açık bilgiye 
dönüştürme ve dış 

dünyaya yansıtma 

deneyimleri) 

Örtük bilgiye ait 

doğrudan kanıt 

bulunamazken, 

dışsallaştırma 

sürecine ve bitmiş 

ürüne ait kanıt 
bulunabilir. 

Sosyalleştirme 

 

Öğrenme (sözsüz 
informel öğrenme, 

bütünleştirici 

informel öğrenme ve 
tesadüfi informel 

öğrenme)  
deneyimleri ile örtük 

bilgiyi örtük bilgiye 

dönüştürme 

Sözsüz informel 
öğrenme, 

bütünleştirici 

informel öğrenme 
ve tesadüfi informel 

öğrenme 
deneyimlerine ait 

kanıtları bulmak 

zordur. 

Birleştirme 

 

Bilgi ve 
enformasyon 

kaynaklarına erişme, 

bilgi ve 
enformasyonu 

kullanarak yeni açık 

bilgi oluşturma 
deneyimleri 

Açık bilgi üzerinde 
gerçekleştirilen 

çalışmalara ait 

kanıtları bulmak 
kolaydır.  

 

2. Kişisel Bilgi Tabanları   

Kişisel bilgi tabanı ilk kez 2011 yılında Stephen 

Davies tarafından "Still Building Memex" adlı 

makalesinde tanıtılan oldukça yeni bir kavramdır. 

Kişisel Bilgi Tabanı, bireylerin kişisel bilgilerini 

ifade edebilmeleri, yakalayabilmeleri ve daha sonra 

edindikleri bilgilere erişebilmelerine olanak 

sağlayan elektronik bir araçtır. Kişisel bilgi 

tabanları veritabanlarından farklı olarak 

enformasyon içeren sistemler değil, enformasyon 

kaynaklarından damıtılarak elde edilmiş kişisel 

bilginin ifade edilebildiği sistemleridir. Davies 



İnet-Tr’13,  XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı  

9-11 Aralık 2013, İstanbul Üniversitesi 
  

 

97 

 

kişisel bilgi tabanı araçlarına grafiksel bilgi 

yakalama araçlarını (zihin haritaları, kavram 

haritaları ve bilişsel haritalar), hiper metin 

sistemlerini, not alma uygulamalarını ve içerik 

yönetim sistemlerini örnek göstermiştir. Ayrıca 

bilginin tutulduğu veri yapılarına örnek olarak ağaç 

yapısı (hiyerarşik yapı), çizge yapısı, ağaç ve 

çizgenin birlikte kullanıldığı yapı, mekânsal yapı 

(bilginin iki boyutlu uzamda görsel olarak 

yerleştirilmesini sağlayan yapılar), kategorik yapı 

ve kronolojik yapıyı örnek göstermiştir [18]. 

 

Bireylerin kullandıkları kişisel bilgi tabanlarının 

bireyin sadece açık bilgi üzerindeki bilgi 

çalışmalarına ait kayıtları barındırmak amacıyla 

değil, kendilerine ait örtük bilgiyi geçmiş 

deneyimlerinden süzerek açığa çıkartabilmelerini 

sağlayacak şekilde de tasarlanmaları gerekmektedir. 

Bu amaçla bireyin geçmiş deneyimlerine ait gizli 

kalmış, unutulmuş ya da örtük haldeki bilgi, beceri, 

davranış, değer ve tercihlerini tekrar hatırlaması ve 

açık hale getirebilmesi için geçmiş deneyimlerine 

erişebilir olması gerekmektedir.  Diğer bir deyişle, 

kişisel enformasyon sistemi üzerinde 

gerçekleştirmiş olduğu temel enformasyon 

etkinliklerine ve bilgi çalışmalarına ait kayıtlar el 

altında olmalı ve taranabilmelidir.  Bireyin hem 

kişisel enformasyon sistemi üzerinde herhangi bir 

kısıtlılık oluşturmayacak, hem de kişisel 

enformasyon sistemi üzerinde çalışabilecek esnek 

bir kişisel bilgi yönetimi sistemine gereksinim 

vardır. Kişisel bilgi sistemini besleyebilmek için 

bireyin dağınık bütün kişisel enformasyon 

kaynaklarıyla etkileşimlerini ve deneyimlerini 

tarayabilmek amacıyla yaşam günlüğü 

yaklaşımından yararlanılabilir. 

 

3. Yaşam Günlüğü Sistemleri 

Yaşam günlüğü sistemleri kişinin yaşantısının 

sürekli olarak kaydedilmesi amacıyla kullanılırlar. 

Yaşam günlüğü terimi ilk kez sosyal tepkiler 

nedeniyle iptal edilen DARPA LifeLog projesinde 

[19, 20] ve ardından Aizawa’nın çalışmalarında 

[21, 22] kullanılmış olsa da bu yaklaşımın geçmişi 

Bush’un Memex vizyonu [23], 1990’larda Mann 

tarafından geliştirilen giyilebilir bilgisayar 

uygulamaları [24], Gordon Bell tarafından 

başlatılan MyLifeBits projesi [25], 2000’lerde 

Microsoft tarafından geliştirilen SenseCam 

giyilebilir kamerası [26] ve bu kamerayla yapılan 

araştırmalara [27] dayanmaktadır. 

 

Günümüze kadar ağırlıklı olarak biyolojik belleği 

desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bilimsel 

araştırmalarda ele alınan giyilebilir yaşam günlüğü 

kameralarına yönelik ilginin, satışına başlanan 

Autographer [28] ve yakın zamanda piyasaya 

çıkması beklenen Narrative (eski adıyla Memoto) 

[29] giyilebilir kameralarının yaygınlaşmasıyla 

artması beklenebilir. Diğer taraftan Google Glass 

projesi de [30] yaşam günlüğü uygulamaları 

geliştirilmesi için uygun bir altyapı sağlamaktadır. 

 

4. Kişisel Bilgi Tabanı ile Yaşam Günlüğü 

Sisteminin Bütünleştirilmesi  

Bu bölümde bireyin kişisel bilgi yönetimi 

sürecindeki içselleştirme, dışsallaştırma, birleştirme 

ve sosyalleştirme aşamalarını yönetebilmesine 

olanak sağlamak amacıyla kişisel bilgi tabanının 

yaşam günlüğü sistemleriyle desteklendiği bir 

model önerilmektedir.  

 

Geleneksel yaklaşımdan farklı olarak içerik 

bilgisini kaydetmek ve yönetmek yerine kişisel 

deneyimlere ait etkinliklerin, olayların ve öykülerin 

hatırlanması ve betimlenmesine olanak sağlayan 

yaşam günlüğü sistemi üzerinde çalışacak bir 

kişisel bilgi tabanı tasarlanması amaçlanmaktadır. 

Bu yaklaşımla ilgili genel çerçeve Mutlu tarafından 

öğrenme deneyimlerinin oluşumu ve bu 

deneyimlerden yola çıkılarak kişisel bilgi tabanı 

oluşturulmasına yönelik olanakların incelendiği bir 

çalışmada tartışılmıştır [15]. Yaşam günlüğü 

sistemleri bireyin hareket halindeyken bütün 

deneyimlerini kaydetmeyi hedeflemesine rağmen 

özellikle bilgi çalışanları zamanlarının büyük bir 

bölümünü ev ve işyerindeki bilgisayarlarında 

geçirirler ve bilgi çalışmalarını bu cihazlar üzerinde 

gerçekleştirirler. Bu açıdan yaklaşıldığında bilgi 

üretimi adımlarından birleştirme ve dışsallaştırma 

ağırlıklı olarak bilgisayar ortamında gerçekleşirken, 

sosyalleştirme ve içselleştirme bilgisayar ortamının 

yanı sıra yüz yüze öğretimde sınıf içinde ya da 

sosyal ortamlarda da gerçekleşebilmektedir. 

Bireylerin geçmiş bilgi çalışması deneyimlerine 

sağlıklı bir biçimde erişebilmeleri amacıyla 

kullandıkları bilgisayarlara ait ekran görüntülerinin 

sürekli olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Benzer 

şekilde çalışma anındaki çevreye ait görüntüleri de 

aynı cihazların web kameraları ile ya da giyilebilir 

yaşam günlüğü kameralarıyla kaydetmek 

mümkündür [31].  

 

Sistemin Tasarımı  

Bireylerin yaşam deneyimlerine dayalı bir kişisel 

bilgi tabanı sisteminin işlevsel ve genel prensipleri 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 

Tasarım Prensipleri:  

 Yaşam deneyimleri birden çok cihazda görsel 

olarak kayda alınabilmeli, görüntüler biraraya 

getirilebilmelidir. 

 Deneyimleri farketmek ve yönetmek için 

geçmiş deneyimlere ait görüntüleri yıl-ay-gün 

ve kayıt cihazı temelinde listeleyebilecek ve 

filtreleyebilecek araçlar barındırmalıdır. 
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 Bir gün, bir ay ve bir yıla ait görüntülere 

yönelik olarak zengin metin biçiminde sınırsız 

sayıda yorum girilebilmelidir. 

 Kişisel bilgi tabanı bilgi öğelerini oluşturmak 

amacıyla yaşam günlüğü listelerinden bağımsız 

yapıda yaşam listeleri ve alt listeleri 

oluşturulabilmeli ve bu listelere sınırsız öğe 

girilebilmelidir.  

 Bilgi tabanı üzerinde arama ve listeleme 

yardımıyla sondaj ve çıkarsama 

yapılabilmelidir. 

 

Genel tasarım prensipleri olarak otomatiklik 

(kendiliğinden ve sürekli görüntü alabilme), 

genişletilebilirlik (birden çok cihazda çalışabilme), 

yönetilebilirlik (yönetim ve bakımda basitlik), 

sürdürülebilirlik (ağ ve depolama kapasitesi ve 

bedelinin düşüklüğü), güvenlik (veri tabanı 

taşınabilirliği, yedekleme) ve esneklik (sınırsız 

düğüm ve sınırsız öğe oluşturabilme, kes-kopyala-

yapıştır özelliği ve diğer ortamlara veri 

aktarabilme) özellikleri dikkate alınmıştır.  

 

İşlevsel ve genel tasarım prensipleri 

değerlendirildiğinde, hiyerarşik veri yapısına dayalı 

ve yaşam günlüğü ile bilgi yönetimi işlevlerinin 

ayrı fakat birbirine paralel olarak yerine getirildiği 

bir tasarıma ulaşılmıştır.  

 

Hiyerarşik Veri Yapısı: Tasarlanan sistemin 

geliştirilmesinde hiyerarşik veri yapılarının daha 

fazla fayda sağlayacağı öngörülmüş ve bu amaçla 

ağaç yapılı not alma programlarına benzer bir 

yazılımın geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu 

tercihte TreePad [32] ve Swift To-Do List [33] gibi 

ağaç tabanlı yazılımların esnekliği ve pratikliğinden 

esinlenilmiştir. 

 

TreePad’in sahip olduğu ağaç ve zengin metinden 

oluşan ikili yapı yerine Swift To-Do List vb. 

yazılımların kullandığı ağaç, liste ve zengin 

metinden oluşan üçlü yapıdan yola çıkılmış ve bu 

yapı yaşam günlüğü cihazlarını ve kayıtlarını 

içerecek şekilde dörtlü-beşli yapıya doğru 

genişletilmiştir. 

 

Paralel Kullanılan İkili Tasarım: Sistem 

gereksinimleri ve tasarım prensipleri birlikte ele 

alındığında geliştirilecek olan kişisel bilgi tabanı 

sisteminin yaşam deneyimlerini kaydetmeyi 

sağlayan bileşeninin deneyimlere ait enformasyon 

ve bilgileri değil, daha sonradan ayrıntılarını 

hatırlamaya yetecek düzeyde deneyimlere ait 

kanıtları kaydetmesinin yeterli olduğu 

görülmektedir. Bu amaçla bireyin bilgi çalışmasını 

gerçekleştirdiği tüm cihazlarda 30 saniyede bir 

ekran görüntülerinin ve giyilebilir bir yaşam 

günlüğü kamerası yardımıyla kamera görüntülerinin 

kaydedilmesiyle bu sorun çözülecektir.  

 

Böylece kullanıcı geçmiş deneyimlerini 

yorumlayabilir, bu yorumlardan yola çıkarak kişisel 

bilgi tabanını besleyebilir. Verilerin tutulacağı 

temel yapı ağaçtır. Ağacın her düğümü için liste 

oluşturulabilir. Bu işlem alt düğümler için de 

geçerlidir. Bu tasarım MyLog listeleri ve MyList 

listeleri olarak adlandırılan iki ayrı liste yapısını 

içermektedir. 

MyLog listeleri yaşam deneyimlerine ait 

görüntülerin ve yorumların kaydedilmesi ve 

yönetilmesi amacıyla kullanılan listelerdir. Bu 

listeler belirtilen bir klasörde (örneğin çalışma 

bilgisayarındaki “Resimler\LifeLogging” klasörü) 

“Yıl”, “Yıl.Ay”, “Yıl.Ay.Gün”, “Kullanıcı-Cihaz-

KayıtTürü”’ne ait iç içe klasörlerdeki görüntüleri ve 

her düzeyde yorumlar için girdilere ait zengin metin 

girdi içeriğini barındırırlar. MyList listeleri ise 

kişisel bilgi tabanı öğelerinin oluşturulması 

amacıyla kullanılan listelerdir. Belirtilen bir 

“Dosya” içerisindeki “Ağaç Düğümleri” ve 

hiyerarşik olarak sınırsız düzeyde  “Alt düğümler” 

ile her düzeyde yorumlar için girdilere ait zengin 

metin girdi içeriğini barındırırlar. 

 

5. Sistemin Geliştirilmesi  

Tasarlanan sistemin üç katmalı bir yapısı 

bulunmaktadır (Şekil 1).  
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Şekil 1. Sistemin katmanları 

 

Önerilen katmanlardan “Yaşam Günlüğü Katmanı” 

ile “Deneyim İşleme Katmanı” Mutlu tarafından 

önceki çalışmalarda tasarlanmış, geliştirilmiş ve 

denenmiştir. Mutlu tarafından geliştirilen ekran 

görüntüsü ve kamera görüntüsü yakalama 

yazılımları [31] ve bu yazılımlar tarafından elde 

edilen görüntülerin yönetimi için kullanılan 

AllMyListsLE yazılımıyla [34] bireyler birden fazla 

cihazda gerçekleştirdikleri bilgi ve enformasyon 

çalışmasına ait tüm kanıtları 30 saniyede bir 

yakalanmış görüntüler halinde kaydedebilir ve 

erişebilirler. AllMyListsLE yazılımı kaydedilen 

görüntüleri yönetme ve yorumlamaya olanak 

sağlayan bir yazılımdır. Yazılımın bu sürümüyle 

tasarım aşamasında önerilen iki ayrı liste 

yapısından birincisi olan yaşam deneyimlerinin 

kaydedilmesi ve yönetilmesi amacıyla kullanılan 

MyLog listelerinin oluşturulması ve 

kullanılabilmesi mümkün olmasına rağmen, ikinci 

grup listeler olan kişisel bilgi tabanı öğelerinin 

oluşturulması amacıyla kullanılan MyList listeleri 

gibi genel amaçlı ağaç yapısına uygun listeler 

oluşturmak mümkün değildir. Bu nedenle 

tasarlanan sistemin en üst katmanı olan “Bilgi 

Tabanı Katmanı” için ek geliştirme yapılması 

gerekmektedir. Bu amaçla projenin geliştirme 

aşamasında AllMyListsLe yazılımına MyList 

listeleri yapısının eklenmesi sağlanmıştır. 

 

Geliştirme Tarihçesi 

Lifelogging yazılımları Aralık 2012-Mayıs 2013 

tarihleri arasında geliştirilmiş, AllMyListsLE 

yazılımı (Sadece MyLog listeleri içeren sürümü) 

Ocak 2013-Mayıs 2013 tarihleri arasında 

geliştirilmiş, AllMyListsLE yazılımı yeni sürümü 

(MyLists listeleri de içerebilen sürüm) Mayıs- 2013 

ayı içerisinde güncellenmiştir. Bu geliştirme 

esnasında AllMyLists yazılımı ve AllMyListsWPF , 

AllMyListsVPFMVVM gibi türevlerinden [35] elde 

edilmiş olan deneyimden yararlanılmıştır.  

 

Geliştirilmiş sistemin Özellikleri  

AllMyListsLE yazılımını son sürümünde MyLog 

listelerinin kullanıldığı ekran tasarımı (Şekil 2) ile 

MyLists listelerinin kullanıldığı ekran tasarımları 

(Şekil 3) birbirinden farklıdır. 
 

 
 

Şekil 2. MyLog ekranı [34] 

 

AllMyListsLE yazılımında bir MyLog listesi 

açıldığında, belirtilen klasördeki görüntülere 

otomatik olarak erişilir ve kullanıcıya yıl-ay-gün 

düğümlerinden oluşan bir takvim ağacı (1) şeklinde 

listelenir. Kullanıcı belirli bir güne ait kayıt yapan 

cihazlar listesinden bir cihaz seçer (2). Seçilen 

cihaza ait ekran ya da kamera görüntüleri özet 

görünüm – saatlik görünüm, liste görünümü ya da 

döşenmiş görünüm şeklinde görüntülenir (3). 

Kullanıcı seçili güne ya da gün içerisindeki bir ya 

da birden çok görüntü için bir yorum öğesi 

oluşturabilir (4) ve bu öğeye zengin metin 

formatında içerik girebilir (5). Kullanıcı ayrıca 

menüler yardımıyla dosyalama işlemlerine, arama, 

erişme, listeleme gibi erişim olanaklarına ve toplu 

öğe girişi gibi kolaylıklara sahiptir [34]. 
 

 
 

Şekil 3. MyList ekranı 

 

AllMyListsLE yazılımı ile bir MyList listesi 

açıldığında yazılımın arayüzü değişir ve kullanıcı 

tarafından oluşturulmuş düğümler ile alt 

düğümlerini içeren bir ağaç yüklenir (1). Kullanıcı 

seçili bir düğüm ya da alt düğüm için bir ya da 

birden çok yorum öğesi oluşturabilir (2), düğümler 

üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi 

düzenlemeler yapabilir ve bu öğeye zengin metin 

formatında içerik girebilir (3). Kullanıcı yorum 

öğelerinde tamamlanma zamanı, hatırlatma, öncelik 
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ve tür gibi ek bilgiler girebilir ve bunlar yardımıyla 

planlama ve denetlemeye yönelik yönetsel listeler 

hazırlayabilir. 

 

6. Sistemin Denenmesi 

Geliştirilen sistemde LifeLogging yazılımları ile 

Aralık 2012-Ekim 2013 dönemi boyunca görüntü 

yakalanmış, AllMyListsLE yazılımının son sürümü 

ise Haziran 2013 – Ekim 2013 arasında 5 ay süreyle 

denenmiştir.  Geliştirilen sistemin uygulama süreci 

bireysel alışkanlıklar ve önem verilen alanlara göre 

değişiklik gösterecektir. Bu bildirinin yazarı 

tarafından deneme süresince tercih edilen yaklaşım 

şu aşamaları ve özellikleri içermektedir:  

 

Sistemin kurulumu: Uygulamada işyerinde iki 

masaüstü bilgisayar, bir tablet bilgisayar, evde bir 

masaüstü bilgisayar bir dizüstü bilgisayar, bir tablet 

bilgisayar ve bir akıllı telefon olmak üzere yedi 

cihaz kullanılmıştır. Yaşam günlüğü sistemine ait 

yazılımlar ilgili cihazlara kurulmuştur.  Deneyim 

işleme ve kişisel bilgi tabanı yazılımı olan 

AllMyListsLE işyerindeki masaüstü 

bilgisayarlardan birisine kurulmuştur. Bulut hizmeti 

için SkyDrive tercih edilmiş ve günlük kaydı 

yazılımları ile deneyim işleme yazılımı arasında 

gerekli SkyDrive ayarları gerçekleştirilmiştir. 

 

Yaşam günlüğü kaydı:  Gün içerisinde, o anda 

kullanılmakta olan her cihazdan ekran görüntüsü ve 

kamera görüntüsü kaydı alınmıştır. Haftada 2-3 kez 

LifeLoggingTransporter yazılımı kullanılarak 

görüntüler çalışma bilgisayarının 

“Resimler\LifeLogging” klasörüne aktarılmıştır.  

 

Deneyimleri yorumlama: Görüntü kaynağı olarak 

“Resimler\LifeLogging” klasörünün belirtildiği 

“Yaşam Günlüğüm” isimli bir MyLog ağacı 

oluşturulmuştur. Yaşam deneyimleri değişik zaman 

düzlemlerinde taranarak yorumlanmış ve bu 

yorumlar MyLog ağacının düğümlerine liste öğesi 

olarak eklenmiştir. Etkinlikleri tanımlamak 

amacıyla haftada 1-2 kez tarama yapılmış, olayları 

(episodes) tanımlamak amacıyla ayda 2-4 kez 

tarama yapılmış, öyküleri tanımlama amacıyla ayda 

bir kez tarama yapılmıştır. Belirlenen etkinlikler 

ağacın gün düğümlerine, olaylar ağacın ay 

düğümlerine, öyküler ise ağacın yıl düğümlerine 

değişik girdiler olarak eklenmiştir. 

 

Kişisel bilgi tabanı oluşturma:  Bu aşamada 

“Yaşam Listelerim” isimli bir MyList ağacı 

açılarak, Mutlu tarafından önerilen [36, 37], yaşama 

ait temel listeler ve alt listeleri bu ağaç üzerinde 

oluşturulmuştur. Bu listeler oluşturulurken 

başlangıç bilgi tabanı geçmiş deneyimlerden ve 

birikimlerden yararlanarak oluşturulmuş, uygulama 

süresince de geliştirilmiştir. Bir etkinlik ya da olaya 

dahil olan her yeni kişi “Kişiler” listesine 

eklenmiştir. Bu kişiye ait not girilirken ilgili 

etkinlik ya da olaya atıf yapılmıştır. Gidilen her 

yeni yere ait bilgi “Yerler” listesine eklenmiştir. 

Gerçekleşen ve birinci, ikinci ya da üçüncü elden 

bilgi alınan olaylara ait kayıtlar “Olaylar” listesine 

girilmiştir. Benzer şekilde, yaşanan deneyimde 

farkına varılan yeni bir davranış, yeni bir duygu 

durumu, edinilen yeni bir varlık ya da kazanılan 

yeni bir özellik ilgili listelere, kaynak etkinlik ve 

olaylara atıf yapılarak eklenmiştir. Bu listelerde 

zaten var olan öğelere yönelik bir etkinlik ya da 

olay meydana geldiğinde listelere buna yönelik yeni 

notlar düşülmüştür. Bu işlemler önem derecesine 

göre filtrelenerek gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir 

anda önceden önem verilmemiş bir konu önem 

kazandığında geçmiş günlük kayıtlarının yeniden 

taranmasıyla o konuya ait bilgi tabanı güncellemesi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Yönetsel listeler oluşturma: Sistem, kişisel 

yazılım projelerini yönetmek amacıyla da 

kullanılmıştır.  Bu doğrultuda Mutlu tarafından 

önerilen, planlama, denetleme ve değerlendirme 

amacıyla kullanılan yönetim listelerinden 

yararlanılmıştır [38]. Bunların arasında “Projeler 

Dosyası” (her kişisel yazılım projesi için; proje 

günlüğü,  sürüm günlüğü, tasarım fikirleri, hedefler, 

yol haritası, projenin aşamaları gibi listeleri 

içermektedir), “Ajanda Dosyası” (yıllar, dönemler, 

aylar, haftalar, günler gibi listeleri içermektedir),  

“Kişisel Sorun Yönetimi Dosyası” (sorunlar, 

çözümler gibi listeleri içermektedir) gibi MyLists 

yapısında oluşturulmuş dosyalar bulunmaktadır. 

 

7. Deneme Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Gerçekleştirilen tasarım ve geliştirilen sistemle 

birlikte bireyin kişisel enformasyon kaynakları 

üzerinde bir kısıtlılık oluşturmayan, buna rağmen 

bütün bilgi çalışması deneyimlerini kaydedebilen, 

içeriğe değil bağlama odaklanarak kişisel bilginin 

süzülmesi için esneklik sağlayan, kişisel 

enformasyon sisteminin gelişimi ve dağıtık 

yapısından etkilenmeden bağımsız olarak 

sürdürülebilen, güvenli ve pratik bir kişisel bilgi 

tabanı elde edilmiştir. Oluşturulan kişisel bilgi 

tabanı, günlük yaşamda gerçekleştirilen bilgi 

çalışmasına ait içselleştirme, dışsallaştırma, 

birleştirme ve sosyalleştirme adımlarına ait görsel 

kanıtlardan yararlanarak etkinlik, olay (episode) ve 

öykü düzeyinde yorumlar girilmesine olanak 

sağlamıştır. Zaman bağımlı kayıtlar, etkinlikler, 

olaylar ve öykülerden yola çıkarak zaman bağımsız 

kişisel bilgi tabanı öğeleri oluşturulmuştur.  Ortaya 

çıkan bilgi tabanı kişisel yazılım geliştirme 

projelerinin yönetilmesi için uygun altyapıyı 

sağlamıştır. 

 

Yaşam günlüğündeki görüntü ve yaşam 

listelerindeki öğe sayıları 
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Sistemin denendiği süre boyunca 158.019 adet 

kamera ve ekran görüntüsü yakalanmıştır. Bu 

görüntüler üzerinde etkinlik, olay (episode) ve öykü 

yorumları oluşturulmuş, bu yorumlardan yola 

çıkarak MyList biçimindeki yaşam listeleri elde 

edilmiştir. 2011 yılından itibaren diğer yazılımlar 

aracılığıyla biriktirilen kişisel listeler başlangıç 

bilgi tabanı olarak AllMyListsLE ortamına Haziran 

2013’de aktarılmış ve deneme süresince bu bilgi 

tabanı genişletilmiştir.  

 

Örtük Bilginin Elde Edilme Süreci 

Örtük bilginin elde edilmesinde değişik 

stratejilerden yararlanılmıştır: 

 

Doğrudan hatırlama: Deneyimlere ait kayıt ve 

yorumlardan (etkinlik, olay ve öyküler) unutulmuş 

ve örtük haldeki bilgi, beceri, davranış, değer ve 

tercihlerin tekrar hatırlanması ve kayda geçmesi 

(açık bilgiye dönüşmesi) sağlanmıştır. Örtük bilgi, 

açık bilgiden içselleştirmeyle ve örtük bilgiden 

sosyalleştirmeyle dönüştüğünden dolayı 

içselleştirme ve sosyalleştirme deneyimlerine ait 

kanıtlarla sahip olunan örtük bilginin oluşumu 

gözlenebilmektedir.  

 

Dolaylı hatırlama: Deneyimlere ait MyLog 

listeleri ile MyList listeleri arasındaki çapraz 

atıflarla daha önce farkedilmemiş ilişkilerin ortaya 

çıkması sağlanmıştır. Deneyimlere ait bağlamların 

incelenmesi ve deneyimler arasında analojiler 

kurulmasıyla her deneyimle ilgili kişisel bilgilerin 

sistematik olarak elde edilmesi sağlanabilmektedir. 

 

Tüm bilgilerin oluşturduğu büyük resmi görme: 
Kişisel dijital öyküler ve Yol haritası belirleme ile 

geçmişteki uzun zaman dilimleri ile geleceğe 

yönelik uzun zaman dilimlerini betimleme olanağı 

elde edilmiştir. 

 

Kişisel bilgi tabanının kullanım senaryoları ve 

sağladığı olanaklar 

Geliştirilen sistemin potansiyel kullanım alanları 

aşağıdaki gibi listelenebilir:  

 Kişisel deneyimlerin yönetimi 

 Biyolojik belleğin desteklenmesi 

 Amaç yönetimi ve kişisel gelişim  

 Yaşam boyu öğrenmeyi yönetme 

 Aynı anda birden çok bilgisayarda ve ortamda 

sürdürülen projelerin yönetimi 

 Öz gözetim / kendini izleme 

 

Zayıflıklar 

Geliştirilen sistemin şu zayıflıklara sahip olduğu 

görülmüştür:  

 

 Çalışma bilgisayarına bağımlılık (MyLog 

listeleri için), sistem kısa bir işlemle çalışma 

bilgisayarından başka bilgisayara 

aktarılabilmesine rağmen bu bir yeniden 

kurulum süreci gerektirmektedir. 

 Kaydedilen görüntülerin duyarlılığın düşük 

tutulması 

 Kapsam dışı cihazların kaydedilememesi 

 Bulut sisteminde yaşanan senkronizasyon 

sorunları 

 Daha önceden oluşturulmuş görüntülerin 

sisteme dahil edilmesinin zorluğu 

 Çizge yapısının olmaması 

 MyLog ve MyList listelerinin kullanım 

ortamlarındaki farklılık 

 Birden fazla dosya arasında bağımlılık 

olmaması 

 

8. İleri Çalışmalar ve Öneriler 

 Ağaç ve çizge biçimdeki tasarıma geçiş 

yapılarak kaydedilen her deneyimin içinde 

bulunduğu bağlamlarla ilişkisinin 

görselleştirilmesine olanak sağlayan yedi 

boyutlu hiper metinsel bağlam uzayı 

oluşturulabilir (Şekil 4). 

 

 
 

Şekil 4. Yedi Boyutlu Hiper-Metinsel Bağlam Uzayı 
 

 Yakalanan ekran görüntülerinin “optik karakter 

tanıma” ile taranması ve indekslenmesi 

sağlanarak geçmiş deneyimler üzerinde 

metinsel arama sağlanabilir. 

 Yakalanan kamera görüntülerinden kişi ve yer 

tanıma özelliği eklenerek geçmiş deneyimlerin 

etiketlenmesi sağlanabilir.  

 Sistemin USB bellek üzerinde çalışan 

sürümünün geliştirilmesiyle, çalışma 

bilgisayarına bağımlığı ortadan kaldırılarak 

taşınabilirliği sağlanabilir. 

 Yaşam günlüğüne dayalı kişisel bilgi tabanı 

sistemlerinin geleceğinin bir “kişisel yapay 

zekâ” sistemine dönüşmesi beklenebilir.  
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Özet  

Bu çalışmanın amacı, özellikle ülkemizde yaygın olarak karşılaşılan siber suçlara karşı, mağdurların hukukî yaptırımlar 

anlamında nasıl korunduğunu ortaya koymak ve yine bu bağlamda; Türk hukukundaki mevcut cezaî yaptırımların yeterliği 

konusuna eğilmektir. Bilindiği üzere; bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan yeni gelişmeler ve değişimler, 

daha etkin ve dolayısıyla tehlikeli siber suçların ortaya çıkmasına; hatta işe koşulan eski yaklaşım, yöntem ve tekniklerin 

yerini daha gelişmiş olanlara bırakmasına sebep olmaktadır. Bütün bu gelişmeler, hukukî anlamdaki güvencelerin ve sonuç 

itibariyle cezaî yaptırımların güncelliğinin sürekli sorgulanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Açıklamalar 

kapsamında bu çalışma, mevcut durumun kısaca değerlendirilmesi adına bir referans niteliğinde kaleme alınmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Siber Suçlar, Bilişim Suçları, Türk Hukuku, Cezaî Yaptırımlar, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar. 

 

Competency of Criminal Sanctions of Turkish Law against Cyber-Crimes 

 

Abstract 

The objective of this study is to discuss about how aggrieved people are protected against cyber-crimes; in the sense of law 

sanctions and evaluate current criminal sanctions from the related perspective. As it is known; improvements and 

developments in computer and information technologies cause more effective and more dangerous cyber-crimes to be 

appeared; even enable older approach, method, and techniques to give their place to the more advanced ones. All of these 

progresses make it necessary to evaluate always timeliness of assurances in the context of law, and so criminal sanctions. 

In the sense of the related explanations, this work has been written as a reference for evaluating the current situation 

briefly. 

 

Keywords: Cyber-Crimes, IT Crimes, Turkish Law, Criminal Sanctions, Crimes Tracked after Complaint.  

 

1. Giriş 

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, 

günlük hayatımızı kolaylaştırdığı gibi; sanal ortamda 

çeşitli suçların gerçekleşmesine sebep de olmaktadır. Bu 

durumun başlıca sebebi, teknolojinin insan hayatını 

pratikleştirmesi ve bilgiye erişim ya da bilgiyi yayma 

konusunda ortaya çıkardığı; karşı konulamaz 

yaklaşımlardır. Geçmiş süreci ele aldığımızda; kimlik 

bilgilerimizden, kişisel anlamda kritik değerdeki 

bilgilere ve hatta sahip olduğumuz maddi varlıklara 

kadar birçok önemli değerin sayısal sistemler 

kapsamında depolanmadığı dikkat çekmektedir. Söz 

konusu zaman diliminde yine bu varlıklara karşı ortaya 

çıkan çeşitli suçlar olmasına karşın; ilgili değerlerin 

“veri” olarak sayısal sistemlerde – bilgisayarda 

depolanmaya başlaması; sanal ortamda ortaya çıkan ve 

çeşitleri zaman içerisinde hızla artan suçların 

gelişmesine neden olmuştur. Her ne kadar kritik 

değerdeki bilgi ve varlıkların sanal ortamda temsil 

edilmesi, günümüz koşulları anlamında zorunluluk 

haline gelmiş olsa da; siber suçlar (bilişim suçları) olarak 

adlandırabileceğimiz suçlarla karşı karşıya kalınmasına 

engel olmamaktadır. 

 

İfade edilen suçlara karşı kişilerin korunması adına; 

zamanla çeşitli güvenlik yaklaşımları, yöntemleri ve 

teknikleri geliştirilmiş; kişilerin bu güvenlik tabanlı 

unsurlara ilişkin olarak bilgilendirilmesi ve böylece siber 

suçların azaltılması konusunda genel bir çerçeve 

oluşturulması yoluna gidilmiştir. Ancak güvenlik tabanlı 

unsurlar ne kadar yaygın izlenirse izlensin; siber suçlar 

karşısında mağdur durumuna düşen kişiler de varlığı 

sürekli surette korumaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi 

gereken husus; suçların ortaya çıkması durumunda 

mağdur kişilerin hukukî anlamda nasıl korunduğu ve 

yine mevcut cezaî yaptırımların bu korumayı sağlamak 

adına ne kadar güncel, etkin ve yeterli olduğunu 

düşünmektir. Kısacası, güvenlik tabanlı yaklaşım, 

yöntem ve tekniklerin geliştirilmesinin yanında, hukukî 

anlamda ne gibi korunma yollarına ve haklarına sahip 

olduğumu bilmek, önemli bir konudur. 

 

Açıklamalar paralelinde bu çalışmanın amacı; özellikle 

ülkemizde yaygın olarak karşılaşılan siber suçlara karşı, 

mağdurların hukukî yaptırımlar anlamında nasıl 

korunduğunu ortaya koymak ve yine bu bağlamda; Türk 

hukukundaki mevcut cezaî yaptırımların yeterliği 

konusuna eğilmektir. Bilindiği üzere; bilgisayar ve 

iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan yeni gelişmeler ve 

değişimler, daha etkin ve dolayısıyla tehlikeli siber 

suçların ortaya çıkmasına; hatta işe koşulan eski 

yaklaşım, yöntem ve tekniklerin yerini daha gelişmiş 

olanlara bırakmasına sebep olmaktadır. Bütün bu 

gelişmeler, hukukî anlamdaki güvencelerin ve sonuç 

itibariyle cezaî yaptırımların güncelliğinin sürekli 

sorgulanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Nitelik 

bağlamında bu çalışma, mevcut durumun kısaca 

değerlendirilmesi adına güncel bir referanstır. 
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Konu kapsamında, çalışmanın ilerleyen bölümleri şu 

şekille şekillendirilmiştir: Bir sonraki bölüm altında 

siber suç kavramının ne olduğu, ilgili kavramın kapsamı 

ve ülkemizde yayın durumdaki siber suçlara 

değinilmiştir. Ardından, üçüncü bölüm altında; söz 

konusu siber suçlar karşısında Türk Hukuku 

kapsamındaki temel cezaî yaptırımların neler olduğuna 

odaklanılmış ve bu bölümü takiben, dördüncü bölüm 

altında; açıklanan yaptırımların yeterliği konusunda 

değerlendirmelere yer verilmiştir. Çalışma “Sonuçlar ve 

Öneriler” bölümü altındaki açıklamalarla birlikte sona 

erdirilmiştir. 

 

2. Siber Suç Kavramı, Kapsamı ve Türkiye’de 

Yaygın Durumdaki Siber Suçlar 

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle orantılı olarak 

bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda da artış 

yaşanmaktadır. Siber suç, suçun fail ya da failleri 

tarafından bilişim sistemi kullanılarak başka bir bilişim 

sisteminin güvenliğini, buna bağlı verileri ya da 

kullanıcısına yönelik işlenen suçtur [1]. Tanımda 

bahsettiğimiz bilişim sistemleri, 5237 sayılı TCK’nın 

(Türk Ceza Kanunu) 243. maddesinin gerekçesine göre 

“…verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları 

otomatik işlemlere tabi tutma olanağını veren manyetik 

sistemlerdir” şeklinde tanımlanmıştır [2]. Siber suçlar 

genel olarak, bilişim sistemi aracılığıyla başka bir 

bilişim sistemine yönelik olarak işlenebilir. Bunun 

dışında diğer iletişim araçlarıyla (telefon, faks… vb.) 

işlenen suçlar (örneğin; telefonla aldatarak veri 

hırsızlığı) niteliği itibariyle bilişim sistemi 

sayılamayacağından; siber suçlar kapsamında da yer 

almamaktadır. Siber suçlar genel olarak; 5237 sayılı 

TCK’nın Onuncu Bölümü’nde 243 ile 246. maddeler 

arasında düzenlenmiştir. Ayrıca 5651 sayılı Kanun ve 

5846 sayılı FSEK’in (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) 

ilgili maddelerinde ve diğer kanunlarda çeşitli siber 

suçlar tanımlanmıştır [2]. 

 

Siber suçlar takibi şikâyete bağlı olan suçlardır. Yani 

suçun cezaî yaptırımının sağlanabilmesi için ilgili 

makamlara bu suç bildirilmelidir. Aksi takdirde bu suç 

hakkındaki adlî işlemler başlamayacaktır. Takibi 

şikâyete bağlı olan suçlar da şikâyet süresinde 

yapılmalıdır. Şikâyet süresi, siber suçun faili ve bu suçun 

fiilinin öğrenilmesinden itibaren altı aydır. Şikâyet 

süresinde yapılmadığı takdirde, işlenen siber suçun 

soruşturulması ve kovuşturulması yapılamamaktadır [3]. 

 

Ceza hukukunun suçun kanunîliği ve kanunsuz suç ve 

ceza olmaz ilkeleri doğrultusunda Türk hukukundaki 

yaygın olarak işlenen siber suçları şu şekilde 

sıralayabiliriz [4]: 

 Kullanıcıların sanal kimliklerine ilişkin suçlar 

(Örneğin; Facebook veya Twitter gibi, sosyal medya 

hesaplarının çalınması, ilgili hesaplara zarar 

verilmesi ya da fotoğraf, video gibi verilerin 

çalınması, ilgili verilerin izinsiz kullanılması; banka 

hesaplarının çalınması). 

 Dijital olarak depolanmış verilerde sahtekârlık ve 

söz konusu verilerin değiştirilmesi, silinmesi. 

 Bilgisayar virüslerinin ve diğer zararlı yazılım 

unsurlarının (Örneğin; Spam, Worm gibi tehdit 

oluşturan unsurlar) dağıtılması – bulaştırılması. 

 Bilgi teknolojileri sistemlerine yönelik saldırılar. 

 Diğer siber suçlar (Örneğin; çocuk pornografisi ya 

da sanal ortamdaki telif haklarının ihlali). 

 

Söz konusu siber suçlara karşı, bu suçların mağduru 

durumundaki kişilerin, hukukî açıdan izleyebilecekleri 

çözüm yollarını ve bu bağlamdaki cezaî yaptırımları 

kısaca ifade etmemiz, konu kapsamı açısından yerinde 

bir yaklaşım olacaktır. 

 

3. Siber Suçlara Karşı Türk Hukukundaki Cezaî 

Yaptırımlar 

Bir önceki bölüm altında da ifade edilen; Türkiye’de 

yaygın durumdaki siber suçlar karşısında, hukukî 

bağlamda izlenecek işlem adımlarını ve ilgili cezai 

yaptırımları şöyle açıklamak mümkündür: 

 

Kullanıcıların sanal kimliklerine ilişkin suçlar: Gerek 

ülkemizde, gerekse dünya çapında işlenen en yaygın 

siber suçlardan birisi, kullanıcıların Internet ya da daha 

genel anlamda dijital ortamdaki sanal kimliklerinin 

çalınması ya da kötüye kullanılması doğrultusunda 

ortaya çıkmaktadır. Bu tarz siber suçları kısaca sanal 

kimliklere ilişkin suçlar olarak ifade etmemiz 

mümkündür. Daha detaylı olarak ilgili suçlar, -özellikle 

günümüzde oldukça sık karşılaşılan- banka veya kredi 

hesaplarının kötüye kullanılması olacağı gibi, Internet 

ortamındaki Facebook benzeri sosyal medya 

platformlarında kullanılan kimliklerin (profil) çalınması 

ve kötüye kullanılması şeklinde ortaya çıkabilmektedir. 

Bu noktada; sanal kimliklerin çalınması, kullanıcıların 

farkına varamadıkları casus yazılımlar ile (Örneğin; 

keylogger yazılımları) yapılabildiği gibi, donanımsal ve 

yazılımsal açıklardan faydalanarak ya da kişiler üzerinde 

sosyal mühendislik yaklaşımları uygulanarak da yerine 

getirilebilmektedir. 

 

Daha önce de bahsedildiği üzere, takibi şikâyete bağlı 

olan suçlardan olan bu tarz siber suçlara karşı çeşitli 

adımların izlenmesi, sonuca ulaşma noktasında kişilere 

faydalı olmaktadır. Bu bağlamda, burada bahsi geçen 

sanal kimliğe ilişkin suçlara karşı etkili ve sağlıklı 

çözüm elde etmek adına şu adımların izlenmesinde 

fayda bulunmaktadır [1]: 

 Güvenli bir bilgisayardan ilgili hesabın kurtarılması 

denenmeli; eğer kurtarma işlemi başarılı olmazsa, 

hesabın olduğu Web sitesinin ilgili birimlerine 

şikâyette bulunulmalıdır.  

 Adli işlem yapılabilmesi için şahsi müracaat 

yapılması şarttır. Bu noktada; işlemin eksiksiz 

başlaması için, ilgili emniyet şubelerinde ya da 

savcılıkta temin edilebilecek örnek müracaat formu 

doldurulmalıdır (Söz konusu form, ilgili emniyet 

müdürlüğünün Web sitesinden de elde 

edilebilmektedir). 

 Form el yazısıyla doldurup imzalandıktan sonra; 

form ile birlikte suçun işlendiği yerdeki polis 

merkez amirliğine, Cumhuriyet Başsavcılığı’na ya 
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da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 

müracaat edilmelidir. 

Bu suçu işleyen kişi TCK’nın 243. maddesine göre 1 

yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 

cezalandırılmaktadır. Ek olarak; bilgisayar sistemindeki 

verilerinin silinmesi ya da değiştirilmesi halinde ise, 

suçun faili için bu suçun cezası altı aydan iki yıla kadar 

hapis cezasıyla sonuçlanmaktadır [3]. 

 

Açıklanan siber suç, banka veya kredi hesaplarının 

kötüye kullanılması yönünde ise; siber suçu işleyen kişi, 

5237 sayılı TCK’nın 245. Maddesi hükümlerince 

cezalandırılmaktadır. Böyle bir suçla karşılaşılması 

hâlinde yapılması gerekenleri ise kısaca şu şekilde 

sıralayabiliriz [1]: 

 İlgili banka ile görüşüp şüpheli görülen harcamanın 

/ harcamaların ekstresi temin edilerek, kişiye ait 

olmayan harcamalar belirlenmeli; gerekirse bağlı 

doküman çıktıları elde edilmelidir. 

 İşlemin eksiksiz başlaması için hazırlanan örnek 

müracaat formu elde edilip, el yazısıyla 

doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Ardından, ilgili 

form ile suçun işlendiği yerden sorumlu polis 

merkez amirliğine, Cumhuriyet Başsavcılığı’na ya 

da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 

müracaat edilmelidir. 

 

Ancak bu suçun işlenmesinde dikkat edilmesi gereken 

bir husus vardır. Bu husus, 5237 sayılı TCK’nın 245. 

Maddesinin 4. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; 

banka veya kredi hesaplarının kötüye kullanılması suçu, 

haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, 

üstsoy veya altsoyunun veya bu derecedeki kayın 

hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın, 

aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin 

zararına işlenmesi hâlinde ilgili akrabaya ceza 

hükmolunamayacaktır. Yani bu suçun faili bu fıkradaki 

sayılan kişilerden birisi ise, hakkında bu suç için cezaî 

işlem yapılamayacaktır [3]. 

 

Dijital olarak depolanmış verilerde sahtekârlık ve söz 

konusu verilerin değiştirilmesi, silinmesi: Bu suçun 

işlenebilmesi için, başka bir bilgisayardan, hedef 

bilgisayardaki verilerden hareketle sahtekârlık veya bu 

verilerin değiştirilip silinmesi yaklaşımı izlenmiş 

olmalıdır. Örneğin; bir bilgisayara başka bir bilgisayar 

kullanıcısı, uzaktan erişip kullanabilmiş ve sonuç olarak 

bilgisayar verileri kendisine kopyalamış ya da silmiş ise 

şu hususlara dikkat edilmelidir [1]: 

 Öncelikli olarak suça maruz kalan bilgisayara 

format atılmamalı ya da herhangi bir işlem 

yapılmamalıdır.  

 Daha önce de ifade edilmiş olduğu gibi; örnek 

müracaat formu el yazısıyla doldurup imzalanmalı 

ve form ile birlikte suçun işlendiği yerden sorumlu 

polis merkez amirliğine, Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na ya da Siber Suçlarla Mücadele Şube 

Müdürlüğü’ne müracaat edilmelidir. 

 

Bu suçu işleyenler hakkında TCK’nın 244. Maddesinin 

2. fıkrasına göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile 

ortaya çıkmaktadır. Suçun banka veya kredi kurumlarına 

karşı işlenmesi hâlinde suçun cezası yarı oranında 

artırılmaktadır [3]. 

Bilgisayar virüslerinin ve diğer zararlı unsurların 

dağıtılması – bulaştırılması: Bir bilgisayara, Internet’ten 

indirilen dosyalar ya da başka bir yerden kopyalanmış 

dosyalar aracılığıyla virüs yazılımı bulaşabilmektedir. 

Ancak buna benzer unsurların bilgisayara bulaşmış 

olması, suçun oluşması için yeterli değildir. Bu zararlı 

unsurların suç oluşturabilmesi için, bilgisayarda 

kanundaki yazılı neticeleri doğuracak fiillerin 

gerçekleşmesi gerekmektedir.  

 

Örneğin, bilgisayara bir Worm (solucan) zararlı yazılımı 

bulaştıktan sonra, bilgisayardaki verilerde bir zarar 

oluşmuyor ya da kişiye yönelik herhangi bir problem 

ortaya çıkmıyor; sadece bilgisayarın performansında 

yavaşlama söz konusu ise; bu durum bir siber suç 

olmayacaktır. Ancak, bilgisayarın işleyişi 

engelleniyorsa, siber suç işlenmiş olacak (TCK 

m.244/f.1) [3] ve bu nedenle ilgili makamlara 

başvurarak, gerekli adlî işlemlerin başlatılmasının önü 

açılmış olacaktır. 

 

Bilgi teknolojileri sistemlerine yönelik saldırılar: Bu 

siber suç türü, doğrudan bilgisayara karşı işlenen ve 

seçimlik hareketli bir suç olup, TCK’nın ilgili 

maddelerinde nitelikli hâlleriyle birlikte düzenlenmiştir. 

Buna göre: 

 5237 sayılı TCK’nın 244. Maddesinin 1. fıkrasına 

göre, bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen 

veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılmaktadır [3]. 

 TCK’nın 244. Maddesinin 2. fıkrasına göre, bir 

bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, 

değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri 

yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen 

kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılmaktadır [3]. 

 TCK’nın 244. Maddesinin 3. fıkrasına göre, bu 

fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir 

kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi 

üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 

oranında artırılmaktadır [3]. 

 TCK’nın 244. Maddesinin 4. fıkrasına göre,  bilgi 

teknoloji sistemlerine yönelik saldırı fiillerin 

işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya 

başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının 

başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı 

yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para 

cezasına hükmolunmaktadır [3]. 

 

Söz konusu suçla karşılaşılması hâlinde, mağdurların, 

daha önceki alt-başlıklar kapsamında ifade edilen suç 

türlerinde izlenen adımları uygulamaları gerekmektedir 

[1]. 

 

Diğer siber suçlar: Diğer siber suçlardan başlıca hukuka 

ve genel ahlâka aykırı verilerin bulundurulması suçuna 

değinilmelidir. Bu bağlamda, ilgili verilerin 

bulundurulması ve yayınlanması durumunda; TCK 
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m.226’da düzenlenmiş olan “müstehcenlik suçu” 

işlenmiş olacaktır [3]. 

 

Böyle bir siber suç ile karşılaşıldığı takdirde, ilgili suçun 

ihbar edilmesi gerekmektedir. Ancak suçu işleyen kişiye 

karşı etkili bir çözüme ulaşılması için şu adımların takip 

edilmesi gerekmektedir [1]: 

 Müstehcen – pornografik içeriğin olduğu Web 

sayfasının ekran görüntüsü alınmalı, 

 Tespit edilen; örneğin çocuk pornografisi görüntüsü 

yer alan Web sayfasının adres bilgisi not alınmalı, 

 İşlemin eksiksiz başlaması için hazırlanan örnek 

müracaat formu elle doldurulup imzalanmalı ve 

formda, şikâyet edilecek Web sitesinin – sayfasının 

adresini eksiksiz belirtmeye dikkat edilmelidir.  

 Aynı zamanda, ilgili Web sitesini – sayfasını 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet 

Bilgi İhbar Merkezi’nin; “ihbarweb.org.tr” Web 

adresine ya da bulunulan yerdeki Siber Suçlar Şube 

Müdürlüğü’nün ihbar hattı adresine Web site – 

sayfa adres bilgisi ve ekran görüntüsü ile ihbar 

etmek mümkündür [1]. 

 

İfade edilen çözüm – işlem adımları ve ilgili cezaî 

yaptırımlar bağlamında düşünüldüğünde, hukukî 

süreçlere sıklıkla konu olan bazı problemler de ortaya 

çıkabilmektedir. Söz konusu bu problemler; ilgili hukukî 

yaklaşımların yeterliği çerçevesinde birtakım 

değerlendirmeler yapılması gerektiğini, bizlere 

anlatmaktadır. 

 

4. Yeterliğe Dair Bazı Değerlendirmeler 

Bir önceki bölüm altında ifade edilen cezaî yaptırımların 

yeterliğine dair yapılacak değerlendirmeler; özellikle 

günümüz siber suçları bağlamında söz konusu olabilecek 

açıkların ya da dikkat edilmesi gereken temel durumların 

kısaca ortaya konulması adına önemlidir. Buna göre, 

“yeterliğe dair değerlendirmeler” yaklaşımı altında ifade 

edebileceğimiz bazı hususlar şunlardır: 

 Özellikle 5237 sayılı TCK’nın, siber suçlarını 

sadece dört madde olarak düzenlemesi; her geçen 

gün gelişen teknoloji ve ortaya çıkan yeni tehditler 

düşünüldüğünde, yeni oluşan siber suçların suçun 

kanunîlik ilkesi kapsamında cezasız kalmasına yol 

açabilmektedir. Buna göre, siber suçlarıyla 

mücadelede alınması gereken önlemler bağlamında; 

ceza hukuku normlarıyla bu konuyla ilgili kamu 

düzenin ihlali olarak görülen eylemlerin suç tipi 

olarak tanımlanması, siber suçların kapsam ve 

niteliği ayrıntılı bir şekilde açıklanması ve gerekli 

yasal düzenlemelerin yapılması, açıkların ortadan 

kaldırılması adına etkili olacaktır [5]. 

 Uygulama aşamasında, işlenen bir siber suçun faili, 

siber suçların nitelikli hâlleri ayrıntılı 

düzenlenmediği ve sadece takdiri indirim 

nedenleriyle (faile uygulanarak yapılan yargılama 

sonunda hükmolunan ceza,  iki yıl veya daha az 

süreli hapis cezası olduğu için),  “hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması” kararı verilerek 

(5271 sayılı CMK m.231’e göre) [6] gerektiğinden 

daha az ceza alabilmektedir. Bu durum, mevcut 

kanunların işlenen suçun cezasının belirlenmesinde 

yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 

daha detaylı düzenlemelerin, ilgili kanunlar altında 

gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. 

 Daha önce bahsettiğimiz; 5237 sayılı TCK’nın 245. 

Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen kişilere karşı 

banka veya kredi hesaplarının kötüye kullanılması 

suçu işlenmesi hâlinde ilgili akrabaya ceza 

hükmolunamayacağı durumu [3], işlenen pek çok 

siber suçun cezasız kalmasına yol açabilmektedir. 

Hâlbuki siber suçlar, ilgili fıkradaki kişilere karşı 

daha kolay işlenebilmektedir. Bu bağlamda, gerekli 

önlemlerin ilgili hukuksal yaklaşımlar dâhilinde 

alınması gerekmektedir. 

 Siber suçları kovuşturan birimlerin, değişen veya 

yeni ortaya çıkan şartlara karşı uyumlu olmaları 

adına, devamlı surette eğitim süreçlerine tabi 

tutulmaları önemlidir. Buna göre; özellikle 

hâkimlerin, polislerin ve savcıların, ilgili siber 

suçlarının niteliği ve delillerin elde edilmesi; ya da 

analiz, karar gibi faktörler açısından etkin eğitim 

süreçleri dâhilinde olması gerekmektedir [5]. 

 

5. Sonuçlar ve Öneriler 

Siber suçlar, ne kadar etkin önlemler alınırsa anılsın; 

sayısal sistemlerin – bilgisayar sistemlerinin veri işletimi 

ve düzenlenmesi konusunda işe koştuğu yaklaşımlar 

bünyesinde ortaya çıkan çeşitli açıkların 

değerlendirilmesi suretiyle geliştirilmeye devam 

etmektedir. Bunun yanında, sosyal mühendislik adı 

verdiğimiz; insan faktörünün zaaflarını hedef alan 

yaklaşımlar da, bilişim suçlarının işlenmesi yönünde 

zincirin zayıf halkası niteliğinde olan kişilerin sosyal 

yönden kötü amaçlar doğrultusunda kullanılmasına 

neden olmaktadır. Siber suçları kapsamındaki bütün 

yaklaşım, yöntem ve teknikler; hukukî anlamda çeşitli 

güvenceler ve çeşitli yaptırımlar ise cezasız 

kalmamasına rağmen; yine hukukî anlamdaki çeşitli 

açıkların kullanılmasına da engel olamamaktadır. 

 

Çalışma içerisinde ifade edilen hukukî durum; Türk 

hukukunun güncelliği konusunda çeşitli 

değerlendirmelerde bulunmamıza ve bu yönde bazı 

önerilerin de dolaylı yönden sunulmasına sebep 

olmuştur. Bu noktada bütün hukukî açıkların ve 

yaptırımlar konusundaki kötüye kullanım yönlerinin 

ortadan kaldırılması adına; daha genel çapta bazı 

önerilerde bulunmamız mümkündür. Söz konusu 

önerileri kısaca şu şekilde ifade edebiliriz: 

 Çalışmadan ve söz konusu incelemelerden – 

değerlendirmelerden çıkacak en önemli ders; 

teknolojideki gelişmeler paralelinde gelişimine 

devam eden siber suçlara karşı, hukuksal 

düzenlemelerde de eş zamanlı hızda gelişmelere 

gidilmesi gerekliliğidir. Teknolojik gelişmeler ne 

kadar hızlı olursa olsun; hukukî kapsamdaki 

gelişmelerin de bu doğrultuda hızlı yerine 

getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, gerekli 

düzenleme ve güncellemelerin takibini daha etkin 

yapacak; hukukçu, akademisyen gibi konusunda 

etkin kişilerin yer aldığı ilgili birimlerin kurulması 

önerilebilir. 
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 Değerlendirmelerde ifade bulmuş olan en önemli 

unsurlardan birisi olan “eğitim” faktörü, siber 

suçlara karşı gerekli düzenlemelerin yapılması, 

önlemlerin alınması ve hatta mağdur duruma düşme 

potansiyeli olan kişilerin bilinçli hale getirilmesi 

doğrultusunda son derece önemlidir. 

Unutulmamalıdır ki; siber suçlara karşı bilinçli 

durumda olan kişiler; söz konusu suçların önlenmesi 

ve azaltılması yönünde anahtar rol oynayacaktır. 

 Hukuksal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 

noktasında önerilebilecek diğer bir unsur da; 

uluslararası platformdaki hukuksal gelişmelerin ve 

düzenlemelerin de takibinin iyi yapılması 

gerekliliğidir. Her ne kadar bir noktadan sonra 

gerekli düzenlemelerin ülkemiz sınırları dâhilimdeki 

değişken durumlara göre gerçekleştirilmesi daha iyi 

olsa da; küresel bağlamdaki gelişmelerin takipçisi 

olunması da etkin ve hızlı düzenlenmelerin 

yapılması ve gerekli önlemlerin alınması adına 

oldukça yararlı olacaktır. 
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Özet  

Bu araştırmanın amacı, lise düzeyinde eğitim veren okullarda uygulamaya konulan FATİH Projesine ilişkin okul 

yöneticilerinin görüşlerini almak ve alınan görüşleri incelemektir. Çalışmaya 7 okul yöneticisi katılmıştır. Yapılandırılmış 

görüşme formu ile alınan yanıtlar içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul 

yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun FATİH Projesi kapsamında teknoloji entegrasyonu hakkında olumlu düşündüğü 

görülmüştür. FATIH projesinin sağladığı yararlar, bu süreçte yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri çalışmada yer 

almaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: FATIH projesi, teknoloji entegrasyonu, okul yöneticileri. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to get and examine the opinions of the school administrators about the Fatih Project 

implemented at the high school level. The participants of the study were 7 school administrators. The data were gathered 

though structured interviews with the form and were analyzed by content analysis method. According to the results, most 

of the school administrators were thinking positively about technology integration in the scope of FATIH Project. The 

benefits of the FATIH project, the problems and solutions in this process are included in the study. 

 

Keywords: FATIH project, technology integration, school administrators. 

  

1. Giriş 

Yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri (BİT), bir takım yeniliklerin ve bu 

yeniliklerin günlük hayattaki uygulamalarının giderek 

yaygınlaşmasına neden olmaktadır (Birişçi ve Karal, 

2010).  

 

Eğitim için yepyeni fırsatlar doğuran BİT, büyük bir 

gelişime uğrayarak bilgisayar kullanımının yanında 

eğitim amaçlı birçok teknoloji tabanlı ürünün 

kullanımını da beraberinde getirmiştir. Bunların başında 

etkileşimli tahtalar, tablet PC’ler, projeksiyon cihazı ve 

yazıcı gelmektedir. 

 

Ülkemizde BİT’in eğitimle bütünleşmesi, 2010 yılında 

FATİH “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme 

Hareketi” Projesi ile birlikte gerçekleşmiştir. FATİH 

Projesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 

yürütülmekte olup, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 

desteklenen bir projedir. FATİH Projesi kapsamında 

570.000 dersliğe LCD panel etkileşimli tahta, dizüstü 

bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet alt yapısı 

sağlanmıştır. Ulaşılmak istenen amaç, öğrenme-öğretme 

ortamında daha fazla duyu organına hitap ederek kalıcı 

öğrenmeyi sağlamaktır (MEB, 2013). 

 

FATİH Projesi kapsamında sınıflara getirilen teknolojik 

yeniliklerden ilki etkileşimli tahtalardır. Hall ve Higgins 

(2005) etkileşimli tahtaları, bir bilgisayara ve 

projeksiyon cihazına bağlı dokunmatik bir ekran ve 

bilgisayarı bu ekrana dokunarak kontrol edebilme 

olanağı sağlayan bir araç olarak tanımlamaktadır. 

Etkileşimli tahtalar ile öğretmenler kendi hazırlamış 

olduğu materyalleri ve diğer çoklu ortam kaynaklarını 

sunabilir ayrıca internet üzerinden resim, dosya vb. 

öğeleri de derste kullanabilmektedirler (Klemmer ve 

diğerleri, 2001).  

FATİH Projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin 

kullanımına sunulan teknolojik yenliklerden ikinci ise 

tablet PC’lerdir (bilgisayarlardır). Bir Tablet PC, 

kullanıcı ekranında yazı yazmak ya da işlemek için 

etkinleştirilmiş bir dokunmatik ekran ve kalemle 

donatılmış bir dizüstü bilgisayardır (Galligan ve 

diğerleri, 2010). Tablet PC’ler boyut olarak küçük ve 

taşınabilirliği daha kolay olan bir bilgisayar olduğu için 

kullanımda daha çok tercih edilmektedir (Daşdemir ve 

arkadaşları, 2012). 

 

EBA (Eğitim Bilişim Ağı), Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 

çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA 

platformunun amacı ihtiyaç duyulan her yerde BİT 

araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımı ile 

teknolojinin eğitimle bütünleşmesini sağlamaktır.  

 

FATİH Projesi eğitim-öğretim hayatına girdiğinden bu 

yana bu proje kapsamında etkileşimli tahta ve tablet PC 

kullanımı, öğrenci veya öğretmenlerin bilgisayar öz 

yeterlik durumları konularında bazı çalışmalar 

yapılmıştır. Tekerek, Udum ve Saman (2012), BİT 

öğretmenliği adaylarının bilgisayar öz-yeterliklerini 

tarama modeli kullanarak inceledikleri çalışmalarında 

erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre, meslek lisesi 

mezunu öğrencilerin, genel lise mezunu öğrencilere 

göre, 3 ve 4. sınıfa devam eden öğrencilerin 1. sınıf 

öğrencilerine göre daha yüksek bilgisayar öz yeterlik 

algısına sahip olduğu sonuçlarına varmışlardır. Daşdemir 

ve arkadaşları (2012) ise tablet PC’lerin fen ve teknoloji 

derslerinde kullanımına ilişkin fen ve teknoloji 
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öğretmenlerinin görüşlerini farklı değişkenler açısından 

incelemişlerdir. Bu çalışmada öğretmenlerin tablet PC’yi 

destekleme durumları mezuniyet branşına göre anlamlı 

farklılık göstermektedir.  

Bu araştırmanın amacı, lise düzeyinde eğitim veren 

okullarda uygulamaya konulan FATİH Projesine ilişkin 

okul yöneticilerinin görüşlerini almak ve alınan görüşleri 

incelemektir. 

 

2. Yöntem 

Katılımcılar 

Ankara ilinde Fatih projesinde pilot okul olarak seçilen 

dört okulda görev yapan okul yöneticileri ile görüşme 

yapılmıştır. Araştırmaya 5 müdür yardımcısı, 1 müdür 

ve 1 de baş muavin olmak üzere toplam 7 okul yöneticisi 

katılmıştır. Katılımcılardan 5 tanesi erkek ve 2 tanesi ise 

bayandır. 2,5 ile 20 yıl arasında yöneticilik yaptıkları 

belirlenmiştir.  FATİH projesindeki deneyim süreleri 2 

ay ile 3 yıl arasında değişmektedir. Katılımcıların BİT’i 

kullanım düzeyleri incelendiğinde 3 tanesinin gelişmiş; 2 

tanesinin orta ve 2 tanesinin başlangıç düzeyinde olduğu 

görülmüştür. Son olarak tüm katılımcılar FATIH Projesi 

kapsamında hizmet içi eğitim almıştır. 

 

Veri toplama araçları 

Yapılandırılmış görüşme formunda aşağıda bulunan açık 

uçlu sorular yer almıştır.  

 FATİH Projesi kapsamında okullarda yapılan 

değişiklikler ve uygulamalar nelerdir? 

 FATİH Projesi kapsamında teknoloji entegrasyonu 

hakkında görüşleriniz nelerdir? 

 Etkileşimli tahta ve tablet PC içerisindeki 

uygulamalar veya programlar hakkındaki 

görüşleriniz nelerdir? 

 FATİH Projesi öğrencilere, öğretmenlere, okul 

yöneticilerine ve velilere ne gibi yararlar 

sağlamıştır? 

 FATİH Projesi kapsamında yaşanan sorunlar 

nelerdir? Bu soruların çözümünde size yardımcı 

olunuyor mu? 

 Öğretmenlere mesleki gelişim ve teknoloji 

konusunda verilen hizmet içi eğitimler hakkında 

görüşleriniz nelerdir? 

 FATIH Projesinin daha etkili verimli 

uygulanabilmesi için neler yapılabilir? Önerileriniz 

nelerdir? 

 

Veri Analizi 

Ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınan görüşmeler için 

içerik analiz çalışması yapılmıştır. Kayıtlar, önce 

bilgisayar ortamına aktarılmış, daha sonra birden fazla 

okunarak kodlama yapılmıştır. Kodlama sonrasında 

ortaya çıkan temalar belirlenmiş, temalar ile kodlar 

tekrar gözden geçirilmiştir.  

 

Bulgular 

FATİH Projesi kapsamında okullarda yapılan 

değişiklikler ve uygulamalar 

Okul yöneticilerine FATİH Projesi kapsamında 

okullarda yapılan değişiklikler ve uygulamalar 

sorulduğunda alınan yanıtlar Tablo-1’de belirtilmiştir. 

Buna göre 7 okul yöneticisi sınıflara etkileşimli tahta ve 

tablet PC takıldığını, 6 okul yöneticisi alt yapı 

çalışmalarının tamamlandığını, 2 okul yöneticisi 

öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanmasıyla görsel 

olarak ders anlatım yaptıklarını açıklamıştır. 

Tablo-1 FATIH Projesi kapsamında okullarda yapılan 

değişiklikler ve uygulamalar 

Görüşler f 

Sınıflara etkileşimli tahta ve tablet PC 

sağlandı. 

7 

Alt yapı çalışmaları tamamlandı. 6 

Öğretmenler etkileşimli tahta ile görsel 

anlatımlara başladılar. 

2 

Formatör bir öğretmen görevlendirildi. 1 

EBA market kullanılmaya başlandı. 1 

 

FATİH Projesi kapsamında teknoloji entegrasyonu 

hakkında görüşler 

Okul yöneticilerine FATİH Projesi kapsamında teknoloji 

entegrasyonu hakkında görüşleri sorulduğunda alınan 

yanıtlar Tablo-2’de belirtilmiştir. Olumlu görüşler 

başlığı altında yöneticilerin; 8 tanesi öğrencilerin 

teknolojileri iyi kullandığını, 3 tanesi etkileşimli tahta 

kullanımı ile birlikte dersin verimli geçtiğini, 2 tanesi 

öğrencilerin öğretmenlere teknoloji kullanımı konusunda 

yardımcı olduğunu dile getirmiştir. Olumsuz görüşler 

başlığı altında ise yöneticilerin; 1 tanesi tablet PC 

kullanımının sınıf yönetimini zorlaştırdığını, 1 tanesi 

eğitimin dijitalleşmemesi gerektiğini ve 1 tanesi de 

tablet PC kullanımının dersin işleyişini yavaşlattığını 

belirtmiştir. 

 

Tablo-2 FATİH Projesi kapsamında teknoloji 

entegrasyonu hakkında görüşler 

Görüşler f 

Olumlu Görüşler  

Öğrenciler teknolojileri iyi kullanıyor. 8 

Etkileşimli tahta kullanımı ile ders verimli 

oluyor. 

3 

Öğrenciler öğretmenlere yardımcı oluyor 2 

Teknoloji entegrayonu konusunda iyi 

seviyedeyiz. 

1 

Bazı öğretmenler etkileşimli tahtayı aktif 

olarak kullanıyor. 

1 

Olumsuz Görüşler  

Tablet PC kullanımı sınıf yönetimini 

zorlaştırıyor. 

1 

Eğitim dijitalleşmemeli. 1 

Tablet PC kullanımı dersi yavaşlatıyor. 1 

 

Etkileşimli tahta ve tablet PC içerisindeki uygulamalar 

veya programlar hakkındaki görüşler 

Okul yöneticilerine FATİH Projesi kapsamında 

etkileşimli tahta ve tablet PC içerisindeki uygulamalar 

veya programlar hakkındaki görüşleri sorulduğunda 

alınan yanıtlar Tablo-3’de belirtilmiştir. Olumlu görüşler 

başlığı altında yöneticilerin; 4 tanesi cihazların içerisinde 

birçok uygulama olduğunu, 3 tanesi EBA market ve 
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Vitamin’in içerik konusunda hizmet sağladığını ve 3 

tanesi de içeriklerin zenginleştiğini belirtmiştir. Olumsuz 

görüşler başlığı altında yöneticilerin; 2 tanesi cihazların 

içerisindeki programların yetersiz olduğunu dile 

getirmiştir. 

Tablo-3 Etkileşimli tahta ve tablet PC içerisindeki 

uygulamalar veya programlar hakkındaki görüşler 

Görüşler f 

Olumlu Görüşler  

Birçok uygulama var. 4 

EBA market ve Vitamin içerik konusunda 

hizmet sağlıyor. 

3 

İçerikler gittikçe zenginleşiyor. 3 

Olumsuz Görüşler  

Cihaz içerisindeki programlar yetersiz. 2 

Etkileşimli tahta ile tablet PC birbiri ile 

uyumlu değil. 

1 

Uygulamalar güncel değil. 1 

Kitap tarayıp içeriğe koymak yeterli değil. 1 

 

FATİH Projesinin öğrencilere, öğretmenlere, okul 

yöneticilerine ve velilere sağladığı yararlar  

Okul yöneticilerine FATİH Projesinin tüm paydaşlara 

sağladığı yararları sorulduğunda alınan yanıtlar Tablo-

4’de belirtilmiştir. Okul yöneticilerinden; 4 tanesi 

zamandan tasarruf sağladığını, 3 tanesi derslerin daha 

verimli geçtiğini, 2 tanesi görsel sunum sayısının 

arttığını, 2 tanesi öğrencilere fırsat eşitliğinin 

sunulduğunu belirtmiştir. 

 

Tablo-4 FATİH Projesinin öğrencilere, öğretmenlere, 

okul yöneticilerine ve velilere sağladığı yararlar 

Görüşler f 

Zamandan tasarruf sağlıyor. 4 

Dersler daha verimli geçiyor. 3 

Görsel sunum sayısı arttı. 2 

Öğrencilere fırsat eşitliği sunuldu. 2 

İçerik paylaşımı yapılabiliyor. 1 

Teknolojiye olan ilgi arttı. 1 

Veliler de süreçten memnun 1 

Anında İnternete bağlanılabiliyor. 1 

Bilgiye ulaşma yolu çoğaldı. 1 

Diğer teknolojik cihazlara gerek kalmadı. 1 

Öğretmenler materyal hazırlamaya başladı. 1 

Teknolojiye uzak olan öğretmenlere eğitim 

verildi. 

1 

Sınıflar teknoloji donanımlı sınıflara 

dönüştü. 

1 

Öğrencilerin konuyu anlaması kolaylaştı. 1 

Bu proje öğretmeni yeniliyor. 1 

 

FATİH Projesi kapsamında yaşanan sorunlar 

Okul yöneticilerine FATİH Projesi kapsamında yaşanan 

sorunlar sorulduğunda alınan yanıtlar Tablo-5(a)’da 

belirtilmiştir. Okul yöneticilerinden; 3 tanesi cihazların 

arızalandığını, 2 tanesi öğrencilerin tablet PC şifrelerini 

kırabildiğini, 2 tanesi öğretmenlerin materyal 

hazırlamakta zorlandığını, 2 tanesi Internet bağlantısı 

sorunu yaşandığını, 2 tanesi hizmet içi eğitim sorunu 

olduğunu belirtmiştir. 

 

Tablo-5(a) FATİH Projesi kapsamında yaşanan sorunlar 

Görüşler f 

Cihazlar arızalanıyor. 3 

Öğrenciler Tablet PC şifrelerini 

kırabiliyor. 

2 

Öğretmen materyal hazırlamakta 

zorlanıyor. 

2 

Internet bağlantısı sorunu yaşanıyor. 2 

Hizmet içi eğitim sorunu var. 2 

Cihazlara program yüklendikçe cihaz 

yavaşlıyor. 

1 

Ders işleyişinde yavaşlamalar oluyor. 1 

İçerik bulma sorunu yaşanıyor. 1 

Okullar teknoloji mezarlığına döndü. 1 

Proje içeriğe ulaşmada öğrenciyi kısıtlıyor. 1 

Öğrenciler cihazlara zarar veriyor. 1 

Öğretmenler teknoloji kullanımı 

konusunda girişimci değiller. 

1 

Güncellemeler yapılamıyor. 1 

Teknik destek sağlama sıkıntısı var. 1 

Proje başlamadan herhangi bir görüş 

alınmadı. 

1 

 

Sorunların çözüm yolları 

Okul yöneticilerine yaşanan sorunların çözümünde 

yardımda bulunan sorumlular sorulduğunda alınan 

yanıtlar Tablo-5(b)’de belirtilmiştir. Okul 

yöneticilerinden; 6 tanesi yaşanan problemlerde 

formatör öğretmenin yardımda bulunduğunu, 5 tanesi 

daha zor sorunları firmanın çözdüğünü dile getirmiştir. 

 

Tablo-5(b) Sorunların çözümünde yardımda bulunanlar 

Görüşler f 

Yaşanan problemlerde formatör öğretmen 

yardımda bulunuyor. 

6 

Daha zor sorunları firma çözüyor. 5 

Ders öğretmeni bazı sorunları çözüyor. 1 

 

Öğretmenlere mesleki gelişim ve teknoloji konusunda 

verilen hizmet içi eğitim 

Okul yöneticilerine öğretmenlere mesleki gelişim ve 

teknoloji konusunda verilen hizmet içi eğitim ve içeriği 

sorulduğunda alınan yanıtlar Tablo-6’da belirtilmiştir. 

Yöneticilerden; 5 tanesi etkileşimli tahta kullanımı 

gösterildiğini, 4 tanesi eğitimlerin iki hafta sürdüğünü, 4 

tanesi Starboad yazılımı anlatıldığını, 3 tanesi bir kere 

hizmet içi eğitim verildiğini, 3 tanesi eğitimlerin 

akşamüstü verildiğini, 3 tanesi materyal hazırlamaya yer 

verildiğini, 3 tanesi şekil çizimi gösterildiğini, 2 tanesi 
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bilgisayar kullanmayı dahi bilmeyen öğretmenlere temel 

eğitim verildiğini belirtmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo-6 Öğretmenlere mesleki gelişim ve teknoloji 

konusunda verilen hizmet içi eğitim 

Görüşler f 

Etkileşimli tahta kullanımı gösterildi. 5 

Eğitimler iki hafta sürdü. 4 

Starboard yazılımı anlatıldı. 4 

Bir kere hizmet içi eğitim verildi. 3 

Eğitim akşamüstü verildi. 3 

Materyal hazırlamaya yer verildi. 3 

Şekil çizimi gösterildi. 3 

Temel eğitim verildi. 2 

Formatör öğretmen bir ay eğitim verdi. 1 

Soru bankalarına nasıl ulaşılır anlatıldı. 1 

Yarım kalan derse nasıl dönülür anlatıldı. 1 

 

FATIH Projesinin daha etkili ve verimli uygulanabilmesi 

için yapılan öneriler 

Okul yöneticilerine FATIH Projesinin daha etkili ve 

verimli uygulanabilmesi için yapılan önerileri 

sorulduğunda alınan yanıtlar Tablo-7’de belirtilmiştir. 

Yöneticilerden, 5 tanesi hizmet içi eğitimin sürekli hale 

gelmesini gerektiğini, 4 tanesi teknik destek sağlanması 

gerektiğini, 3 tanesi okullarda elektrik kesintilerine karşı 

jeneratör bulundurulması gerektiğini, 3 tanesi cihaz 

içeriklerinin geliştirilmesi gerektiğini, 2 tanesi alt yapı 

eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini, 2 tanesi 

bakanlığın projede çok aceleci davrandığını, 1 tanesi 

öğretmenlerin teknoloji kullanımında iyi olması 

gerektiğini, 1 tanesi içeriklerin önceden hazırlanması 

gerektiğini dile getirmişlerdir. 

 

Tablo-7 FATIH Projesinin daha etkili ve verimli 

uygulanabilmesi için yapılan öneriler 

Öneriler f 

Hizmet içi eğitim sürekli hale gelmelidir. 5 

Teknik destek sağlanmalıdır. 4 

Jeneratör bulundurulmalıdır. 3 

Cihaz içerikleri geliştirilmelidir. 3 

Altyapı eksiklikleri giderilmelidir. 2 

Projede çok aceleci davranıldı. 2 

Öğretmen teknoloji kullanımında iyi 

olmalıdır. 

1 

İçerik önceden hazırlanmalıdır. 1 

Internet bağlantısında sorun 

yaşanmamalıdır. 

1 

Okullar, üniversiteler arası sunumlar 

paylaşılmalıdır. 

1 

Okulda uzman bir kişi olmalıdır. 1 

Etkileşimli tahta ile kara tahta birbirinden 1 

ayrılmalıdır. 

Bakanlık içerisindeki sorumlular sık sık 

değişmemelidir. 

1 

Tablet PC kullanımı desteklenmemelidir. 1 

Var olan teknoloji iyi kullanılmalıdır. 1 

Cihazların içindeki yazılımlar 

güncellenmelidir. 

1 

Sonuç 

Fatih projesinin okul yöneticileri tarafından 

değerlendirilmesi kapsamında yapılan bu çalışmada, 

proje ile beraber okullarda benzer değişiklikler ve 

uygulamalar olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin 

büyük bir çoğunluğunun FATİH Projesi kapsamında 

teknoloji entegrasyonu hakkında olumlu düşündüğü 

ortaya çıkmıştır. 

 

Etkileşimli tahta ve tablet PC içerisindeki uygulamalar 

veya programlar hakkındaki görüşler incelendiğinde ise 

EBA marketin bu süreçte kullanıldığını, ancak 

programların yeterli ve güncel olmadığı vurgulanmıştır. 

FATİH Projesinin, zamandan tasarruf sağlama, derslerin 

daha verimli geçmesi, görsel sunumların artması, 

öğrencilere fırsat eşitliği sunması gibi yararlar sağladığı 

ifade edilmiştir. 

 

FATİH Projesi kapsamında yaşanan sorunlar arasında 

cihazların çabuk arızalandığı, öğrencilerin tablet PC’yi 

şifresiz kullandıkları, materyal hazırlama, alt yapı 

sorunları ve hizmet içi eğitim eksikliği okul yöneticileri 

tarafından vurgulanmıştır. Bu sorunların çözümde 

öğretmenler ve yetkili firmanın desteği olduğu 

görülmüştür. Öğretmenlere mesleki gelişim ve teknoloji 

konusunda verilen hizmet içi eğitimde kısıtlı zaman 

diliminde etkileşimli tahta kullanımı ve yazılımının 

anlatıldığı görülmüştür.  

 

FATİH Projesinin daha etkili ve verimli uygulanabilmesi 

için yapılan öneriler arasında hizmet içi eğitimin sürekli 

olması, teknik destek sunulması, elektrik kesintilerine 

karşı jeneratörün bulunması ve alt yapı sorunlarının 

giderilmesi yer almıştır. 
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Özet  

Yeni medya sanatı tanımında henüz fikir birliğine varılmış olmamasında, yeniliğinin, alanının genişliğinin ve eserlerin 

çeşitliliğinin yanı sıra bu kelimelerin ve kavramların yanyana gelişinde oluşan çeşitli kuramsal sorular ve sorunlar vardır. 

Yeni medya sanatı eserlerinin ortak özellikleri, tarihsel ve kavramsal kökenleri incelenerek ve teorisyenlerle kuratörlerin 

yeni medya sanatı tanımları üzerinde durularak, pratik bir tanım önerilmektedir. Son olarak, yeni medya sanatının bazı alt 

başlıkları ve çeşitli örnekleri görseller ve açıklamalarla birlikte kısaca tanıtılacaktır. Bu alt başlıklar Biosanat, Etkileşimli 

Enstelasyon ve İnternet Sanatı’dır. 

 

Anahtar Sözcükler: Yeni Medya Sanatı. Yeni Medya Tanımı. İnternet Sanatı. BioArt. Etkileşimli Enstelasyon. 

 

Abstract: An agreed upon definition of new media art, simply put, does not currently exist. While the newness, broad 

range and diversity of this new domain of art are apparent reasons for the confusion, it is suggested that the mere coming 

together of these three words arises several theoretical complications and questions making a clear cut definition all the 

more elusive. In this paper I will be examining the historical and conceptual roots of new media art, the common features 

and traits within works of new media art and several definitions from theorists and curators in an attempt to suggest a 

practical definition. Lastly, some examples from subcategories of new media art will be presented with visuals and short 

explanations. These subcategories are Internet Art, BioArt and Interactive Installation. 

  

1. Giriş: Yeni Medya Sanatı Tanımında Karşılaşılan 

Sorunlar ve Sorular 

İnternet’in yaygınlaşması ve iletişim teknolojilerinin 

hızla değişmesiyle birlikte, dünyada son 20 sene 

içerisinde Yeni Medya, Yeni Medya Sanatı, Medya 

Sanatı, Medya Tasarımı, Yeni Medya Araştırmaları ve 

benzer isimler altında pek çok bölüm ve program 

açılmıştır.  Yeni medya sanatının ne olduğu konusunda 

fikir birliğine varılmış bir tanımın olmamasında, 

yeniliğinin yanı sıra bu kelimelerin ve kavramların yan 

yana gelişinde oluşan çeşitli kuramsal sorunlar ve 

sorular vardır. 

 

YENİ: Yeniliğin nerede olduğunu tespit etmek kolay 

değil. Teknolojik olarak mı yeni? Yeni medya sanatı, 

pek çok örneğinde olduğu gibi kendi aletlerini kendi icat 

eden sanat mıdır, yoksa bahsi geçen yenilik, basitçe 

medyanın yeni kollarında faaliyet göstermesi midir? 

İçerikte, yarattığı sanat veya sanal alanda, psikolojik ve 

bireysel iletişimde bir yenilik söz konusu olabilir mi? 

“Yeni” kelimesi yerine “Sayısal” veya “Dijital” 

kullanırsak ne olur? 

 

MEDYA: Klasik tanımına göre medya, mesajı iletmeye 

yarayan kanaldır. Medyasız mesaj olması, dolayısıyla 

sanat olması mümkün değilse, bir sanat hareketi veya 

kolu “medya” kelimesi ile neden tanımlanıyor? Aslında 

klasik güzel sanatların resim, heykel…vs gibi 

malzemeyle tanımlayan eğitim anlayışını “medya” 

kelimesini kullanarak devam mı ettirmek 

istenilmektedir? 

 

SANAT: Sanat kavramı ve tanımı başlı başına bir konu, 

fakat yeni medya sanatı bağlamında “sanat” kelimesinin 

yeni medya teknolojilerinin çok sesli, popüler yapısının 

tüketici sanatları ve tüketicilerin üretimleriyle ayrımını 

yapmaya yaradığı düşünülebilir. Müze, galeri veya 

küratorler bu bağlamda tüketici sanatlarıyla galeri ve 

müzelerde sergilenebilir bulunan sanatın ayrımını 

yapmak adına yeniden önem kazanmaktadır. 

 

2. Tarihsel ve Kavramsal Kökenler 

Lev Manovich, “Yeni Medya teriminin, 1990’ların 

başında gazete, dergi ve televizyon kanalları CD’lerde 

ve İnternet’te içerik dağıtımına başladığı zaman 

yaygınlık kazandığını” belirtmektedir. [1] Terim olarak 

kitlelerin gündelik hayatına girmesi oldukça yeni 

olmasına karşın, “yeni medya sanatı kavramsal ve 

deneysel kökenlerini 20. yüzyıl başı avangard’ından 

alır.” [2] Fotoğraf, film ve radyonun yeni olduğu bir 

dönemde, teknik limitleri ve yaratıcı kullanımları 

denemeleri, politik aktivistlikleri ve çoklu medya 

kullanımlarıyla Dada sanatçıları, günümüz yeni medya 

sanatçılarının öncüleri sayılmaktadır. 1950’lerden 

itibaren Fluxus, Situationist International gibi 

hareketlerin etkileriyle ve 1960’lardan itibaren Nam 

June Paik, Wolf Vostell gibi sanatçıların video 

enstelasyon çalışmalarıyla birlikte yeni medya sanatının 

altyapısı belirginleşmeye başlamıştır. Bilim ve 

teknolojideki gelişmeler sadece malzeme ve medya 

olarak değil, aynı zamanda kavramsal olarak da yeni 

medya sanatının önemli konularındadır; hipermetin, 

veritabanı, ağ gibi kavramları ele alan Vannevar Bush, 

Theodor Nelson, Baudrillard, Virilio gibi teorisyenler ve 

benzer kavramları kullanan Jorge Luis Borges, Italo 

Calvino, Julio Cortazar, William Gibson gibi 

edebiyatçıların da yeni medya sanatının gelişiminde 

büyük etkisi olmuştur. 

 

Yeni medya sanatını, tarihsel bir bağlama oturtarak 

1994’te İnternet’in yaygınlaşmasıyla başlayan özellikle 

dijital denemelerin yapıldığı olmuş bitmiş bir sanat 
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hareketi olarak tanımlayan [3], sanat hareketi veya türü 

olmayıp “geleceğin santçıları için yeni teknolojileri test 

edip deneyen bir topluluk” [4] olarak tanımlayan, ve 

geçerli olanın fikir olduğunu söyleyip malzeme veya 

medya üzerinden sanat tanımı yapmayı tamamen saçma 

bularak olduğu gibi reddeden [5] kuramcılar da 

bulunmaktadır. 

 

3. Ortak Eğilimler ve Tanımlar 

Lev Manovich [1], yeni medya tanımını yaparken “Tüm 

yeni medya objeleri, ister sıfırdan bilgisayarda yaratılmış 

olsun, ister analog medya kaynaklarından çevrilmiş 

olsun, sayısal kodlardan oluşur” demektedir ve başlıca 

ilkelerini sayısal temsil (numerical representation), 

modülarite (modularity), otomasyon (automation), 

değişkenlik (variability) ve kültürel kod çevrimi (cultural 

transcoding) olarak yapımaktadır. 

• Sayısal temsil: Veri olarak var olması. 

• Modülarite: Farklı öğelerinin bağımsız olarak da 

var olabilmesi. 

• Otomasyon: Otomatik olarak yaratılıp 

değiştirilebilmesi. 

• Değişkenlik: Pek çok versiyonu olması. 

• Kültürel Kod Çevrimi: Bilgisayarın anlayışımızı 

ve temsilimizi etkilemesi. 
 

Yeni medya objeleri için bu ilkelerin geçerliliği 

olmasına ve yeni medyanın yapısını anlaşılır kılmasına 

karşın, yeni medya sanatını tanımlamakta çok fazla 

işimize yaramamaktadırlar. Yeni medya sanatı tanımı 

yapmaya çalışan gruplar arasında kuratörlerin 

tanımlarının zaman içerisinde oldukça pratikleşmeye 

başladığını ve daha kolay anlaşılır hale geldiğini 

gözlemleyebiliriz. Christiane Paul 2008’de “Yeni Medya 

Sanatını tanımlarken ortak paydaların en küçüğü 

bilgisayımsal ve algoritmalara dayalı olması gibi 

gözüküyor” demektedir [6]. 2010’da Cook & Graham 

“Yeni Medya Sanatı …elektronik medya teknolojileri 

kullanılarak yapılmış, interaktivite, bağlantısallık ve 

hesaplanabilirlik özelliklerinin birini veya hepsini 

herhangi bir kombinasyonda kullanan sanattır” olarak 

tanımlamaktadırlar [7]. 

 

Tanımların içinde Tribe ve Jana, tarihsel hareketlere ve 

akımlarla da bağlantı kurarak, eserlerin sadece teknik 

özellikleri üzerinden yapılmaya çalışan tanımlardan 

uzaklaşarak şöyle tanımlamaktadırlar: 

 

Yeni Medya sanatını daha geniş iki kategorinin 

altında bir alan olarak düşünüyoruz: Sanat ve 

Teknoloji ve Medya Sanatı. Sanat ve Teknoloji 

Elektronik Sanat, Robotic Sanat ve Genomik 

Sanat gibi yeni teknolojilerle uğraşan ama 

genellikle medya ile ilgisi olmayan çalışmaları 

tanımlamak için kullanılır. Medya Sanatı ise 

Video Art, Transmisyon sanatı ve deneysel film 

gibi medya teknolojilerı kullanılan fakat 

1990’ların sonlarına doğru artık yeni olmayan 

sanatsal formların toplamını tanımlar. Yeni 

Medya Sanatı işte bu iki alanın birleşimindedir. 

 

Tribe & Jana, New Media Art, 6-7 [3] 

  

Bu tanıma göre, yeni medya sanatı’nın “yeni” kısmının 

belirli bir medya teknolojisine değil genel olarak bilim 

ve sanatı yakınlaştıran Sanat ve Teknoloji anlayışından 

aldığı söylenebilir. “Medya sanatı” kısmı ise medya 

kanallarının sanatsal ve yaratıcı kullanımlarıyla uğraşan 

sanat kolundan almaktadır.   

 

Günümüzde, yeni medya sanatı kabulü müzeler ve 

galerilerde artarken, işin teorisi genel tanımlardan 

sanatın kendisine ve uygulamalarına yönelmeye 

başlamıştır [8]. Tanımından bağımsız olarak, ortaya 

çıkmış olan eserlerin kendilerine bakılarak ortak 

özellikler tespit etmek mümküdür. Yeni medya sanatı 

eserlerinin ortak özellikleri en genel halleriyle katılımcı 

ve işbirlikçi olmaları, yeni teknolojiler kullanmaları ve 

sergilemeyle arşivleme konusunda zorluklarla 

karşılaşılıyor olması olarak özetlenebilir. 

 

Katılım ve İşbirliği 

Geleneksel medya eserlerinden farklı olarak, yeni medya 

sanatı eserleri genellikle işbirliği veya katılımla 

çalışırlar. Seyircinin geleneksel pasif izleyici 

konumundan çıkarak, eserin çalışması için aktif 

katılımcı haline gelmesi gerekmektedir. Genellikle 

katılımın şekli tensel, işitsel, görsel deneyimler yaratmak 

veya nonlinear anlatılar kurmak üzerine kuruludur. Yeni 

medya eserlerinin pek çoğunun yeni teknolojiler 

kullanması sonucunda, eserlerin yapımında sanatçılar 

bilgisayar mühendisleri, doktorlar, bilim adamları, 

yazılımcılarla ve ilgili alanın uzmanlarıyla işbirliği 

yapmaktadırlar. 

 

Yeni Teknolojiler  

Yeni medya sanatında çoğunlukla yeni teknolojiler 

kullanılır veya halihazırdaki teknolojiler yeni şekillerde 

kullanılır. Çoğu zaman yeni medya sanatı eserleri 

toplumun gelişmekte olan teknolojilerden haberdar 

olmasını veya karşılaşmasını sağlayabilmektedir. 

 

Sergileme ve Arşiv Sorunları 
Yeni medya sanatı eserlerinin galeri ve müzelerde 

sergilenmesi ve arşivlenmesi resim ve heykel 

sergilemeye alışmış mekanların yöneticileri için çeşitli 

sorunlara sebep olmaktadır. İnternet sanatı örneklerinin 

galeri alanında sergilenmesi bilgisayarların olmasını 

veya galerinin websitesinin eseri sergileyecek şekilde 

değiştirilmesini gerektirmektedir. İnternet 

teknolojilerinin sürekli değişiyor olması, Java, 

Shockwave, Flash gibi yazılımların sürümlerinin 

değişmesi veya bazı durumlarda tamamen yok olmasıyla 

eserlerin okunabileceği donanım ve yazılımların da 

beraberinde arşivlenmesini gerektirmektedir. BioArt 

eserlerinde yaşayan dokular veya organizmalar 

kullanılabildiği için, nefes almayı, vücut ısısını veya 

beslenmeyi sağlayacak donanım ve bunların doğru 

işlemesini sağlayacak elemanlar gerekebilmektedir. 

Dünyanın pek çok ülkesinde yaşayan dokuların halka 

açık mekanlarda bulunabilmesi için devlet 

kurumlarından izin alınması gerektiği için, galeriler ve 

müzeler bioart eserlerini sergileyebilmek için, sağlık 

kurumları düşünülerek hazırlanmış bu yasalara uymaları 
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ve yıllık denetimler yaptırmaları gerektirmektedir. 

Yaşayan eserlerin sergi sonrasında ne olacağı ise 

tartışma konusudur. İnteraktif enstelasyonların 

sergilenmesi galeri mekanını bazen tamamen 

değistirmeyi gerektirmektedir. Performans sanatını 

belgeleyip arşivlemenin zorluğuyla, enstelasyon sanatını 

arşivlemenin zorluğu etkileşimli enstelasyonlarda aynen 

mevcuttur. Başka çözümler de araştırılmaktadır fakat 

işlerin sergilenmesi sırasında profesyonel fotoğrafçı ve 

film ekiplerinin etkileşimi belgelemesi gerektiği 

konusunda fikir birliği bulunmaktadır. 

 

4. Alt Kollar ve Örnekler 

Yeni medya sanatının, yeni teknolojilerle medya 

sanatlarının birleşimi olduğu tanımından yola çıkılarak, 

üç alt başlıktan üçer örnek sunulmaktadır. Bu alt 

başlıklar yeni medya sanatının çeşitliliğini yansıttığı 

düşünülen; İnternet Sanatı, BioArt ve Etkileşimli 

Enstelasyondur.  Bu üç alanın haricinde Jeneratif Sanat, 

Algoritmik Sanat, Veri Görselleştirmesi, Robotik Sanat, 

Fraktal Sanat, Dijital Şiir, Sound Art, Sibernetik 

Performans ve Hacktivizm da yeni medya sanatı 

kapsamına girmektedir. Ayrıca, tüketici sanatları başlığı 

altında değerlendirilen animasyon, çizgi roman ve 

bilgisayar oyunlarının örnekleri de yeni medya sanatı 

kapsamında sayılabilmektedir.  

 

a. İnternet Sanatı (Net Art) 

Sayısal hale getirilmiş ve İnternet’e yüklenmiş eserler bu 

kapsamda sayılmazlar, bir işin İnternet Sanatı olabilmesi 

için İnternet mecrası için hazırlanmış olması 

gerekmektedir.  

 

jodi.org, 1993 

Joan Heemskerk ve Dirk Paesmans’ın 1993 tarihli eseri 

jodi.org, HTML, kod ve bulunmuş sayısal imajlarla 

“Dada sanatçılarının fotoğrafik imgelerle ve gazete ve 

dergilerin tipografik diliyle oynadıkları gibi” 

dekonstrükte ettiler ve İnternet’in yağlıboya, fotoğraf 

veya video gibi bir sanat mecrası olabileceğini 

gösterdiler [3]. 

Mark Napier, Shredder, 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napier’in Shredder isimli eseri, 1998 senesinde Perl 

koduyla yazılmış interaktif bir sergi ve jeneratördür. 

Kullanıcının girdiği herhangi isimli eseri, 1998 

senesinde Perl koduyla yazılmış interaktif bir sergi ve 

jeneratördür. Kullanıcının girdiği herhangi bir internet 

adresi, ağ tarayıcısının normal taramasını yapmadan 

önce Napier’in yazılımıyla taranır ve tercüme edilir. 

Sanatçı, web sitelerini görsel olarak basılı mecra taklidi 

yaptığını, Shredder’in “arka plandaki HTML kodunu 

kaotik bir şekilde ortaya çıkardığını” belirtmektedir [9]. 

John Simon’un eseri Unfolding Object ile birlikte Mark 

Napier’in net.flag’i 2002 senesinde New York’taki 

Guggenheim Müzesi’nin kalıcı koleksiyonuna katılarak, 

İnternet sanatının bir müze tarafından satın alınan ilk 

örnekleri olmuştur. 

 

Mark Amerika, Grammatron, 1997 

Multilinear bir anlatı olan Grammatron’u, sanatçı 

“yaşadığınız deneyimi yaşamaktayken tercüme eden 

sanal yazı makinesi” olarak tanımlanıyor [10]. 

Amerika’nın netart trilojisinin ilk parçası olan 

Grammatron, İnternet sanatının Whitney Bienali 

arafından seçilip sergilenen ilk örneklerinden olmuştur. 

 

b. Biosanat (Bioart) 
Biosanat, malzemesi yaşayan organizmalar veya yaşam 

süreçleri olan sanattır. Genellikle sanatçı genetik 

mühendislik, doku kültürü veya klonlama gibi 

bioteknoloji alanlarıyla veya yaşam simülasyonu, evrim 

hesapları yapan biyoloji bilimleri yazılımlarıyla çalışır. 

 

Karl Sims, Galapagos, 1998 

Galapagos, sanal organizmaların etkileşimli bir evrimi 

sayılmaktadır. Bilgisayarda jenere edilmiş sanal 

organizmaları galeri mekanında 12 farklı monitörde, 
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önlerinden seyircilerin yerde bastığı sensörlerle birlikte 

bulunmaktadır. Seyircilerin beğendiği ve dolayısıyla 

önünde durduğu organizmalar mutasyona uğrayıp, 

çiftleşip ürerken, seçilmeyen organizmalar yazılımdan 

silinerek hayatta kalanların çocuklarına monitörde yer 

vermektedir. 

 

Eduardo Kac, Alba: GFP Bunny, 2000 

 

Bir denizanası türünden alınan yeşil flöresan proteinini 

(GFP: green fluorescent protein) albino bir tavşan 

genomuyla birleştirerek, siyah ışık altında yeşil renkte 

aydınlanan bir tavşan üretildi. Kac’in Alba ismini 

verdiği ve sergiledikten sonra evinde beslemeyi 

düşündüğü tavşanı üreten genetik firmanın yetkilileri 

fiklerini değiştirip Alba’yı vermeyince, Kac Alba’yı geri 

almak için çeşitli bilgilendirme kampanyaları ve sergiler 

hazırladı.  

 

Stelarc, Third Ear, 2007 

Stelarc kıkırdak ve kök hücre teknolojisi kullanan plastik 

cerahların yardımıyla koluna kendi kulağının bir 

replikasını yaptırdı. Üçüncü kulağın içine Wi-Fi 

bağlantısı olan bir mikrofon yerleştirerek, İnternet 

üzerinden canlı ses yayını yapmayı planladığını 

bildirmiştir. 

 

 

 

c. Etkileşimli Enstelasyon 

Etkileşimli enstelasyonlar, çalışmaları için izleyicinin 

katılımı gereken ve belirli bir mekanda yer teşkil eden 

eserlerdir. Genellikle ışık, ısı, hareket sensörleriyle ve 

bilgisayarlarla çalışırlar. 

 

 

Insecurity Camera, 2007 

 

Ben Chang, Silvia Ruzanka, Dmitry Strakovsky 

tarafından hazırlanan etkileşimli enstelasyonda, 

Amerikan ordusu tarafından geliştirilmiş olan hareket 

takip edebilen bir güvenlik kamerası kullanılmıştır. 

Sanatçılar yazılımı değiştirerek, ani hareketlere 

“çekilme” tepkisi veren, kendisine yaklaşıldığında 

“utanarak” yön değiştiren  “güvensiz” bir kamera 

yaratmışlardır. 

 

Daniel Rozin, Wooden Mirror, 1999 

 

Yüzeyleri farklı tonlardan oluşan ağaç küpler, aralarında 

gizlenmiş kameralar ve sensörler aracılığıyla  dönerek 

katılımcının yüzünü simüle etmektedir. Böyelikle ağaç 

piksellerinden yapılmış büyük bir mekanik ayna izlenimi 

uyandırmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Mark Cypher, Biophilia, 2008 
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Katılımcılarının gölgeleriyle bilgisayarda üretilen 

organik görünümlü uzantılar, ekranda iki boyutlu bir 

imge olarak yansıtılmaktadır. Yazılım katılımcıların 

gölgelerini birbirleriyle yakınlaştırmaya, dokunmaya 

yönelecek şekilde hazırlanmıştır. 1984 yılında 

sosyalbiyolog Edward Wilson tarafında türetilen 

Biophilia terimi, canlıların birbiriyle bağlantı kurma 

ihtiyaçlarını ifade etmektedir [11]. 
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Özet  

Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar çok kullanışlı, taşınması kolay ve günümüzde çok hızlı bir şekilde gelişmekte olan 

mobil cihazlardır.  Bu cihazlar, özellikle genç kullanıcılar tarafından çeşitli internet işlemlerinin yanı sıra boş vakitlerini 

geçirmek ve çevrimiçi / çevrimdışı oyunlar oynayarak eğlenmek amacıyla da kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiler ve bu 

teknolojiler kullanılarak oynanan bazı oyunlar, öğrencilerin Türkçe kelimeleri ve anlamlarını doğru bir şekilde 

öğrenmelerini ve düzgün konuşma yeteneklerini oldukça etkilemektedir.  Bu çalışmanın amacı, oyun tabanlı öğrenme 

yöntemi ile öğrencilerin, hem Türkçe kelimelerin anlamlarını hem de eş, yakın ve zıt anlamlarını eğlenerek öğrenmelerini 

sağlayacak, ayrıca bir kelime ile karşılaştıklarında kendilerine ilk olarak ne çağrıştırdığı bilgisi ile insanların duydukları bir 

kelime karşısında ne gibi çıkarımlar yaptığı konusunda fikir edinilebilmesini destekleyebilecek, mobil işletim sistemleri 

(Android ve İOS) üzerinde çevrimiçi ve çevrimdışı çalışabilecek, “Çağrışım” oyun yazılımını anlatmaktır.  

 

Anahtar Sözcükler: kelime hazinesi, anlamsal ilişki, mobil uygulama, eğitsel yazılım, oyun, çağrışım. 

 
Abstract 

Smart-phones and tablet computers are greatly useful and mobile devices which are rapidly developing at the very present 

time. These mobile devices are used for, in addition to numerous kinds of internet transactions, leisure activities and 

entertaining online / offline games, especially by youngsters. Developing technologies and some games which use these 

technologies may affect students’ vocabulary (Turkish vocabulary in the context of this study) and pronunciation learning. 

The purpose of the study is to present the game software called “Çağrışım (Connotation)”, which can enable the students 

to learn the Turkish words, their meanings, the semantic relations between them such as synonymy and antonymy, through 

entertaining games running on mobile operating systems (Android and iOs) as online and offline, and enables researchers 

to gain insight about how people make inferences about a word when they first see it via free connotation information. 

  

1. Giriş 

Akıllı telefonların ve tablet bilgisayarların özellikle orta 

öğretim öğrencileri arasındaki popülerliğinin hızlı artışı, 

onların eğitimlerini dolayısıyla gelişimlerini ve 

geleceklerini etkileyecek bir noktaya gelmiştir. Bu 

yüzden, bu cihazlara kurulan yazılımların kalitesi ve 

niteliği oldukça önem kazanmıştır.  

 

Günümüzde, bir kelimenin eş ve/veya zıt anlamlısınının 

bulunması, kelimedeki eksik harflerin tahmin edilmesi 

gibi çeşitli kelime oyunları yazılımları geliştirilmiştir, 

fakat bu yazılımlar genellikle internet üzerinden 

çalışabilecek şekilde ve sınırlı kelimeler ile 

geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında geliştirilecek 

olan yazılım mimarisi, Türk Dil Kurumu ve Dokuz Eylül 

Üniversitesi Doğal Dil İşleme Çalışma Grubu tarafından 

geliştirilmiş eş ve zıt anlamlı kelime sözlüklerini 

kullanacaktır, bu sayede, geliştirilen yazılımda kapsamlı 

ve doğrulanmış kelime listeleri kullanılmış olacaktır. 

Yazılım, Türkçe kelime dağarcığını öğrencilere, eş 

anlamlarıyla, zıt anlamlarıyla ve ilişkili kelimeleriyle 

eğlenceli bir yolla öğretmeyi amaçlamaktadır.  

Yazılımda, öncelikle sözlüklerden rastgele bir kelime 

seçilerek kullanıcının karşısına çıkarılacak, kullanıcı bu 

kelimeyi görünce aklına gelen ilk kelimeyi yanıt olarak 

sisteme girecek, girilen kelimenin sorulan kelime ile 

anlamsal ilişkisine göre (eş anlam, yakın anlam, zıt 

anlam, eş sesli, vb. ) puanlandırma yapılacaktır. Bununla 

birlikte, sorulan kelimenin anlamı, tüm anlamsal ilişkili 

olduğu kelimeler ve anlamları listenecek, kelimenin 

resmi de kullanıcıya sağlanabilecektir. Kullanıcıların 

oynadığı oyunlarda verdikleri yanıtlar, yani o anda 

kelimenin ne çağrıştırdığı bilgisi, daha sonra kullanılmak 

üzere kaydedilecek, bu sayede insanların duydukları bir 

kelime karşısında ne gibi çıkarımlar yaptığını analiz 

edilebilecek bazı istatistiksel yazılımlar ile kullanıcıların 

gelişimleri ve psikolojik durumları hakkında fikir 

edinilebilmesini sağlayabilecektir. Ayrıca oyun 

sonlandırıldığında kullanıcıdan cevaplarını ana sisteme 

göndermeleri istenecek; kullanıcı onayı alındıktan sonra 

kullanıcı cevapları merkez veritabanına gönderilecektir. 

Gönderilen kelimeler kullanılarak çağrışım yapan 

kelimelerin toparlandığı bir “Türkçe Çağrışım Listesi 

(Sözlüğü)” oluşturulabileceği de düşünülmektedir.  

 

Yazılım, mobil işletim sistemleri üzerinde (iOS, Android 

ve Windows Mobile) çevirim dışı çalışacak ve kullanıcı 

onayı sonrasında ilgili veriyi internet üzerinden 

gönderecek şekilde tasarlanacak,  gerçekleştirimi ise 

Windows ve MacOS işletim sistemleri üzerinde çalışan 

yazılım geliştirme araçları kullanılarak yapılacaktır. 

Oyun yazılımının, tablet bilgisayarlar ve akıllı cep 

telefonları gibi farklı platformlarda oynanabilecek 

olması, gelişen teknolojiye sahip olmak isteyen 

gençlerin oyuna ilgisini kaybetmemesini, istedikleri her 
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yerde, mekan bağımsız olarak oyunu oynayıp 

eğlenmesini ve öğrenmesini destekleyecektir.  

 

2. ÇAĞRIŞIM: Türkçeyi ve Bireyi Geliştirici Eğitim 

Oyunu 

Genel Bakış 

Oyunlar insan hayatının her döneminde yer alan 

etkinlikler olmasına rağmen; bir çocuğun yaşadığı dünya 

ile tanışmasını ve sevgisini, kıskançlığını, mutluluğunu, 

öfkesini, iç çatışmalarını, hayallerini ve düşüncelerini 

ifade etmesini sağlayan en uygun dil olarak kabul 

edilmektedir [1]. 

 

Eğitimsel oyunlar, çocuk eğitiminde kullanılan temel 

yöntemlerden biri olmuştur. Bu oyunların geliştirilmesi 

ve kullanılması çocuğun zihinsel kapasitesini 

arttırmakta, öğrenmelerini kolaylaştırmakta ve bu sayede 

eğitimlerini daha etkili ve verimli hale getirmektedir. 

ABD Ulusal Eğitim Akademisi üyesi Gee’ye göre, 

özellikle strateji oyunlarındaki görevler çocukların 

ilgisini çekmekte, onları çaba göstermesini sağlamakta 

ve zihinsel gelişimlerini desteklemektedir [2][3]. Bu 

bağlamda, Gee okullara, çocukların daha iyi eğitebilmek 

ve yeteneklerini belirleyebilmeleri için bu oyunlardaki 

stratejileri eğitim sistemlerine uygulamalarını 

önermektedir. 

 

Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının kaygıyı azaltması, 

bireysel öğrenmeye yardım etmesi ve görsel olarak 

öğrenmeyi desteklemesi sebebiyle öğrencilerin bu tür 

öğrenme ortamlarından hoşlandıkları bilinmektedir [4]. 

Öğrencilerin karakteristikleri düşünülerek tasarlanan 

oyunların hem öğrenmeyi kolaylaştırması hem de 

hatırlama oranlarını arttırması nedeniyle öğretmenler de 

oyun-tabanlı eğitimi tercih etmektedirler [5]. 

 

Günümüzde hızla gelişen, yayılan teknoloji ve bireylerin 

oyunlara olan ilgisi, yazılım geliştiricilerinin internet 

sayfalarında ve mobil cihazlarda oynanabilecek çeşitli 

oyunları yayınlamalarına sebep olmuştur. Her yerde 

karşımıza çıkan bu oyunlar, özellikle gelişim çağındaki 

öğrencilerimizin ilgisini ve beğenisini kazanmış, hatta 

bağımlılık derecesinde oynanır hale gelmiştir. Bu 

durumda, oynanabilecek oyunların, bireylerin zamanını 

ve ilgisini boşa geçirmeyeceği, gelişimini ve 

yaratıcılığını olumlu yönde etkileyecek şekilde 

tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Kelime oyunları bireylerin kendi dillerinde kullanılan 

kelimeleri öğrenmesini kolaylaştıran, hafızayı geliştiren 

oyunlar sınıfındadır. Dünyada her dil için geliştirilen 

kelime oyunları bulunmaktadır. Türkçe için de hem 

internette hem de mobil cihazlarda oynanmak üzere 

geliştirilmiş, kelime anlamı ve harf sayısı verilip 

kelimenin girilmesi, kelimenin harflerinin karıştırılarak 

düzeltilmesi, rastgele dökülen harflerden anlamlı 

kelimelerin oluşturularak puan kazanılması, yapboz 

şeklinde verilen kelimenin bulunması, hayvan 

isimlerinin harflerinin karıştırılarak düzenlenmesi, 

anagram, adam asmaca, bir kelime bir işlem, kelime avı 

gibi oyunlar görmek mümkündür. Bu oyunların büyük 

bir bölümü basit arayüzlerle tasarlanmış, sadece 

kelimenin bulunmasını hedefleyen oyunlar olmakla 

birlikte oyunun daha eğlenceli olmasını sağlayan 

animasyonlar kullanılarak geliştirilen oyunlar da internet 

sitelerinde yer almaktadır. 

Gençlere sunulan bazı oyunlar, özellikle de kelime 

oyunları, kendilerini doğru ifade etme yeteneklerini 

geliştirerek Türkçe kelime öğrenmelerini etkilemektedir. 

 

Bu çalışmanın amacı “Çağrışım” projesini, yazılımın 

geliştirmesi sırasında kullanılacak mimariyi de sunarak 

tanıtmaktır. “Çağrışım” oyunu projesinin temel amaçları: 

Türkçe kelimeleri eş ve zıt anlamlı kelimeleriyle birlikte 

görsel materyallerle desteklenmiş eğlenceli bir ortamda 

öğrenilmesini sağlamak; öğrencilerin bir kelimeyi ilk 

kez gördüklerinde onlarda yaptığı çağrışımlar hakkında 

bilgi toplayarak, okul yöneticilerinin ve psikolojik 

danışmanların öğrencilerin psikolojik durumları ve 

öğrencilerin karşılaştığı bir kelimeye verdikleri cevaplar 

hakkında bilgi edinerek kavramları ilişkilendirme 

yetenekleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu 

amaçlar, “FATİH Projesi Bilgi Erişim ve Yönetim 

Sistemleri” başlıklı çağrı konusunun amaçlarından biri 

olan “Ülkemiz öğrencilerinin daha etkin ve verimli 

öğrenebilmeleri için yenilikçi eğitim teknolojileri ve 

yöntemlerinin geliştirilmesi” ile uyumludur. 

 

Bunlara ek olarak, geliştirilen oyun fikir (zihin) haritaları 

oluşturulmasına yardımcı olarak bilginin kalıcılığını 

sağlayacaktır. İnternette bulunan mevcut oyunlar 

çoğunlukla kısıtlı kelime dağarcığına sahip çevirim içi 

oyunlardır. Geliştirilecek oyunda Türk Dil Kurumu için 

Dokuz Eylül Üniversitesi Doğal Dil İşleme Çalışma 

Grubu tarafından hazırlanmış eş anlamlı kelimeler ve zıt 

anlamlı kelimeler sözlüğü kullanılarak, en kapsamlı ve 

doğrulanmış kelime listesi sunulacaktır. 

 

 “Çağrışım” oyun yazılımı akıllı cihazlarda internet 

bağlantısına ihtiyaç olmadan çalışabilecektir, ancak 

sonuçlar ve puanlar, öğrencinin verdiği cevaplara göre 

verilen bazı öneriler, öğrencinin gelişme durumu ve bazı 

analizler veliye, öğretmene, danışmanlara veya 

yöneticilere interaktif paneller aracılığı ile iletilecektir. 

Oyun, öğrencinin başarısı veya bir psikolojik problemin 

göstergesi olabilecek nefret, şiddet veya istismar ile ilgili 

kelime çağrışımları girilmesi gibi durumlarda; 

öğrencinin ailesini, öğretmenini ve danışmanını internet 

arayüz panelleri aracılığıyla uyaracak ve bu sayede 

böylece öğretmen-öğrenci-veli etkileşimlerinin, içerik 

paylaşımının hızlı bir şekilde olmasını sağlayarak  

öğrencinin gelişiminin takip edilmesi ve gerektiğinde 

müdahale edilmesini kolaylaşacaktır. 

Şekil 1’de oyunun örnek arayüz tasarımı görülmektedir. 
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Şekil 1. “Çağrışım” Oyun Arayüzü 

Oyun sonlandığında, yazılım oyun verilerini merkezi 

sisteme göndermek için izin isteyecek ve gönderim izni 

verilmesi durumunda cevaplar ve diğer oyun verileri 

merkezi veritabanına gönderilecektir. Bu veriler 

kullanılarak “Türkçe Çağrışım Sözlüğü” oluşturularak, 

hala Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümünce geliştirilmekte olan “Türkçe Anlamsal Ağ” 

projesi desteklenecektir. 

 

Ayrıca geliştirilen oyun yazılımı, öğrencilerin Türkçe 

dilini anlamalarına ve geliştirmelerine; daha zengin ve 

güçlü fikir haritaları oluşturmalarına; yeni öğrendikleri 

bilgiyi, daha zengin bir dil aracılığıyla doğru bir şekilde 

ifade etme yoluyla daha anlamlı hale getirmelerine; ve 

yaşıtlarıyla olan etkileşimlerini, birbirleriyle oyunlarda 

yarışarak geliştirmelerine sağlayarak onların psikolojik 

ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacaktır. 

 

Bu proje, diğer dillere ait kavram haritaları ve 

kelimelerinin eklenmesi yoluyla ikinci dil eğitimini 

desteklemek gibi yeni fikirlerin uygulanmasıyla 

gelişimlere açıktır. 

 

Yazılım Geliştirme Yöntemleri 

Yazılım geliştirme sürecinde Şelale(Waterfall) modeli 

[6] kullanılacaktır. Projenin hatlarının ve 

gereksinimlerinin net olması, proje çalışanlarının süreç 

boyunca emin adımlar atabilmesini sağlamakla birlikte 

projenin geliştirme sürecinde oluşabilecek sorunların 

yerinde ve zamanında çözümünü de sağlayacaktır. Şelale 

modelinin kullanımı, bu modelin özellikleri olan, 

 Her bir safhanın eksiksiz tamamlanma 

zorunluluğu, projede oluşabilecek risk 

ihtimalinin azalmasını 

 Her bir safhanın belgelenmesi, sürecin detaylı 

bir şekilde raporlanmasını 

beraberinde getirecektir. 

 

Projede geliştirilecek olan oyun yazılımının 

gerçekleştirimi, Windows ve iOS işletim sistemleri 

üzerinde çalışan ücretsiz yazılım geliştirme araçları ile 

yapılacaktır.  

 

Projede kullanılacak kelimeler, Türk Dil Kurumu 

tarafından yayınlanan Eş Anlamlılar Sözlüğü’nden ve 

Zıt Anlamlılar Sözlüğü’nden ve piyasada bulunan diğer 

basılı eş anlamlılar ve zıt anlamlılar sözlüklerinden 

alınabilecek, gerekirse proje araştırmacıları tarafından 

bunlara yeni kelimeler de eklenebilecektir. Kelimeleri 

açıklayıcı kısa metinler ve şekilller internet yardımıyla 

derlenecek, internet ortamında bulunamayan veya telif 

hakları sebebiyle alınamayan veriler yerine, proje 

çalışanları tarafından yeni veriler hazırlanabilecektir. 

 

Proje kapsamında, kullanıcının sisteme sunduğu 

kelimeler, birlikte geçme (birlikte görülme) (co-

occurrence) analizi [7] yardımıyla yeni anlamsal 

ilişkilerin çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Bu sayede 

sistem kullanıcıdan aldığı kelimeler sayesinde 

öğrenebilen bir yapıya kavuşacaktır. Ayrıca bu 

analizlerin sistem merkezinde değerlendirilmesi 

sonucunda, bölgelere göre kelime anlam haritaları 

çıkarılabilecek ve bu anlam haritaları aracılığıyla 

öğrencilerin Türkçe kavram yeteneği sınıf, okul, bölge 

ve hatta öğretmen bazında izlenebilecektir. 

 

Öğrencilerin cevap verme süreleri karar küpleri 

(decision cubes) yardımıyla incelenip, öğrencilerin 

cevap vermekte zorlandığı kavramlar sınıf, okul ve 

bölgelere göre belirlenebilecektir. Belirlenen 

kavramların varsa eş ve zıt anlamlıları öğrenciye daha 

sık sorularak kavramları pekiştirmeleri sağlanabilecektir. 

 

Öğrencilerin yaptıkları yazım hataları da sistem 

tarafından incelecek ve her hata düzenleme uzaklığı (edit 

distance) puanı ile sistemde değerlendirilecektir. Yazım 

yanlışları, oyun oturumu sonucunda ilk olarak öğrenciye 

sunularak öğrencinin kendi hatalarını görmesi 

sağlanacaktır. Oturum sonunda merkezi sisteme 

gönderilen yazım yanlışları, sistemde değerlendirildikten 

sonra sıklıkla yapılan yanlışlar, öğretmen ve veli 

panellerine aktarılacaktır. Böylece veli ve öğretmenlerin, 

öğrencilerin en fazla yaptıkları yazım hatalarını 

değerlendirebilmesi ve gelişimlerine katkıda 

bulunabilmesi sağlanabilecektir. 

 

3. Sonuç 

Proje çıktısı olarak geliştirilecek olan ÇAĞRIŞIM oyun 

yazılımı, “FATIH Projesi Bilgi Erişim ve Yönetim 

Sistemleri” başlıklı çağrı programının amaç ve 

hedeflerinden biri olan “Ülkemiz öğrencilerinin daha 

etkin ve verimli öğrenebilmeleri için yenilikçi eğitim 

teknolojileri ve yöntemlerinin geliştirilmesi” ile 

doğrudan ilişkili olup, bu hedefe büyük ölçüde katkı 

sağlayacaktır.  ÇAĞRIŞIM, ülkemiz öğrencilerinin hem 

Türkçe kelimelerin anlamlarını, hem de eş, yakın ve zıt 

anlamlarını görsel materyaller ile desteklenerek, 

eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak oyun tabanlı 

öğrenme ortamını öğrencilere sunan bir mobil öğrenme 

uygulaması olacaktır. 

 

Aynı zamanda öğrencilerin oyun sırasında yazdıkları 

çağrışım yapan kelimeler ile gördükleri bir nesne 

karşısında öncelikle hangi çıkarımları yaptıkları bilgisi 

ile öğrencilerimizin psikolojik durumları ve kavramları 

ilişkilendirme becerileri konusunda fikir edinilebilmesini 

destekleyebilecek; bu veriler üzerinde çeşitli bilgi süzme 

ve analizi işlemleri yapılarak öğrenci hakkında 
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geliştirilen öneriler, öğrencinin başarı durumu gibi 

bilgiler, öğrencinin veli ve öğretmenine gerekli 

panellerden sunulabilecek, böylece öğretmen-öğrenci-

veli etkileşimleri ve içerik paylaşımı hızlı bir şekilde 

sağlanabilecektir.  

 

Geliştirilecek oyun yazılımı sayesinde, oyunu oynadıkça 

öğrencilerin Türkçe’yi doğru bir şekilde öğrenerek 

anlama ve konuşma yetenekleri gelişebilecek, kavram 

haritaları gelişerek iletişim yetenekleri artacak, böylece 

öğrencilerin sosyal ve psikolojik gelişimine katkıda 

bulunulabilecektir. Ayrıca öğrencilerin, öğrendikleri 

bilgileri kalıcı hale getirebilmeleri; Türkçeyi daha etkin 

ve verimli öğrenmeleri, bunun sonucunda etkili bir 

okuma-yazma-anlama öğrenimi gerçekleştirmesi 

sağlanabilecektir. Bunun sonucunda, düşünen, anlayan, 

sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve 

sorun çözebilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda 

bulunacağı açıktır. 

 

Bu projede geliştirilecek yazılım öğrenciler için bir 

öğrenmeyi kolaylaştırıcı ürün ve bireysel gelişim için 

geliştirilecek bir yazılım için prototip model olacaktır, 

aynı zamanda kişisel gelişim alanında çalışan 

araştırmacılara da yardımcı olabilecektir. 
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Özet  

Yeni medya ile birlikte değişen kullanım pratiklerinin önemli sonuçlarından biri toplumsal hareketlerin de bu ortama 

taşınması olmuştur. Bu ortam toplumsal ve siyasal hareketler tarafından, eylemleri, tartışmaları organize etmek, duyurmak 

için giderek daha fazla kullanılır hale gelmiştir. Yeni medya pratikleri izleyicilere katılım, arşivleme, eleştirme ve yeniden 

yayma-dolaşıma sunma gibi pek çok farklı olanak sunmaktadır. Türkiye’de 27 Mayıs 2013 tarihinde başlayan ve “Gezi 

Parkı Protestoları” olarak adlandırılan eylemler, toplumsal hareketler kapsamında yeni medya pratiklerinin kullanımı 

açısından önemli bir örnek oluşturmaktadır. Bu eylemlerin en önemli özelliklerinden biri insanların sosyal ağlar üzerinden 

örgütlenmiş  olmalarıdır. Gezi park eylemleri, kullanıcının değişen rolü sonucunda ortaya çıkan ulaşılabilir bilgi birikimi 

olarak tanımlanan kolektif zekâ kavramı, yurttaş  gazeteciliği, yaratıcı ürün ve içerik paylaşımı konularında önemli örnekler 

barındırmaktır. Çalışma kapsamında bu kavram ve örnekler incelenerek yeni medya pratikleri çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Yeni Medya, Kolektif Zekâ, Yurttaş Gazeteciliği, Gezi Parkı Protestoları. 
 

 

1.Giriş 

Yeni medyanın özelliği / özellikleri, geleneksel medyaya 

göre kullanıcının iletişim sürecindeki rolünü ve 

katılımını da çeşitli şekillerde etkilemektedir (Binark, 

2007: 21). Burada dikkat edilmesi gereken konu, 

kullanıcıların artık yalnızca “kullanıcı olarak kalmıyor 

olmaları, yazar ya da yayınlayan konumunda 

olduklarıdır. Artık hiçbir kullanıcı istediği şeyi elde 

edebilmek için beklemek zorunda bırakılamamaktadır 

(Kocadaş, 2005: 4-5).  

 

Son yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte yeni medya 

pratikleri izleyicilere katılım, arşivleme, eleştirme ve 

yeniden yayma-dolaşıma sunma gibi pek çok farklı 

olanak sunmaktadır. Yeni medyanın multimedya 

özellikleri ve etkileşimli yapısı bireylerin kendini 

özgürce ifade edebilmelerini sağlamakta ve kamusal 

alanın oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Yeni medya 

diğer tüm medya türlerini kapsayan bir yapıdır ve yeni 

medya teknolojileri sayesinde dünya üzerindeki her yer 

ulaşılabilir hale gelmiştir. Jenkins, Applebox reklamı 

örneğini vererek sıradan birinin (TV karşısında zap 

yapan biri) medya üreticisi, distribütörü, yayıncısı veya 

eleştirmeni olabileceğini göstermiş ve bu yeni katılımcı 

kültürün üç trend arasında şekillendiğini belirtmiştir.  

 

Bunlar; 

1. Yeni teknoloji ve araçların izleyicilerin 

arşivlemesine, yorum yapmasına, onaylamasına 

ve yeniden dolaşıma açmasına olanak 

sağlaması, 

2. Alt kültürlerin DIY (Do It Yourself) medyayı 

ön plana çıkarmaları, 

3. Medya şirketlerinin içeriklerini yayınlamak için 

farklı medya kanallarını kullanmalarıdır 

(Jenkins, 2006: 1). 

 

 

 

2. Kolektif Zeka Kavramı 

Kullanıcının değişen rolü sonucunda ortaya çıkan 

ulaşılabilir bilgi birikimi kolektif zeka olarak 

tanımlanmıştır. Pierre Levy kolektif zekada, yeni medya 

ortamının potansiyelinin farkına varılan ortak bir bilgi 

uzayından bahsetmiş ve buna da “comopedia” adını 

vermiştir…. Levy’nin “cosmopedia”sına en iyi örnek 

çevrimiçi fan topluluklarıdır. Bunlar bir prodüksiyon 

etrafında toplanan, genişleyen, tartışan ve kendi kendini 

organize eden gruplardır. Bunlar henüz ağa bağlanan 

bilgisayarlar olmadan önce öngörülmüş yapılardır 

(Jenkins, 2002: 2-3).  

 

Levy, iletişim ağları sayesinde “bölgesellik”ten 

uzaklaşmış (yurtsuzlaşmış) bir bilginin karar almada 

daha geniş katılım sağlayacağına ve yeni vatandaşlık ve 

toplum modelleri oluşturacağına ve bilgi paylaşımının 

artacağına inanmıştır. Bunun düşünen toplumlar” 

oluşturacağına ve onların araştıran, kaydeden, temasa 

geçen, danışan ve kaydeden gruplar olacağını 

belirtmiştir (Jenkins, 2002: 3). 

 

Günümüzde, günlük hayatta kolektif zekâ oluşumunun 

pek çok farklı örneğiyle karşılaşmaktayız. Özellikle 

sosyal ağlar üzerinden kurulan gruplar tarafından yapılan 

paylaşımların sonucunda, tüm grup üyelerinin 

yararlanabileceği bir bilgi kümesi oluşturulmaktadırlar. 

Levy, paylaşılan bilgi ile (topluluğun tüm üyelerinin 

bildiği bilgiyi kastetmektedir) kolektif zekâyı 

(topluluğun tüm üyeleri tarafından ulaşılabilir bilgi 

olarak betimlemiştir) birbirinden ayırmıştır. Kolektif 

zekâ topluluğun üretkenlik kapasitesini arttırır, çünkü 

bireylerin zihin kapasitesini arttırarak grubun daha geniş 

bir tecrübe alanında hareket etmesini sağlar (Jenkins, 

2002: 4).  

 

Kolektif zeka kavramı, web teknolojilerinin gelişmesiyle 

birlikte giderek önem kazanmıştır. Web 1.0’dan sonra, 
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çok farklı bir felsefi temel üzerine oturtulmuş olan Web 

2.0’ın geliştirilmesiyle birlikte statik yapıdaki web 

sitelerinin yerini etkileşimli, dinamik web sayfaları 

almıştır. Artık kullanıcılar yalnızca pasif birer izleyici 

olmaktan çıkmış ve içerik sağlayan, anlık paylaşımlarda 

bulunan üre-tüketiciler haline gelmiştir. Bu durum, 

yaşanan gelişmelerin yalnızca teknoloji boyutu 

olmadığını, aynı zamanda İnternetin kullanım 

pratiklerinin de değiştiğini göstermiştir. Özellikle sosyal 

medya ile birlikte iletişim de önemli ölçüde şekil 

değiştirmiştir. Eskinin yukarıdan aşağıya ve tek yönlü 

“iletim”inin yerini, çok yönlü, etkileşimli, demokratik ve 

eşdüzeyli “iletişim” almıştır (Tuncer, 2013: 3). 

 

İnternet, kendine özgü olanaklarından dolayı, sadece 

mevcut kitle iletişim araçlarından çıkan enformasyonun 

yayılmasına imkân veren bir araç olarak kalmamış, aynı 

zamanda enformasyonun yeniden üretildiği ve yeni 

biçimlerde sunulduğu bir ortam haline gelmiştir (Çakır, 

2007: 146).  

 

Yeni medya ile birlikte değişen kullanım pratiklerinin 

önemli sonuçlarından biri toplumsal hareketlerin de bu 

ortama taşınması olmuştur. Yeni medya ortamı 

toplumsal ve siyasal hareketler tarafından, eylemleri, 

tartışmaları organize etmek, duyurmak için giderek daha 

fazla kullanılmaktadır. Örneğin, e-gruplar üzerinden 

siyasal bir örgütlenme tartışmalarını 

şekillendirebilmekte, e-postalar üzerinden eylemini 

duyurabilmekte, eylem görüntülerini Youtube’a 

yükleyerek, çevrimiçi dünyada yaygınlaşmasını 

sağlayabilmektedir (Binark, 2010). 

 

Dağtaş’a (2007: 258-259) göre toplumsal hareketlerin 

yaygınlaşması ve yeni/ alternatif bir küreselleşme 

hareketinin anlam kazanmasında özellikle yeni medya 

önemli bir katkıda bulunmaktadır; çünkü yayıncılık 

alanında yaşanan tekelleşme tartışmaları beraberinde 

geleneksel medyanın yeniden sorgulanmasına yol 

açmıştır. Geleneksel medyanın örgütlenme şekilleri, 

ulusal ve uluslararası alanda meydana gelen olaylara 

ilişkin yapılandırılan haber ve yorumlar, çarpıtılmış ya 

da dezenformasyona uğratılmış gündem belirlemeler, 

magazinel, sansasyonel ve popüler ağırlıklı haber 

içerikleri vb. liberal/yaygın/ticari medyaya yönelik 

alternatif arayışların doğmasına neden olmuştur. 

 

Yeni toplumsal hareketler, yalnızca yeni değerler ve 

söylemler değil, aynı zamanda yeni örgütlenme ve eylem 

yolları da önermektedir. Manipülasyona, denetime, 

bağımlılığa, hiyerarşilere, düzenlemeye ve bürokrasiye 

karşı çıkarak özerklik ve kimlik, adem-i merkeziyetçilik, 

katılımcılık, yatay ilişkiler ve “farklı olan”a saygı gibi 

değerler için çağrıda bulunmaktadır (Leon vd., 2001). 

 

Yeni toplumsal hareketler için İnternet, “alternatif” 

medya olarak nitelendirilmektedir. İnternet’in 

alternatifliği, kitle iletişim araçlarına göre bir 

alternatiflikten kaynaklanmaktadır. Yeni toplumsal 

hareketler; özel sermayenin tekeline girmiş, 

kurumsallaşmış, kâr amacı güden yapılara dönüşen ve 

hedef kitlesine ağırlıklı olarak eğlence, kaçış, reklam 

içerikleri sunarak onu tüketiciye dönüştüren, toplumdaki 

egemen görüşlerin temsilcisi haline gelmiş kitle iletişim 

araçlarında kendi davalarını duyuramamakta, İnternet ise 

görece ucuzluğu, etkileşime olanak tanıması, zaman ve 

mekan engellerini aşması gibi nedenlerden ötürü 

alternatif bir haberleşme aracı, bir medya 

oluşturmaktadır (Şener, 2006: 122). 

 

3. Gezi Parkı Eylemleri 

Türkiye’de 27 Mayıs 2013 tarihinde başlayan ve “Gezi 

Parkı Protestoları” olarak adlandırılan eylemler, 

toplumsal hareketler kapsamında yeni medya 

pratiklerinin kullanımı açısından önemli bir örnek 

oluşturmaktadır. Gezi Parkı Eylemleri, İstanbul 

Taksim’de bulunan Gezi Parkı’nın yerine 

İstanbul   Büyükşehir Belediyesi tarafından AVM 

yapılmak istenmesi üzerine İstanbulluların kentlerine 

sahip çıkmak amacıyla gerçekleştirdikleri barışçıl bir 

protesto olarak başlamıştır. Ancak sonrasında tüm 

ülkede gerçekleştirilen bir eylem haline dönüşmüştür. 

Bu eylemlerin en önemli özelliklerinden biri insanların 

sosyal ağlar üzerinden örgütlenmiş olmalarıdır. 

 

Gezi park olaylarının beklide en dikkat çekici konusu ise 

ana akım medyanın yaşanan olayları yayınlanması 

konusunda yetersiz kalması olmuştur. Burada önem 

kazanmış olan sosyal medya, kullanıcılar tarafından ana 

akım medyaya alternatif oluşturulabileceğini ve 

parçaların bir araya gelerek çok daha büyük bir etki 

yaratabileceğini göstermiştir. Kolektif zekâ olarak 

tanımlanmış bu güç manipule edilebilmiş fakat tamamen 

kontrol edilememiştir. Manipule edilme durumu, zaman 

zaman paylaşılan bilgilerin güvenilirliği etkilemiş, ancak 

bu durum yine kolektif bir çaba ile önlenmeye 

çalışılmıştır.  

 

Gezi park eylemleri, kolektif zekâ ve yurttaş gazeteciliği 

konularında önemli örnekler barındırmaktadır. 

Oluşturulan hashtagler
1
 ile bu başlıklarda bilgi, fotoğraf 

ve video paylaşımı yapan üre-tüketiciler bu alanlarda bir 

bilgi birikimi oluşmasını sağlamışlardır. Oluşan bu 

kolektif bilgi daha sonra bu başlığa ulaşan herkes 

tarafından görülebilmekte, yeniden paylaşılabilmekte-

üretilebilmektedir. Ayrıca bağımsız internet gazeteleri ve 

içeriklerin kullanıcılar tarafından oluşturulabildiği 

çevrimiçi sosyal haber ağları, sanal ortamda bir “Gezi 

Belleği” oluşturulmasını sağlamıştır. Kullanıcıların 

birinci elden, tanık olarak fotoğraf ve video 

yayınlayabilmelerini sağlayan bu platformlar 

(http://onedio.com, https://crowdvoice.org vb.) yurttaş 

gazeteciliğine imkân sağlamış ve kullanıcılar elde etmek 

istedikleri bilgilere/bilgi arşivlerine bu kanallar aracılığı 

ile ulaşmışlardır. Böylece birey olarak elde edilen bilgi, 

ortak bir konu etrafında bir araya gelen insanların 

                                                           
1Bir hashtag diyez (#) ile başlayan karakterler dizisine verilen 

addır ve twitter gibi platformlarda tanımlayıcı etiket veya 

belirli bir konu etrafında topluluk oluşturmak için kullanılır 

(Tsur ve Rappoport, 2012: 643).  Hastagler mesajların 

gruplandırılmasını sağlar, böylelikle kullanıcılar bir hashtagi 

aratarak onu içeren tüm mesajlara ulaşabilirler 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Hashtag). 

http://en.wikipedia.org/
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paylaşımları ile giderek zenginleşmiş ve kolektif bir 

birikim oluşturmuştur. Bu konuyu Pierre Levy “Bilgi 

topluluğunda kimse her şeyi bilmez,  herkes bir şey bilir, 

tüm bilgi insanlığın içindedir” şeklinde betimlemiştir 

(Jenkins, 2002: 4). Bu betimleme ile içerik üreten 

konumundaki kullanıcının ve üretilen içeriğin önemine 

de işaret edilmektedir. Yeni medya ortamlarında 

tüketiciler/kullanıcılar, yukarıda açıklanan özelliklerden 

yararlanarak içerik üretebilir konuma gelmişlerdir. 

Kullanıcıların ürettiği bu içeriklere “kullanıcı türevli 

içerik” veya “kullanıcı tarafından yaratılan içerik” denir. 

Bu içerikler, örneğin video paylaşım ağlarına yüklenen 

amatör, yarı amatör görsel-işitsel öğelerden tutun da, bir 

dijital oyun arayüzeyine yapılan yamadan, çevrimiçi 

haber sitelerine yapılan okur yorumlarından, birer web 

günlüğü olan blog üretimine değin çeşitli yeni 

metinlerden oluşabilmektedir (Binark ve Löker, 2011: 

10). 

 

Gezi parkı örneğine sosyal medyanın kullanım pratikleri 

açısından baktığımızda ise kullanıcıların örgütlenmesi, 

yardımlaşması, yaşanan gelişmelerden birbirlerini 

haberdar etmeleri gibi pek çok konuda ana akım 

medyanın önüne geçtiği, ancak bunların yanı sıra bazı 

ideolojik ve yanlı tutumların sergilenmesi sebebiyle 

gerçekleştirilen eylemi amacından saptırma yoluna 

soktuğu da görülmektedir. Karşılaşılan bazı durumlar ise 

şu şekildedir;  

1. Dağınık ve gayri-merkezi ağ örgütlenmesi 

üzerinden ilerleyen sosyal hareketler söz 

konusu olduğunda, farklı konumlardan sürekli 

veri akışı gereğinden fazla yüklenmektedir ve 

olayın/durumun algılanışında sapmalarına yol 

açabilmektedir.  

2. Yukarıda sözü geçen veri akışını derleyip 

toparlayan ortamların sayıca çokluğu ve güncel 

olmaması, eylem ve koordinasyon sırasında 

başvurulacak kaynakların güvenilirliği 

konusunda şüphe uyandırabilmektedir. 

3. Hashtag kullanımı, sonsuz paylaşım ve tepki 

olanağı, radikal görüşlerin üretilmesi ve 

yaygınlaşmasına neden olduğundan, nefret 

söylemine rastlamak mümkün olmaktadır.   

4. Türkiye’de belli aralıklarla sosyal medya 

ortamlarında iktidar erkini elinde 

bulunduranlar tarafından sansür ve veri 

akışına müdahale yapılmıştır; bu sansürün 

sosyal hareketler sırasında eş anlı olarak 

yaşanması kitlesel panik yaratabilir.  

5. Özellikle Twitter mecrasında “Trending Topic” 

(en çok konuşulan konu) olabilme adına, 

çarpıtılmış  haberler ve yanıltıcı bilgiler 

dolaşıma sokulmakta, bu gerek kanaat 

önderlerine, gerekse yurttaş gazetecilerine olan 

sosyal güveni azaltabilmektedir (Alternatif 

Bilişim Derneği, 2013). 

 

Ancak yaşanan tüm bu sorunlara rağmen kullanıcılar 

(özellikle bazı sanatçılar ve kanaat önderleri) yine sosyal 

medya pratiklerini kullanarak diğer kullanıcıları 

çarpıtılmış/yanlış bilgilere karşı uyarmış ve ağ içerisinde 

kendi savunma/filtreleme mekanizmasını geliştirmiştir. 

Elbette bu durum “sansür” olmamış, insanları bilgi 

kirliliği yaratarak güven ortamından uzaklaştırmaya 

çalışan gruplar ve içerikler konusunda bilgilendirme 

niteliği taşımıştır. Böylece sosyal medya dolayımı ile 

yurttaş gazeteciliği yapılmış,  ana akım medyanın 

boşluğu doldurulmuştur. Türkiye’de ilk kez bu kadar 

geniş katılımlı, yoğunlukta kendi merkezli kitlesel 

iletişim (self-mass communication) gerçekleşmiştir. 

(Alternatif Bilişim Derneği, 2013)  

 

Ayrıca bu olaylarla kullanıcılar “yurttaş gazeteciliği”nin 

bir adım ötesine geçerek “kanıt” toplama amacıyla pek 

çok görüntü ve videoyu çeşitli sosyal ağlar aracılığıyla 

paylaşarak yayılmasını ve arşivlenmesini sağlamışlardır. 

Böylelikle içeriğin üretimi, paylaşımı, yayılması ve 

arşivlenmesi süreçlerinin tamamını kullanıcılar 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Kullanıcı türevli içerik 

üretimi, kullanıcının özerkliğini, iletişim pratiklerine 

katılım biçimlerinde çeşitliliğini ve yaratıcılığını 

arttırmaktadır. Ayrıca, ifade özgürlüğünü 

çeşitlendirmekte ve zenginleştirmektedir (Binark ve 

Löker, 2011: 11). 

 

Scott ve Street’e (2001: 44) göre yeni toplumsal 

hareketler eylem tarzlarını monoton, sıkıcı, klasikleşmiş 

gösteri tarzlarından kurtarmaya çalışmaktadırlar.  

 

Yeni toplumsal hareketlerle birlikte protestolarda görsel 

sanatlara, komikliğe, hicve, karnavalı andıran unsurlara 

ağırlık vermektedirler. Aktivistler, sanatsal teknikleri 

taklit etmekte, bedenlerini kampanyanın nesnesi olarak 

kullanmaktadırlar. Bu konu ile ilgili dikkat çekici bir 

örnek ise Gezi Parkı protestoları kapsamında yapılan ve 

“Duran Adam” olarak isimlendirilen eylemlerdir (Şekil 

1-2). 

 

Levy’e göre yaratıcı aktivite, daha dinamik bir ortamdır. 

Artık izleyici aktöre ya da senariste döner, herkes 

birbirinden etkilenir (Jenkins, 2002: 11). Gezi parkı 

eylemleri kapsamında kullanıcılar protestoların başladığı 

tarihten itibaren fotoğraf, video, illüstrasyon gibi pek 

çok farklı yaratıcı ürün ve içerik paylaşılmışlardır (Şekil 

3-4). 

 

 

 



Kolektif Zeka Kavramı ve Katılımcı Yurttaş; Gezi Parkı Örneği 

Nur CEMELELIOĞLU ALTIN  

 

 

130 

  

Şekil 1.“Duran Adam” eylemini gerçekleştiren Erdem 

Gündüz, Taksim (http://www.duranadam.com) 

Şekil 2. Eylemin başlamasının ardından kullanıcılar tarafından 

oluşturulan görseller de sosyal medya içerisinde yerini almışıtr. 

(http://www.duranadam.com) 

 

 
Şekil.3. Protestolar kapsamında yapılan çalışmalardan biri: “Yenilmezler” 

(https://twitter.com/Chapulzat/status/347081057100759042/photo/1) 

 

 
Şekil 4. Brezilya’dan protestolar kapsamında yapılmış olan bir poster: “#occupygezi” 

(https://twitter.com/geziparkibildir/status/347010016844316673/photo/1) 

 

Bunların yanı sıra farklı ülkelerden konu ile ilgili çeşitli 

paylaşımlar gerçekleştirilmiştir. Örneğin Tayvan menşeli 

NMATV, Gezi eylemleri hakkında bir animasyonla 

anlatmış, video YouTube ve diğer sosyal ağlarda 



İnet-Tr’13,  XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı  

9-11 Aralık 2013, İstanbul Üniversitesi 
  

 

131 

 

oldukça ilgi görmüş, yine aynı animasyon kanalı ikinci bir video yayınlamıştır. 

 

 

  
Şekil 5. 5.06.2013 tarihinde yayınlanan ilk video 

(https://www.youtube.com/watch?v=7wwSPRpVJZE&feature

=youtube_gdata_player) 

Şekil 6. 18.06.2013 tarihinde yayınlanan ikinci video 

(http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_791

9&feature=iv&src_vid=7wwSPRpVJZE&v=PeYR4C2dYMM) 

 

Ayrıca; 

 http://occupygezimap.com/ 

 https://maps.google.com/maps/ms?msid=20612

2379597057837901.0004de19c2ae58890f32d&

msa=0&ll=40.446947%2C36.320801&spn=14.

618272%2C33.815918 

 ya da www.ustraem.tv gibi canlı yayın imkanı 

sağlayan siteler aracılıyla içerik ürerimi 

sağlanmıştır. 

Ayrıca pek çok farklı yaratıcı içerik yayınlayan 

kullanıcılar yine sosyal medya aracılığı ile mizahın ve 

ironinin gücünü kullanmışlardır. Eylemlerle birlikte 

sosyal medya aracılığıyla pek çok yer ve kavram isimleri 

dönüştürülmüştür (“DövenPark”, “Tomalı Hilmi”, 

“GazıLay”, “Sahibinden Satılık Polis Olaylarına 

Müdahale Aracı” vb.). Jenkins (2002: 10) gelecekte 

amatör işlerin ana akım medyada daha çok yer alacakları 

öngörüsünde bulunmuştur. Bu günkü yaşanan gelişmeler 

göz önüne alındığında bu öngörülerin gerçekleştiği 

görülmektedir. İnternet, belirli ilgi grupları veya ortak iş 

çözümü platformları oluşturmadaki becerisi ile ticari 

şirketlerin, sosyal mücadele gruplarının, politik 

hareketlerin ve çevre çalışmalarının en geniş hareket 

alanını meydana getirmiştir (Özer, 2012:53). 

 

4. Sonuç 

Eğer yurttaşlar siyasal sürece de etkin şekilde katılma 

için fırsat ve imkânların var olduğunu görürlerse, 

katılmaya atfettikleri değer ve önem de artmaktadır. 

Böylece, kolektif kararlarla kendileri arasında daha sıkı 

bir psikolojik bağ kurarak katılımcı demokrasinin hayata 

geçirilmesinde önemli aktif işlevler görmektedirler. 

Tersi bir durum, onların kendilerini pasif bir konumda 

görmelerine yol açmakta, dolayısıyla katılımcı 

demokrasinin işlemesini aksatmaktadır (Sarıbay, 1991: 

23). 

 

Yeni medya ile kullanıcılar her alanda bölgesellikten 

uzak, mekan fark etmeksizin katılımda 

bulunabilmektedir. Kullanıcıların nerde olurlarsa 

olsunlar yaşanan süreçlere aktif bir şekilde katılım şansı 

bulmaları, onların daha çok katılımda bulunmalarını 

sağlamaktadır. Sonuç olarak kullanıcı türevli içerik ve 

kolektif zeka konularını Türkiye ölçeğinde ele 

aldığımızda, ana akım medyanın yetersiz kaldığı 

durumların bu tip üretimlerin çoğalmasında oldukça 

etkili bir rol üstlendiği görülmektedir. 
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Özet  

Bu araştırmada, son sınıf öğrencisi öğretmen adaylarının FATİH projesi ile ilgili bilgi ve görüşleri incelenmiştir. Araştırma 

tarama modeline göre yürütülmüş, araştırmaya Eğitim Fakültesi’nin 11 farklı programından toplam 261 son sınıf öğrencisi 

katılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılarak toplanmış, elde edilen veriler 

istatistiksel işlemlere tabi tutularak frekans ve yüzde oranları ile tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre; öğrencilerin büyük kısmı FATİH projesini duyduklarını, projeyi en çok duydukları kanalın ise tv ve 

internet olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşılık öğrencilerin yarıdan fazlası projeye adını veren FATİH kısaltmasının 

açılımını bilmemektedir. Kendini FATİH projesi için yeterli gören öğrenci oranı sadece %28,35 iken Fakülte’de aldıkları 

Bilgisayar eğitiminin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece %17,7’dir. Projenin eğitim sistemimize olumlu katkısı 

olacağını düşünen öğrenci oranı ise %81 olarak belirlenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: FATİH Projesi, Bilgi Teknolojileri, Öğretmen Adayları, Eğitimde Teknoloji Kullanımı. 
 

Abstract: In this study, the views and the knowledge about FATİH project of the final years students who are teacher 

candidate is surveyed. Totally 261 final year students from eleven different programs of Education Faculty participated to 

the survey. Survey data is obtained by the survey form prepared by researcher and gathered data is statistically processed 

and interpreted in charts as frequency and percent ratios. According to the findings the majority of the students expressed 

that they heard about FATİH project mostly on TV and internet. In contrast, more than half of the students don’t know the 

meaning of‘’ FATİH’’ which is an abbreviation of the Project in full form. While the ratio of the students who admit 

themselves as sufficient for FATİH project is only %28, 35, the ratio of the students who think that the computer training 

in their university is sufficient is only %17, 7. It is determined that the ratio of the students who admit positive contribution 

for the education system is %81. 

 

Key Words: FATIH Project, Information technology, Teacher Candidates, Use of Technology in Education. 

 

 

1.Giriş 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda eğitim, toplumların 

gelişmişlik göstergelerinin başında gelmektedir. 

Özellikle 20. ve 21. yüzyılda, donanımlı insan yetiştirme 

ve bu insanların iş dünyasına hazırlanması, önceki 

dönemlerden çok daha fazla ön plana çıkmıştır. Bu 

durum, teknolojinin sürekli gelişmesi ve yaşamın her 

alanında etkili olmasının bir sonucudur. Bilgi 

toplumunun gerekliliği olarak, teknoloji eğitimi eğitim 

teknolojiyi tetikler durumdadır. Hiç kuşku yok ki bu 

döngü, eğitim düzeyinin yükselmesinde ve buna bağlı 

olarak nitelikli eğitim ortamlarının sağlanmasında son 

derece önemlidir. Nitelikli eğitim ortamlarının 

oluşturulmasında, güncel teknolojinin eğitime 

entegrasyonu kaçınılmazdır. Başöğretmen Atatürk’ün de 

dediği gibi, “Zamanın gereklerine göre, bilim ve teknik 

ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede 

yararlanmak zorunludur.”. Bu zorunluluk, günümüzde 

hızla değişen ve yenilenen bilgiye erişimi, dolayısıyla 

bilgiyi kullanmayı çok daha olanaklı hale getirmekte, 

milli eğitimde hedeflenen amaçlara ulaşmayı 

kolaylaştırmaktadır. Seferoğlu [1]’na göre de, eğitimde 

teknoloji kullanımı, eğitimin niteliğinin yükseltilmesini 

ve çağın ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireylerin 

yetiştirilmesini sağlamakla birlikte, günümüz eğitim 

sistemlerinden beklenen görevlerden biri olan teknoloji 

vasıtasıyla bilgiye ulaşabilen ve onu etkili bir şekilde 

kullanabilen bireylerin yetiştirilmesi de 

gerçekleştirilmektedir.  

 

Çocukluğumuzda kara tahta, tebeşir, abaküs, basılı kitap, 

defter ve tepegözden öteye gidemeyen eğitim 

teknolojisi, bugün tablet bilgisayar, z-kitap, projeksiyon 

cihazı, bilgisayar destekli eğitim yazılımları ve internet 

gibi geniş ve modern seçeneklerle karşımıza 

çıkmaktadır. Bu teknolojileri eğitim sistemlerine 

başarıyla entegre etmeye çalışan diğer ülkelerde olduğu 

gibi, ülkemizde de çeşitli yasal düzenlemeler ve 

uygulamalar yapılmıştır. Örneğin, 1998 yılında çeşitli 

kademelerdeki 1368 okula 24.311 bilgisayar alınmış, 

800.000 öğrencinin bu bilgisayarlardan yararlanması 

sağlanmıştır [2]. Aynı yıl 100.000 öğretmene bilgisayar 

okuryazarlığı, ağ sistemleri ve uzaktan eğitim teknikleri 

kursları açılmıştır. 2000 yılında 2802 ilkokulda 3188 

bilgi teknolojisi sınıfı kurulmuş, bu kapsamda 3041 

televizyon, 4740 tepegöz alınmış ve tüm bu teknolojileri 

videolarla desteklenmeye çalışılmıştır. Öğretmenler, 

müdür ve müdür yardımcıları ile müfettişlere yönelik 

Eğitimde Bilgi Teknolojisi Kullanımı seminerleri 

düzenlenmiştir [3]. 2009 yılında MEB, bilişim 

teknolojileri vizyonunu “Eğitim sistemini ileri 

teknolojilerle kaynaştırmak, yeniliklerle desteklemek, 

ölçüp değerlendirerek sürekli geliştirmek, bilişim 

teknolojilerini kullanarak öğrenci merkezli ve proje 

mailto:nilgunt@hotmail.com
mailto:osmansamanci9@gmail.com
mailto:coskunsezgin@gmail.com
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tabanlı eğitim sağlamak” olarak tanımlamıştır [4]. Bu 

konudaki son adım olarak, Devlet Planlama Teşkilatı 

tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu 

Stratejisi’nde  (2006-2010) belirtilen hedefleri 

karşılamak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

belirlenen stratejik hedefleri gerçekleştirmek üzere, 

FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme 

Hareketi) Projesi tasarlanmıştır. Devlet Planlama 

Teşkilatı tarafından hazırlanan (2006-2010) Bilgi 

Toplumu Stratejisi’nde, bilişim teknolojilerinin eğitim 

sistemimizde kullanımıyla ilgili olarak “Bilgi ve iletişim 

teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri 

olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri 

etkin kullanımı sağlanacaktır.” hedefi yer almaktadır. Bu 

kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan örgün ve yaygın 

eğitim verilen kurumlarda bilgi ve iletişim teknolojisi 

altyapısını tamamlanması, öğrencilere bu mekanlarda 

bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğinin 

kazandırılması, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli 

öğretim programlarının geliştirilmesi istenmektedir. Bu 

projede amaç; eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini 

sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek, bilişim 

teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde 

daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, 

derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile 

ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın dersliklerine 

LCD panel etkileşimli tahta ve internet ağ altyapısı 

sağlamak, her öğretmene ve her öğrenciye tablet 

bilgisayar vermek, dersliklere kurulan BT donanımının 

öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımını sağlamak 

amacıyla öğretmenleri hizmetiçi eğitimlerle 

desteklemek, öğretim programlarını bilişim teknolojisi 

destekli öğretime uyumlu hale getirerek eğitsel e-

içerikler oluşturmaktır (URL1). Bu projenin dolaylı 

amaçlarından biri de; ezbere dayalı bilgi ile yüklenmiş 

bireyler yerine, özgür, yaratıcı ve bilimsel düşünen, 

olayları sorgulayan, sorunların farkına vararak çözüm 

üretebilen, karar verme yetisine sahip, bilgi üreten ve öz 

güveni yüksek bireylerin yetiştirilmesidir [5]. Proje 

halen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte 

olup, Ulaştırma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜBİTAK 

tarafından desteklenmektedir. 

Eğitimin her alanında olduğu gibi bu projede de kilit 

konumda öğretmenler yer almaktadır. Çünkü, bu proje 

ile belirlenen hedeflere ulaşmak, ancak öğretmenlerin 

okul içi ve dışında teknolojiyi doğru ve uygun şekilde 

kullanması ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle,  

FATİH projesinin uygulayıcıları olan öğretmenlere 

yönelik eğitimlerin sunulması hayati önem taşımaktadır 

[6]. Bu bağlamda, mezun olduklarında FATİH 

Projesi’nin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olması 

beklenen öğretmen adaylarının da proje konusunda 

bilgilendirilmesinin yanı sıra, öğretmen adaylarına 

gerekli eğitimin mezun olmadan verilmesi 

kaçınılmazdır.  

FATİH Projesi ile ilgili olarak alan yazın incelendiğinde; 

proje ile ilgili analizler [7], [8], [9], [10], [11], projeye 

ilişkin öğretmen görüşleri ve değerlendirilmeleri [12], 

[13], [14], [15], [16], [6], BÖTE bölümü öğrencilerinin 

projeye yönelik e-içerik becerilerinin değerlendirilmesi 

ve projeye ilişkin görüşleri [17], [18], proje kapsamında 

öğretmen, öğrenci ve veli koordinasyonu [19] 

konularında çalışmalarına rastlanmaktadır. Tüm 

bölümlerin öğretmen adaylarını kapsayan, onların 

FATİH Projesi farkındalığı ya da projeye hazır 

bulunuşluğu konularında yapılmış herhangi bir 

araştırmaya rastlanmamıştır. Oysa ki, mezun olma 

arifesindeki öğretmen adaylarının proje hakkında 

bildiklerinin belirlenmesi, 4 yıl boyunca aldıkları 

öğrenimin, FATİH projesine yönelik olarak 

değerlendirilmesi, önem taşımaktadır. Araştırmadan elde 

edilen bulgu ve sonuçların, bu konudaki çalışmalara ışık 

tutacağı düşünülmektedir. 

 

2. Yöntem 

2.1. Amaç 

Bu çalışmada, Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin 

FATİH Projesi farkındalıklarını belirlemek, öğrencilerin 

projeye yönelik olarak mevcut eğitim programları ve 

Fakülte etkinlikleri hakkındaki görüşlerini ortaya 

koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, aşağıdaki sorulara 

yanıt aranmıştır: 

Öğretmen adaylarının, 

1. FATİH projesini daha önce duymuş olup 

olmamaları,  

2. FATİH projesini duyduğu araç/kanal,  

3. Öğretmen adaylarının FATİH kısaltmasının 

açılımını biliyor olup olmamaları,  

4. Öğretmen adaylarının FATİH projesinin 

gerektirdiği öğretmen yeterliklerine sahip 

olduğunu düşünüyor olma durumu,  

5. Fakülte okutulan Bilgisayar dersinin kendilerini 

FATİH projesine hazırlayacak nitelikte 

olduğunu düşünme durumu,  

6. FATİH projesinin eğitim sistemimize katkısı 

olacağını düşünme durumu,  

öğrenim gördükleri bölüme göre farklılık 

göstermekte midir? 

 

2.2. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Eğitim 

Fakültesi’nde farklı bölüm/ana bilim dallarında öğrenim 

gören öğretmen adaylarının FATİH projesi hakkındaki 

bilgi ve görüşleri betimlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın örneklerini Trakya Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde öğrenim gören 261 son sınıf öğrencisi 

oluşturulmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen 

adaylarının bölüm/anabilim dallarına göre dağılımı 

Tablo 1’de görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Bölüm/Anabilim 

Dallarına Göre Dağılımları 
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Bölümler       f    % 

Okul Öncesi Öğretmenliği 41 15,71 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 36 13,79 

BÖTE 32 12,26 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 26 9,962 

İngilizce Öğretmenliği 22 8,429 

Almanca Öğretmenliği  21 8,046 

Müzik Öğretmenliği 20 7,663 

Türkçe Öğretmenliği 19 7,28 

Resim-İş Öğretmenliği 18 6,897 

Sınıf Öğretmenliği 14 5,364 

Zihin Engelliler Öğretmenliği 12 4,598 

Toplam     261 100 

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Öğretmen adaylarının FATİH projesiyle ilgili görüşlerini 

belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen 

anket formu, alan uzmanı görüşleri alınarak, 2012-2013 

öğretim yılı bahar yarıyılında Trakya Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi son sınıfında öğrenim görmekte olan 

261öğretmen adayına uygulanmıştır. Uygulama sonucu 

elde edilen anketler incelenerek yapılan istatistiksel 

işlemler sonucu elde edilen veriler, frekans ve yüzde 

oranları ile tablolar halinde sunulmuştur.  

 

3. Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına “Daha önce 

FATİH projesini duyup duymadıkları” sorulmuş, 

öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar frekans ve 

yüzde oranları ile Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının FATİH Projesi 

Farkındalıkları 

       Evet      Hayır 

Bölümler         f    %       f          % 

BÖTE 32 100 0 0 

Almanca Öğretmenliği  21 100 0 0 

Türkçe Öğretmenliği 19 100 0 0 

İngilizce Öğretmenliği 21 95,4 1 4,545 

Sınıf Öğretmenliği 13 92,8 1 7,143 

Okul Öncesi Öğr. 34 82,9 7 17,07 

Resim-İş Öğretmenliği 14 77,7 4 22,22 

Sosyal Bilgiler Öğr. 18 69,2 8 30,77 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 24 66,6 12 33,333 

Müzik Öğretmenliği 13 65 7 35 

Zihin Engelliler Öğr. 6 50 6 50 

Toplam 215 82,3 46 17,63 

 

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmen 

adaylarının önemli bir bölümünün (%82) genel olarak 

FATİH projesinden haberdar oldukları görülmektedir. 

Tabloya bölüm ve anabilim dalları açısından ayrı ayrı 

bakıldığında, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 

Almanca ve Türkçe Öğretmenliği programlarının 

tamamının FATİH projesinden haberdar olduğu, diğer 

bölüm/anabilim dallarının da %50 ve üzerinde haberdar 

oldukları görülmektedir.  

 

Öğretmen adaylarının “FATİH projesini nereden 

duydukları”na dair sorulan soruya verdiği cevapların 

frekans ve yüzde dağılımları Tablo 3’ de sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının FATİH Projesi’ni 

Duydukları Kaynaklar 

Projenin duyulduğu kaynaklar                   f              % 

Televizyon 122 22,85 

İnternet  104 19,48 

Gazete 72 13,48 

Arkadaş 71 13,3 

Fakültedeki öğretim elemanları 57 10,67 

Yakın çevredeki eğitimciler 57 10,67 

Seminer 46 6,742 

Diğer 15 2,809 

   

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, FATİH projesi daha çok 

televizyon (%22,85), internet (%19,48),  gazete 

(%13,48) ve arkadaşlardan (%13,03) duyulmuştur. 

Günümüzün en etkili bilgi ve iletişim araçları olan 

televizyon, internet ve gazetelerin FATİH projesinin 

tanıtımında önemli rol oynadığı söylenebilir. 

 

Öğretmen adaylarına sorulan “FATİH kısaltmasının 

anlamını biliyor musunuz?” sorusuna verilen cevapların 

frekans ve yüzde oranları Tablo 4’de verilmiştir.  

 

Tablo 4. Öğretmen Adaylarının FATİH Kısaltması 

Hakkındaki Bilgileri 

     Evet      Hayır 

Bölümler       f      %         f    % 

İngilizce Öğr. 16 72,73 6 27,27 

Almanca Öğr. 15 71,429 6 28,571 

BÖTE 22 68,75 10 31,25 

Resim-İş Öğretmenliği 9 50 9 50 

Sınıf Öğretmenliği 6 42,86 8 57,14 

Okul Öncesi Öğr. 14 34,15 27 65,85 

Sosyal Bilgiler Öğr. 7 26,92 19 73,08 

Türkçe Öğretmenliği 5 26,32 14 73,68 

Fen Bilgisi Öğr. 3 8,33 33 91,67 

Zihin E. Öğr. 1 8,33 11 91,67 

Müzik Öğretmenliği 1 5 19 95 

Toplam 99 37,93 162 62,07 

 

Tablo 4’ten de anlaşılacağı üzere, araştırmaya katılan 

öğretmen adaylarının önemli bir çoğunluğu (%62) 

FATİH Projesi ismindeki FATİH kısaltmasının anlamını 

bilmemektedirler.  Tablo bölüm/anabilim dalları 

açısından incelendiğinde İngilizce, Almanca ve 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

bölümünde okuyan öğretmen adaylarının %50’nin 

üzerinde bilgi sahibi oldukları, diğer bölüm/anabilim 

dalında okuyanların ise %50 ve altında bilgi sahibi 

oldukları görülmektedir.  

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının “FATİH 

projesinin gerektirdiği yeterliliğe sahip olup 

olmadıkları” ile ilgili düşünceleri Tablo 5’de verilmiştir. 
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Tablo 5. Öğretmen Adaylarının FATİH Projesi İle 

İlgili Kendilerini Yeterli Görme Durumları 

 Evet Hayır    Fikrim Yok 

Bölümler   f   %   f      %     f    % 

BÖTE 21 65,625 2 6,25 9 28,125 

İngilizce Öğr. 8 36,36 4 18,18 10 45,45 

Sınıf Öğr. 5 35,714 1 7,143 8 57,143 

Almanca Öğr  7 33,333 5 23,81 9 42,857 

Okul Ö. Öğr. 11 26,83 10 24,39 20 48,78 

Sosyal B Öğr 6 23,077 6 23,077 14 53,846 

Resim-İş Öğr 4 22,22 2 11,11 12 66,67 

Fen B. Öğr. 7 19,444 3 8,333 26 72,222 

Türkçe Öğr. 3 15,79 9 47,37 7 36,84 

Zihin E. Öğr. 1 8,33 3 25 8 66,67 

Müzik Öğr. 1 5 6 30 13 65 

Toplam 74 28,35 51 19,54 136 52,11 

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmen adaylarının 

%28,35’inin kendilerini FATİH projesinin gerektirdiği 

yeterlilikte gördüğü, %19,54’ünün ise kendilerini yeterli 

görmedikleri anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğretmen adaylarının daha büyük bir bölümü ise 

(%52,11) bu konuda bir fikir beyan etmemektedirler. 

 

“Fakültede okutulan Bilgisayar dersinin FATİH 

projesine hazırlayacak nitelikte olup olmadığı” ile ilgili 

öğretmen adaylarının görüşleri frekans ve yüzde oranları 

ile Tablo 6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 6. Fakültede Okutulan Bilgisayar Dersinin 

FATİH Projesine Hazırlama Niteliği ile İlgili 

Görüşler 
 Evet        Hayır 

Bölüm/Anabilim Dalları     f    %        f   % 

BÖTE 12 37,5 20 62,5 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 9 30 21 70 

İngilizce Öğretmenliği 6 28,57 15 71,43 

Müzik Öğretmenliği 4 22,22 14 77,78 

Resim-İş Öğretmenliği 3 17,65 14 82,35 

Türkçe Öğretmenliği 2 10,53 17 89,47 

Okul Öncesi Öğr. 4 10 36 90 

Sosyal Bilgiler Öğr. 2 9,524 19 90,476 

Almanca Öğretmenliği  1 4,762 20 95,238 

Sınıf Öğretmenliği 0 0 13 100 

Zihin Engelliler Öğr. 0 0 10 100 

Toplam    43 17,77 199 82,23 

 

Tablo 6 incelendiğinde, öğretmen adaylarının  %82,23’ü 

fakültedeki bilgisayar derslerinin FATİH projesine 

hazırlayacak nitelikte olmadığını belirtmektedir. 

Özellikle Zihin Engelliler, Sınıf, Almanca ve Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören 

öğrencilerin çok önemli bir bölümü (%90-100) 

bilgisayar derslerinin FATİH projesine katkısı 

olmadığını düşünmektedirler. Bu konuda en olumlu 

düşünen bölüm (%37,5) Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği bölümüdür.  

Öğretmen adaylarının FATİH projesinin eğitim 

sistemine olumlu katkıları ile ilgili görüşleri Tablo 7’de 

sunulmuştur. 

 

Tablo 7. FATİH Projesinin Eğitim Sistemine Olumlu 

Katkıları İle İlgili Görüşler 

  Evet     Hayır 

Bölümler      f %       f   % 

İngilizce Öğretmenliği 19 90,476 2 9,524 

Türkçe Öğretmenliği 14 87,5 2 12,5 

Resim-İş Öğretmenliği 13 86,67 2 13,33 

Almanca Öğretmenliği  18 85,714 3 14,286 

Sosyal Bilgiler Öğr. 17 85 3 15 

BÖTE 26 81,25 6 18,75 

Okul Öncesi Öğretmenliği 31 79,49 8 20,51 

Müzik Öğretmenliği 14 77,78 4 22,22 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 23 76,67 7 23,33 

Sınıf Öğretmenliği 10 71,43 4 28,57 

Zihin Engelliler Öğr. 3 50 3 50 

Toplam 188 81,03 44 18,97 

Tabloda 7’ye göre, öğretmen adaylarının genel olarak 

verdikleri cevaplar incelendiğinde % 81,03 oranında 

FATİH projesinin eğitim sistemimize olumlu katkısının 

olacağı düşüncesine katıldıkları görülmektedir. Yine 

tablo bölüm/anabilim dallarına göre ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde de tüm bölümlerin % 50’nin 

üzerinde bu konuda olumlu düşünceye sahip oldukları 

görülmektedir. 

 

4. Sonuç ve Tartışma 

Öğretmen adaylarının “FATİH projesini daha önce 

duydunuz mu?” sorusuna, %82,3 oranında olumlu yanıt 

alınmıştır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Almanca 

ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin tamamı, 

projeyi daha önce duyduğunu belirtmiştir. Diğer bölüm 

öğrencilerinde de bu oran yarının üzerindedir. Yalnızca 

Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü’nde bu oran 

%50’dir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin tamamının projeyi 

duymuş olması, proje kapsamının bölümle doğrudan 

ilintili olmasına bağlanabilir. Ayrıca, 2010-2012 yılları 

arasında bölüm öğrencilerine yönelik 2 seminer verilmiş, 

1 pilot okul ziyaret edilmiştir. Diğer bölüm 

öğrencilerinde oranların yüksek çıkması da oldukça 

sevindiricidir. Bu durum, öğrencilerin mesleklerine 

ilişkin akademik gelişmeleri takip ettiklerinin bir 

göstergesi olarak yorumlanabilir.  

 

“FATİH projesini nereden duydunuz?” sorusuna 

öğrencilerin verdiği en yüksek oranlı yanıtlar tv ve 

internettir. Gazete ve arkadaş ise, yüzdesi yüksek olan 

diğer iki yanıttır. Bu bulgu, Demirer ve diğerleri [18]’nin 

araştırma bulguları ile örtüşmektedir. Öyle ki, bu 

çalışmada da bilişim teknolojileri öğretmen adayları 

FATİH Projesi hakkındaki bilgiyi en çok, internetten, 

medyadan, üniversitenin düzenlemiş olduğu 

konferanstan ve arkadaş ortamından elde etmektedir.  

Üniversite öğrencilerinin çoğu bugün internet ve tv’nin 

sadık birer kullanıcısıdır. Tosun [20]’un 405 öğretmen 

adayı ile yaptığı bir araştırmada, öğrenciler günlük 

haberleri takip etmek için çoğunlukla internetteki haber 

portallarını ve tv’yi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

Mayıs 2007’de Selçuk Üniversitesi’nin farklı fakülte ve 

yüksekokullarından 220 öğrenciyle gerçekleştirilen bir 

başka çalışmada, öğrencilerin en çok takip ettiği medya 

organı olarak %49.3’le tv, %21.5’le internet, %15.6 ile 
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gazete gelmektedir [21]. Bu araştırma verileri de dikkate 

alındığında, öğretmen adaylarının FATİH projesini 

ağırlıklı olarak tv ve internetten duymuş olması doğaldır. 

 

“FATİH projesine adını veren FATİH’in açılımını 

biliyor musunuz?” sorusuna öğrencilerin önemli bir 

çoğunluğu (%62) Hayır yanıtını vermiştir. Projeden 

haberdar olup, görsel medyadan takip ettiğini belirten 

öğrencilerin projenin açılımını bilmemesi manidardır. 

Ayrıca, elde edilen bulgular içinde en dikkat çekeni, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

Bölümü öğrencilerinin %31 gibi ciddi bir oranda Hayır 

demesidir. Proje ile en ilgili olması gereken, mezun olma 

arifesindeki öğretmen adaylarının FATİH kısaltmasının 

açılımını bilmiyor olması düşündürücüdür. Bu bulgu, 

görsel ve basılı medyada projenin sürekli olarak kısaltma 

adıyla lanse edilmesinden kaynaklı olabilir. 

“FATİH projesinin gerektirdiği öğretmen yeterliklerine 

sahip misiniz?” sorusuna Evet yanıtını en yüksek oranda 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

Bölümü öğrencilerinin verdiği görülmektedir. Bu bulgu, 

bölüm öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerine göre 

daha yoğun teknoloji dersi görmesinden kaynaklı 

olabilir. Genel toplama bakıldığında ise öğrencilerin 

yalnızca %28,35’inin kendini proje için yeterli görmesi, 

oldukça manidardır. Yalnızca bilişim teknolojisi 

öğretmenlerinin değil tüm alan öğretmenlerinin FATİH 

projesinin gerektirdiği pedagojik ve teknolojik 

yeterliklere sahip olması, projeye ivme kazandıracaktır. 

Konuyla ilgili olarak Akteke Öztürk ve diğerleri [22], 

teknolojinin eğitime entegrasyonu sürecinde ortaya 

çıkan problemlerin çoğunun mevcut teknolojilerin yanlış 

kullanımından ya da bu teknolojileri kullanacak 

insanların yeterli düzeyde bilgiye sahip olmamalarından 

kaynaklandığını belirtmiştir. Lim ve Khine [23] de 

teknolojinin eğitime entegrasyonunda karşılaşılan 

sorunlar arasında, öğretmenlerin yeterli bilgi ve beceriye 

sahip olmamaları konusuna vurgu yapmıştır. 

Öğretmenlerin, yeni nesil öğrencileri eğitebilmeleri, 

yönlendirebilmeleri ve öğrencilere öğrenmeyi öğrenme 

becerileri kazandırabilmeleri için bilgi teknolojilerini 

eğitim-öğretim etkinliklerine dahil ederek daha verimli 

eğitim-öğretim ortamları tasarlamaları, amaca uygun 

teknolojik ürünleri seçmeleri ve bunları düzgün olarak 

kullanmaları gerekmektedir [24]. Bu nedenle, öğretmen 

adaylarının mezuniyetten önce gerekli bilgi ve 

becerilerle donatılması, artık bir zorunluluktur. Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Öğretmenlik 

Mesleği Genel Yeterlikleri’ne göre de,  öğretmenlerin, 

teknoloji kullanabilen ve bu konuda öğrencilere model 

olabilen kişiler olması beklenmektedir (URL2).  

 

“Fakültede okutulan Bilgisayar dersinin sizi FATİH 

projesine hazırlayacak nitelikte olduğunu düşünüyor 

musunuz?” sorusuna, öğrencilerin yalnızca %17,7’si 

olumlu yanıt vermiştir. Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü dışındaki 

bölümlerde yalnızca Bilgisayar I ve Bilgisayar II dersleri 

okutulmaktadır. Yaklaşık 15 yıldır lisans programlarında 

okutulmakta olan her iki dersin içeriği, öğrencileri 

FATİH projesine hazırlayacak yeterlikte ve güncellikte 

değildir. Bilişim alan dersleri okutulmasına rağmen 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

Bölüm öğrencilerinin dahi yalnızca %37,5’inin bu 

soruya Evet yanıtı vermesi oldukça üzücü ve dikkat 

çekicidir. Bu durumda, Bölüm programında yer alan 

derslerin ve içeriklerinin de revize edilmesi gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Alan yazında bu bulguyu destekler 

nitelikte bir çok araştırmaya rastlanmaktadır. Demir 

[25]’e göre, son yıllarda alınan öğretmen sayısına 

bakarak yeni öğretmenlerin bu teknolojiye rahatlıkla 

uyum sağlayacağı iddia edilebilir. Ancak bu da yine bir 

iddiadan öte gitmeyecektir. Nitekim yeni mezun 

öğretmenlerin bile bilgisayar konusunda yeterli bir 

eğitime, beceriye sahip olduğunu söylemek zordur. Bu 

konuda öğretmen yetiştiren üniversitelerin mezunlarına 

ne düzeyde ne kadar bilgisayar kullanma eğitimi, 

bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayarı kullanarak 

eğitim materyali geliştirme, kullanma eğitimi 

verdiklerine bakmak gerekecektir ki bu konuda 

üniversitelerin çok da iyi durumda olduğu söylenemez. 

Bilgisayar teknolojilerinin okul kültürüne 

entegrasyonunda etkili birçok faktör olmasına rağmen 

“öğretim programlarının düzenlemesi” ve “öğretmen 

eğitimi” bunlar arasında önemli bir yere sahiptir. 

Teknoloji kullanımını destekleyen bir öğretim programı 

olmadan başarılı bir entegrasyondan bahsetmek mümkün 

olmayacaktır (Gülbahar ve Güven, 2008 ve Uşun, 

2009’dan aktaran Keleş ve Çelik, [26]). Öğretmenlerin 

teknolojiyi mesleklerinde etkin kullanabilmeleri için, 

üniversite yıllarında teknoloji kullanma bilgi ve becerisi 

kazandırılmalıdır. Bu nedenle öğretmen yetiştiren 

fakültelerde ders içeriklerine uygun teknoloji ürünlerinin 

eğitimde yaygın kullanılması ve adayların bu dönemde 

daha nitelikli yetiştirilmesi önem kazanmaktadır [27]. 

Kayaduman ve diğerlerine göre [6] de, FATİH 

Projesinin başarısını etkileyebilecek en önemli 

etkenlerden biri, öğretmenlerin teknoloji konusunda 

yeterince eğitilmemiş olmalarıdır. Eğitim sistemimiz için 

bugüne kadar yapılmış en büyük teknoloji merkezli 

proje olan FATİH Projesi’nin en önemli unsuru 

öğretmenlerdir. Öğretmenlerin dersleri için uygun 

bilişim teknolojilerini seçmeleri, kullanmaları ve 

elektronik ders materyallerini geliştirebilmeleri, projenin 

başarıya ulaşmasında önemli bir etkendir. Öğretmenlerin 

henüz öğrenci iken bu konuda yeterli bilgi ve beceriyle 

donatılmış olması, bir zorunluluktur. 

 

“FATİH projesinin eğitim sistemimize katkısı olacağını 

düşünüyor musunuz?” sorusuna öğrencilerin %81’i Evet 

yanıtını vermiştir. Bu bulguya göre, öğretmen adayları 

projenin geleceğinden umutludur. Alan yazında bu 

bulguyu destekler nitelikte çalışmalar yer almaktadır. 

Örneğin, Çiftçi ve diğerlerinin [12] sınıf öğretmenleriyle 

yaptıkları bir araştırmada, öğretmenlerin çoğunluğu (% 

69) FATİH Projesi’nin önemli ve gerekli bir proje 

olduğuna inanmaktadır. Gürol ve diğerleri [16] 

tarafından yapılan çalışmada da, öğretmenler projenin 

yararlı olacağını düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan 11 bölüm içinde, Evet yanıtı oran 

sıralamasında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
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Öğretmenliği Bölümü’nün 6. sırada yer alması 

düşündürücüdür.  

 

Bu çalışmayla ilgili olarak bundan sonraki araştırmalar 

için aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

1. Araştırma, Fakülte’nin tüm öğrencileri dahil 

edilerek genişletilebilir. 

2. Bu araştırma, farklı üniversitelerin öğrencileri 

de dahil edilerek karşılaştırma yapılabilir. 

3. Mezun olduklarında, teknoloji lideri 

konumunda olacak bilişim teknolojisi öğretmen 

adaylarının projeye inançlarının istenilen 

oranda olmamasının nedenleri araştırılabilir.  

4. Öğrencilerin FATİH projesi yeterlikleri 

araştırılabilir. 

5. Öğrencilerin projeye inanç durumları ve 

nedenleri araştırılabilir. 

6. Projenin uygulandığı okullarda öğrenim gören 

öğrencilerin proje hakkında görüşleri 

belirlenebilir. 

7. Proje hakkında, farklı branşlardan ve 

okullardan öğretmenlerin görüşleri alınabilir. 
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Özet  

Bilgi iletişimi araçlarının gelişmesi ve bilişim kanallarının zenginleşmesi, eğitim ve öğretim kurumlarına da hizmet 

geliştirmeye, sunum için yayılmaya, farklılaşma ve içerik zenginleştirmeye imkân tanıyan bir altyapı sunmaktadır. 

Elektronik uzaktan eğitim sistemleri ve bulut bilişim de bu süreci hizmet sağlayıcı olarak destekleyen araçlardır. Bu 

çalışmada Marmara Bölgesi’ndeki uzaktan eğitimin kullanıcıları olan öğrenci ve öğretim elemanlarının, bilgisayara ve 

internete karşı tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bulgu ve analizler sonucunda, bilgisayar kullanan ve/veya 

bilgisayarla çalışanların endişelerinin azaldığı görülmektedir. Ancak yazılım ve donanım öz yeterliliğinin internet endişesi 

üzerindeki dolaylı yollardan negatif, doğrudan ise pozitif etkisinin nedeni ileride yapılacak çalışmalarda derinlemesine 

incelenerek bulguların tartışılması gerekmektedir. Genel olarak, öğretim elemanlarının ise öğrencilere göre yazılım ve 

donanım konusunda yetkinliklerinin artırılması ve bilgisayar sorunlarını aşacak yöntemlerin aktarılması gerektiği 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle uzaktan öğrenmeyle ilgili eğitmenlerin eğitimi konusu önem kazanmaktadır. İnteraktif olarak 

öğrenim sürecine dahil olan tüm paydaşlar ile sistemin eş güdüleneceği ve bu sürecin bilişsel ergonomi temelli olması 

gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu durum nesnel bir yaklaşımdan çok, zamanla öğrenci ve öğretim elemanlarının 

(program ve modellere doğrudan dahil olduğu oluşturmacı ve tamamlayıcı bir yaklaşımla) birbirlerinin rollerini ve 

sistemin ihtiyaçlarını anlayarak uzaktan eğitim sisteminin bir parçası olacağı anlamına da gelmektedir. Bu durum sistem 

tasarımcıları açısından, uzaktan eğitimin sadece yazılım ve donanımla ilişkili bir konu olmadığını, aynı zamanda iç ve dış 

müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik bir altyapı uyarlama projesi niteliğini de taşıdığını göstermektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: e-öğrenme, bilgisayar öz yeterliliği, internet endişesi, eğitmenlerin eğitimi 

 

Abstract  
Developments in information and communication tools and improvements of variaty in channels of information provides 

an infrastructure that allows schools and training institutions to improve the services, for presentation to spread, to enrich 

content and differentiation. Electronic distance education systems and cloud computing tools support this process as a 

service provider. In this study, users in the Marmara Region of distance education students and instructors, attitudes 

towards computers and the internet have tried to determine. This study also examines the relationship between role based 

self-efficacy and anxieties of computer and internet. 

 

Keywords: electronic distance education, computer self-efficacy, internet anxiety, education of trainers 

 

 

1. Giriş 

Bilgi iletişimi araçlarının gelişmesi ve kanallarının 

zenginleşmesi, eğitim ve öğretim kurumlarına da hizmet 

sunumu için yayılmaya, farklılaşmaya ve içerik 

zenginleştirmeye imkân tanıyan bir altyapı sunmaktadır. 

E-öğrenme platformunun kapsamlı kullanılabilirliği 

eğitimde yenilikçi yaklaşımların tasarlanmasına imkân 

sağlamaktadır [1]. Bu araştırmada ilk aşamada eğitimde 

bilgi teknolojilerinin yeri, uzaktan ve mesafeli erişim 

hizmetlerinde artan rolü incelenmektedir. Yapılan saha 

çalışmasında ise uzaktan eğitimin kullanıcıları olan 

öğrenci ve öğretim elemanlarının, bilgisayara ve internet 

karşı tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

Uzaktan eğitim öğrenci ile öğretmenin fiziksel anlamda 

aynı ortamda olmaması durumunda kullanılan yeni nesil 

eğitim teknolojilerinden olup sanal ortamda bilgi alış 

verişi yapılmasını sağlar. Ülkemizde de, bilgi 

teknolojileri aracılığıyla uzaktan lisans ve lisansüstü 

eğitim verilmekte olup, uzaktan eğitim araçları ve 

modüllerinin yaygınlaşarak yaşam boyu eğitime altyapı 

teşkil edeceği de düşünülmektedir.  

 

Öğrenmeye karşı duyulan ilgi ve motivasyon, kavrama 

ve tatmin ile güçlü ve olumlu bir biçimde ilişkilidir. 

Dahası bu ilgi, eğitim sürecini geliştirmede 

motivasyondan daha etkili olabilmektedir [2]. Bu 

nedenle özellikle bireylerin ilgisini artıracak modeller 

geliştirilmesi öğrenme deneyimini de kolaylaştıracaktır. 

Uzaktan eğitim ile bilgi iletişim sistemleri kullanılarak 

oluşturulmuş çok boyutlu kavramsal modeller, uygulama 

alanı olarak sınıf ortamına adapte edilmektedir. Bu 

çerçevede, öğretmenlerin kendilerini öğrenciler ile yakın 

hissettikleri benzerlikler ve farklılıkların ortaya çıktığı 

da görülmektedir [3]. 

 

Çalışmamızda öncelikle, eğitimin planlanması ve 

geliştirilmesi aşamasında bilgisayar destekli ve uzaktan 

eğitimin çerçevesi çizilmekte ve sonrasında insanlar 

üzerindeki etkilerinden bahsedilmektedir. Uzaktan 

eğitimin kalitesi, bilgi teknolojisi ile eş güdümlü olmakla 

beraber, kullanıcıların alacakları verim de bu araçları 

kullanmaktaki yetkinlikleriyle ilişkilidir. 
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2. Eğitim İhtiyacının Analizi 

Eğitim ihtiyacının analiz edilmesi ve belirlenmesi, 

öğrencilerin mevcut olan bilgi ve becerilerini, 

okullarının ve çalışacakları sektörlerin sahip olmalarını 

istediği bilgi ve becerileri ile bu iki durum arasındaki 

farkın belirlenmesi sürecidir (Şekil 1). Aynı zamanda 

eğitim ihtiyaç analizinin amacı, uygulamada karşılaşılan 

sorunları ve ihtiyaçları tespit etmek, gerekli olan değişim 

ihtiyacının ve isteğinin saptanarak bu yetkinliklerin 

öğrencilere kazandırılmasını sağlamaktır. 

 

 
Şekil 1. Eğitim İhtiyaç Analizinin Aşamaları 

 

Bu sürecin üçüncü aşamasını, eğitimin planlanması ve 

geliştirilmesi oluşturur (Şekil 1). Bu aşamada, ihtiyaca 

özgü içeriğin, müfredatın ve eğitim materyalinin 

hazırlığı söz konusudur. Uzaktan eğitim araçlarının da 

tasarlanarak sürece dahil edilmesi, bu aşamada 

gerçekleşir. 

 

2.1. Eğitim Materyali Geliştirme ve Uzaktan Eğitim 

Araçları 

Gelişen teknolojiye paralel olarak uzaktan eğitim 

sayesinde öğretmenler ve öğrenciler asenkron uzaktan 

eğitim (kendi seçtiği zamanlarda basılı veya elektronik 

ortamların el değiştirmesi) veya senkron uzaktan eğitim 

(eş zamanlı iletişimi sağlayan teknolojiler ile etkileşim) 

yöntemlerinden uygun ve mümkün olanını kullanarak 

eğitim çalışmalarını yürütebilmektedirler. Uzaktan 

eğitim programları hem öğrenci hem de öğretim 

üyesinin iletişimini sorunsuz ve en iyi şekilde 

sağlayacak biçimde tasarlamayı amaçlamaktadır. 

Uzaktan eğitimdeki yöntemler; 

1. Mektup ve posta aracılığıyla sağlanan materyal 

2. İçeriğin radyo, televizyon veya internet TV üzerinden 

aktarıldığı ders veya yayınlar 

3. İçeriğin yüklü olduğu CD-ROM ve bilgisayar ile 

öğrencinin etkileşime geçmesi 

4. İnternet üzerinden senkronize veya asenkronize ağ 

bağlantıları ile aktarımlar 

5. Öğrencinin el bilgisayarı veya mobil akıllı telefonla 

kablosuz sunucu üzerinden ders içeriğine erişimi 

 

E-öğrenme teknolojilerinin öğrenciler üzerindeki 

etkinliği, sadece hedeflenen çıktılara değil, aynı 

zamanda ders ile teknolojinin nasıl entegre edildiğine 

bağlıdır. Farklı multimedya araçlarının bir arada 

kullanılmasının, daha etkili bir eğitimin 

deneyimlenmesini ve uygun eğitim yöntemlerinin 

kombine edilmesini sağladığı pek çok çalışmada 

gösterilmiştir [4, 5, 6, 7, 8]. Bu durumda hem öğrencinin 

hem de dersi anlatacak olan öğretim üyesinin bilgi ve 

teknoloji yeterliliğinin, az da olsa bilgisayar bilgisinin 

olması gerekmektedir. Aynı durum öğrenciler için de 

geçerlidir. Bu nedenle uzaktan eğitim programları hem 

öğrencinin hem de öğretim görevlisinin rahat 

kullanabileceği, kullanım dostu olacağı ve tüm 

sorunlarını çözümleyebileceği şekilde hazırlanmaya 

çalışılmaktadır. Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi’nin 

(UEYS) kullanımı; 

a) Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Kullanımı (Öğrenci) 

b) Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Kullanımı (Öğretim 

Elemanı) 

c)    Sanal Sınıf Uygulaması Kullanımı 

 

Sistem, teknik olarak ciddi planlama, altyapı, uygulama, 

tasarım, içerik geliştirme, pazarlama, işletme ve 

fonksiyon yükseltme maliyetlerini de beraberinde 

getirmektedir. Diğer taraftan, bilgisayar destekli ve 

uzaktan eğitim faaliyetlerinin bireyler üzerinde olumsuz 

etkileri de bulunmaktadır. Her şeyden önce, bilgi 

teknolojilerinin aracılığının artması kişisel ilişkilerin de 

doğrudan değil, dolaylı olarak aktarımının düzeyini 

artırmaktadır. Bu da kişiler arası iletişim etkinliğinin 

yeniden düzenlenmesi anlamına gelir. Bu aracılık çoğu 

zaman bir alışkanlığa ve hatta zaman zaman bir 

bağımlılığa da dönüşebilmektedir. Uzun saatler boyunca 

bilgisayar ve ekran karşısında oturmak sağlık ve fiziksel 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Bilgisayarın 

yaşamımıza dahil olması tutum ve davranışlarımız 

üzerinde de etkilidir [9]. 

 

2.2. Eğitimde Bulut Bilişim Uygulamaları 

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü olan 

NIST (National Institute of Standards and Technology) 

tarafından bulut bilişim; sunucular, depolama aygıtları, 

uygulamalar gibi ihtiyaca göre düzenlenebilen 

kaynakların oluşturduğu bir havuz, talep doğrultusunda 

ortam farklılıkları gözetmeksizin hemen hemen her türlü 

elektronik cihazın kolay ve hızlı bir şekilde 

bağlanabildiği bir model olarak tanımlanmaktadır [10]. 

 

Bulut bilişim her ne kadar veri ambarları ile kaynak 

paylaşımı konusunda benzerlikler gösterse de, 

ihtiyaçların hizmeti alan müşteri tarafından öde-kullan 

mantığıyla kaynak havuzundan hızlı ve esnek bir şekilde 

karşılanabiliyor olması hususunda veri ambarlarından 

ayrılmaktadır. Diğer bir deyişle bulut bilişim; 

uygulamadan veri ambarlarına her türlü bilgisayar 

kaynaklarına talep doğrultusunda internet üzerinden 

ulaşmayı sağlayan bir bilişim ve haberleşme teknolojileri 

hizmet pakedi olarak tanımlanabilir [11]. 

 

Bulut bilişim, küçük ve büyük bütün eğitim kurumları 

tarafından farklı ihtiyaçlara yönelik kullanılabilecek bir 

modeldir. Bulut bilişim, lokal fiziksel donanım 

performansı kullanmadığından, eğitim kurumlarının 

yüksek donanımlı bilgisayarlara sahip olmasını 

gerektirmez. Bulut bilişim bir kurum tarafından hizmet 

olarak sunulduğu için, eğitim kurumlarının bilişim 

teknolojileri uzmanı bulundurmaları gerekmemektedir. 

Hizmeti alan kurumun veri güvenliği konusunda 

endişelenmesi gerekmez. Küçük üniversiteler bu hizmeti 

bir servis sağlayıcıdan ya da hizmeti veren daha gelişmiş 
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üniversitelerden alabilirler. Bu sayede eğitim kurumları 

pahalı ve bilgi üretimi isteyen birçok adımı atlayarak 

güncel uygulama ve servisleri kullanabileceklerdir. 

 

2.3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimdeki 

Rolü 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitimdeki mesafeleri 

kaldırması ve bilginin erişilebilirliğini kolaylaştırması 

bakımından devrim niteliği taşımaktadır [12]. 

Teknolojinin gelişmesi, yaşam boyu öğrenmede eğitim 

ihtiyaçları için daha çok kanal ve seçenekler 

sunmaktadır [13]. Bu sayede teknoloji tabanlı eğitime 

ilgi artmaktadır. 

 

Teknoloji tabanlı eğitim, eğitim ve öğretimde kullanılan 

bir dizi donanım ve yazılım olarak tanımlanabilir. Bu 

donanım ve yazılımlar, bilgisayar tabanlı eğitim 

sistemleri, multimedya sistemleri, elektronik performans 

destek sistemleri ve telekomünikasyon sistemleri olarak 

ifade edilebilir. Teknoloji tabanlı eğitim zaman ve 

mekândan özgürlük sağlayabildiği gibi eğitim öğretim 

maliyetlerini düşürme potansiyeline de sahiptir [14]. 

Ayrıca teknoloji öğrenenler arasındaki bilişsel öğrenme 

farklılıklarına uyarlanabilir esnekliktedir. 

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yetişkin eğitiminde, 

müfredat olarak teknoloji, sağlayıcı mekanizma olarak 

teknoloji, öğretim aracı olarak teknoloji ve tamamlayıcı 

yapı olarak teknoloji olmak üzere dört farklı uygulama 

şekli tanımlanmıştır [15]. 

 

2.3.1. Müfredat Olarak Teknoloji 

Müfredat olarak teknoloji uygulamasında odak nokta 

bilgi ve iletişim teknolojisi okuryazarlığının 

geliştirilmesi olmuştur. İki tür bilgi ve iletişim 

teknolojisi okuryazarlığı mevcuttur. Bunlardan ilki, 

kelime işleme, veritabanı kullanımı, elektronik tabloların 

kullanımı, masaüstü yayıncılık ve araştırma ve iletişim 

için internet olarak ifade edilebilir [16]. Diğer bilgi ve 

iletişim teknolojisi okuryazarlığı ise özel alanlar için 

bilgi ve iletişim teknolojisi okuryazarlığıdır. Bunlara 

örnek olarak CNC ekipmanlarının kullanım becerisi, 

CAD/CAM tasarım yazılımlarının kullanımı ve cihazları 

sayısal sistemlerle kullanma becerileri yer almaktadır. 

 

2.3.2. Sağlayıcı Mekanizma Olarak Teknoloji 

Bu uygulama şekline odak, kurs içeriklerinin sayısal 

dağıtım için paketlenmesi olmuştur. Bu alandaki ortak 

yaklaşımlar bilgisayar destekli eğitim, bilgisayar tabanlı 

eğitim ve web tabanlı ya da çevrimiçi eğitim olarak ifade 

edilebilir. Uzaktan eğitim programlarında kapsamlı 

teknolojinin kullanılması teknolojinin sağlayıcı 

mekanizma olarak kullanılmasına açık bir örnektir. 

 

2.3.3. Tamamlayıcı Yapı Olarak Teknoloji 

Tamamlayıcı yapı olarak teknolojinin kullanılmasında 

vurgulanan, öğrenilen pratik becerilerin özel olarak 

hazırlanmış yazılımlarla geliştirilmesinin 

amaçlanmasıdır [16]. Bu sayede mesleki ve teknik 

eğitimlerde kullanılacak simülatörlerin alınması ya da 

kiralanması gereken durumlarda, sanal uygulamaların 

geliştirilmesiyle yüksek maliyetlerin önüne geçilmiş 

olacaktır. Ağır vasıta şoförlüğü veya pilotluk eğitimleri 

için sanal benzetimlerin kullanımı tamamlayıcı yapılara 

örnek olarak gösterilebilir. 

 

2.3.4. Öğretim Aracı Olarak Teknoloji 

Yıllar süren araştırmalara rağmen insan öğrenmesi 

karmaşık bir işlemdir. Bu nedenle eğitimciler bilinenden 

yola çıkarak eğitim ve öğrenme sırasında öğrenmenin 

nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışmaktadır. Öğrenim 

süreci öğrenenlerle ilgili ve öğrenme ortamıyla ilgili 

olmak üzere iki şekilde incelenir. Bunlardan ilki 

öğrenenlerle ilgili olan öğrenme şartlarıdır. Öğrenme 

hedeflerinin ne kadar yüksek olacağı bu şartlara göre 

belirlenir. 

 

Diğer öğrenme şartı ise, öğrenme ortamıyla ilgili 

şartlardır. İnsanlar beş duyu organı aracılığıyla öğrenir 

ve her organın öğrenme üzerindeki etkisi farklıdır. 

Duyuların öğrenme üzerindeki etkileri incelendiğinde 

özellikle görsel algınının veri toplamada çok yüksek 

oranda bir etkisi olduğu görülmektedir [17]. 

 

2.3. Internet/Web Tabanlı Eğitim 

İnternet/web tabanlı eğitim öğrencilere eğitim 

kaynaklarına/materyallerine çevrimiçi erişip 

çalışabilecekleri bir ortam sunmaktadır. Öğrenciler 

kaynaklara erişebildikleri gibi önemli gördükleri 

kaynakları saklama, işleme ve ihtiyaç duyulduğunda 

yine çağırma ve geri getirme işlemlerini de 

gerçekleştirebilme imkanına sahiptir [18]. Web tabanlı 

eğitim ayrıca uygulama paylaşımı, internet tabanlı 

telefon, çevrimiçi yazı tahtaları, tartışma ortamları, 

sohbet ve mesajlaşma programları gibi öğrenen ve 

öğreten arasında gerçek zamanlı iletişim araçlarını da 

içermektedir. Aynı zamanda metin, grafik, resim, 

animasyon ve görüntü gibi dosyaların iletimi için de 

kullanılabilir. 

 

Çevrimiçi eğitimin gerçekleşebilmesi için öğrenenlerin 

ve öğretenlerin kişisel bilgisayarlarına ve internet 

bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir. Bu sayede 

öğrenciler mekândan bağımsız olarak istedikleri yerde 

öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. 

 

Günümüzde eğitimcilere yönelik olarak geliştirilmiş 

birçok kurs geliştirme aracı bulunmaktadır. Bu araçlar 

eğitimciler için bilgisayar programlama becerisi 

gerektirmeden gelişmiş web tabanlı eğitim ortamları 

oluşturmalarını sağlamaktadır. Bu araçların birçoğu 

sunucu tarafında çalıştığından dolayı, eğitimcilerin 

herhangi bir web tarayıcısından erişilebilmelerine olanak 

sağlamaktadır. Bu araçların sağladığı hizmetler 

sayesinde teknik programlama bilgisinde uzman olmayı 

gerektirmeden içerik geliştirme sürecindeki basamaklar 

azaltılmakta ve gelişim maliyetleri düşürülmektedir. 

 

3. Çalışmanın Amacı 

Uzaktan eğitim alanında bilginin paylaşılması ve 

kullanılması fiziksel sistemlerden daha çok iç ve dış 

müşterilerin öz yeterlilikleriyle alakalıdır. Saha 
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çalışmasında, üniversite öğrencileri ve öğretim 

elemanlarının bilgisayar öz yeterlilikleri ve endişeleri 

incelenmektedir, çünkü bu tutumların uzaktan eğitim 

alanında da önemli ve doğrudan bir rol oynayacağı, 

ergonomik sistemlerin modelini şekillendireceği açıktır. 

 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmamızdaki temel varsayıma göre, üniversitelerin 

iç ve dış müşterilerinin bilgisayar öz yeterlilikleri, 

endişelerinin azalmasında rol oynayacaktır ve bu etki 

internete karşı duyulan endişenin azalması üzerinde de 

dolaylı olarak etkili olacaktır (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. Araştırmanın Modeli 

 

4. Çalışmanın Yöntemi 

Bir ön çalışma ile üniversite ve meslek yüksekokulu 

birinci sınıfında bilgi teknolojileri dersine giren öğretim 

elemanları ve öğrencilerle mülakat yapılmıştır. Bu 

görüşmelerde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ders 

aracı olarak bilgi teknolojilerinden ne şekilde 

yararlandıkları sorgulanmıştır. 

 

Ön çalışma sonucu elde edilen bulgular ve ilgili 

yazındaki ölçekler ışığında, kapalı ve yarı açık uçlu 

seçeneklerin bulunduğu bir envanter oluşturulmuştur. 

Soru ve anket formları başta Marmara ve Kocaeli 

Üniversitesi olmak üzere, yükseköğrenim 

kurumlarındaki ön lisans/lisans/lisansüstü öğrencisi ve 

akademisyenlere (araştırma/öğretim görevlisi ve üyesi) 

dağıtılmış, toplam 189 anket toplanmıştır. 

 

Bilgi teknolojileriyle ilgili ölçekler için Uslu ve 

arkadaşlarının [19] ölçeklerindeki «yazılım ve donanım 

öz yeterliliği», «bilgisayar kullanma öz yeterliliği», 

bilgisayarla çalışma öz yeterliliği», «bilgisayar sorunları 

endişesi», bilgi teknolojisi endişesi» ve «internet 

endişesi» alt boyutlardan yararlanılmıştır. 

 

Cevaplayanlara, her bir maddeye ilişkin değerlendirme 

yapabilmelerine olanak sağlayacak 5’li bir ölçek 

sunulmuştur (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Tamamen 

Katılıyorum). Demografik bulgulara yönelik analizler ve 

fark testleri SPSS 17.0 istatistik paket programı ile, yapı 

denklik modeli ise AMOS 18.0 ile yapılmıştır. 

 

5. Çalışmanın Bulguları 

Yapılan ön çalışmada, geleneksel sınıf ortamındaki 

öğrencilerin bölümlerine göre, farklı yeterlilik ve 

kabiliyetleri kullandıkları gözlenmiştir. Özellikle 

endüstri meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin psiko-motor, 

sözel ve eşit ağırlıklı öğrencilerin ise bilişsel 

yeteneklerini sınıf ortamında ön plana çıkardıkları 

görülmektedir. Uzaktan eğitim ile ilgili düşünceleri 

sorulduğunda, «bu programların okurken aynı zamanda 

çalışanlar için avantajı», «eğitimi öğrencilerin kendi 

istedikleri zamanda, durumda, kişiye özel aracılıkla ve 

keyifle alabilecek olmaları», «ev ortamında zamandan 

sağlanacak tasarruf ve verim», «sosyal ortamda yaşanan 

çekince, sıkıntı ve utangaçlığın ortadan kalkması» ve 

«dersleri bireysel olarak tekrar edebilme fırsatı» ön 

plana çıkan görüşler arasındadır. 

 

Anket katılımcılarının yaş ortalaması yaklaşık 27’dir, 

ancak normal dağılım göstermemektedir. %46’sı kadın 

ve %67’si bekârdır. Katılımcılar mesleki eğitim veren 

yüksekokullardaki eğitim-öğretim içeriğinin Türkiye için 

yeterli olmadığını düşünmektedir (Şekil 3). 

 

 
Şekil 3. Katılımcıların Meslek Yüksekokullarının 

Eğitim-Öğretimini Yeterli Bulup Bulmama Oranları 

 

Katılımcılar eğitim-öğretim için interneti gerekli bir araç 

olarak görmektedir (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4. Eğitim-Öğretim İçin İnterneti Bir İhtiyaç Olarak 

Görme Oranları 

 

Katılımcıların sadece yaklaşık dörtte birlik bir bölümü 

üniversite tercihinde kurumun internet sitesinin önem 

teşkil etmediğini düşünmektedir (Şekil 5). 
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Şekil 5. İnternet Sitelerinin Üniversite Tercihinde Önem 

Teşkil Etme Oranları 

 

Katılımcıların %76’sı internette sörf yaptığını 

belirtirken, sadece %11’i doğrudan uzaktan eğitim 

programlarına katılmaktadır. %65’i araştırma amacıyla 

interneti kullandığını, %52’si internetteki pdf veya word 

formatındaki dosyalardan yararlandığını, %44’ü 

videodan ders anlatımlarını izlediğini, %32’si ders 

sunum dosyalarını internetten indirdiğini ifade 

etmektedir. Katılımcıların yeni bir şeyler öğrenmek 

amacıyla da öncelikle interneti kullandıkları, daha sonra 

basılı materyallere yöneldikleri görülmektedir (Şekil 6). 

 

 
Şekil 6. Katılımcıların Yeni Bilgi Edinme ve Öğrenme 

Yöntemleri 

 

Katılımcılar interneti yoğun olarak eğitim aracı olarak 

kullanılmakta, web sitelerindeki dijital dokümanlardan 

faydalanmaktadır (Şekil 7). 

 

 
Şekil 7. Eğitim İçin İnternetten Yararlananların Sayısı 

 

Üniversite öğrencileriyle (n=121) akademisyen (n=68) 

ayrımına göre yaptığımız fark analizlerinde, sadece 

yazılım/donanım öz yeterliliği (t=2,898 p=.004) ve 

bilgisayar sorunları endişesi (t=-1,783 p=.077) açısından 

anlamlı fark bulunmuştur (Şekil 8). 

  

 
Şekil 8. Üniversite Öğrencileri ile Akademisyenler 

Arasındaki Farklar 

Üniversite öğrencileri ve çalışanları arasında, 

yazılım/donanım ve bilgisayar kullanma öz yeterliliği, 

bilgisayar sorunları ve bilgi teknolojisi endişesini 

azaltmaktadır. Bilgisayarla çalışma öz yeterliliği ise 

internet endişesini direkt azaltmaktadır. Diğer 

yeterliliklerin internet endişesi üzerindeki etkisi 

dolaylıdır. Yazılım/donanım öz yeterliliği ise bu 

endişeyi dolaylı olarak azaltırken, diğer taraftan 

doğrudan artırmaktadır. Bilgisayarla ilgili endişeler de 

internet endişesi üzerinde negatif etkilidir (Şekil 9). 

Literatürde en çok tercih edilen model uyum ölçütleri 

dikkate alındığında, model indeksi toplanan verilerin test 

edilen modelle uygun olduğunu göstermektedir (GFI, 

AGFI, TLI, CFI, NFI > 0,95). 

 

 
Şekil 9. Yapı Denklik Modeli Sonuçları (0.05 > p) 

 

6. Sonuç ve Tartışma 

Araştırma Türkiye’de özellikle mesleki öğrenime 

yönelik ön lisans programlarının içerik ve materyalinin 

kullananlar açısından yeterli olmadığını göstermektedir. 

Diğer taraftan bireyler yeni bilgi edinmek ve öğrenmek 

için artık öncelikle internete yönelmektedir. 

 

Bulgu ve analizlerimiz sonucunda, bilgisayar kullanan 

ve/veya bilgisayarla çalışanların endişelerinin azaldığı 

görülmektedir. Ancak yazılım ve donanım öz 

yeterliliğinin internet endişesi üzerindeki dolaylı 

yollardan negatif, doğrudan ise pozitif etkisinin nedeni 

ileride yapılacak çalışmalarda derinlemesine incelenerek 

bulguların tartışılması gerekmektedir. 
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Bulgular ışığında, farklı eğitim programlarında da farklı 

kabiliyetlere yönelik yapı ve içerik tasarımına ihtiyaç 

olacağı da görülmektedir. Genel olarak, öğrencilere 

karşılaştıkları bilgisayar sorunlarını aşacak yöntemlerin 

de anlatılması, öğretim elemanlarının ise yazılım ve 

donanım konusunda yetkinliklerinin artırılması gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

 

İnteraktif olarak öğrenim sürecine dahil olan paydaşlar 

ile sistemin eş güdüleneceği ve bu sürecin bilişsel 

ergonomi temelli olması gerektiği kaçınılmaz bir 

gerçektir. Bu durum nesnel bir yaklaşımdan çok, 

zamanla öğrenci ve öğretim elemanlarının (program ve 

modellere doğrudan dahil olduğu oluşturmacı ve 

tamamlayıcı bir yaklaşımla) uzaktan eğitim sisteminin 

bir parçası olacağı anlamına da gelmektedir. 
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Özet  

Sistem programlama, işletim sistemini oluşturan uygulamaların ve bileşenlerin programlanmasıdır. Sistem 

programlanmasındaki amaç, kullanılan donanım için gerekli olan en iyi yazılımı geliştirmektir. Bu nedenle, daha iyi bir 

sonuç elde etmek için, daha iyi bir donanım bilgisine sahip olunması gerekir. Her işletim siteminde kullanılan ayrı metin 

düzenleyicileri vardır. Bu düzenleyicilerin başında, Linux işletim sisteminde kullanılan Emacs, Vi/Vim, Gedit  ve Kate  

gelir. Bu çalışmada ise Linux işletim siteminde kullanılan düzenleyiciler hakkında bilgi verilmiştir. Uygulamalar yapılmış, 

aralarındaki farklar anlatılmış ve bu şekilde öğrencilerin hangi durumlarda hangi düzenleyiciyi tercih etmenin daha iyi 

sonuçlar üretebileceği konusunda fikir sahibi olmalarına yardımcı olunması istenmiş ve sonuç olarak zaman kaybının  en 

aza indirilip, en iyi yazılımın geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sistem Programlama, Metin Düzenleyicileri, Emacs, Gedit, Vi/Vim, Kate. 

 

Source Code Editors That are Used in Linux Operating System 

 

Abstract 
System programming is programming applications and components of the operating system. The aim of system 

programming is developing the best software for the hardware which is used. As a result, it can be said that better 

hardware knowledge, beter result. Every operating system has its own source code editor. Emacs, Vi/Vim, Gedit and Kate 

are one of the well known source code editors on Linux. In this paper, information about the source code editors which are 

used on Linux operating system is given, some experiments are done, differences between them are explained. In this way, 

it is wanted to help students about choosing the best source code editors  in situation to situation to get the better result. As 

a result, it is aimed to decrease time spending and develop the best  software. 

 

Keywords: System Programming, Source Code Editors, Emacs, Gedit, Vi/Vim, Kate. 

 

 

1. Giriş 

Sistem programlama, işletim sistemini oluşturan 

uygulamaların ve bileşenlerin programlanmasıdır. Bu 

anlamda donanım bilgisi de önemli hale gelmektedir. 

Çünkü sistem programlanması daha çok kullanılan 

donanım parçalarına en uygun olup, onlara hitap ederek 

yönetebilecek olan yazılımı geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu nedenle her ne kadar iyi bir 

yazılımcı olunsa da kullanılan donanımın ve onun olası 

ihtiyaçlarının bilinmemesi iyi bir yazılımın 

geliştirilmesine engel olmaktadır. Bu nedenle iyi bir 

sistem programlanması için iyi bir derecede hem yazılım 

hem de donanım bilgisi gerekmektedir. 

 

Sistem programlanmasına olanak sağlamak ve 

geliştirmek amacıyla metin düzenleyicileri 

oluşturulmuştur. Bu düzenleyicilerin bazıları sadece tek 

bir işletim sistemi tarafından kullanılabilirken, bazıları 

birden çok işletim sistemi tarafından 

kullanılabilmektedir.  Bu çalışmada ise birinci bölümde 

Linux işletim sistemi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci 

bölümde Linux işletim sisteminde yaygın olarak 

kullanılan metin düzenleyicileri belirtilmiştir. Üçüncü 

bölümde bu düzenleyiciler arasındaki farklar ve ortak 

yönler  açıklanmış ve öğrencilerin amaçlarına göre hangi 

düzenleyiciyi seçmeleri gerektiği sorununa cevap 

olunmaya çalışılmış ve bu amaçla bazı uygulamalar 

yapılmıştır.  Son bölümde ise sonuçlar ve gelecekte 

yapılması planlanan konulara yer verilmiştir. 

 

 

 

2. Linux İşletim Sistemi 

Linux, Linus Torvarlds tarafından UNIX tabanlı olarak 

geliştirilen bir işletim sistemidir. Linus, Finlandiya ‘da 

Helsinki Üniversitesinde öğrenci iken, Minix kodlarını 

(Unix’in mikrokernel tabanlı kopyası) yeniden 

geliştirmeye karar verdi ve çalışmaları sonucunda elde 

ettiği ürünü yeni fikirler ve kaynaklar yardımıyla 

geliştirebilmek amacıyla  internette yayınladı. 1992 

yılının başlarında birkaç yüz kişi tarafından kullanılan ve 

temel fonksiyonları yerine getirebilen Linux, kısa bir 

süre içerisinde internet aracılığıyla projeye katkıda 

bulunan gönüllülerin de yardımıyla büyük bir gelişme 

gösterdi ve dünya genelinde tanınır bir hale geldi [1]. 

Linux, açık kaynak kodludur ve Linus çalışmalarını 

durdursa da açık kaynaklı bir işletim sistemi 

olduğundan, gelişimine sürekli olarak devam edecektir 

[1]. 

 

3. Linux İşletim Sisteminde Yaygın Olarak 

Kullanılan Metin Düzenleyicileri 

Linux işletim sisteminde birçok metin düzenleyicisi 

kullanılmaktadır. Bunlardan yaygın olarak kullanılan 

düzenleyicilerin başında Emacs,  Vi/Vim, Gedit ve Kate 

gelmektedir. 

 

Emacs 

Temel görevi metin düzenlemek olan Emacs, 1970 

yılında,  Richard M. Stallman tarafından makro 
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düzenleyicisi olarak yazılmıştır. Zamanla bu makrolar 

yaygınlaşmış ve Guy Steele ve Stallman tarafından 

derlenerek Emacs adını almıştır [2]. 

Emacs, en populer Gnu Emacs ‘dır ve özgür yazılım 

olup, ücretsiz olarak indirilebilmektedir [3]. Linux 

işletim sistemi yüklü olan bir bilgisayara emacs  

editörünü kurmak için uç birime $ sudo apt get-install 

emacs yazılıp return tuşuna basılması yeterlidir. 

Kurulum bittikten sonra uç birime $ emacs yazılıp return 

tuşuna basıldığında Emacs giriş sayfası açılmaktadır. 

 

 
Şekil 1. Emacs Giriş Sayfası 

 

Şekil 1’den de görüldüğü üzere Emacs zengin bir 

görünüme sahiptir. 

 

Emacs, dosyaları düzenlemenin yanı sıra, programların 

derlenip çalıştırılmasını da sağlamaktadır. Aynı zamanda 

emacs in sahip olduğu “Send Message”, “Receive 

Message”,  “Games” özellikleriyle de e-mail gönderilip 

alınabilmekte ve oyunlar oynanabilmektedir  

 

 
Şekil 2. Emacs ile Kodların Derlenmesi 

 

Şekil 2’den de anlaşıldığı gibi, emacs yardımı ile kodlar 

yazılabilmekte, düzenlenebilmekte ve emacs in “shell 

command” bölümüne yazılan komutlar ile programlar 

derlenip çalıştırılabilmektedir.  

Emacs düzenleyicisinde klavye tuşları kullanılarak 

oluşturulan birçok komut vardır. Bu komutlardan 

bazıları Ctrl-karakterTuşu birleşimiyle oluşturulurken; 

bazıları ise Esc-karakterTuşu birleşimiyle 

oluşturulmaktadır. Örneğin; Ctrl-E imlecin satırın 

sonuna gitmesini sağlarken,  Esc-X goto line n komutu n. 

satıra gidilmesini sağlamaktadır. Bir diğer örnek olarak 

Ctrl-D imlecin bulunduğu karakteri silerken; Esc-D 

imlecin gösterdiği kelimeyi silmektedir. Bu gibi bazı 

karakter tuşlarının Esc veya Ctrl tuşlarıyla 

birleştirilmesiyle oluşturulan birçok komut vardır [4]. 

 

Vi/Vim 

Vim, Bram Moolenaar tarafından yazılan ve 1991 

yılında yayınlanan özgür yazılımlı bir metin 

düzenleyicisidir ve Vi temel alınarak geliştirilmiştir [5]. 

Vim ( Visual Interface IMproved ), Vi düzenleyicisinin 

daha gelişmiş halidir. Vi düzenleyicisine uyumluluk 

sağlar, aynı zamanda Vi düzenleyicisinin sahip olmadığı 

grafik sürümüne de sahiptir. Yalnız, bu sürüm, temel 

fonksiyonları yerine getirebilmesine rağmen, daha 

karmaşık fonksiyonları yerine getiremediğinden, bu 

sorunu çözmek için işlemler yine komut satırından 

yapılmaktadır [6]. 

 

 
Şekil 3. Vim Düzenleyicisi Başlangıç Sayfası 

 

Komut ekranına $vim yazılmasıyla vim düzenleyicisi 

başlangıç sayfası Şekil 3’te verildiği gibi belirmiştir. 

 

Vi ise sadece bir metin düzenleyicisidir ve “write 

mode”, “command mode” ve “command line mode” 

olmak üzere 3 moddan oluşmaktadır [7]. Düzenleyiciye 

ilk girildiğinde “command modda” bulunulur. Bu modda 

iken ekrana her ne yazılırsa yazılsın, ekranda bir şey 

görülmez. Çünkü veri girebilmek için ilk önce 

“command  mod” dan çıkıp, “write mod” a girilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle ekrana, imlecin sonuna ekle 

anlamına gelen “a” ya da imlecin önüne yaz anlamına 

gelen “ i“ kullanılır [7]. 

 

“ Write mod “ ‘dan ESC tusuna basılarak çıkıldığında, 

“command mod” a girilmiş olunur. Bu durumda, X 

tuşuna basıldığında karakterler silinirken, dd tuşuna 

basıldığında tüm satır silinmiş olur [7]. 
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“Command line mod” ise değişiklikleri kaydetmek ve 

düzenleyiciden çıkış yapmak için kullanılmaktadır  [7]. 

 

 

Gedit 

Gedit, Linux, Microsoft Windows, Mac OS X gibi 

işletim sistemlerinde kullanılan bir metin 

düzenleyicisidir [8]. Aynı zamanda bir grafik 

düzenleyicisi de olan Gedit, imla ve söz dizimi hatalarını 

vurgulamaktadır. Böylece yazılım geliştirme süresini 

hem kısalmakta, hem de daha verimli yazılımlar 

geliştirilebilmektedir  [9]. 

 

Gedit metin düzenleyicisinin açılabilmesi için komut 

ekranına $ gedit yazılıp, return tuşuna basılması 

yeterlidir. 

 

 
Şekil 4. Açılan Yeni Gedit Metin Belgesi 

 

Şekil 4’te komut ekranından Gedit metin 

düzenleyicisinin çağırılmasıyla oluşan metin belgesi 

gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 5. .c Uzantılı Kodun Gedit ile Düzenlenmesi 

 

Gedit ile, yazılan kodlar düzenlenebilmekte, satırlar 

birleştirilebilmekte ve yazılan kodlar yorum satırı haline 

getirilebilmekte, istenilen satıra gidilebilmekte,  kelime 

aranıp değiştirilebilmekte,  imla ve söz dizimi hataları 

yakalanmakta, uç birim açılıp kodlar derlenip 

çalıştırılabilmektedir. Şekil 5’de ise u.c dosyası Gedit 

metin düzenleyicisi ile  açılmış, içerisine c programlama 

dili kullanılarak kodlar yazılmış, Gedit bu kodların c 

programlama diline ait olduğunu algılayabilmiş, ona 

göre renklendirmesini, söz ve imla hata ayıklamasını 

yapmıştır. 

 

 
Şekil 6. Thread3.c Belgesinin Gedit ile Açılması 
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Şekil 7. Thread3.c Belgesinin Uç Birimden 

Çalıştırılması 

 

Şekil 6’da thread3.c belgesi $ gedit thread3.c komutu ile 

açılmış, Şekil 7 ‘de ise Gedit metin düzenleyicisinin 

sahip olduğu  “ Uç Birim Aç ” komutuyla uç birim 

açılmış, belge uç birimde derlenip çalıştırılmıştır. 

 

Kate  

Kate, Linux, Solaris, Microsoft Windows gibi işletim 

sistemlerinde kullanılabilen, KDE gelişmiş metin 

düzenleyicisidir (KDE Advanced Text Editor) [10]. 

KDE (K Masaüstü Ortamı) Linux, Solaris gibi Unix ve 

benzeri işletim sistemlerinde çalışabilen, Microsoft 

Windows’ta ise Cygwin aracılığıyla çalıştırılabilen bir 

ortamdır, yalnız  KDE ‘nin 4.0.0 sürümüyle birlikte QT 

4 kütüphanelerinin Windows’ta doğrudan 

çalıştırılabilmesiyle Cygwin’e ihtiyaç duyulmamaya 

başlanmıştır [11]. 

 

Kate, yazılan programlama dilini  algılar ve o dile göre 

sözcüklerin renklendirmesini yapar. Bul-değiştir, 

yazdırma, kaydetme, seçilen kelimeyi büyük            

harfe-küçük harfe çevirme ya da sadece  baş harfi 

büyültme, seçilen satırları birleştirme, istenilen satıra 

gitme, seçilen kod satırını yorum metni haline getirme, 

yazılan kodu sahip olduğu “ terminal “ kısmından  

derleyip çalıştırma, SQL kodlarının yazılmasına izin 

verip çalıştırma ve yazılan kodu html kodlarına çevirme 

gibi işlemleri yerine getirebilmektedir.  

 

 
Şekil 8. Kate ile .c Uzantılı Dosyanın Açılıp 

Çalıştırılması 

 

Kate metin düzenleyisinin açılabilmesi için uç birime $ 

kate yazılması yeterlidir. Şekil 8 ‘de $ kate k1.c komutu 

ile açılmış olan k1.c dosyası Kate metin düzenleyicisinin 

sahip olduğu uç birim ile derlenip çalıştırılmıştır. 
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Şekil 9. k1.c Belgesi Html Kodları 

 

Şekil 9’de k1.c belgesi içerisinde bulunan c kodları, Kate 

metin düzenleyicisinin sahip olduğu özellik sayesinde 

html kodlarına çevrilmiştir. 

 

İstenildiği zaman Kate metin düzenleyicisi şeması Vim 

düzenleyicisi  şeması haline getirilebilmektedir. 

 
Şekil 10. Kate Metin Düzenleyici Şemasının 

Değiştirilmiş Hali 

 

Şekil 10’da Kate metin düzenleyicinin şeması Vim 

düzenleyicisinin şemasına çevrilmiş, hello.java belgesi 

Kate düzenleyicisinin uç biriminde derlenip 

çalıştırılmıştır. 

 

3. Düzenleyiciler Arasındaki Farklar ve Ortak 

Yönler  

Tablo 1. Emacs ve Vi Metin Düzenleyicileri Arasındaki 

Farklar [4,12,13]. 

Emacs Vi 

Daha fazla özelliği 

olduğu için sistem 

kaynaklarından daha çok 

kullanır. 

Az miktarda sistem 

kaynağı kullanır. 

Daha yavaştır. Daha hızlıdır. 

Ara belleğin içeriğini 

orijinal dosyaya 

kaydetmeden önce 

orijinal dosyaya yeni bir 

ad verilir. 

Ara belleğin içeriğini 

orijinal dosyaya yazar. 

<Alt> tuşunu kullanır. <Alt> tuşunu kullanmaz. 

 

Emacs ve Vi metin düzenleyicilerinin ikisi de Unix, 

Linux ve  Microsoft Windows işletim sistemlerinde 

kullanılabilir, imla ve söz dizimi kontrolü yapar, 
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düzenlenen dosyanın içeriğini ara belleğe (buffer) 

yerleştirir, yazılan kodu derleyip çalıştırabilir. 

 

Tablo 2. Gedit ve Kate Metin Düzenleyicileri 

Arasındaki Farklar [14]. 

Gedit Kate 

Genome uygulamasıdır. KDE uygulamasıdır. 

Menü, buton gibi 

arayüzün 

oluşturulmasında GTK      

(Graphical User Interface 

Toolkit) kullanılmıştır. 

Menü, buton gibi 

arayüzün 

oluşturulmasında Qt 

grafik çerçevesi 

kullanılmıştır. 

 

Gedit ve Kate metin düzenleyicileri birbirine çok benzer 

özelliklere sahiptir. İkisi de yazılan kodu derleyip 

çalıştırabilir, eklentiler (plugin) ile özellikleri 

artırılabilir, söz dizimi vurgulaması yapabilir, yazım 

hatalarını bulabilir, istenilen satıra gidebilir, satırları 

birleştirebilir, bul-değiştir yapabilir ve yazılan kod 

satırını yorum satırı haline getirebilir. 

 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada Linux işletim sistemi hakkında bilgi 

verilmiş, hangi metin  düzenleyicilerin kullanıldığı 

anlatılmış, uygulamalar yapılmış, aralarındaki farklar ve 

ortak yönler açıklanmıştır. 

 

Gelecekte ise Windows işletim sisteminde kullanılan 

düzenleyiciler hakkında bir çalışma yapılması 

planlanmaktadır. 
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Özet  

Günümüzde kitle iletişim araçları teknoloji ile yöndeşerek hizmet verirken hayatın her alanına girerek kolaylıklar 

sağlamaktadır. Teknoloji artarak ve yenilenerek günlük yaşamın içerisine girmiş ve teknolojinin hızlı değişimi iletişim 

araçlarını da dönüştürmüş, yeni medya kavramını ortaya çıkarmıştır. Yeni medya ile birlikte dijital toplum oluşmuş ve bu 

durum daha fazla bireyin etkileşimini gerektirmiştir. İletişim araçlarının artışı da, internet ile birleştiğinde daha yaygın 

kullanımlara sebep olmuştur. Kitle iletişim araçları içinde çok etkin bir role sahip olan radyo teknoloji ile birlikte değişime 

uğramış ve radyo dinleyicisi de bu değişimden etkilenmiştir. Günümüzde bireyler, sadece dinleyici değil katılımcı 

dinleyici konumuna dönüşmüştür. Bu temel esas alınarak çalışmada ele alınacak olan konu; dijital çağda yeni iletişim 

teknolojileri ile birlikte yaşanan değişimin radyo yayıncılığı üzerindeki etkisi ve toplumun radyo dinleme alışkanlığındaki 

değişimin tespit edilmesidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Radyo Yayıncılığı, Radyo Dinleyicisinin Dönüşümü, Yeni İletişim Teknolojileri, Dijital Yayıncılık, 

Yeni Medya, Yöndeşme. 

 

Abstract 

Nowadays mass media provide services to people in paralell with technology as well as providing some conveniences in 

every part of daily life. In addition technology has become one of the most significant phenomenon in daily life due to its 

positive rapid changes and direct effect of human life. Moreover those changing trends have exposed a new concept into 

the mass media which is called new media. Hence new media obviously has activated people to communicate with each 

other more than that used to be. Being able to use internet on communication tools has led comprehensive usage for those 

new tools. Radio which has an effective role in mass media has also remarkably changed with respect to technology and 

therefore listeners have indirectly affected from those changes. At the present time listeners cannot be considered as only 

listeners. With those rapid changes in mass media they have become a sort of participants for radio programmes. With 

regards to those changes this study aims to critically evaulate the influence of new communication technologies and its 

changes upon radio broadcasting as well as determining radio listening habbits of community. 

 

 

1.Bilgi Toplumundan Dijital Topluma Geçiş 
Geçmişten günümüze toplumlar farklı kaynaklardan 

etkilenerek oluşum göstermişlerdir. Özellikle sanayi 

toplumu kavramı sanayileşmeye bağlı üretimi temel 

almış sanayi toplumundan sonraki süreçte ise temel 

üretim ve güç faktörü bilgi olmuştur. Bu bağlamda yakın 

çağa damgasını vuran bilgi patlaması sonucu temel 

üretimin bilgi olduğu bilginin işlenmesi depolanması ve 

iletişim teknolojilerini temel alan bir toplum yapısı yani 

bilgi toplumu ön plana çıkmıştır. Bilgi toplumunun 

amacı teknoloji ile birlikte ekonomik kalkınma ve sosyal 

gelişmeye destek olmaktır. Bilgi toplumu, bilişim ve 

iletişim teknolojilerindeki gelişimin insanlık tarihinde 

toplumsal ekonomik ve bilimsel değişimin yönünü 

yeniden belirlemekte ve giderek ağ toplumunu ortaya 

çıkarmaktadır. Bilgi toplumunda dijital topluma geçişi 

daha iyi anlamak için bilgi devrimini aşama aşama 

incelemek gerekir. İlk olarak matbaanın icadı; bu icatla 

bilgi tabana doğru yayılmıştır. İkinci aşama olarak buhar 

makinesinin icadı ile endüstri devriminin başlaması ve 

ulaşım araçlarının yaygınlaşmasını söyleyebiliriz. 

Ulaşım araçları o dönemde insanların birbirleri ile 

etkileşimini artırmıştır. Üçüncü aşama ise iletişim 

teknolojilerinin dünyada hızla yayılmaya başlaması ve 

etkisi büyük olan son aşama ise internettir. Her dönem 

bir önceki dönemi takip ederek birbirini etkilemektedir 

ve günümüzün dijital toplumunu da bilgi toplumu 

oluşturmaktadır. Bilgi toplumunu ise bilgisayar ve dijital 

teknoloji temsil etmektedir. Genel olarak ifade etmek 

gerekirse; sanayi toplumunda fiziksel emek söz konusu 

iken bilgi toplumunda zihinsel emek mevcuttur. Bilgi 

toplumunda herkes bilgi üretimine katkı sağlamaktadır. 

19. yy. da basılı kültür, 20. yy. da elektronik kültür ve 

21. yy. da dijital kültürün ortaya çıkması beraberinde 

dijital toplumu getirmiştir. Castells, dijital toplumun; 

bilgi ağları, bilgi bağlantıları, bilişim sistemleri ve 

sembol iletimleri temelinde örgütlendiğini tespit etmiştir 

ve bu kültüre internet kültürü adını vermiştir [1]. Dijital 

toplum Manoviche göre bütün kültürlerin bilgisayar 

ortamlı üretim dağıtım ve iletişim biçimlerine dönüştüğü 

bir yapıdır. Tarım Devrimi ve Sanayi Devrimi’nden 

sonra, insanlığı etkileyen en önemli değişimlerden biri 

olarak görülen bu teknolojik/dijital gelişimin 

oluşturduğu bu döneme çeşitli adlar verilmektedir. 

Bunlar; Bilgi Toplumu, Enformasyon Toplumu 

(Information Society), İnternet Toplumu (Internet 

Society), Elektronik Çağ (Electronic Age), Siber Toplum 

(Cyber Society), Dijital Çağ (Digital Age), Yeni Çağ 

(New Age) gibi çeşitli tanımlamalarla adlandırılan 

iletişim-bilişim devridir [2]. Toplumda değişim 

yaşanırken bölünmeler de beraberinde gelmiştir ve dijital 

yerli, dijital göçmen, dijital melez kavramları hayatımıza 

girmiş ve dijital bölünme olarak adlandırılan yeni bir 

kültürel yapı ortaya çıkmıştır. Yaşadığımız dijital çağda, 
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sanal gerçekliğe aşina olan ve yabancı kalanlar arasında 

mesafe gittikçe artmaktadır. Dijital yerliler, 1980 ve 

sonrasında doğan nesilden oluşmakta ve “Millennials 

(binyılın öğrencileri), Digital Natives (dijital yerliler), 

Net Generation (internet nesli), The Gamer Generation 

(oyun nesli), Next Generation, N-generation (yeni nesil), 

Cyber Kids (siber çocuklar), Homo Zappiens (zaplayan 

insan), Grasshopper Mind (çekirge zihin)” gibi isimlerle 

de anılmaktadırlar. Dijital göçmenler ise, 1980 

öncesinde doğmuş olan nesildir. Dijital göçmenler, 

dijital dünyanın içerisinde doğmuş dijital yerliler gibi 

sanal gerçekliğe aşina değil, sonradan uyum sağlamaya 

çalışan bir nesildir [3]. Ancak Türkiye’de, 1980 sonrası 

doğanların ne tam dijital yerli ne de tam göçmen olduğu 

söylenebilir. Burada melez bir yapı söz konusudur. 

Dijital bölünmeyle birlikte yeni medya ve iletişim 

teknolojilerinin gelişimine uyum sağlama süreci farklılık 

göstermiştir. Dijital yerliler yeni medyaya hemen uyum 

sağlamakta, göçmenler ise bu süreçte zorluklar 

yaşamaktadır. Dijital melezler ise ne geleneksel 

medyadan kopabiliyor ne de yeni medyadan. Bu noktada 

yeni medya ve geleneksel medya kavramlarına açıklık 

getirmek gerekmektedir. 

 

2.Yöndeşen Medya 

Günümüzde dijital teknolojilere uyum sağlayan yeni 

medya türleri ortaya çıkmıştır. Bu yeni medya türleri, bir 

yandan kendi içeriklerini ve tarzlarını oluştururlarken 

diğer yandan birini diğerine bağıl duruma getiren bir 

medya olanağını da gündeme getirmektedirler. Bireysel 

olarak kullanılan bilgisayarlar bütünleşik medya ortamı 

sağlama yolunda önemli bir mihenk taşı olmaktadır. 

Ancak tarihte her “yeni” teknolojik gelişmenin ortaya 

çıkışında olduğu gibi kişisel bilgisayarlar, önceki 

teknolojilerle geliştirilmiş medya türlerini bütünüyle 

ortadan kaldırmıyor, ancak belirli ölçüde onları değişime 

zorluyor. Bu değişimin hem içerik hem de biçim 

bakımlarından ortaya çıktığı görülüyor [4]. Roger 

Fidler’a göre yeni medya olarak adlandırılan ortamlar 

eski ortamların bilişim teknolojileri ile birlikte değişime 

uğraması ve farklı yeni ortamların oluşmasıyla meydana 

gelen yapılardır [5]. Altyapısını sayısal tabanlı 

teknolojilerin oluşturduğu yeni iletişim ortamlarının en 

önemli özelliklerinden birisi; 20. yüzyılın başlarında 

analog telsiz telgraf tekniğinin, radyo ve daha sonra 

televizyon teknolojisine dönüştürülmesi yoluyla 

birbirinden ayrılan elektronik tabanlı kişilerarası iletişim 

ve kitle iletişimini aynı platform üzerinden 

gerçekleştirilebilir hale getirmesidir. Bunun en tipik 

örneği de hem bir kitle iletişim aracı hem de kişilerarası 

iletişim aracı olan internettir. Çağımızda bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin gelişmesiyle ve özellikle internetin 

yaygın kullanımı ile birlikte yeni bir iletişim ortamı 

meydana gelmiştir. Bu sayede dünyanın bir ucunda 

yaşanan olaylara anında ulaşmanın yanı sıra o olaylara 

interaktif bir biçimde katılmak da mümkün olmaktadır. 

Yeni iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştığı 

bu çağda, Teknolojik Belirleyicilik Kuramı’nın 

temsilcilerinden McLuhan’ın iletişim araçlarının 

dünyayı “küresel köy” olmaya yönelttiği ifadesine 21. 

yüzyılda da şahit olmaktayız.  

 

İnternetin medya ile yöndeşmesi yeni medya kavramını 

doğurmuştur. Yeni medya kavramıyla, geleneksel 

medyadan farklı olarak, sayısal tabanlı, iletişim kuran 

unsurların arasında eş zamanlı ve geniş kapasiteli, 

karşılıklı ve çok katmanlı etkileşimin yüksek hızda 

gerçekleştiği, çoklu-ortam yapısına sahip iletişim araç ve 

kanalları kastedilmektedir. Gündelik yaşamın hemen her 

alanında giderek daha yaygın bir şekilde kullanılan, 

yaşam pratiklerini köklü biçimde dönüştüren, toplumsal 

hayatın birtakım gerekleri yüzünden kullanım yoğunluğu 

sürekli artan ve ihtiyaçlar bağlamında düşünüldüğünde 

neredeyse insan bedeninin bir uzantısı haline gelen cep 

telefonu, bilgisayar, internet ortamı, kısacası sayısal 

teknolojilerin tamamı yeni medya başlığı altında 

toplanabilir. 3G mobil telefon, sayısal televizyon ve 

çevrimiçi gazete gibi sayısal ortamlara taşınan farklı 

medya unsurlarını; oyun konsolları, multimedya 

terminaller ve internet gibi sayısal teknolojilerin ortaya 

çıkardığı her şeyi anlaşılır şekilde ifade etmekte ve 

kapsamaktadır.  Yeni medyanın en tipik örneği, ne var 

ki, aynı zamanda hem bir kitle iletişim aracı hem de 

kişilerarası iletişim aracı olan internettir.  

 

Yeni medyanın gelişimine temel oluşturan ana etmenleri 

şöyle sıralamak mümkündür: Maliyet düşerken, 

performans hızla yükselmektedir. Bu da bellek 

kapasitesinin ve hızının artmasıyla mümkündür. İşlemler 

oldukça daha kısa sürede ucuza yapılabilmektedir. 

Teknolojik bütünleşme-yöndeşme hız kazanmaktadır. 

Tüm iletişim işlemlerinin aynı kanal üzerinden yapılması 

ISDN (Integrated Service Digital Network-Bütünleşik 

Hizmetler Sayısal Ağı) ile sağlanmaktadır. Taşınabilirlik 

yaygınlaşmaktadır. Mikroelektronik alanındaki 

küçülmelerle bilgisayarların, radyoların vb.nin 

taşınabilirliği artarken hız ve kapasiteleri giderek 

artmaktadır. Kullanım kolaylaşmaktadır. Elektronik 

iletişim ürünlerinin kullanımı giderek kolaylaşırken 

işlemler artık birkaç tuşa basmakla 

gerçekleştirilebilmektedir. Sistemlerin şebekeleşme ve 

ağ yetenekleri artmaktadır. Bilgi alışverişini sağlayan 

şebekeler ve bu şebekelerin birbirine bağlantısı 

yaygınlaşmaktadır. Ağlar üzerinden verilen hizmetler ve 

işlem gücü giderek artış göstermektedir. Bu sayede 

birçok işlem kolayca yapılabilmekte karşılıklı bilgi ve 

veri alışverişi sağlanabilmektedir. Hedefleme yeteneği 

artmaktadır. Yeni medya ile belirli mesajlar hedef 

kitleye hızlı bir şekilde iletilebilmektedir [6]. 

 

Sözlü gelenekten alfabeye geçiş benzer tarihsel 

boyutlarda teknolojik dönüşümün gerçekleşmesiyle 

çeşitli iletişim biçimlerinin etkileşimli (interaktif) bir ağ 

içinde bütünleştiğini savunan Manuel Castelles de 

“…tarihte ilk kez insan iletişiminin yazılı, sözlü, görsel-

işitsel biçimlerini aynı sistem içinde bütünleştiren bir 

hipermetin ve metadil oluşuyor” demektedir [7].  

 

Yeni medya teknolojileri, hem kullanıcılar arasındaki 

hem de kullanıcılar ile enformasyon arasındaki karşılıklı 

etkileşimi, içlerinde bulunan mikroişlemcilerle sağlayan 

ve geliştiren iletişim araçlarıdır. Yeni medya 

teknolojileriyle yöndeşme kavramı ortaya çıkmıştır. Bu 

kavram ile tüm kitle iletişim araçları ve diğer iletişim 
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araçlarının birbirleriyle kaynaşması sağlanmıştır. 

Birbirlerinden etkilenen ve beslenen bu yeni teknolojiler, 

iletişim biçimlerinde de yeni olanaklar ortaya 

çıkarmıştır. Ayrıca bu durum geleneksel medya ve yeni 

medya arasındaki ayrılıkları da ortaya koymuştur. Yeni 

medyanın geleneksel medyadan farkının ne olduğunu şu 

üç özellik özetler:  Etkileşim (Interactivity), 

Kitlesizleştirme (Demassification) ve Eşzamansızlık 

(Asynchronousity) [8]. 

 

Etkileşim; en az iki nesne arasındaki iletişim vasıtasıyla 

nesnelerin birbirlerini davranışsal ya da biçimsel olarak 

değişikliğe uğratması anlamına gelmektedir [9]. İletişim 

araçları sadece iletim aracı değil etkileşim aracı haline 

gelmiştir. Yeni iletişim teknolojilerinin iletişim sürecine 

kazandırdığı en önemli unsur, karşılıklı etkileşim 

kapasitesini artırmasıdır. Geleneksel iletişim araçlarıyla 

yeni teknolojiler arasındaki ayrımı belirleyen de bu 

karşılıklı etkileşim özelliğidir. Geleneksel medya, 

etkileşimi, mektupla ya da telefonla katılım gibi 

özellikleriyle oldukça sınırlı bir düzeyde 

gerçekleştirmiştir. Yeni medya ile etkileşim kullanıcı-

gönderici kontrolü ayrımını bulanıklaştırmıştır. 

Gönderici ve kullanıcı birbirini etkileyerek mesajın 

oluşum sürecine ortak katkıda bulunmaktadır. Kullanıcı 

bu sayede ne istediğini ortaya koyabilmekte ve kendisine 

sunulan mesajda, beklentilerine uygun içerik 

bulabilmektedir.  

 

Kitlesizleştirme; bağdaşık mesajların geniş bir grup 

insana aktarılması yerine yeni medyanın 

kişiselleştirilmiş ve özel mesajları belirli kullanıcılara 

gönderebilmesi olarak açıklanmaktadır. Büyük bir 

kullanıcı grubu, içinde her bireyle özel mesaj değişimi 

yapılabilmesini sağlayacak kadar kitlesizleştirici olabilir. 

Kitlesizleştirme genel olarak, kitle iletişim sisteminin 

kontrolünün mesaj yapıcıdan iletişim aracı tüketicisine 

doğru kayması demektir. Birden çoğa ve birden bire 

iletişim söz konusudur [10]. 

 

Eşzamansızlık (Asenkron); yeni medyanın senkronize 

olmaya gereksinim duymadan mesaj gönderme ya da 

almaya olanak tanımasıdır. Yeni iletişim teknolojileri 

birey için uygun zamanda mesaj gönderme veya alma 

yeteneklerine sahiptir. Aynı andalık gerekliliği ortadan 

kalkmıştır. Bunların yanı sıra, etkileşim, içerik, kontrol, 

yapı, zaman ve iletim kanalları gibi alanlarda yeni 

medya geleneksel medyadan ayrılmıştır. Bu ayrımla 

birlikte dijital takipçiler yeni medyanın içerisinde rol 

almaya başlamıştır [11]. Örneğin; günümüz bireyleri 

internet sayesinde kendi radyo istasyonlarını kendileri 

kuruyor. Kendi programlarının hem üretim aşamasında 

hem tüketim aşamasında bulunarak pasif konumdan 

aktife geçiyorlar. Bu durum radyonun, bireye has bir 

kültürden oluşmasını da ortaya çıkarıyor ve radyo bir 

nevi bireyselleşiyor. Ayrıca sayısal radyo yayıncılığı 

teknolojisi dinleme ve ödeme, kaydetme, ileri ve geri 

sarma gibi interaktif seçenekler sunmaktadır. Bu 

teknoloji (podcast) ile birlikte zamandan bağımsız olarak 

bir program seçilerek istenen zamanda dinlenebilmekte 

ve radyonun yüzeyselliği ve geçiciliği ortadan 

kalmaktadır. Bu teknoloji ile yapılan yayınlarda yerellik, 

bölgesellik, ulusallık kavramları kalkmakta, coğrafi 

sınırlar önemini yitirmekte ve tüm dünya yayıncılığı 

kavramı gündeme gelmektedir.  

 

3.Online Radyo Yayıncılığı 

Dinleyicilerle buluştuğu ilk yıllardan itibaren radyo, 

sosyolojik hayatı derin bir şekilde etkilemiş ve toplumsal 

fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Radyo, 

kendinden önceki ve sonraki kitle iletişim araçlarının 

yapısını da değişikliğe uğratmıştır. Birçok iletişim 

aracının desteklediği radyoyu farklı noktalardan 

dinleyebilmek mümkündür. Transistörün icadıyla 

boyutları küçülmeye başlayan radyo, günümüzde 

internet teknolojisiyle birlikte etki alanını 

sınırsızlaştırmaya başlamıştır [12]. 

 

1990’larda internetin doğması, 2000’lere gelindiğinde 

iletişim araçları ve internet teknolojisinin yöndeşmesiyle 

günümüz yayıncılığının tamamen dijital ortamlarda 

gerçekleştirilmesi ve dijitalleşmenin giderek artması ile 

dijital toplum dijital kültüre doğru kaymıştır. Özellikle 

bilgisayar ve elektronik sistemde gerçek dünya bilgisinin 

sayısallaştırma yöntemiyle bir takım teknik alt yapı 

gerektiren sistemlerin kurulumundan sonra, 1990’lardan 

itibaren internetin yaygınlaşmasıyla her türlü veri 

girişinin hızla arttığı, dijitalleşme denilen bir sürece 

girilmiştir. 1980’lerde ilk adımlarını gördüğümüz; ancak 

1990’lı yıllardan itibaren yoğun bir şekilde uydu 

iletişiminde, kayıt teknolojisinde, yeni nesil televizyon 

sistemlerinde, kablolu televizyonda, radyo-televizyon 

yayınlarında ve internette devam eden kendi 

endüstrisini, kültürünü yaratan bu süreç sadece iletişim 

ortamlarını değil iletişimin kendisini; hatta 

kullanıcılarını da dönüşüme uğratmıştır [13]. 1980’li 

yıllarda geliştirilen ve radyo yayınları üzerinden yapılan 

dijital data iletimi, radyo-bilgisayar birlikteliğine ve yeni 

kullanım şekillerine olanak tanımaktadır. Tematik 

yayıncılık açısından da internet radyo yayıncılığı yeni 

bir çığır açmıştır. Gelişen teknoloji ve internet, 

bilgisayara takılan özel bir cihazla üç bin radyo ve 

televizyon programına ulaşma olanağı tanımaktadır. 

2000’li yıllara gelindiğinde ise medya ve teknoloji iç içe 

geçmiş, anında geri bildirim olanaklarıyla, mekân-zaman 

sınırsızlığıyla, bireylerin kontrolü ele aldığı ve 

ulaşılmazlığın ortadan kalktığı bir dönüşüm yaşanmıştır. 

Ek olarak yeni dinleme biçimleriyle birlikte insanlar 

daha fazla radyo dinleme olanağı bulmalarına karşın, 

radyo dinleme, adeta günlük yaşamın içine sıkıştırılan 

önemsiz bir eylem haline dönüştürülmektedir. Son 

yıllarda sektör tarafından “Format Yayıncılık” adıyla 

anılan, akademik çevrenin “müzik kutusu” yayıncılığı 

dediği, radyolarda sadece müzik çalınması radyoyu, yeni 

düzende, yalnızca eğlence unsuru ve çaldıkları şarkılarla 

“gündelik yaşamın fonu” şeklinde konumlandırma 

eğilimindedir. Radyonun haber verme ve eğitme-

kültürlendirme işlevi neredeyse tamamen göz ardı 

edilmiştir. Teknolojiyle birlikte yeni imkanlarla tanışan 

radyo, kendisiyle birlikte dinleyicisini de değiştirmiştir 

[14]. Radyo yayıncılığının ilk yıllarında, dinleyici 

kavramı radyo alıcılarına sahip olanları tanımlamak için 
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kullanılmaktaydı. O dönemlerde radyo alıcısına sahip 

olmak, otomatik olarak dinleyici olmak anlamına 

geliyordu [15].  Gelişen teknolojiyle birlikte radyo 

dinleme biçimleri de değişti. Radyonun yaşamımıza 

girdiği 20. yüzyılın başlarında, radyo dinlenirliği, radyo 

cihazına sahip olmakla eşdeğer tutulurken, transistörlü 

radyonun bulunmasıyla birlikte günümüze kadar gelen 

süreçte radyo cep telefonundan, saate, kalemden, uydu 

ve sayısal yayın teknolojileriyle birlikte televizyona 

kadar pek çok mecraya yerleştirildi. Bunun sonucu 

olarak hem radyo yayıncılığında içeriksel olarak 

değişimler meydana geldi, hem de dinleme alışkanlıkları 

dönüşüm geçirdi [16]. Teknolojiyle birlikte yeni 

imkanlarla tanışan radyo, kendisiyle birlikte dinleyicisini 

de değiştirmiştir. Radyonun ilk dönemlerinde 

dinleyiciler kendilerine sunulanı dinliyordu, fakat durum 

artık eskisi gibi değil. Pasif dinleyiciden aktif dinleyici 

konumuna geçen dinleyici kitlesi hem tüketici hem 

üretici kimliğiyle radyo dinleme etkinliğini kendisi 

yaratmaktadır. Radyo ilk dönemlerinde propaganda 

amaçlı kullanıldığında topluma seslenirken günümüzde 

bireye hitap ediyor ve tamamen bireyin isteklerine 

yönelik şekilleniyor. Radyo artık geleneksel anlamda 

radyo olmaktan çıkmış, programların ne olacağını radyo 

programcılarının değil, dinleyicilerin belirlediği bir araç 

haline gelmiştir.  

 

Teknoloji ile birlikte radyo biraz sarsıntı geçirse de yine 

teknoloji sayesinde dönüşerek varlığını sürdürmektedir. 

1950’li yıllarda pilli taşınabilir radyo ve otomobil 

radyosunun ortaya çıkmasıyla dinleme alışkanlığı 

değişirken, günümüzde ise radyolar artık bilgisayar, 

telefon, tablet gibi çeşitli teknolojik araçlarla 

dinlenebilmektedir. Burada değişimin boyutları göz ardı 

edilemeyecek kadar büyüktür. Aynı zamanda radyonun 

“hayalde görüntü yaratma” özelliği, yerini gerçek 

görüntüye şahit olduğumuz radyo-televizyon ortak 

yayınına bırakmıştır. Çağımızın radyosu artık 

işitselliğinin yanı sıra görselleşmiştir. Bu görselliğe; 

KralTV-KralFM ortak yayını Mehmet’in Gezegeni ve 

NTV’de yayınlanan Makam Farkı programlarını örnek 

olarak verebiliriz. Bugün tüm dünyada pek çok radyo 

yayını internet yolu ile verilmektedir.  Ülkemizde ise 

%98 oranında özel radyo kanalı internet aracılığı ile 

yayınlarını tüm dünyaya duyurmaktadır. Türkiye 

İstatistik Kurumu’ndan alınan bilgiye göre Türkiye’de 

internet üzerinden yayın yapan 264 radyo istasyonu 

bulunmaktadır.  RTÜK tarafından 3-15 Aralık 2009 

tarihinde yapılan araştırmaya göre; radyoyu geleneksel 

radyo alıcılarından dinleyenlerin oranı 2007 yılında 

yüzde 88 iken 2009’da bu oran yüzde 64’e geriledi. 

Dinleyicilerin yüzde 18,4’ü mobil telefon, yüzde 15’i 

internet, yüzde 14,5’i uydu, yüzde 12,9’u ise MP3 çalar 

ve ev sinema sistemleri gibi yeni teknolojik vasıtalar 

aracılığıyla radyo dinliyor.  

 

4.Internet Radyosu: Karnaval.com Örneği 

İnternet üzerinden yayın yapan radyo sayısı gün geçtikçe 

artmakta aynı zamanda radyo yayıncılığı 

mobilleşmektedir. Telefon ve tabletlerden de radyo 

yayınlarına erişilebilmekte ve radyo dinleme alışkanlığı 

yaygınlaşmaktadır. Radyo yayıncılığı artık teknoloji ile 

tamamen entegre olmuş durumdadır. Zengin içerik ve 

çoklu işlem özellikleriyle radyo siteleri birden fazla 

bilgiye anında ulaşma ve aynı anda işlem yapabilme 

özelliği sunuyor. Zengin içerik RSS (Rich Site 

Summary), genellikle haber sağlayıcıları, bloglar ve 

podcastlar tarafından kullanılan, online paylaşım ve 

zengin içerik özelliği sayesinde bilgilerin otomatik 

olarak yayınlanmasını, yeni eklenen içeriğin kolaylıkla 

takip edilmesini sağlayan özel bir dosya formatıdır. 

Çoklu işlem (Multitasking) yapabilme özelliği ise; bir 

işletim sisteminde bir kullanıcının birden fazla işlemi 

aynı anda işletime alabilmesidir. Çoklu işlem ile birden 

çok uygulama aynı aynı anda çalıştırılabilir yani bir 

eşzamanlılık söz konusudur.  

 

Multitasking kolaylığı sayesinde internet üzerinden bir 

radyo sitesini dinlerken aynı anda son dakika haberlerini 

okuyabiliyor, her türlü haberi ve reklamı inceleyebiliyor, 

fotoğraf galerilerine bakabiliyor, diğer radyo kanallarını 

ve o kanallarda hangi şarkı çaldığını görebiliyor, sohbet 

pencerelerinden diğer kişilerle bağlantı kurabilme 

şansına sahip oluyoruz. Tıpkı “Radyodan sonraki en 

büyük icat” sloganıyla yayına başlayan karnaval.com 

radyo sitesi gibi.  

 

Karnaval eğlence platformu, geleneksel yayın araçları ve 

her yerden ulaşılabilen dijital platformlar aracılığıyla, 

gençlik odaklı içerikler yaratan yeni nesil medya ve 

eğlence şirketidir. Alanında küratör, yüksek kaliteli 

orijinal programlar yaratan, lider, yenilikçi, karasal ve 

dijital mecralarda yer alan bir yayın kuruluşudur. 

Karnaval; karasal, dijital ve online yayın yapmaktadır. 

Karnaval; Süper FM, Metro FM, Joy Türk ve Joy FM ile 

FM bandı üzerinde, 40’dan fazla şehirde yayın 

yapmaktadır. Türkiye’deki radyo dinleyicilerinin 

%17’sine ulaşmaktadır. Karnaval karasal yayın ağı ile 

Türkiye radyo piyasasında sahip olduğu yüksek erişim 

ve yayın türü çeşitliliği sayesinde 250’den fazla 

cihazdan yayın yaparak alanında lider konumdadır. Bu 

site; müzik otoritelerinin dinleyiciler için seçtiği en iyi 

müziğin yer aldığı ve dinleyiciler ile etkileşimli bir 

şekilde bağ kurduğu bir mecradır. Zengin içeriği 

sayesinde dinleyicilerin farklı sanatçıları ve en yeni 

şarkıları keşfetmelerini sağlar. Orijinal program 

içeriklerine sahip Joy Jazz, Borusan Klasik, Kantin, 

JoyTurk Akustik ve Jeton gibi radyolar aracılığı ile 

Karnaval, Türkiye’nin en büyük online radyo 

platformudur. Karnaval TV ise; komedi, müzik, moda, 

magazin, spor ve kısa film kategorilerinde orijinal içerik 

sunan, 15-44 yaşları arasındaki kişileri hedefleyen, her 

yerden ulaşılabilen dijital platformlar aracılığıyla yayın 

yapan bir televizyon ağıdır.  

 

Dinleyenler farklı radyo seçeneklerinden kendine uygun 

olanı seçerek ve yüzlerce şarkı arasından dinlemek 

istediklerine oy vererek listede yer alan şarkıları kontrol 

edebilmektedirler. Ayrıca radyoyu dinleyen diğer 

kişilerle sohbet ederek dinlemek istedikleri şarkıyı oy 

sistemiyle seçebilmekte bu şarkıları sosyal medyada 

paylaşabilmektedirler[17]. 
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Özet  

Adana ÜSAM, bilginin yönetimi konusunda üniversite ve sanayi arasında önemli bir rol üstlenmiş bir merkezdir. Bu 

merkezin temel amacı; üniversitede üretilen kuramsal bilginin sanayi alanına aktarımını sağlamaktır. Bunu yaparken 

ÜSAM, aynı zamanda ülke kalkınması adına da önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bundan dolayı ÜSAM’ın 

çalışmaları, önemli sayılmalı ve desteklenmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi Yönetimi, Sanayi, Üniversite, ÜSAM.  

 

Abstract  
ÜSAM Adana, about knowledge management, played an important role between universities and industry is a center. The 

main objective of this center, theoretical knowledge produced in universities is to transfer into industry. In doing so, 

ÜSAM, but also on behalf of the development of the country is fulfilling an important function. Therefore, ÜSAM’s work 

should be considered important and should be supported. 
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1. Giriş 

Günümüz serbest piyasa ekonomisine dayalı rekabetçi 

piyasa koşullarında bilginin etkin kullanımına bağlı 

olarak sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artığı ve 

piyasadaki ağırlığının yoğunlaştığı savının doğruluğu, 

yadsınmaz bir gerçektir. Serbest piyasa koşullarında 

yerli sanayinin rekabetini ve etkinliğini artırma durumu, 

büyük ölçüde bilgi kaynaklarının sistemli ve verimli 

kullanımı ile doğru orantıda gelişir. Bu anlamda Adana 

ÜSAM, bünyesinde oluşturduğu Ar-Ge laboratuvarları 

ve uzman personeli ile bölgedeki orta ve küçük ölçekteki 

sanayi kuruluşlarına bilgi ve teknolojik verilerden 

yararlanma fırsatı sunarak, ayırıcı bir durum yaratmıştır.  

 

Bu çalışmada öncelikle bilgi ve bilgi yönetimi, 

kavramsal ve tarihsel açıdan incelenmiştir. Devamında 

üniversite ve sanayide bilgi ve bilgi yönetiminin yeri ve 

önemine değinilmiştir. Ardından Adana ÜSAM’ın 

kuruluşu, amacı ve çalışma yöntemi üzerinde 

durulmuştur. Son olarak ÜSAM’ın bilgiyi yönetme ve 

etkin kullanma niteliğinin bölge sanayisine katkısı ve bu 

katkının toplumsal refah açısından önemi 

değerlendirilmiştir.  

 

2. Bilgi Yönetimine İlişkin Kavramsal ve Tarihsel 

Çerçeve 
Toplumsal gelişme sürecinde üretilen her bilgi, insanın 

doğa üzerindeki egemenliğini yoğunlaştırıp 

pekiştirmiştir. Doğaya egemen olma durumu ise insan 

hayatını kolaylaştırmıştır. Bilgi üretimine paralel gelişen 

toplumsal dönüşüm sürecinde insanlar ilkel toplumdan 

tarım toplumuna, tarım toplumundan sanayi toplumuna 

ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş evrelerini 

yaşamışlardır. Dolayısıyla toplumsal gelişme sürecinde 

bir dönemi açıp bir dönemi kapatacak kadar etkili olan 

bilgi; etkin, verimli ve sistemli kullanılmayı ve 

yönetilmeyi gerektirmiştir.  

 

Geçmişte özellikle Sanayi Devriminin tetiklemesiyle 

daha düşük yoğunlukta yaşanan toplumsal dönüşüm, 

günümüzde bilgi ve teknolojideki gelişme birikiminin 

bir uzantısı olarak oluşan bilgi yoğun teknolojilerdeki 

ilerlemeler üzerinden çok daha hızlı ve kapsamlı bir 

şekilde yaşanır olmuştur. Bu süreçte oluşan bilgi 

birikimi, bilgi toplumunu oluşturmuştur. Bilgi 

toplumunun sanayi toplumundan farkı üretimin 

vazgeçilmez unsurları olan sermaye, işgücü, enerji, 

hammadde unsurlarına, bilginin de bir üretim unsuru 

olarak eklenmiş olmasıyla açıklanır [14]. Bu bağlamda 

bilgi toplumu, bilgi yönetiminin belirleyici olduğu 

sanayi toplumundan sonraki toplumsal gelişme aşaması 

olarak değerlendirilir [3].  

 

2.1. Bilgi Yönetimine İlişkin Kavramlar 

Bilgi yönetimiyle ilgili pek çok kavram bulunmakla 

birlikte özellikle bilgi, veri ve enformasyon kavramları 

birbiri yerine sıklıkla kullanılan, dolayısıyla bir anlam 

bulanıklığına neden olan önemli kavramlar olarak 

belirmiştir. Veri (data), olaylara ilişkin birbirinden 

bağımsız nesnel gerçekler olarak ya da gözlemlenebilen, 

ölçülebilen, hesaplanabilen kavramsal bir çerçeve ve 

yapı içerisinde bulunan bir tür enformasyon olarak ifade 

edilir [17;2]. Enformasyon (information) ise verilerin bir 

araya getirilmesiyle oluşturulan anlamlı semboller olarak 

belirtilir ve çoğunlukla bireyler veya kurumlar tarafından 

bir sorunun çözümü, herhangi bir çalışmanın 

başlatılması ya da bitirilmesi gibi edimler sonucunda 

ortaya çıkan verilerin tümünü içerir [12]. Bu anlamda 

enformasyon, belge şeklinde görsel veya işitsel bir mesaj 

veya ileti olarak ya da düzenli ve kullanılabilir işlenmiş 

veri olarak bilgisayar veri tabanı içinde yer alır [17]. Bu 
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tanımlar üzerinden bilgi, veri ve enformasyon arasında 

hiyerarşik durum ve anlam bağlamında şöyle bir ilişki 

kurulabilir: Veri, ham gerçeklerdir ve ham veriler 

düzenlendiğinde enformasyona dönüşür; anlamlı 

enformasyon ise bilgiyi oluşturur [17]. O halde bilgi 

doğruluğu ispatlanmış inançlar, belirli bir durum, sorun, 

ilişki, teori veya kurala ait düzenlenmiş veriden oluşan 

enformasyonun değerlendirilme ve fiiliyata geçirilme 

yeteneği olarak tanımlanabilir [2;1]. Bu ilişkiye göre veri 

ve enformasyon; beyin dışından alınan ve kaydedilen 

yapılar olmasına karşın bilgi, insan beyni tarafından 

yaratılan bir anlamdır [1]. Bunu yanı sıra bilgiye ilişkin 

olarak yeni bilgi üretenler ve bilgiyi aktaranlar şeklinde 

bilgi süreçlerinden; açık ve örtük bilgi türlerinden söz 

edilebilir [11].  

 

Bilgi ve bilginin yönetimi, özellikle günümüzde başta iş 

dünyası olmak üzere birçok alanda rekabet avantajı 

sağladığı gerçeği tartışılmazdır. Bilgi yönetimi, ortaya 

çıkan yeni koşullarda örgütsel hedeflerin 

gerçekleştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kapasite ve olanakları ile örgütün sahip olduğu beşeri 

sermayenin yeteneklerini birleştirmek suretiyle bilginin, 

örgüt faaliyetlerinde en etkin bir biçimde kullanılmasını 

sağlayan süreç ve stratejiler olarak tanımlanır [2]. Bu 

bağlamda bilgi, iletişim ve insan kaynaklarının uyumlu 

ve düzenli bir biçimde aynı ortam içerisinde yönetilme 

sürecini tanımlayan bilgi yönetimi disiplininin öne çıkan 

birkaç önemli niteliğinden söz edilebilir. Örneğin bu 

disiplin bir süreç içerdiği için evreleri ve parçaları 

vardır. Belirli amaçlara ulaşmak için disiplinde, ortak 

akıl kullanımı söz konusudur. Ayrıca değişimin esas 

olduğu bir ekonomik ortamda örgütlerin uyum ve 

rekabet gücünü artırma, söz konusu disiplinin odak 

noktasını oluşturur. 

 

2.2. Bilgi Yönetimine İlişkin Tarihsel Arka Plan 
İlkel toplumlarda beslenme, barınma, üreme ve korunma 

gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çabalar, 

ilk bilgilerin oluşmasını sağlamıştır. Yerleşik düzene 

geçme, toprağı işlemek için araç ve gereçlerin 

geliştirilmesi, iş ve çalışma hayatının başlaması gibi 

sosyal ve ekonomik alana ilişkin etkinlikler ise yeni 

gelişmelerle birlikte yeni arayışları da beraberinde 

getirmiştir. Bu arayışlar ve gündelik hayatı kolaylaştırma 

isteği, bilimsel çalışmaları tetiklemiştir. Dolayısıyla ilkel 

toplumlarda kuşaktan kuşağa sözle ve deneyimle 

aktarılan bilgi, alfabelerin ve matbaanın icadıyla belli bir 

sistematik düzen içerisinde aktarıldı ve bu süreç bilginin 

kaydedilmesi, iletilmesi ve paylaşılması aşamalarını 

oluşturdu[19].  

 

On ikinci yüzyılda ortaya çıkan loncaların çırak-kalfa-

usta şeklindeki yapılanması ve her loncanın iş alanının 

ve yaptığı işin niteliğinin belli olması, bilgi 

kaynaklarının kullanılması ve yönetilmesi açısından 

önemli bir aşama olarak kabul edilir. Aynı şekilde ticari 

ilişkilerin ve sosyal yaşamın düzenlenmesinde 

Anadolu’da Ahilik Örgütü’nün oynadığı belirleyici rol 

[7] de bilginin yönetimi açısından örnek bir yapılanma 

olarak değerlendirilebilir. Ayrıca tarımsal üretim artışı 

ve özellikle ürünlerin taşınma ihtiyacının bir sonucu 

olarak oluşan toplumsal yaşam biçiminde buhar 

makinesinin bulunması ve bu makinenin enerji kaynağı 

olarak kullanılması sanayi devrimini, söz konusu 

devrimin toplumsal yapı üzerindeki belirleyiciliği ise 

sanayi toplumunu oluşturmuştur [19]. Sanayi toplumu 

ise bilginin yüksek yoğunlukta kullanılmasını ve bilgi 

kaynaklarının daha etkin yönetilmesini gerektirmiştir. 

1915 yılında Frederick Winslow Taylor, “Bilimsel 

Yönetim İlkeleri” başlıklı kitabında ve 1916 yılında 

Henri Fayol ise “Genel ve Sınai Yönetim”  başlıklı 

kitabında [16] işletmelerde ve kamu yönetiminde, 

örgütsel yapılanmanın ve etkin bilgi yönetiminin nasıl 

olması gerektiği konularını işlemişlerdir. 

 

Özellikle 1995’ten bu yana bilgi yönetimi, bilim 

dünyasında ve örgütsel uygulamalarda önemli bir ilgi 

alanı olarak belirmeye başlamıştır [6]. Bu bağlamda 

üzerinde durulması gereken diğer bir önemli konu 

teknolojik gelişmelerdir. Teknoloji ve bilim, birbirini 

besleyen ve ayrı düşünülemeyen iki bileşen 

niteliğindedir. Teknoloji, yeni ölçütler getirerek insanın 

tabiat üzerindeki kontrolünü arttırıp dünyaya bakışını, 

düşünce, duyu ve davranışını ve aynı zamanda sosyal 

ilişkilerini değiştirmiştir. Verimlilik yaratan ve geniş bir 

alanda kabul gören söz konusu teknoloji, bilgi 

teknolojisi adını almıştır [15].  

 

Bilgi teknolojisi, elektronik bilgi işlem sistemleri 

(bilgisayar) ve iletişim (telekomünikasyon) 

teknolojilerini içerir [13]. O halde teknolojik gelişmelere 

bağlı olarak sanayi toplumunda altyapının temel 

alanlarını oluşturan doğal, maddi, beşeri ve kurumsal 

altyapı unsurlarına, bilgi toplumunda “bilişim ağı”, bir 

altyapı unsuru olarak eklenmiştir. Bilişim altyapısı, 

bilişim teknolojisinin bilgiyi toplamak, iletmek, işlemek, 

değerlendirmek, dağıtmak ve yaymak için oluşturduğu 

ağ sistemleri donanımını içerir [8]. Transistör, 

bilgisayar, internet gibi kilometre taşı buluşların 

üzerinde şekillenen bilgi teknolojileri ve enformatik 

sistemlerin toplumsal yapıyı da etkileyip değiştirdiği ve 

geliştirdiği savlanır [14]. Enformatik sistemler ise bilgiyi 

sağlama, depolama, işleme, sunma ve paylaşma 

süreçlerini kısmen ya da tümüyle bilgisayar teknolojisi 

desteğiyle yerine getiren sistemler olarak tanımlanır 

[14]. Bu veriler ışığında özellikle bilgisayar 

teknolojisinin bütün araştırmaların ortak zemini olma 

yönünde hızla geliştiği söylenebilir. Karataş [10]’ın da 

vurguladığı gibi bir toplumda bilgi birikimleri, bilgi 

teknolojilerinin yaygın kullanımıyla hammadde kaynağı 

haline gelip girdi oluşturulabildiği ölçüde bilgi 

toplumundan ve bilgi yönetiminden söz edilebilir.  

 

3. Üniversite ve Sanayide Bilgi Yönetiminin Yeri ve 

Önemi  
Günümüzde yerel, bölgesel ve ulusal ekonomiler, kısaca 

dünya ekonomisi giderek bilgi temelli ekonomilere 

dönüşme eğilimi içine girmiştir. Bu süreçte bilgi ve 

bilginin yönetimi, örgütlerin en önemli kaynaklarından 

biri olarak algılanmaya ve değerlendirilmeye 

başlanmıştır. Geleneksel ekonomilerde toprak, işgücü ve 

sermaye, temel üretim faktörleri olarak ele alınırdı. Bilgi 

temelli ekonomilerde ise bilgi, belirtilen üretim 
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faktörlerine erişimi mümkün kılan temel bir faktör 

olarak eklenmiştir. Örneğin 1975-1990 yılları arasında 

Japonya’da üretim üç misli arttığı halde hammadde 

girdisinde önemli bir artış olmamıştır. Bu durum, 

bilginin önemini, ayrıca hammadde ve emeğin elde 

edilmesi ve kullanılması süreçlerindeki yaşamsal rolünü 

ortaya koyması açısından önemli bir gelişme olarak 

değerlendirilmiştir [5].  

Bilgi yönetimi, bir örgüt için bilgi ihtiyacının 

belirlenmesinden bilgi unsurunun örgütün amaçları 

doğrultusunda kullanılmasına kadar geçen zamanı ve 

bilginin örgüt içindeki dolaşımına ilişkin tüm aşamaları 

içeren kapsamlı bir işletme sürecini içerir. Bu sürecin 

tüm aşamalarında bilgi yönetiminin araçları 

kullanılmakta ve bilgi yönetiminin fonksiyonları, bu 

araçlar vasıtasıyla hayata geçirilmektedir. Bilginin 

merkezi önem kazandığı günümüzde örgütler, ancak 

bilgi kaynaklarını belirleme ve değerleme, yeni örgütsel 

bilgi üretme, bilgi edinme ve geliştirme, bilgiyi 

paylaşma ve kullanma noktalarında başarılı oldukları 

ölçüde piyasadaki varlıklarını sürdürebilirler [9].  

 

Örgütlerin varlığını sürdürebilmeleri ve rekabet gücünü 

korumaları için hayati nitelikte olan bilginin başlıca 

üretim alanı ise üniversitelerdir. Diğer bir ifadeyle bilgi 

üretme ve yayma amacındaki üniversitenin esas çalışma 

alanı; bilgi üretimi ve yönetimi olarak tanımlanabilir. Bu 

ayırıcı durum, bilgi üretimi ve yönetimi konusunda 

üniversite kurumunu merkezileştirmekte ve ona özel bir 

konum atfetmektedir. Bu özel durum, üniversitenin 

kendi bünyesinde eğitim ve araştırma gibi birbirini 

besleyen ve birbirini tamamlayan iki bileşeni bir araya 

getirme niteliğine bağlanabilir. Bu anlamda üniversite, 

bilginin üretildiği ve aktarıldığı, beceri ve teknoloji 

kullanımının öğretildiği bilişsel-rasyonel bir kurum 

olarak tanımlanır [14].  

 

Bilimsel bilginin neredeyse tamamına yakını, 

üniversitede ortaya çıkmıştır. Bu bilginin belli bir kısmı 

hemen, diğer kısmı ise zaman içinde uygulamalı 

araştırmalara ve daha sonra da sanayi içinde çeşitli ürün 

ve üretim teknolojilerine dönüşmüştür [18]. Toplumu 

değiştirme ve geliştirme gücüne haiz olan üniversitede 

bilgi yönetimi süreci; araştırma faaliyetleri, eğitim 

faaliyetleri ve idari faaliyetler şeklinde sınıflandırabilir. 

Üniversitede uygulanan bilgi yönetimi sürecinde kısa ve 

orta vadede sonuç üretebilme potansiyeline sahip 

enformasyon teknolojilerinin etkin kullanımını içeren 

çeşitli projeler geliştirilebilir. Özellikle üniversite içi 

etkin bilgi depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve 

enformasyon teknolojilerinden bilgi edinimi ve 

paylaşımı için etkili bir biçimde yararlanılması, bilginin 

etkin kullanımı ve yönetimi için önemli sayılmalıdır. 

Böylece akademik çalışma yürüten araştırmacıların 

yürütülen her bir çalışmadan haberdar olması; bilgi 

paylaşımı üzerinden yeni fikirlerin tetiklenmesi ve 

bilgiye erişim konusunda zaman ve kaynak israfının 

önüne geçilmesi sağlanabilir.  

 

4. Üniversite ve Sanayi İşbirliğinden Doğan Adana 

ÜSAM’ın Kuruluşu, Amacı ve Çalışma Yöntemi 

Adana ÜSAM, Çukurova Üniversitesi, TÜBİTAK ve 

Adana sanayicilerinin desteği ile 2000 yılında 

TÜBİTAK'ın Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma 

Merkezleri Programı (ÜSAMP) kapsamında Türkiye'de 

faaliyete geçen ilk üç merkezden biri olarak 

kurulmuştur. Ne var ki, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim 

Yapısındaki Değişiklikler Kanunu dolayısıyla 

TÜBİTAK’ın merkezlere kaynak aktarma sorunu 

nedeniyle Aralık 2006 tarihi itibariyle faaliyette bulunan 

mevcut altı merkez de kapatılmıştır. 2007 yılı başından 

itibaren TÜBİTAK Adana ÜSAM’ın yaptığı çalışmalar, 

Adana Üniversite – Sanayi Ortak Araştırma Merkezi 

Derneği ve İktisadi İşletmesi olarak TÜBİTAK İŞBAP 

(İşbirliği Ağ ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri) 

Programı kapsamında sürdürülme kararı alınmış ve 2007 

yılında TÜBİTAK ile İŞBAP Projesi sözleşmesi 

imzalanmıştır. Proje yürütücülüğünü üzerine alan Adana 

ÜSAM Ar-Ge İktisadi İşletmesi, aynı yıl içinde 

Çukurova Teknokent bünyesinde, kar amacı gütmeyen 

Ar-Ge İktisadi İşletmesi statüsünde faaliyete geçmiştir 

[20;22]. 

 

Adana ÜSAM’ın amacı; bölgedeki sanayi kesimi ile 

üniversite arasındaki etkileşimi sağlamak; üniversitedeki 

bilgi birikimini, sanayi alanında oluşan ya da 

oluşabilecek sorunlara çözümler üretecek şekilde 

kullanıma açmak; örgütlerde Ar-Ge kültürünün yerleşik 

hale gelmesinde ve  Ar-Ge projelerinin oluşturulmasında 

yapıcı rol oynamak olarak özetlenebilir. Bu bağlamda 

ÜSAM’ın bölge kalkınması adına öne çıkan belli başlı 

amaçlarından da söz edilebilir. Örneğin üniversite-sanayi 

işbirliğine süreklilik kazandırmayı amaçlamıştır. Sanayi 

kuruluşların teknolojilerini yakından takip ederek, bu 

kuruluşların mevcut teknolojilerini geliştirmeyi ve 

rekabet güçlerini arttırmayı amaçlamıştır. Uluslararası 

teknolojik ve endüstriyel gelişmeleri yakından takip 

ederek, en son gelişmeleri bölge sanayisine aktarmayı 

hedeflemiştir. Üniversitede yapılacak araştırmaları bölge 

sanayisinin problemlerine çözüm üretecek yönde 

yoğunlaştırmayı ve özgün bilimsel araştırma ortamı 

oluşturmayı hedeflemiştir. Üniversitenin sanayi 

kesimini, sanayi kesiminin de üniversiteyi daha 

yakından tanıyıp kolay iletişim kurabileceği ve işbirliği 

yapabileceği bir zemin oluşturmayı hedeflemiştir [20].  

 

Adana ÜSAM, bilginin teknolojik faydaya 

dönüştürülerek bölge sanayicilerine, rekabet alanında 

üstünlük kazandıracağı ve ülke kalkınmasına olumlu 

katkılar sunacağı inancıyla Ar-Ge (Araştırma-

Geliştirme) Hizmetleri, Laboratuar Hizmetleri, Eğitim 

Hizmetleri, Danışmanlık Hizmetleri ve Yönetim 

Hizmetleri vermeyi amaçlamıştır. Dolayısıyla söz 

konusu birim, Ar-Ge destek hizmetleri kapsamında 

bölge ölçeğinde ekonomik alanda faaliyette bulunan 

örgütler için akademisyen veya profesyonel uzmanlar 

tarafından Ar-Ge projesinin geliştirilmesi, projenin 

yürütülmesi ve izlenmesi hizmetlerini yürütmektedir. 

Söz konusu örgütlerin talebi durumunda Ar-Ge birim 

projesinin yürütülmesini ya da bu birimin kurulmasını 

sağlamaktadır. Yine talep esasına bağlı olarak 5746 

sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
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Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge 

merkezinin kurulmasında danışmanlık hizmeti 

vermektedir [23]. Ayrıca örgütler için kurumsallaşma 

çalışmalarının yürütülmesi, iş akış süreçlerinin 

incelenmesi ve iyileştirme çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi konularında teknik danışmanlık 

desteği sunmaktadır. Hem ÜSAM bünyesinde hem de 

firma bünyesinde yeri geldiğinde açılan eğitim 

seminerleri ya da kursları için başta Çukurova 

Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerin öğretim 

üyelerinden oluşan bir danışman havuzundan 

yararlanılır. Dolayısıyla ÜSAM, çeşitli üniversitelerin 

öğretim üyelerinden oluşturduğu danışman havuzu ile 

ihtiyaç durumunda 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu çerçevesinde söz konusu öğretim 

üyelerini ilgili konuda görevlendirerek, öğretim 

üyelerinin bilgi ve tecrübelerini paydaşlarının hizmetine 

açmaktadır [20;21] 

 

5. Sonuç Yerine: Adana ÜSAM Üzerinden Bilgi 

Yönetiminin Toplumsal Alandaki Yaşamsal Önemine 

İlişkin Değerlendirme 

Dünyada yaşanan dönüşümü kavramak için ilgilenilen 

konuya göre sanayi toplumundan bilgi toplumuna, 

fordist üretim biçiminden esnek üretim biçimine, ulus 

devletler dünyasından küreselleşmiş dünyaya, 

moderniteden post-moderniteye geçiş gibi kavram 

çiftleri oluşturulmuş ve bu kavramlar üzerinden yaşanan 

dönüşüm betimlenmeye çalışılmıştır [13]. Ancak hemen 

her dönem bu dönüşüm sürecinin esas belirleyici 

faktörünün bilgi ve bilginin toplumsal yaşamdaki 

kullanım alanı olduğu söylenebilir. Bilgi yönetiminin 

tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte, bir disiplin 

olarak kabul görmesi ve gelişmesi yakın bir tarihe 

dayanır. Esasında bir disiplin olarak kabul görmesi, 

sanayideki kullanım etkinliğine ve verimlilik düzeyine 

bağlanabilir. Çünkü rekabetçi piyasa koşullarında bilgi 

yönetiminin verilerini örgütün amaçları doğrultusunda 

işlevsel olarak kullanmayı başarabilen örgütlerin, 

rakiplerinin bir adım önünde olmayı başarabildikleri, 

hedeflerine daha kolay ulaşabildikleri ve varlığının 

devamlılığını bir anlamda garantiledikleri söylenebilir 

 

Bilgi kaynaklarının amaç odaklı etkin kullanımının ilk 

kez kamu yönetiminde söz konusu olduğu savlanabilir. 

Bu sav; siyasal, ekonomik, sosyal ve askeri unsurları 

güçlendirmek ve bunları daha sağlıklı bir yapıya 

kavuşturmak adına devletin hemen her dönem bilgi 

kaynaklarından daha rasyonel olarak yaralanma yoluna 

gitmiş olma durumuyla desteklenebilir. Diğer taraftan 

ağır ve verimsiz işleyen bürokrasi, denetim zafiyeti gibi 

sorunlar da devlet kurumlarında bilginin rasyonel 

kullanımını ve yönetimini zorunlu kılmıştır denilebilir. 

Özel kesim ise özellikle rekabet gücünü artırmak ve 

yeniden yapılanmak adına bilgi kaynaklarından 

yararlanmaya ve söz konusu kaynakların rasyonel 

kullanımına hemen her dönem önem vermiştir. Bilginin 

kullanımına ilişkin bu gelişmeler aynı zamanda bilgi 

yönetiminin gelişmesinde ve bir disiplin olarak kabul 

görmesinde belirleyici olmuştur.  

 

Günümüzde bilgi kaynakları, gelişmiş ülkelerin ve 

uluslararası örgütlerin elinde tutmaya çalıştığı ve 

pazarlık konusu yaptığı en etkili silahlardan biri olduğu 

söylenebilir. Daha önce de belirtildiği gibi neoliberal 

politikaların uygulandığı tam rekabetçi piyasa 

koşullarında bilgiyi etkin kullanan ve yöneten bir örgüt, 

piyasadaki rekabet ve pazar gücünü arttır. Bu bağlamda 

yönetim biliminin, ekonomik anlamda örgütlerin 

işlevselliğini pekiştirdiği ve onları daha rasyonel ve 

verimli çalışmaya güdümlediği söylenebilir. Bu yapıcı 

özelliği nedeniyle söz konusu disiplinin kullanım alanı 

hızla gelişmiştir. Özellikle bilgisayar ve internet 

teknolojisinin gelişmesi paralelinde otomasyona geçişle 

birlikte söz konusu disiplinin verileri, ekonomik alan 

başta olmak üzere siyasal, yönetsel, güvenlik, sağlık, 

eğitim gibi toplumun tüm alanlarında yaygın olarak 

kullanılır olmuştur.  

 

Genel olarak ekonomik nitelikli büyük ölçekli örgütler, 

söz konusu disiplinin verilerinden yüksek oranda 

yararlanma olanağına sahip iken, geleneksel üretim 

yöntemlerini kullanan orta ve küçük ölçekli örgütlerde 

bilgi yönetiminin kullanımına ilişkin bir altyapının 

oluştuğunu ya da söz konusu örgütlerin böylesi bir 

donanımı tesis etmeye muktedir olduğunu söylemek 

gerçekçi sayılmaz.  Bu durumun Türkiye’deki ekonomik 

ve yönetsel yapı için de geçerli olduğu söylenebilir. 

Varlık nedeni ülkemizdeki bu eksikliğe de 

bağlanabilecek Adana ÜSAM’a, bölgedeki her 

ekonomik örgüt, yeni bir ürünün üretimi ya da test 

işlemleri veya  mevcut işgücünün niteliğini artırmak ya 

da  yeni bir proje hazırlamak için başvuruda bulunup söz 

konusu birim ile ortak çalışma yürüterek, birimin 

laboratuar, eğitici seminer ve uzman-görüş 

hizmetlerinden yararlanabilir.   

 

Bilgi-yoğun kullanım esasına dayana Ar-Ge birimleri, 

bilgi ve teknolojinin kullanılması ile yeni bir ürünün 

üretildiği, ürün kalitesi veya standartlarının yükseltildiği 

ya da üründe var olan sorunların giderildiği 

merkezlerdir. Dolayısıyla bu merkezler, bilgi yönetim 

sürecinin en etkin kullanıldığı birimlerdir. Ancak 

ülkemizde sadece mali açıdan güçlü sanayi 

işletmelerinin Ar-Ge birimleri oluşturabildiği, buna 

karşın yüksek maliyet nedeniyle küçük ve orta ölçekli 

sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birimi oluşturma gibi bir 

olanağının olmadığı söylenebilir. Ancak daha önce de 

belirtildiği gibi ÜSAM gibi donanımlı birimlerin, küçük 

ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarını Ar-Ge hizmetiyle 

buluşturarak, onların üretken kapasitelerini arttırmaya ve 

verimli çalışmaya güdülemesi, söz konusu örgütlerin 

rekabet gücünü artırma ve ülke kalkınmasına katkıda 

bulunma açıdan önemli bir gelişme olarak kabul 

edilmelidir.  

 

Sanayileşme sürecine Kapitalist Batılı ülkelerden çok 

sonra başlayan ülkelerin başlıca sıkıntısı, sınırlı sayıda 

eğitimli ve nitelikli insan gücüne sahip olmak veya 

mevcut donanımlı insan gücünü söz konusu gelişmiş bu 

ülkelere kaptırmak şeklinde ifade edilebilir. Esasında 

fabrikalarda, atölyelerde ve hizmet sektöründe çalışan 

binlerce vasıfsız ya da yarı-vasıflı işçiler, açılacak çeşitli 
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kurslar kapsamında eğitilebilir ve söz konusu bu 

kurslar/seminerler üzerinden işgücü, daha nitelikli ve 

donanımlı hale getirilebilir. İşgücünü daha donanımlı 

kılmayı ve çalışma verimini artırmayı amaçlayan bu tarz 

kursların/seminerlerin ÜSAM gibi bir birimin 

bünyesinde bir araya getirilen akademisyen kimliğine 

haiz uzman personel tarafından yürütülmesiyle arzulana 

nitelikli işgücünün çok daha kısa bir zaman zarfında 

oluşacağı kuvvetle muhtemeldir.  Dolayısıyla işçi ve 

işverene kazanç sağlayacak ve ülke refahına katkıda 

bulunacak böylesi bir hedefin ÜSAM’ın kuruluş 

amaçları arasında olması, ülke kalkınması için önemli ve 

ayrıcı bir durum olarak değerlendirilebilir.   

 

Sanayileşmiş Batılı ülkelerin Ar-Ge kültürü esas 

alındığında, eğitim ve maddi sıkıntılar nedeniyle ulusal 

sanayimizde  Ar-Ge kültürünün arzulanan düzeyde 

olduğu söylenemez. Esasında Ar-Ge çalışmaları, 

örgütler için yüksek maliyetli bir girişimdir. Ancak Ar-

Ge gibi birimler üzerinden bilgi kaynaklarının etkin 

kullanımı ve yönetimi durumunda örgütler, maksimum 

fayda sağlayabilir; Ar-Ge yatırım maliyetini kısa bir 

zaman zarfında çıkarabilir; hatta örgüt, kara dahi 

geçebilir. Ne var ki, ülkemiz için küçük ve orta ölçekli 

örgütlerde geleneksel üretimin ağırlıklı olarak 

geçerliliğinin söz konusu olduğu düşünüldüğünde her bir 

örgüt bazında birer Ar-Ge biriminin oluşturulması uzak 

ihtimal dâhilindendir. Buna karşın ÜSAM’ın 

oluşturduğu laboratuvarlar ve bilimsel çalışma 

hizmetleri kapsamında örgütlere sağladığı Ar-Ge kültürü 

kazandırabilme ve düşük bir maliyet karşılığında Ar-Ge 

hizmetinden yararlanabilme olanağı, özellikle küçük 

ölçekli örgütler için son derece önemli bir fırsat olarak 

değerlendirilebilir. Aynı zamanda bu girişimin, sanayi 

alanındaki önemli bir boşluğu doldurduğu da 

savlanabilir.   

 

Ekonomi, siyasal, askeri ve toplumsal alanların 

hangisinde bilgi yönetimini etkin bir şekilde 

uygularsanız uygulayın rakiplerinizle aranızda fark 

yaratmanız ve konumunuzu güçlendirmeniz 

kaçınılmazdır. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya 

ülkelerinin büyük kısmı, bilgi yönetiminin söz konusu 

bu gücünün farkındalığıyla hareket eder. Bu nedenle 

örgütler ve devletlerarasında bilgi ve teknoloji 

konusunda inanılmaz bir rekabet söz konusudur. Bundan 

dolayı da bilgi ve teknoloji, ülkeler arasında, şirketler 

arasında ve uluslararası kuruluşlar arasında alım-satıma 

konu olan kıymetli bir değer niteliğindedir.  

 

Bilgi kaynaklarının ve söz konusu bu kaynakların 

yönetimine ilişkin farkındalıkla ÜSAM, Üniversite ve 

sanayiciyi buluşturmak, üniversitede yürütülen kuramsal 

çalışmaların uygulamaya dönüşmesini sağlamak ve bilgi 

kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanılmasında 

öncülük etmek suretiyle bir taraftan sanayicinin rekabet 

gücünü artırmayı, diğer taraftan bilim üretenlerin 

üretkenliğini artırmayı amaçladığı söylenebilir. Bu 

anlamda ÜSAM gibi bilgi kaynaklarını maksimum fayda 

sağlayacak şekilde yerinde ve zamanında gerektiği gibi 

kullanmanın ve yönetmenin yolunu açan birimler, ulusal 

kalkınma adına desteklenip yaygınlaştırılmalıdır.   
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Özet  

İnternet, günümüzde bilgiye kolay ve hızlı erişmek için ilk başvurulan kaynaklardan biri haline gelmiştir. Sağlıkla ilgili 

problemlerde bile doktora gitmeden önce internetten araştırma yapmak giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak internette yer 

alan her bilgi, her zaman doğru ve güvenilir olmayabilmektedir. Kimi zaman web ortamında yer alan bir bilgi doğruluğuna 

bakılmaksızın farklı web sitelerinde paylaşılabilmekte, bireyler de birden fazla yerde karşılaştıkları bu bilgiyi doğru 

zannedebilmektedir. Bu nedenle kişilerin sağlıkları ile ilgili yaptığı aramalar sonrası internette eriştikleri bilgilerin, alacağı 

kararlar üzerindeki etkisinin belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. Bu sayede sağlıkla ilgili bilgilerin internet 

ortamında barındırılması, sunumu ve erişim seviyesi konusunda politika geliştirilmesine katkı sağlamak mümkün 

olabilecektir. 

 

Bu çalışmada, potansiyel koroner arter kalp hastalarının, bilgiye erişmek için interneti kullanma eğilimleri ve hastaların 

internette faydalandıkları bilgilerin kararlarındaki etkisini belirleyebilmek amaçlanmıştır. Bunun için, İstanbul Mehmet 

Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne koroner arter şüphesi ile gelen kalp 

hastalarına anket uygulanmıştır. Katılımcıların %54’ü hastalıkları konusunda internetten araştırma yaptıklarını belirtirken 

aynı oranda katılımcı bu bilginin kendileri için yeterli olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca hastaların %57’si doktorundan, 

%43’ü ise internetten hastalığı ile ilgili daha fazla bilgi edindiğini belirtmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: İnternet Kullanımı, Koroner Arter, Bilgiye Erişim, Sağlık Bilişimi  

 

Abstract 

Today, internet becomes the first reference to access information easily and quickly. Even in health problems, searching on 

internet about the subject without going to doctor has become widespread. However, all of the information which is 

accessible on the internet may not be always accurate and reliable. Sometimes information on web can be shared on 

different web sites without controlling if the information is true or not and individuals can think the information is true 

because of the information is repeated on different web sites more than once. Therefore, the effect of information which 

individuals access after searching on internet about health is thought to need to be determined on their decisions. So, it will 

be possible to contribute to policy development about hosting, presentation and accessing of health-related information on 

the internet. 

 

In this study, it’s aimed to determine the trend of internet usage to access information of potential coronary heart disease 

patients and the effect of the information which they gathered from internet on their own decisions. To perform this 

determination, a questionnaire is applied to cardiac who has doubt of coronary artery at İstanbul Mehmet Akif Ersoy 

Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital. 54% of respondents stated that they do internet 

research on their diseases, participants at the same rate has emphasized that this information is sufficient for them. In 

addition, 57% of patients stated that they learn more about their diseases from doctors and 43% of them stated that they 

learn more about their diseases from the internet. 

 

 

1. Giriş 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, insan hayatını her geçen 

gün biraz daha kolaylaştırmaktadır. İnternet, bireylerin 

neredeyse aradığı her bilgiye ulaşabildiği bir ortamdır. 

Sadece bilgisayar ile değil, günümüzde mobil cihazlar 

ile de kolay, hızlı, istediğimiz zamanda ve istediğimiz 

yerden erişebildiğimiz bu bilgiler, ulaşım, eğitim, 

turizm, sağlık gibi birçok alanda yaptığımız 

araştırmalarda bizlere yarar sağlamaktadır. Web 

sitelerinde bulunamayan bir sorunun cevabı, forum ve 

sosyal medyadaki tartışma ortamından faydalanarak elde 

edilebilmektedir. İnternette yapılan aramalar sadece 

alışveriş, eğlence, haber takip etme amaçlı olmayıp 

sağlık problemleri hakkında da internette rahatlıkla 

araştırma yapılmaktadır. İnsanların, internette 

hastalıkları ile ilgili bilgi arama eğilimlerinin 

yaygınlaştığına dair pek çok çalışma bulunmaktadır [1, 

2, 3, 4, 5].  

 

Baker ve diğ. [1] internet erişimi olan deneklerin 

%40’ının sağlıkla ilgili tavsiye ya da bilgi almak için 

interneti kullandığını, %6’sının hekim ya da diğer sağlık 

uzmanlarıyla e-posta yolu ile iletişim kurduğunu 

belirtmiştir. Diaz ve diğ. [2] araştırmasında ise ABD’de 

52 milyon yetişkinin interneti sağlık ya da tıp bilgisine 

ulaşmak için kullandığı tespit edilmiştir. 2003 senesinde 

dünya çapında internet üzerinde yapılan tüm aramaların 

%4,5’ ini sağlıkla ilgili araştırmalar oluşturmaktadır [3]. 

Bu çalışmada Amerika nüfusunun %32’sinin [4] (93 

milyon Amerikalı internet kullanıcısı) sağlık araması 
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yaptığı, günlük yapılan sağlık aramaları sayısının 6 

milyon olduğu ve bu sayının günlük tedavi hizmeti alan 

kişi sayısının üzerinde olduğu vurgulanmıştır [5]. 2010 

senesinde Kanadalı internet kullanıcılarının %64’ünün 

[6], 2012 senesinde Amerika’da internet kullanıcılarının 

%72’sinin internette sağlık araması yaptığı belirlenmiş 

[7], başka bir çalışmada ise bu oran %80 olarak tespit 

edilmiştir [8], [9]. Dillon’un [10] çalışmasında, Google 

üzerinden yapılan sağlık aramalarında bir önceki yıla 

göre %47’lik bir artış olduğu raporlanmıştır. 

 

Mobil cihazların kullanımının son yıllarda giderek 

yaygınlaşmasının bir sonucu olarak, internette yapılan 

sağlık aramalarının %20’si mobil cihazlar üzerinden 

yapılmaktadır [10]. 2012 yılında cep telefonu 

sahiplerinin %31’inin ve akıllı cep telefonu 

(smartphone) sahiplerinin %52’sinin telefonlarını sağlık 

ya da medikal bilgi edinmek için kullandığı, akıllı cep 

telefonu sahiplerinin %19’unun sağlık durumlarını takip 

etmek veya yönetmek için telefonlarına bir uygulama 

indirmiş olduğu raporlanmıştır [11]. 

 

İnternette aranılan sağlık bilgilerinin doğruluğu ve 

güvenilirliği ise bir başka tartışma konusudur. 2002 

yılında Amerika’da yapılan Pew Research Center (PEW) 

araştırmasına göre; internette sağlık konusunda arama 

yapanların %72’si bulduğu bilgilerin tamamına veya 

çoğunluğuna güvenmektedir [12]. Dört farklı ülkede 

yapılan başka bir araştırmada ise internette bulunan 

sağlık bilgilerine duyulan güvenin, Almanya’ da %71, 

Japonya’da %80, Fransa ve Amerika’da %93 oranında 

olduğu tespit edilmiştir [13]. Oranlar göz önüne 

alındığında her ülke için benzer tespitlerin yapılarak, 

sağlık konusunda bilgi paylaşımı ile ilgili geliştirilecek 

politikalara katkı sağlamanın gerekli olduğu 

görülmektedir.   

 

Bu çalışmada, potansiyel koroner arter kalp hastalarının, 

hastalıklarıyla ilgili bilgiye erişmek için interneti 

kullanma eğilimleri ve internette faydalandıkları 

bilgilerin aldığı/alacakları kararlara etkisini ortaya 

koymak amaçlanmıştır. Araştırma grubu olarak İstanbul 

Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne koroner arter şüphesi 

ile gelen kalp hastaları seçilmiş ve bir değerlendirme 

anketi uygulanmıştır.  

 

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada potansiyel koroner arter kalp hastalarına 

yirmi sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ankette 

yer alan dört soru hastaların demografik bilgileriyle, üç 

soru hastalıklarıyla, iki soru internet kullanım 

durumlarıyla ve on bir soru ise internette sağlık bilgisine 

erişimle ilgili düşünce ve davranışları hakkında bilgi 

almaya yöneliktir. 

 

Araştırma grubu olarak İstanbul Mehmet Akif Ersoy 

Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’ne koroner arter şüphesi ile gelen kalp 

hastaları seçilmiş ve hazırlanan anket kâğıda basılı 

olarak 4 Kasım – 2 Aralık 2013 tarihleri arasında ilgili 

kliniğe gelen hastalara uygulanmıştır. Hastalar, 

hastanenin kardiyoloji polikliniği tarafından 

gönderilmekte olup, büyük çoğunluğu 45 yaş üstü 

kişilerden oluşmaktadır.  

Hazırlanan anketi 66 kişi cevaplamıştır. Anket yardımı 

ile toplanan veriler Google Drive anket form 

uygulamasına aktarılmış ve MS Excel aracılığı ile analiz 

edilerek değerlendirilmiştir.  

 

3. Bulgular 

Bu kısımda, ankette verilen oranlar, soruya cevap veren 

katılımcı sayısına göre hesaplanmıştır:  

 

Yaşları 27 ile 75 arasında değişen ve 53 yaş 

ortalamasına sahip 66 katılımcının cinsiyetlere göre 

dağılımı birbirine eşittir (33 kadın, 33 erkek). 46 

katılımcı İstanbul’da, 1 katılımcı Rize’de, 1 katılımcı 

Edirne’de ikamet ederken, 18 kişi yaşadığı şehri 

bildirmemiştir. Katılımcıların %52’si ilköğretim, %17’si 

ortaöğretim, %22’si lise, %5’i ön lisans, %3’ü lisans, 

%1’i yüksek lisans mezunudur. 

 

“Kalp rahatsızlığınız hakkında nereden bilgi edindiniz?” 

sorusuna verilen cevaplar sırasıyla Tablo 1’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 1: Katılımcıların “Kalp rahatsızlığınız hakkında 

nereden bilgi edindiniz?” sorusuna verdiği cevaplar 

Kaynak Yüzde 

Televizyon 35 

Doktor 21 

Arkadaş 14 

İnternet/Bilgisayar 13 

Gazete 12 

Radyo 4 

Daha önce bilgi almadım 2 

 

Hastaların %67’si kendisine kalp rahatsızlığı teşhisi 

konduğunu, %33’ü ise henüz teşhis konmadığını 

belirtmiştir.  

Katılımcıların %44’ünün tedavisine 1 yıldan fazla 

süredir devam edilirken, %11’i 6-12 ay arasında, %10’u 

1-6 ay arasında, %21’i 1 aydan daha az bir süredir tedavi 

görmektedir. %15’inin tedavisine ise henüz 

başlanmamıştır.  

Hastaların %70’inin kalp rahatsızlıkları ile şikâyetleri 1 

yıldan fazla, %7’sinin 6-12 ay arasında, %13’ünün 1-6 

ay arasında, %10’unun ise 1 aydan kısa bir süredir 

devam etmektedir. 

 

Katılımcıların %52’sinin internet erişimine sahip olduğu, 

%48’inin sahip olmadığı belirlenmiştir. Bu katılımcıların 

internete nereden ve hangi cihazla eriştiklerine dair bilgi 

Tablo 2’ de verilmektedir. 
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Tablo 2: Katılımcıların internete erişim yeri ve cihazı. 

İnternete Bağlantı Yüzde 

Evden 59 

İş yerinden 29 

İnternet kafeden 9 

Okuldan 3 

Cep telefonu 50 

Masaüstü bilgisayar 29 

Dizüstü bilgisayar 13 

Tablet bilgisayar 8 

 

 

Ankete katılan hastalardan %54’ü kalp rahatsızlığı ile 

ilgili internetten araştırma yaptığını, %46’sı ise herhangi 

bir araştırma yapmadığını belirtmiştir (Şekil 1).  

 

 
Şekil 1: Katılımcıların “Hastalığınızla ilgili internetten 

araştırma yaptınız mı?” sorusuna verdiği cevaplar 

 

“İnternet, Kalp rahatsızlığınız ile ilgili bilgi edinmede 

size yardımcı oldu mu?” sorusuna 14 katılımcı 

“Kısmen”, 10 katılımcı “Çok değil”, 5 katılımcı ise 

“Evet” yanıtını vermiştir (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2: Katılımcıların “İnternet, Kalp rahatsızlığınız ile 

ilgili bilgi edinmede size yardımcı oldu mu?” sorusuna 

verdiği cevaplar 

 

Katılımcıların %54’ü internette bulunan bilgiyi yeterli 

görmekte, %46’sı ise bu bilgiyi yeterli görmemektedir. 

Yine, bu bilginin hastane seçimine etki ettiğini 

söyleyenlerin oranı %37 iken, %63’ünün hastane 

seçimine etkisi olmamıştır.  

“İnternette bulunan ne tür bilgiler sizce daha önemlidir?” 

sorusuna verilen cevaplar Şekil 3’te gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 3: Katılımcıların “İnternette bulunan ne tür bilgiler 

sizce daha önemlidir?” sorusuna verdiği cevaplar 

 

Kalp rahatsızlığı ile ilgili internet üzerinden bir doktora 

danışanların oranı %25, e-posta ile bir doktora 

danışanların oranı %12 ve yine aynı konuda internet 

üzerindeki forumları inceleyenlerin oranı %13’tür.  

 

Hastaların %57’si doktorundan, %43’ü ise internetten 

hastalığı ile ilgili daha fazla bilgi edindiğini belirtmiştir.  

 

Hastaların %43’ü, internetteki araştırmalarının doktor 

randevusuna hazırlıklı gitmelerine katkı sağladığını ifade 

etmiştir.  

 

İnternette hastalıkları hakkında araştırma yapan 

katılımcıların, hastalıktan şikâyet sürelerine göre 

dağılımı Tablo 3’de, tedaviye devam sürelerine göre 

dağılımı ise Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 3: İnternette hastalıkları hakkında araştırma yapan 

katılımcıların, hastalıktan şikâyet sürelerine göre 

dağılımı. 

Hastalığın 

süresi 

Araştırma yapan 

katılımcı sayısı 

1 yıldan fazla 16 

1-6 ay 6 

1 aydan az 5 

6-12 ay 4 

Genel Toplam 31 

   

Tablo 4: İnternette hastalıkları hakkında araştırma yapan 

katılımcıların, tedaviye devam etme sürelerine göre 

dağılımı. 

Tedavi süresi 
Araştırma yapan 

katılımcı sayısı 

1 yıldan fazla 11 

1 aydan az 8 

6-12 ay 5 

Tedaviye 

başlanmadı 

5 

1-6 ay 2 

Genel Toplam 31 
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Tablo 3 ve Tablo 4’te, hastalığıyla ilgili şikâyeti veya 

tedavi süresi bir seneden daha fazla olan hastaların 

internette daha fazla araştırma yaptıkları görülmektedir. 

 

Şekil 4’te, internette hastalığıyla ilgili araştırma yapan 

katılımcıların öğrenim durumlarına göre dağılımı 

gösterilmektedir. 

 

  
Şekil 4: İnternette hastalığıyla ilgili araştırma yapan 

katılımcıların öğrenim durumuna göre dağılımı 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bu bölümde çalışma kapsamında elde edilen bulgular 

yorumlanarak mevcut durum değerlendirilmiş, gelecek 

çalışmalara alt yapı sağlayabileceği düşünülen hususlar 

dile getirilmiştir: 

 İnternet, katılımcıların hastalıkları hakkında bilgi 

almak için en çok kullandıkları kaynaklar arasında 

dördüncü sırada yer almaktadır (Tablo 1). İnternetin 

dördüncü sırada yer almasında etkili olduğu 

düşünülen faktörler olarak, bu hastalığın ileri 

yaşlarda daha fazla görülmesi (yaş ortalamasının 

yüksek oluşu) ve buna bağlı olarak teknoloji 

kullanma becerisinin ve bilgisayar okur-yazarlık 

oranının düşük olması sayılabilir. Televizyonun, 

katılımcıların hastalıkları hakkında bilgi edindikleri 

ilk kaynak olması, katılımcıların bildikleri ve daha 

rahat ulaşabildikleri bir kaynağı tercih etmiş 

olmaları ile ilişkilidir. Benzer şekilde doktor ve 

arkadaşın da aynı yaklaşımdan dolayı seçimde daha 

üst sıralarda bulunduğu düşünülmektedir. 

 Katılımcıların öncelikle evden internete bağlanmayı 

tercih ettikleri tespit edilmiştir (Tablo 2). Bu durum, 

hastalıkları ile ilgili daha rahat bir ortamda araştırma 

yapma isteklerinden veya çalışmama, izinli olma 

gibi durumlardan kaynaklanabilir. 

 Farklı derecelerde de olsa katılımcılar internetin 

hastalıkları ile ilgili bilgi edinmelerinde yardımcı 

olduğunu belirtmişlerdir (Şekil 2). Benzer şekilde, 

katılımcıların %54’ü internette bulunan bilgiyi 

yeterli görmekte, %46’si ise bu bilgiyi yeterli 

görmemektedir. Bu cevaplar kişisel görüşü 

belirttikleri için gerçekte subjektif bir tablo 

sergilemektedir. Ancak görüldüğü gibi 

katılımcıların yarısından fazlası eriştikleri bilgiyi 

yeterli görmektedir. İnternetteki sağlık bilgilerine 

%54 oranında duyulan güven, Taylor ve Leitman’ın 

[13] 4 farklı ülkede ölçtüğü internette bulunan 

sağlık bilgilerine duyulan güven oranının altında 

çıkmıştır. Bu sonuç ülkelere göre değişiklik 

gösterebileceği gibi, hastalık, ankete katılan kişi 

sayısı ve yaş gibi etmenlere bağlı olarak da 

değişebilir. 

 Hastane seçimi yaparken katılımcıların çoğunlukla 

(%63) internetteki verilerden etkilenmedikleri 

belirlenmiştir. Bu durumun kalp hastalığı ile ilgili 

İstanbul’da gidilebilecek devlet hastanesi sayısının 

az olması ve hastaların ekonomik durumu ile ilişkili 

olabileceği düşünülmektedir. 

 Hastaların, internette hastalıkları ile ilgili eriştikleri 

bilgilerin, önem derecesine göre sıralaması; doktor 

ile iletişim, diğer hastalar ile iletişim, hastalığın 

tanımı ve hastalık ile ilgili fotoğraflar şeklindedir 

(Şekil 3). Bu durumda konu uzmanı olması nedeni 

ile ilk etapta doktorla iletişime geçilmesi beklenen 

bir sonuçtur. Diğer hastalar ile iletişimin ise 

psikolojik destek alma ihtiyacından kaynaklandığı 

varsayılmaktadır. 

 

Elde edilen bu veriler arasındaki korelasyona 

bakıldığında; 

 İnternete erişimi olan katılımcılardan internette 

hastalıkları ile ilgili araştırma yapanların oranı %66 

ile dünya ortalamasına yakın çıkmıştır. Hastaların 

çoğunluğunun hastalıkları hakkında bilgi almak için 

internetten yararlandıkları görülmektedir. 

 Çalışmada kalp rahatsızlığı ile ilgili internette 

araştırma yapanların %48’inin erkek, %52’sinin 

kadın olması, cinsiyet ile internetten hastalıkları 

hakkında araştırma yapma arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığını göstermektedir.  

 İnternette hastalıkları hakkında araştırma yapan 

katılımcılar (31 kişi) içerisinde ilk sırada, tedavisine 

1 yıldan fazla süredir devam edenler (%36) 

gelmektedir. Burada zaman ve iyileşememe 

faktörlerinin daha fazla arama yapmalarında etken 

olduğu düşünülmektedir. 

 İnternette hastalıkları hakkında araştırma yapan 

katılımcıların %45’i edindikleri bilginin faydalı, 

%29’u bu bilginin kısmen faydalı olduğunu 

düşünürken, %16’sı çok faydalı olmadığını 

belirtmiştir. Araştırma sonucu edindiği bilgileri 

kısmen ya da tamamen faydalı bulanların toplam 

oranının (%74), dünya ortalamasına (%70 ve üzeri) 

[5] yakın çıktığı gözlemlenmiştir. 

 Erkeklerin hastalığıyla ilgili internetten daha fazla 

bilgi edindiği, kadınların ise doktorlardan daha fazla 

bilgi edindikleri sonucu çıkmıştır.  

 İnternette hastalığıyla ilgili araştırma yapanların 

öğrenim durumuna göre dağılımına bakıldığında 

(Şekil 4), lise ve öncesi mezunu katılımcıların %81 

orana sahip olduğu görülmektedir.  

 

Bu çalışma ile internet ortamında özellikle sağlıkla ilgili 

sunulan bilgilerin hastalar üzerindeki etkisi belirlenmeye 

çalışılmıştır. Hastaların  %54’ü internetten araştırma 

yaptığını belirtmiş ve yine %54 oranında hasta ise bu 

bilginin kendileri için yeterli olduğunu vurgulamıştır. 

Sonuç olarak, ankete katılanların yarısından biraz fazlası 

hastalıkları ile ilgili araştırma yapmak amacıyla interneti 

kullanmaktadır. Bu sonuçtan hareketle sağlıkla ilgili 

bilgilerin internet ortamında sunumu konusunda bir 
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politika geliştirilmesi ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. 

Sağlıkla ilgili belirli bilgileri paylaşma yetkisi sadece 

alan uzmanlarına verilebileceği gibi, bazı bilgilerin 

kesinlikle internet ortamından hastalara sunulmaması 

gerekebilir. Ayrıca bu tür çalışmalarda, hastane-

üniversite işbirliklerinin kurulması önem taşımaktadır. 

 

66 kişi ile ortalama 1 aylık sürede yapılan bu çalışmanın, 

daha kapsamlı sorular ve katılımcı sayısı arttırılarak 

yapılması, konu ile ilgili daha kesin sonuçların 

alınmasında faydalı olacaktır. Ayrıca anketin tek bir 

hastalık grubu ile sınırlı kalmayıp, diğer hastalık 

gruplarındaki hastaların üzerinde de uygulanmasının, 

farklı yaş grupları gibi diğer verilerin de analizi 

açısından gerekli olduğu düşünülmektedir.  
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Özet  

Bu araştırmanın amacı, özel bir üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının akıllı tahta kullanımı hakkındaki 

görüşlerini incelemektir. Çalışmaya eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde görev yapan 20 öğretim elemanı katılmıştır. 

Anket yolu ile alınan görüşlere göre öğretim elemanlarının büyük bir çoğunluğu akıllı tahtanın kullanımını gerekli 

görmekte ve bu konuda olumlu düşünmektedir. Ancak etkili kullanmama nedenleri, yaşadıkları sorunlar ve önerileri de 

çalışmada yer almaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Akıllı tahta, teknoloji entegrasyonu, öğretim elemanı. 

 
Abstract 

The purpose of this research is to examine the opinions of faculty members working at a private university about the use of 

smart boards. The participants of this study were 20 faculty members working in different departments of education 

faculty. According to the results, a majority of the faculty members thought that the use the smart board is necessary and 

thought positively about smart boards. However, reasons for not using effectively, their problems and suggestions are 

included in the study. 

 

Keywords: Smart board, technology integration, faculty members 

 

 

1. Giriş 

Eğitim programların etkili olarak uygulamaya 

dönüştürülmesi ve etkili bir öğretim tasarımının 

gerçekleştirilmesi günümüzde bilgisayar ve internet 

teknolojileri kullanılmadan hemen hemen olanaksızdır. 

Bu durum bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-

öğretme sürecine nasıl entegre edileceğini gündeme 

getirmektedir.  

 

Etkili teknoloji entegrasyonu, öğrencilerin kendi 

anlamlarını ve bilgilerini oluşturma sürecinde teknoloji 

kullanmalarını içerir. Başka bir ifade ile eğitimde 

teknoloji entegrasyonu "teknoloji sınıfta öyle bir şekilde 

kullanılmalıdır ki, teknoloji olmadan o şekilde öğretim 

yapmak mümkün olmasın" anlayışına dayanır. Bu durum 

öğretmenlerin öğrenme-öğretim sürecini tasarlarken 

bilgi ve iletişim teknolojilerini bu sürece nasıl entegre 

edeceklerini bilmelerini gerektirir [8]. 

 

Teknoloji; birçok eğitimci, öğretmen ve araştırmacı 

tarafından eğitimde yükselen bir değer olarak 

tanımlamaktadır. Eğitim öğretim kurumlarında buna 

bağlı olarak teknolojik donanımların arttığı 

görülmektedir. Bu donanımların etkin bir şekilde 

kullanan öğrenciler yetişebilmesi için öğretim 

elemanlarının bu donanım ve yazılım ürünlerini etkin bir 

şekilde kullanabilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, 

araştırılan yerel veya uluslararası çalışmalar 

incelendiğinde teknoloji entegrasyonu konusunda 

standartlaşmış bir tanımın olmadığı dikkati çekmektedir 

[7]. 

 

Bireylerin nitelikli eğitim alabilmeleri için, toplumun 

farklı ihtiyaç ve isteklerini karşılamanın, insan 

kaynaklarını etkili bir biçimde kullanmanın ve eğitimde 

fırsat eşitliliğini sağlama ile birlikte eğitim 

teknolojilerinin sınıf ortamında kullanılmasının 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır [5]. Bununla birlikte 

sınıfta teknoloji kullanımı için eğitim-öğretim sürecinin 

geliştirmesi açısından araştırmacılar, karar vericiler ve 

uygulayıcılar arasında bir işbirliği olması gerekmektedir 

[6]. 

 

2. Önceki Çalışmalar 

Akıllı tahta konusunda yapılan çalışmaya katılan 

öğretmenler, teknik aksaklıklar, gerekli içeriğin 

sağlanamaması ve öğretmenlerin eğitimsel 

yetersizliklerinden dolayı etkileşimli akıllı tahtaları 

kullanamadıkları anlaşılmıştır [3].  Başka bir araştırma 

sonucunda ise öğretmenlerin akıllı tahta konusunda daha 

etkin bir eğitim almaları gerekmektedir [1].  Akıllı tahta 

konusunda yapılan benzer bir çalışmada da aynı şekilde 

eğitimciler akıllı tahtanın eğitimde faydalı olacağını 

düşünürken, eğitimsel açıdan yetersiz ve bilgisiz 

olduklarını belirtmişlerdir [4]. Başka bir çalışmada ise 

öğretmen adayları öğrenim hayatları boyunca bilgisayar 

dersleri konusunda yeterli bilgi alamadıklarını ve 

kendilerini bilgisayar okuryazarı olmadıklarını 

belirtmiştir [2]. 

 

Bu araştırmalardan çıkarılan sonuçlara göre 

öğretmenlerin akıllı tahta alanında olumlu ve istekli 

göründükleri ancak kendilerini kullanımı ve eğitimi 

açısından eksik hissettikleri özetlenebilir. 

  

3. Yöntem 

Bu araştırmanın amacı, özel bir üniversitede görev 
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yapan öğretim elemanlarının akıllı tahta kullanımı 

hakkındaki görüşlerini incelemektir. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmaya 

çalışılmıştır: 

 Öğretim elemanları derslerde akıllı tahta 

kullanımı konusunda ne düşünmektedir? 

 Öğretim elemanlarının akıllı tahtayı kullanma ya 

da kullanmama nedenleri nelerdir? 

 Öğretim elemanlarının akıllı tahta kullanımı 

konusunda beğendikleri durumlar nelerdir? 

 Öğretim elemanlarının akıllı tahta kullanımı 

konusunda beğenmedikleri durumlar nelerdir? 

 Öğretim elemanlarının akıllı tahta kullanımı 

konusunda önerileri nelerdir? 

 

Katılımcılar 

Araştırmaya 20 öğretim elemanı katılmıştır. Bunların 1 

profesör doktor, 2 doçent doktor, 10 yardımcı doçent 

doktor, 4 öğretim görevlisi ve 4 de araştırma 

görevlisidir. Katılımcıların 5’i erkek, 15’i kadındır. 

 

Bilgisayar kullanma seviyeleri incelendiğinde 7 kişinin 

orta seviyede, 13 kişinin de gelişmiş seviyede olduğu 

görülmüştür. Katılımcıların 9’u akıllı tahta 

kullanabilirken, 11’i kullanmadığını belirtmiştir. 

Katılımcıların 12’si bu dönem akıllı tahta bulunan sınıfta 

ders işlerken, 8’i ders işlemediğini bildirmiştir. 

Katılımcıların 17’si akıllı tahtayı aktif olarak 

kullanmazken, 3’ü aktif olarak kullandığını belirtmiştir. 

 

Veri toplama araçları 

Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketin 

maddeleri öğretim üyelerinin akıllı tahta konusundaki 

görüşleri, kullanma becerileri ve yaşanan sorunları 

belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından 

hazırlanmıştır.  

 

Anket üç bölümden oluşmaktadır. Yedi sorudan oluşan 

ilk bölüm katılımcıların demografik bilgilerini almak 

amacıyla oluşturulmuştur. İkinci bölümde ise 18 soru 

bulunmaktadır.  Son olarak da 4 açık uçlu soru ile 

öğretim elemanlarının akıllı tahta kullanımına yönelik 

görüşleri alınmıştır. 

 

Veri Analizi 

Ankette yer alan nicel sorular için betimsel istatistik 

yapılırken, nitel sorular için içerik analiz 

gerçekleştirilmiştir. Açık uçlu sorular önce birkaç kez 

okunmuş ve daha sonra kodlama yapılmıştır. Kodlar için 

bir frekans tablosu oluşturulmuş, kodlara göre temalar 

bulunmuş ve kodlar ile temaların ilişkisi gözden 

geçirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

4. Araştırma Bulguları 

a) Nicel Bulgular 

Akıllı tahta kullanımı konusunda öğretim elemanlarının 

nicel görüşleri, her anket maddesine verdikleri yanıtlar, 

yüzde olarak katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum 

başlıkları açısından aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  

 

1)  Akıllı tahta kullanımı sayesinde 

derslerimin daha verimli olacağını 

düşünüyorum. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%40 %27 %33 
 

 

2) Sınıftaki akıllı tahtanın teknik özelliklerini 

yeterli bulmuyorum. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%27 %33 %40 
 

 

3) Akıllı tahta kullanırken donanım açısından 

sorunlar yaşıyorum. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%53 %27 %20 
 

 

4) Akıllı tahta kullanırken yazılım açısından 

sorunlar yaşıyorum. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%27 %40 %33 
 

 

5) Akıllı tahta kullanırken yaşadığım 

sorunlar bana zaman kaybı yaşatıyor. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%67 %20 %13 
 

 

6) Yaşadığım sorunları kimseden yardım 

almadan çözebiliyorum. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%41 %12 %47 
 

7) Akıllı tahta kullanırken teknik desteğe 

ihtiyaç duyuyorum. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%40 %27 %33 
 

 

 

8) Akıllı tahta kullanımının öğrenme-

öğretme süreci için gerekli olduğunu 

düşünüyorum. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%60 %27 %13 
 

 

 

 

 

9) Akıllı tahta kullanımının her ders için 

uygun olmadığını düşünüyorum. 
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Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%60 %27 %13 
 

 

10) Akıllı tahta kullanımı öğrencilerimin 

ilgisini çekmektedir. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%73 %27 %0 
 

 

11) Akıllı tahta kullanmanın öğrenmeyi 

kolaylaştırdığını düşünüyorum. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%60 %20 %20 
 

 

12) Akıllı tahta kullandığımda sınıfta disiplin 

problemi yaşıyorum 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%0 %47 %53 
 

 

13) Akıllı tahtayı kullanmak için kendimi 

geliştiriyorum. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%58 %25 %17 
 

 

14) Akıllı tahtayı kullanmak beni 

endişelendiriyor. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%7 %13 %80 
 

 

15) Akıllı tahta için içerik geliştirmekte 

zorlanıyorum. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%40 %20 %40 
 

16) Akıllı tahta kullanımını dersim için 

uygun bulmuyorum. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%60 %20 %20 
 

 

17) Akıllı tahta derslerimi etkin bir şekilde 

işlememe engel oluyor. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%47 %33 %20 
 

 

18) Akıllı tahtayı gelecekte daha etkin 

kullanmayı düşünüyorum. 

 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

%46 %27 %27 
 

 

b) Nitel Bulgular 

Akıllı tahta kullanımı konusunda öğretim elemanlarının 

açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar sırasıyla aşağıda 

sunulmuştur. 

 

Derslerde akıllı tahta kullanımı konusundaki görüşler 

 

Olumlu görüş f 

Akıllı tahta kullanımını gerekli 

görüyorum. 

10 

Matematik ve geometri derslerinde 

faydalı olacaktır. 

7 

Dersin daha verimli geçmesini 

sağlayacaktır. 

4 

Derste zaman kaybını önlüyor. 2 

Öğrencilerin dikkatini çekmek için 

kullanılabilir. 

1 

Etkileşim sağlamak için 

kullanılabilir. 

1 

Görsel olarak ders anlatmak için 

kullanılabilir. 

1 

Pekiştirme yapma amaçlı 

kullanılabilir. 

1 

Olumsuz görüş  

Her ders/konu için uygun değil. 5 

Akıllı tahta kullanmıyorum. 2 

Sürekli akıllı tahta kullanımını doğru 

bulmuyorum. 

1 

Zaman kaybına neden olabilir. 1 

 

Akıllı tahta kullanımı konusunda beğenilen durumlara 

ilişkin görüşler 

 

Görüşler f 

Tahtaya yazılanları kayıt etme 5 

İlgi çekicilik 3 

İnternet üzerinden uygulamaların 

gösterilmesi 

3 

Ekranda uygulama yapabilme 2 

Görsellik 2 

Materyal üzerinde işaretleme özelliği 2 

Programların araç çubuklarını 

tanıtmak açısından güzel 

1 

Teknolojiyi sınıfa taşımak 1 

Etkileşim 1 

Matematik konularını somutlaştırma 1 

Çizim yapabilme 1 

İşlemi geri alabilmek 1 

Tahta silme sorunun olmaması 1 
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Akıllı tahtayı kullanma ya da kullanmama nedenlere 

ilişkin görüşler 

Kullanmama nedenleri f 

Derslerime uygun değil. 8 

Teknik bilgiye sahip değilim. 5 

Ekrana yazılanlar geç çıkıyor. 2 

Donanımsal sorun yaşıyorum. 2 

Akıllı tahta sayısının azlığı (ders 

işlenen sınıfta olmayışı) 

2 

Etkin kullanamıyorum. 1 

Kalemin pili çabuk bitiyor. 1 

Tıklanılan bölge algılanmıyor. 1 

Zaman kaybı oluyor. 1 

Materyal üretmek zor. 1 

Gerek görmüyorum. 1 

Akıllı tahta verimsiz. 1 

Çizim yapmak zor. 1 

Yazılım sıkıntıları çıkıyor. 1 

Kullanma nedenleri f 

İlgi ve motivasyonu arttırmak 1 

Öğrencinin derse etkin katılımını 

sağlamak 

1 

Görsel / işitsel destek sağlamak 1 

Daha etkin bir öğretim yapmak 1 

Daha etkileşimli ders işlemek 1 

 

Akıllı tahta kullanımı konusunda beğenilmeyen durumlar 

ilişkin görüşler 

 

Görüşler f 

Teknik sorunlar ile karşılaşılması 3 

Kalem pilinin çabuk bitmesi 2 

Yavaşlık 2 

Zaman kaybı 2 

Akıllı tahtanın özellikleri yetersiz 2 

Tüm derslere uygun olmayışı 2 

Kalibrasyon sorunu 1 

Kolay yazı yazılmaması 1 

Öğrencinin not tutmaması (kayıt 

özelliği olduğu için) 

1 

Teknik destek almamak 1 

Sürekli kullanımı yok 1 

Kullanışsız kaleminin olması 1 

Bazı geometrik eğrilerin kolay 

çizilmeyişi 

1 

İçindeki kütüphanenin ilköğretim 

çocuklarına uygun olması 

1 

Kullanımının zor olması 1 

 

Akıllı tahta kullanımı konusunda öneriler 

Görüşler f 

Hizmet içi eğitim verilmeli 5 

Yazılımının sürekli güncellenmesi 3 

Daha çok sınıfa akıllı tahtaların temin 

edilmesi 

3 

Donanımsal olarak daha yeterli 

tahtaların temin edilmesi 

2 

Yazılım ve içerik desteği sunulmalı 1 

Teknik destek verilmeli 1 

5. Sonuç 

Öğretim elemanlarının büyük bir çoğunluğu akıllı tahta 

kullanımı sayesinde derslerinin daha verimli olacağını, 

akıllı tahtanın öğrenme-öğretme süreci için gerekli 

olduğunu, her ders için uygun olmadığını, öğrencilerinin 

ilgisini çektiğini, öğrenmeyi kolaylaştırdığını, akıllı 

tahtayı kullanmak için kendini geliştirdiğini ve gelecekte 

daha etkin kullanmayı düşündüğünü ifade etmiştir. 

 

Derslerde akıllı tahta kullanımı konusundaki görüşler 

incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun 

olumlu düşündüğü görülmektedir. Özellikle sayısal 

derslerde faydalı olacağı, dersleri görselleştirmede 

kullanılabileceği ve dersin daha verimli geçmesini 

sağlayacağını düşünmektedirler. 

 

Öğretim elemanlarının akıllı tahtayı kullanmama 

nedenlerinin daha fazla olduğu görülmüştür. 

Kullanmama nedenleri arasında akıllı tahtanın derslere 

uygun olmadığı, öğretim elemanlarının akıllı tahta 

kullanmayı bilmediği, donanımsal sorunlar yaşanması ve 

akıllı tahtaların az olması yer almaktadır. Akıllı tahta 

kullanma nedenleri arasında ise öğrencilerle daha etkin 

ders yapmak olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Akıllı tahta kullanırken öğretim elemanları en çok 

tahtaya yazılanların kayıt edilmesini, ilgiyi çekmede 

kolaylık sağlamasını, internet üzerindeki uygulamaların 

gösterilmesini, ekranda uygulama olanağı sağlamasını, 

görselliği desteklemesini, materyal üzerinde işaretleme 

olanağının olmasını beğenmektedirler.  

 

Akıllı tahta kullanırken öğretim elemanları teknik 

sorunlar yaşamayı, kalem pilinin çabuk bitmesini, 

tahtanın yavaş tepki vermesini, zaman kaybı 

yaşatmasını, tahtanın özelliklerinin yetersiz olmasını ve 

tüm derslere uygun olmaması durumlarını 

beğenmemektedirler. 

 

Akıllı tahta kullanımına yönelik kendilerine hizmet içi 

eğitim sunulması, tahtaların sayısının artırılması ve 

yazılımının güncellenmesi ile birçok öğretim elemanının 

kullanımı desteklenebilir. Ayrıca, kullanım sırasında 

kendilerine teknik destek olanağı da sunulmalıdır. 
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Özet  

Ülkemizde 6-15 yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri alışkanlıklarına incelendiğinde; çocuklar ortalama 8 yaşında 

bilgisayar, 9 yaşında internet, 10 yaşında ise cep telefonu ile tanışmaktadır. Bu yaş grubunda her dört çocuktan birinin 

bilgisayarı, her sekiz çocuktan birinin cep telefonu bulunmaktadır. Cep telefonu ve mobil bilgisayardan internet hizmeti 

alan abone sayısı da 2011 yılında 6.454.801 iken 2012 yılı sonunda 12.161.900'e yükselmiştir.  

 

İnternet her bireyin olduğu kadar ergenlerin de dünyayı keşfetme, yeni öğrenmeler ve eğlence için mükemmel bir 

ortamdır. Ülkemizde  internet ve bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin tutum ve davranışlar ile ilgili araştırmalar 

alınacak önlemler için yararlı olacaktır. Bu nedenle ortaokul öğrencilerinin mobil internet kullanımına ilişkin tutumları bu 

çalışmada saptanmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar sözcükler: mobil internet, cep telefonu, ortaokul öğrencileri, tutum.   

 

Abstract 

To the results of the researchs about  6-15 years old children habbits about information technologies are examined, 

children meet the computer at 8 years old,internet at 9 years old, mobile telephones at 10 years old. In this age group, one 

in four children has got computer, one in eight has got mobile telephone. The number of subscribes  who use internet 

services by mobile computers is 6.454.801, and ıt rose 12.161.900 at the end of 2012. 

 

Internet is a perfect platform to explore the world, teach and have fun for adults as well as the adolescents. The researchs 

and measures which will be taken about internet and information technologies will be useful for our country. For this 

reason ın this study, ıt ıs aimed to determine to attitudes of secondary school students mobile internet. 

 

Key words: mobile internet, mobile telephone, secondary school students, attitude.  

  

1. Giriş 

Çağımızın en büyük icatlarından biri olan cep 

telefonları, günlük yaşamın vazgeçilmezleri haline 

gelmiştir. Bireyler cep telefonları yanında olmadığı 

zaman kendilerinde bir eksiklik varmış gibi 

hissedebilmektedirler. Cep telefonunu evde unuttuğunda 

ya da kaybettiğinde doğal olarak sıkıntı basan ve 

gerginlik yaşayanların sayısı az değildir. Bu kaygının 

nedeni cep telefonun kaybolmasından daha çok 

iletişimin kesilmesinden korkmadır. 

 

Telefonla konuşup konuşmama kişisel bir tercih 

olmasına rağmen bunu kendini vazgeçilmezler olarak 

görenler daha çok abartmaktadır. Özellikle bu kişilerin 

telefonla konuşmak için yer ve zaman sıkıntıları yoktur. 

Cep telefonu yetişkinlerin hayatına girdiği gibi 

çocukların hayatına da girmiştir. Çocuklar da yetişkinler 

gibi telefon kullanımını fazlaca abarttıkları 

görülmektedir. Hatta biz yetişkinleri geçtiler de 

diyebiliriz. Yetişkinler, telefon kullanımı konusunda 

çocuklara olumsuz örnek teşkil etmenin yanında; telefon 

kullanımı konusunda onları özendirmektedirler.  

Çocuklar her konuda olduğu gibi cep telefonu 

kullanmasını da yetişkinlerden öğrenmektedirler. Hatta 

çocukların telefon kullanmayı daha fazla abarttıklarını 

görülmektedir. Toplu taşım araçlarında çocukların 

telefonla kimisi oyun oynamakta, kimisi kulaklıkla 

müzik dinlemekte, kimisi internette girmekte, kimisi 

mesajlaşmaktadır. Çocukların sınıflardaki durumları da 

pek iç açıcı değildir. Çoğu çocuk teneffüste dışarı çıkıp 

temiz hava almak ve arkadaşlarıyla oyun oynamak 

yerine sınıfta kalıp telefonla oynamayı tercih etmektedir. 

Bu çocuklar iletişimi ve oyunu sosyal ortamlarda 

arkadaşlarıyla yapma yerine telefonla yapmaktadır. 

Bunun sonucunda da yalnızlaşan çocuklar, mutluluğu 

telefonlarda aramaktadırlar. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 

Türkiye'de bilgisayar kullanma yaşı ortalama 8 oldu. 

Cep telefonu kullanma yaşı da 10'a düşerken, her 10 

çocuktan 9'unun televizyon izlediği belirlendi. TÜİK 

araştırmasına göre, Türkiye'de 6-15 yaş arası çocukların 

yüzde 60,5'i bilgisayar, yüzde 50,8'i internet,  yüzde 

24,3'ü cep telefonu kullanmaktadır. [1]  

 

Çocukların aileleriyle iletişimini sağlaması nedeniyle 

vazgeçilmezliğini koruyan cep telefonları beraberinde 

birçok tehlikeyi beraberinde getirmektedir. Bu da 

çocukların özellikle aileleri tarafından ciddi bir ‘cep 

telefonu eğitiminden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Dijital medya ile büyüyen çocukların ilgi duyduğu 

medya araçlarının başında cep telefonu gelmektedir. 

Çocuklar, en geç okula başladıkları dönemlerde 
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ailelerinden cep telefonu istemeye başlamaktadır. 

Okuldan çıktıktan sonra çocuklarına ulaşmak isteyen 

birçok aile de çok erken yaşlarda olsalar da bu isteklerini 

geri çevirmemektedir. 12 yaşından sonra olgunlaşmaya 

başlayan çocuklar cep telefonunun işlevini de ancak bu 

yaştan sonra bilinçli şekilde kullanabilmektedirler. Akıllı 

telefonları ‘Çocuk Telefonu’ olarak kullanmak isteyen 

ailelerin ise internet ve bluetooth ayarlarını devre dışı 

bırakması gerekmektedir.[2]. Yapılan araştırmalar 

bilgisayar ve cep telefonu kullanımının yetişkinler 

üzerindeki olumsuzluk etkilerini sıralarken çocukları 

daha da büyük tehlike beklemektedir. Çünkü teknolojik 

cihazlar henüz olgunlaşmamış dokulara sahip olan 

çocukları yetişkinlere göre 10 kat daha fazla olumsuz 

etkilemektedir.  12 yaşından küçük çocukların cep 

telefonu kesinlikle kullanmaması gerektiği, 13-20 

yaşındaki çocukların ise sadece acil durumlarda 

kullanabileceği konusunda aileleri uyarılması 

gerekmektedir.  Cep telefonlarındaki en büyük tehlike 

her an yanında taşınıyor olması ve kulakta tutulduğu 

için, beyine yakın olduğu için daha fazla riskli olmasıdır.  

Cep telefonu ile altı dakikadan fazla konuşulduğunda 

kulak ve beyin dokusunda ısınmanın yol açtığı bizim 

bile hissedebileceğimiz baş ağrısına neden olduğu 

düşünüldüğünde tehlikeleri tahmin etmek zor 

olmamaktadır.[3]. 2013 yılı Nisan ayında 

gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 

Kullanım Araştırmasının kapsamı ilk defa 06-15 yaş 

grubu çocukları da içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu 

araştırmada 06-10 ve 11-15 yaş grubu ayrımında 

bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanımı, kullanım 

sıklığı ve kullanım amaçları yanında medya ile ilişkileri 

ele alınmıştır. Çocukların bilgisayar kullanmaya başlama 

yaşı ortalama 8 iken, 06-10 yaş grubunda ortalama 

başlama yaşı 6, 11-15 yaş grubunda ise 10’dur. 

 

Çocukların İnternet kullanmaya başlama yaşı ortalama 

9’dur. 06-15 yaş grubundaki çocukların %24,4’ü kendi 

kullanımına ait bilgisayara sahip iken, %13,1’i cep 

telefonuna ve %2,9’u oyun konsoluna sahiptir. 06-15 yaş 

grubundaki çocukların bilgisayar, İnternet ve cep 

telefonu kullanım oranları sırasıyla %60,5, %50,8 ve 

%24,3’tür. Bu oranlar 06-10 yaş grubundaki çocuklarda 

sırasıyla %48,2, %36,9 ve %11, 11-15 yaş grubundaki 

çocuklarda ise sırasıyla %73,1, %65,1 ve %37,9’dur.  

 

 
Şekil 1. Katılımcıların Bilişim Teknolojilerini Kullanma 

Durumu  (Kaynak: TÜİK) 

 

06-15 yaş grubundaki cep telefonu kullanan çocukların 

ortalama cep telefonu kullanmaya başlama yaşı 10 iken 

06-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 7, 11-15 yaş 

grubunda ise 11’dir. Cep telefonu kullanım amaçları 

arasında ilk sırayı %92,8 ile konuşma alırken, bunu 

%66,8 ile oyun oynama, %65,4 ile mesajlaşma ve %30,7 

ile İnternete girmek takip etti. Cep telefonu kullanan 06-

10 yaş grubu çocukların %80’i, 11-15 yaş grubu 

çocukların ise %62,9’u cep telefonu üzerinden oyun 

oynarken, 06-10 yaş grubu çocukların %29,4’ü, 11-15 

yaş grubu çocukların ise %76,2’si mesajlaşmıştır. [4] 

 

Ayrıca cep telefonu kullanım yaşının düşmesi ilerde 

ciddi sağlık problemlerini doğuracağı şüphesini de akla 

getirmektedir. Bu nedenle ülkemizde ilköğretim çağında 

ve ergenlik dönemindeki çocukların cep telefonunun 

zararları konusunda uyarılması ve ailelerin de bu konuda 

bilinçlendirilmesi gereklidir. Hatta ilköğretim çağındaki 

ve ergenlik önemindeki çocuklara cep telefonu 

kullanımın tamamen yasaklanması gerektiğini 

savunanlar da bulunmaktadır.[5] 

 

Pedagoglar, anne babaların aşırı telefon kullanmasının 

özellikle zeki çocuklar için çok zararlı olduğu 

görüşündedirler. “Sık sık anne babaların telefonla 

meşgul olduğu için çocukların sorularına cevap 

vermediklerini” öne süren pedagoglar bu durumun aktif, 

sürekli yeni bir şeyler keşfetmek isteyen çocukları zor 

durumda bıraktığını belirtmektedirler. Uzmanlar söz 

konusu rahatsızlığın önümüzdeki dönemde daha da 

artmasından endişe ediyor. Çünkü anne-babaların akıllı 

telefon kullanma alışkanlığı giderek yayılmaktadır. [6] 

 

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanarak 2007 yılında 

Resmi Gazete'de yayınlanan "Ortaöğretim Kurumları 

Ödül ve Disiplin Yönetmeliği" ile öğrencilerin okulda 

cep telefonuyla iletişim kurmaları da yasaklanmaktadır.  

Yasağa uymayan öğrenciler "kınama" cezasına 

çarptırılabilmektedir. (Md.12-a/18) Öte yandan "Bilişim 

araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, 

diğer görevliler ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız 

edici davranışlarda bulunmak" eylemini 

gerçekleştirilenlere ise "okuldan kısa süreli 

uzaklaştırılma" (Md.12-b/8)cezası verilebilmektedir. [7] 

 

2. Araştırmanın Amacı 

Ülkemizde  internet ve bilişim teknolojilerinin 

kullanımına ilişkin tutum ve davranışlar ile ilgili 

araştırmalar alınacak önlemler için yararlı olacaktır. Bu 

nedenle ortaokul öğrencilerinin mobil internet 

kullanımına ilişkin tutumları bu çalışmada saptanmaya 

çalışılmıştır. 

 

3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen 

araştırma aracı; altı kişisel, 14 tutum ve bir açık uçlu 

soru olmak üzere toplam 21 maddeden oluşmaktadır. 

Beşli likert tipi anket ile orta okul öğrencilerinin mobil 

internet kullanımına ilişkin tutumları ölçülmeye 

çalışılmıştır. Çalışmanın evrenini İstanbul, 

Afyonkarahisar ve Uşak’tan birer kurumun 8. Sınıf 

öğrencileri, örneklemini her ilden 100 er olmak üzere 

300 öğrenci oluşturmaktadır.  Katılımcıların %62’ si 

erkek, % 38’i kız öğrencidir. Araştırma bu üç ilden birer 

okul öğrencileri ile sınırlıdır. Katılımcıların anketleri 

doğru ve samimi olarak doldurdukları varsayılmıştır. 
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Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Durumu 

 Frekans Yüzde 

Erkek 186 62,00 

Kız 114 38,00 

Toplam 300 100,00 

 

4. Araştırmanın Bulguları 

Katılımcıların gelir durumuna bakıldığında Tablo 2 de 

görüldüğü gibi yarıdan fazlasının alt gelir grubunda yer 

aldığı anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 2. Katılımcıların Ailelerinin Aylık Gelir Durumu 

 Frekans Yüzde 

2000 TL den az 168 56.00 

2000-3000 TL 114 38.00 

3000-4000 TL 12 4.00 

4000TL den fazla 6 2.00 

Toplam 300 100,00 

 

Tablo 3. Katılımcıların Telefonlarının Marka Durumu 

Kullandıkları cep telefonlarının marka sıralamasında 

yarıya yakını Samsung serisi kalan dilimin büyük bir 

kısmı ise Nokia’dır. 

 Frekans Yüzde 

Samsung 145 48,33 

Nokia 99 33,00 

Blackbery 18 6,00 

HTC 14 4,67 

LG 12 4,00 

Diğer 12 4,00 

Toplam 400 100,00 

 

Tablo 4. Katılımcıların Telefonu Hangi Amaçla 

Kullandığı 

 Frekans Yüzde 

Konuşma 109 36,33 

İnternet 51 17,00 

Foto    24 8,00 

Mesaj 47 15,67 

Hepsi 69 23,00 

Toplam 300 100,00 

 

Katılımcıların kullanma amacına bakıldığında Tablo 4 

de görüldüğü gibi en az fotoğraf çekmek için 

kullanmaktadırlar. 

 

Tablo 5. Ailede Kaç Telefon Olduğu 

 Frekans Yüzde 

1 Telefon 9 3.00 

2 Telefon 41 13,67 

3 Telefon 118 39,33 

4 Telefon 94 31,33 

5 ve daha fazla 38 12,67 

Toplam 300 100,00 

Evde kullanılan telefon sayısı incelendiğinde Tablo 5 de 

görüldüğü gibi 3-4 olanlar dörtte üçe yakın bir yoğunluk 

oluşturmaktadır. 

 

Tablo 6. Katılımcıların Kaç Yıldan Beri Telefon 

Kullandığı 

 Frekans Yüzde 

Yeni aldım 82 27,33 

1 Yıl önce 104 34,67 

2 Yıl önce 73 24,33 

3 Yıl önce 28 9,33 

4 Yıl önce 13 4,33 

Toplam 300 100,00 

 

Katılımcıların 8. Sınıf öğrencisi olduğu göz önüne 

alındığında Tablo 6 da görüldüğü gibi 5. Ve 6. Sınıfta 

telefon alanların yarıdan fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 7. Uşak İlindeki Ortaokul Öğrencilerinin Mobil 

İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Ağırlıklı 

Ortalamaları 

1 

Telefonumu uzun süre kullanmam sağlığımı 

olumsuz etkileyecektir 3,5 

3 

Telefonumun kaybolması  ya da  çalınması 

halinde üzülürüm 3,4 

12 Telefonumu oyun için de kullanırım 3,2 

4 

Telefonum yanımda olmadığı zaman bir şey 

kaybetmiş gibi olurum 2,9 

5 

Telefonla mesaj atma, konuşma,  interneti 

kullanmada bir sakınca görmüyorum  2,9 

8 

Telefonumu yakın arkadaşlarıma  

kullandırabilirim 2,8 

9 

Telefonumun şifresiz açılma özelliği aktif 

durumdadır 2,8 

2 

Telefon giderlerim harcamalarımı olumsuz 

etkilemektedir 2,7 

14 Mobil kullanımda kısıtlamalar kaldırılmalıdır 2,6 

11 Ayda ortalama 1000 mesaj atmak isterim 2,5 

7 

Okul yönetimi yasaklamasa telefonumu sınıfta 

da kullanmak isterim 2,3 

6 Ailem telefonuma kısıtlama getirmez 1,8 

10 Telefonum uluslar arası aramalara açıktır 1,4 

13 2 yılda bir telefon değiştirmek gerekir 1,4 

 

Uşak ilindeki öğrenciler, uzun süre telefonumu 

kullanmanın sağlığı olumsuz etkileyeceği 

görüşündedirler. Telefonumun kaybolması ya da 

çalınması halinde çok üzüleceklerini belirtmektedirler. 

Telefonunu oyun için kullanmayı önemsemektedirler. 

Aynı öğrenciler; ailelerinin telefonlarına kısıtlama 

getirdiği, telefonlarının uluslar arası aramalara kapalı 

olduğu, yılda bir telefon değiştirmelerinin mümkün 

olmadığını öne sürmektedirler. 
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Tablo 8. Afyonkarahisar İlindeki Ortaokul 

Öğrencilerinin Mobil İnternet Kullanımına İlişkin 

Tutumlarının Ağırlıklı Ortalamaları 

11 

Ayda ortalama 1000 mesaj atmak 

isterim 3,51 

12 Telefonumu oyun için de kullanırım 3,4 

7 

Okul yönetimi yasaklamasa  

telefonumu sınıfta da kullanmak 

isterim 3,38 

4 

Telefonum yanımda olmadığı  zaman 

bir şey kaybetmiş gibi olurum 3,31 

6 Ailem telefonuma kısıtlama getirmez  3,2 

3 

Telefonumun kaybolması  ya da  

çalınması halinde üzülürüm 3,18 

1 

Telefonumu uzun süre kullanmam 

sağlığımı olumsuz etkileyecektir 3,1 

8 

Telefonumu yakın arkadaşlarıma  

kullandırabilirim 3,02 

5 

Telefonla mesaj atma, konuşma,  

interneti kullanmada bir sakınca 

görmüyorum  2,7 

14 

Mobil kullanımda kısıtlamalar 

kaldırılmalıdır 2,68 

9 

Telefonumun şifresiz açılma özelliği 

aktif durumdadır 2,56 

2 

Telefon giderlerim harcamalarımı  

olumsuz etkilemektedir 2,49 

13 2 yılda bir telefon değiştirmek gerekir 2,39 

10 

Telefonum uluslar arası aramalara 

açıktır 2,12 

 

Afyonkarahisar ilindeki öğrenciler ise; ayda ortalama 

1000 mesaj atmak istediklerini, telefonumu oyun için de 

kullanmayı, okul yönetimi yasaklamasa  telefonumu 

sınıfta da kullanmayı istemektedirler. 

Bu öğrenciler; telefon giderlerinin aşırı olmadığını, 2 

yılda bir telefon değiştirmenin doğru olmadığını, 

telefonlarının uluslar arası aramalara kapalı olduğunu 

belirtmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9. İstanbul İlindeki Ortaokul Öğrencilerinin Mobil 

İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Ağırlıklı 

Ortalamaları 

3 

Telefonumun kaybolması  ya da 

çalınması halinde üzülürüm 3,47 

7 

Okul yönetimi yasaklamasa telefonumu 

sınıfta da kullanmak isterim 3,25 

14 

Mobil kullanımda kısıtlamalar 

kaldırılmalıdır 2,94 

9 

Telefonumun şifresiz açılma özelliği 

aktif durumdadır 2,75 

5 

Telefonla mesaj atma, konuşma,  

interneti kullanmada bir sakınca 

görmüyorum  2,72 

4 

Telefonum yanımda olmadığı zaman bir 

şey kaybetmiş gibi olurum 2,67 

1 

Telefonumu uzun süre kullanmam 

sağlığımı olumsuz etkileyecektir 2,59 

6 Ailem telefonuma kısıtlama getirmez 2,44 

8 

Telefonumu yakın arkadaşlarıma  

kullandırabilirim 2,41 

12 Telefonumu oyun için de kullanırım 2,38 

11 

Ayda ortalama 1000 mesaj atmak 

isterim 2,18 

10 

Telefonum uluslar arası aramalara 

açıktır 2,03 

2 

Telefon giderlerim harcamalarımı 

olumsuz etkilemektedir 1,86 

13 2 yılda bir telefon değiştirmek gerekir 1,66 

 

İstanbul’daki öğrenciler, telefonlarının kaybolması ya da 

çalınması halinde üzüleceklerini, okul yönetimi 

yasaklamasa telefonumu sınıfta da kullanmak 

istediklerini ve mobil kullanımda kısıtlamaların 

kaldırılması gerektiğinde görüş birliğindedirler. 

Telefonlarının uluslar arası görüşmelere kapalı olması, 

telefon harcamalarının miktarı ve sık sık telefon 

değiştirme konularını önemsememektedirler. 
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Tablo 10. İstanbul-Uşak ve Afyonkarahisar İllerindeki 

Ortaokul Öğrencilerinin Mobil İnternet Kullanımına 

İlişkin Tutumlarının Ağırlıklı Ortalamaları 

3 

Telefonumun kaybolması  ya da  çalınması 

halinde üzülürüm 3,35 

1 

Telefonumu uzun süre kullanmam sağlığımı 

olumsuz etkileyecektir 3,06 

12 Telefonumu oyun için de kullanırım 2,99 

7 

Okul yönetimi yasaklamasa  telefonumu 

sınıfta da kullanmak isterim 2,98 

4 

Telefonum yanımda olmadığı zaman bir şey 

kaybetmiş gibi olurum 2,96 

5 

Telefonla mesaj atma, konuşma, interneti 

kullanmada bir sakınca görmüyorum  2,77 

8 

Telefonumu yakın arkadaşlarıma  

kullandırabilirim 2,74 

14 

Mobil kullanımda kısıtlamalar 

kaldırılmalıdır 2,74 

11 Ayda ortalama 1000 mesaj atmak isterim 2,73 

9 

Telefonumun şifresiz açılma özelliği aktif 

durumdadır 2,7 

6 Ailem telefonuma kısıtlama getirmez 2,48 

2 

Telefon giderlerim harcamalarımı olumsuz 

etkilemektedir 2,35 

10 Telefonum uluslar arası aramalara açıktır 1,85 

13 2 yılda bir telefon değiştirmek gerekir 1,82 

 

Üç ildeki öğrencilerin genel tutumları incelendiğinde; 

telefonlarının onlar için çok değerli olduğu, sağlıklarını 

olumsuz etkileyeceğini bildiklerini ve telefonla oyun 

oynamaktan hoşlandıkları görülmüştür. 

 

Telefon giderlerinin çok olmadığını, uluslar arası 

görüşmeye kapalı olmasının sakınca yaratmadığını ve 

sık sık telefon değiştirmeye gerek olmadığı konusunda 

görüş birliğinde oldukları saptanmıştır. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucunda; ortaokul son sınıf öğrencilerinin 

telefon kullanımı ve mobil internet kullanımı konusunda 

çok istekli oldukları, buna yapılan harcamaların çok 

önemsenmediği ve telefonlarının kendileri için çok 

değerli olduğunu düşündükleri saptanmıştır. Uzun 

telefon ve mobil erişimin sağlık açısından sakıncalı 

olduğu bu sürenin kısa tutulması konusunda eğitim 

çalışmalarının yararlı olacağı önerilmektedir. 
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Özet  

Bu çalışmanın amacı Fatih projesi ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) başlattığı Bilgisayar Destekli Eğitimde (BDE) 

öğretmenlerin bilgisayara karşı tutumlarının nasıl olduğunun kestirilebilmesi açısından geleceğin öğretmenleri olacak şu 

anki öğretmen adayların bilgisayara karşı olan tutumlarının öğrenilmesi, başlatılan projenin ne gibi temeller üzerine 

kurulduğunun anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Bu çalışma Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Sınıf 

Öğretmenliğinde okuyan 192 öğrenciden 165 öğrenciye gönüllük esasına bağlı olarak yapılmıştır. Sınıf öğretmenliği 

adaylarına yönelik Deniz tarafından geliştirilen “Bilgisayar Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel 

Bilgi Formu” anketleri uygulanarak sınıf, cinsiyet ve bilgisayar sahiplik durumlarına göre, tutumlarında ne gibi değişiklik 

olduğu araştırılmıştır. Elde edilen veriler ışığında öğretmen adayları arasında sınıflar düzeyinde bilgisayara karşı ne gibi 

tutumda oldukları karşılaştırılarak yıllar bazında bilgisayarlı eğitime karşı olan tutumlarda ne gibi değişiklikler olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Fatih Projesi, Bilgisayar Destekli Eğitim, Bilgisayar Destekli Öğretim, Bilgisayar Tutumu. 

 

Abstract 

The aim of this study is to learn the attitudes of present teacher candidates on computers who will be the teachers of future 

in terms of estimating the attitudes of teachers on computers in computer-supported education started by the Fatih Project 

and Ministry of Education. This is important to understand the basics of the project started. This study is applied on 165 of 

the 192 students who study at Kilis 7 Aralık University Faculty of Education Department of Elementary School Teaching 

adhering to volunteer principle. The difference in the attitudes of elementary school teacher candidates in terms of class, 

gender and computer ownership status is searched by applying Computer Attitude Scale developed by Deniz and Personal 

Data Form questionnaire developed by the researcher. By the help of gained data, the differences of attitudes on computer 

supported education in terms of years is identified by comparing the attitudes of candidate teachers on computers in terms 

of classes. 

 

Keywords: Fatih Project, Computer Aided Education, Computer Assisted Instruction, Computer Attitude 

 

1. Giriş 

M.Ö. 2600 yılından bu zamana Abaküs’ün hayatımızda 

kullanılmaya (1) başlaması ile eğitim-öğretim ve 

yaşantımızda var olmaya başlanan araç-gereçler, eğitim 

sisteminin artık vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. 

Bilgisayar teknolojilerinde son yüzyılda baş döndürücü 

gelişmeler, 1960’lardan sonra eğitim hayatına girmesine 

olanak sağlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı istatistikleri 

(9) incelendiğinde eğitim öğretimde halen 75.324 okul 

ile bu okullarda eğitim gören 25.305.960 öğrenci, 

öğrencilerin 12.773.432’si erkek ve 12.532.528’de kız 

öğrencidir. Bu okullarda eğitim veren eğitimcilerin 

durumu ise toplamda 944.000 kişi iken bunların 

455.346’sı erkek 488.654’ı ise kadın eğitimcidir. Bu 

okullardaki toplam derslik sayısı ise 623.982’dir. Eğitim 

sistemimizde son yıllardaki bilgisayarlaşma oranlarına 

ait veriler ise 2006 (3) yılında Türkiye Büyük Millet 

Meclisine (TBMM) verilen bir soru önergesinde 2006 

yılı sonunda 8 sınıf ve üzeri dersliğe sahip bulunan tüm 

ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının tamamına 

Bilişim Teknolojileri (BT) sınıfı kurulması tamamlanmış 

olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) son olarak 

eyleme geçirdiği FATİH Projesi ile, eğitim ve öğretimde 

fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknoloji 

altyapısını güçlendirerek, BT araçlarının öğrenme-

öğretme sürecinde duyu organlarına daha fazla hitap 

edecek şekilde derslerde etkin kullanımı için; 

okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm 

okullarımızın 620.000 sınıfına dizüstü bilgisayar, 

projeksiyon cihazı ve internet altyapısı sağlanması ile 

gerçekleşecektir (4). Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı (5) 

10 Ekim 2013 tarihinden yaptığı bir açıklamasında 

öğrenci ve öğretmenlere şuana kadar 62 bin 800 tablet 

bilgisayar dağıtıldığını, 81 ilde uzaktan eğitim merkezi 

kurulduğunu eğitim merkezlerinin sayısının ise 110 

olduğunu belirtti.  En son gelinen aşamada ise bugüne 

kadar ihalesi yapılmış okulların dışında kalan 13 bin 

okulun altyapı ihalesinin ise sözleşme aşamasında 

olduğunu ve 2013-2014 eğitim öğretim yılında ise 

mevcut altyapısı tamamlanan 3 bin 362 okuldaki 9.sınıf 

öğrencilerine tablet bilgisayar dağıtımı yapılacağını 

belirtti.  

 

Öğretmen için eğitim ve öğretim materyalini 

zenginleştiren bir çalışma olan BDE şüphesiz eğitim 

kalitesinde de artış gösterecektir (6). BDE yönteminde 

bilgisayarın temel amacı, materyalleri ya da bilgiyi en 

iyi şekilde kullanmada öğrenciye ve öğretim sürecine 

yardım etmektir (7). Eğitim öğretimin en temel 

taşlarından biri olan öğretmenlerin BDE alanında eğitim 
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alacakları en önemli durak ise elbette üniversite 

yıllarındaki eğitim durumları olacaktır, bu açıdan 

öğretmen adaylarının BDE’ye yönelik tutumlarını ve 

konuyla ilgili çözüm önerileri oldukça önemlidir. 

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde 

öğretmen adaylarının BDE’ye ilişkin tutumları (8) (9) 

(10) (11) (12) bulunmakla birlikte yeni gelişen Fatih 

projesi açısından ve projenin sağlıklı yürümesi yönünde 

daha fazla ve farklı perspektiflerde çalışmalarında 

olması gerekmektedir.  

 

Yapılan çalışmalar neticesinde eğitimin ilk 

kademesinden üniversiteye kadar olan süreçte bilgisayar 

destekli eğitim ve öğretim kuşkusuz günden güne artış 

göstermektedir. Yapılan bu çalışma ile cinsiyetlere bağlı 

olarak öğretmen adaylarının bilgisayar ve bilgisayar 

destekli eğitime olan tutumlarının incelenmesi 

sağlanmaya çalışılmıştır.  

 

2. Yöntem 

2011-2012 Eğitim-öğretim yarıyılının Güz dönemin de 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü 

öğrencilerine “Bilgisayar Tutum Ölçeği” ve “Kişisel 

Bilgi Formu” anketleri, betimsel çalışma modeli temel 

alınarak yaptırılmıştır. Betimsel araştırma modeli, 

ilgilenilen ve araştırılmak istenen problemin mevcut var 

olan durumunu ortaya koymak için yapılan çalışma 

şeklidir (13). Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının 

bilgisayar tutumlarının sınıflar düzeyine, cinsiyete ve 

bilgisayar sahiplik durumlarına göre etkileri ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

 

Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ) ile bireyin bilgisayara, 

bilgisayar kullanımına, bilgisayar kullananlara ve 

bilgisayarların toplumsal ya da kişisel etkilerine yönelik 

olarak sahip olduğu duygu, düşünce ve davranışlarını 

saptamaya çalışan bir ölçek çalışmasıdır. BTÖ 42 

önermeden ve 3 alt ölçekten oluşan 5'li derecelemeli 

Likert tipi bir tutum ölçeği olarak hazırlanmıştır. 

Böylece verilen önermelere "tamamen katılıyorum" ile 

"hiç katılmıyorum" arasında yapılan dereceleme ile 

tutum yoğunluğunun saptanması amaçlanmıştır. 

Bilgisayar Tutum Ölçeğinin Alt ölçeklerinden olan 

ölçekleri farklı kaygı durumlarını incelemektedir (14).  

 

Bilgisayara İlgi Duyma Alt Ölçeği (BİD) ile bilgisayar 

sahibi olmayı, bilgisayar kullanmayı, bilgisayarlarla 

ilgili etkinliklerde (çalışma alanı ile ilgili yazılar okumak 

vs.) yer almayı istemek gibi farklı tutumları 

içermektedir. BİD alt ölçeğinden alınan toplam ham 

puanın hesaplanması, derecelemeli ölçekte, ilgili anket 

sorularına verilen cevapların karşılığı olan puanların 

toplanması yoluyla olmaktadır. Bu sebeple ölçekten 

alınabilecek en yüksek ham puan 60, en düşük ham puan 

ise 12 olacaktır. BİD'ten alınan yüksek puan bilgisayara 

yönelik daha fazla ilgiyi; düşük puan ise bilgisayara 

yönelik daha az ilgi olduğunu ifade etmektedir (14).  

 

Bilgisayar Kaygısı (BK) Alt Ölçeği Bilgisayar kaygısı 

"kişilerin bilgisayar kullandıklarında ya da bilgisayar 

kullanma ihtimalini düşündüklerinde hissettikleri korku" 

olarak tanımlanmaktadır (15). BTÖ’yi oluşturan alt 

ölçeklerden birisi olan BK alt ölçeği, bilgisayarlardan, 

bilgisayarla ilgili her turlu etkinlikten, bilgisayarların 

kişisel ve toplumsal etkilerinden çekinme, korkma gibi 

farklı tutumları analiz etmektedir. BK alt ölçeğinden 

alınan toplam ham puanın hesaplanması, derecelemeli 

ölçekte, ilgili anket sorularına verilen cevapların 

karşılığı olan puanların toplanması yoluyla elde 

edilmektedir. Bu sebeple ölçekten alınabilecek en 

yüksek ham puan 75, en düşük ham puan değeri ise 15 

olacaktır. BK ölçeğinden alınan yüksek puan düşük 

bilgisayar kaygısını; düşük puan ise yüksek bilgisayar 

kaygısı olduğunu ifade etmektedir (14).  

 

Eğitim Ölçeği (EÖ) Bilgisayarların eğitim öğretimde 

alanında kullanılmasının gerekliliği, öğrenciye ve 

öğretmene sağladığı faydalar ve zararlar ile ilgili 

tutumları barındırmaktadır. EÖ alt ölçeği 13 anket 

sorusundan oluşmaktadır. Bu sebeple ölçekten 

alınabilecek en yüksek ham puan 65, en düşük ham puan 

ise 13 olacaktır. EÖ alt ölçeğinden alınan toplam ham 

puanın hesaplanması, derecelemeli ölçekte, ilgili 

önermelere verilen cevapların karşılığı olan puanların 

toplanması yoluyla olmaktadır. EÖ'den alınan yüksek 

puan bilgisayarların eğitim öğretim amaçlı kullanımına 

yönelik daha olumlu tutumu; düşük puan ise 

bilgisayarların eğitim öğretim kullanım alanına yönelik 

daha olumsuz tutumu ifade etmektedir (14). 

 

Çalışmanın evreni 2011-2012 eğitim öğretim yılında, 

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde, öğrenim gören sınıf 

öğretmenliği bölümü öğrencileri içerisindeki 192 

öğretmen adayından, 165 öğretmen adayını 

kapsamaktadır. 

  

 

3. Bulgular ve Tartışma 

MEB, Fatih projesi ile eğitim-öğretimde Bilgisayar 

Destekli eğitime geçmiştir. Ancak günümüzde bu eğitim 

sistemini uygulayacak olan, öğretmen adaylarının 

bilgisayar sahiplik oranlarının %50’nin altında olması ve 

bilgisayar tutumlarının çok da iyi düzeyde olmaması, bu 

sistemin ne kadar sağlıklı yürüyeceği konusunda 

düşündürmektedir. 

 

Tablo 1: Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Sahiplik 

Durumları 

 Bilgisayar 

Durumu 

Frequency Percent 

1.Sınıf 
Hayır 21 67,7 

Evet 10 32,3 

2.Sınıf 
Hayır 20 46,5 

Evet 23 53,5 

3.Sınıf 
Hayır 27 61,4 

Evet 17 38,6 

4.Sınıf 
Hayır 18 42,9 

Evet 23 54,8 

 

BİD ölçeğinde sınıflar bazında baktığımızda 1. sınıfta 

ilgi duyma oranı 40,84 ile en yüksek puan olan 60 

puanın altında, ancak en düşük 12 olan puan barajının 

ise üstün de yer almıştır. Tablo 2’de görüldüğü gibi 
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cinsiyet durumlarına göre baktığımızda ise erkeklerde bu 

oran 39,44,  kızlarda ise 41,41 olarak saptanmıştır. Bu 

puanlar göz önünü alındığında sınıf durumları 

düzeyinde, cinsiyet farklılıklarına göre bilgisayara ilgi 

duymanın birbirilerinden çok farklı olmadıkları 

görülmüştür. 2. ve 3.sınıf öğrencilerinde puanların eşit 

olması aynı ilgi duyma derecelerini göstermektedir. 4. 

sınıf öğrencilerinde ise kız öğrencilerin erkek 

öğrencilerden bilgisayara daha fazla ilgi duydukları 

görülmektedir. 

 

Tablo 2: Bilgisayar İlgi Duyma Ölçeği 
 Cinsiyet N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

1.Sınıf 
Kız 22 41,41 6,773 1,444 

Erkek 9 39,44 8,833 2,944 

2.Sınıf 
Kız 30 42,67 9,132 1,667 

Erkek 13 42,62 7,974 2,212 

3.Sınıf 
Kız 31 40,77 8,651 1,554 

Erkek 13 40,77 8,268 2,293 

4.Sınıf 
Kız 20 43,30 6,174 1,381 

Erkek 22 40,91 7,671 1,636 

 

Tablo 3.Bilgisayar Kaygısı Ölçeği 
 Cinsiyet N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

1.Sınıf 
Kız 22 61,95 6,222 1,327 

Erkek 9 55,67 5,050 1,683 

2.Sınıf 
Kız 30 59,40 10,308 1,882 

Erkek 13 55,62 9,115 2,528 

3.Sınıf 
Kız 31 58,90 7,956 1,429 

Erkek 13 60,46 6,146 1,705 

4.Sınıf 
Kız 20 51,65 3,297 ,737 

Erkek 22 49,32 5,558 1,185 

 

Öğrencilerin bilgisayar kaygısı ölçeği incelendiğinde 

erkeklerin kızlara göre daha fazla kaygı duydukları 

görülmektedir. 1.sınıfta kızlarda 61.95 düzeyinde iken 

erkekler 55.67, 2.sınıfta kızlarda 59.40 iken erkeklerde 

55.62, 3.sınıfta kızlarda 58.90 iken erkeklerde 60.46 ve 

4.sınıfda kızlarda 51.65 erkeklerde 49.32 düzeyindedir. 

Genel anlamda erkeklerin eğitim faaliyetlerinde 

bilgisayara karşı daha fazla kaygı duydukları açık bir 

şekilde görülmektedir. Ancak son sınıfa doğru 

geldiğimizde bu durumun bariz bir şekilde arttığı ve aynı 

kaygı düzeyinde oldukları görülmektedir. 

 

Tablo 4.Eğitim Ölçeği 
 Cinsiyet N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

1.Sınıf 
Kız 22 44,68 7,147 1,524 

Erkek 9 37,89 6,392 2,131 

2.Sınıf 
Kız 30 44,37 9,856 1,799 

Erkek 13 41,08 11,885 3,296 

3.Sınıf 
Kız 31 44,94 8,140 1,462 

Erkek 13 43,23 7,155 1,984 

4.Sınıf 
Kız 20 44,30 5,232 1,170 

Erkek 22 41,27 6,727 1,434 

 

Bilgisayarın eğitim alanında kullanımına yönelik tutum 

ölçeği incelendiğinde ise ilgi ve kullanım isteğinin 

kızlarda, erkeklerden daha fazla olduğu görülmektedir. 

Tablo 4 incelendiğin de kızların ilgi duyma isteği, 

1.sınıfta erkeklerden 7 puan daha fazla iken, bu oran son 

sınıfa geldiğimizde 3 puan düzeyine düşmektedir.  

Genel anlamda tabloyu incelediğimizde bilgisayara karşı 

olan ilginin kızlarda, erkeklere göre daha fazla olduğu, 

aynı şekilde bilgisayara karşı olan kaygınında daha fazla 

olduğu görülmektedir. Her ne kadar kızların kaygı 

düzeyi yüksek olsa da, bilgisayara olan ilgilerinin de 

aynı düzeyde daha fazla olması aradaki negatif durumu 

azaltmaktadır. Son sınıfa gelindiğinde aynı cinsiyet 

arasında aynı düzeyde bilgisayarın eğitimde kullanılması 

isteği görülmektedir. 

 

4. Sonuç ve Önerileri 

Mevcut durum incelendiğinde, öğretmen adaylarında  

bilgisayara sahiplik oranlarının düşük olması, öğretmen 

adaylarının bilgisayara olan kaygılarının BDE için 

yeterli seviyeye gelmesini engellemektedir. Bulgular 

incelendiğinde Bilgisayar İlgi Ölçeği en fazla 60 iken 

öğrencilerde bu seviye 41.48 seviyelerinde yani %69 

seviyelerindedir.  

 

Bilgisayar kullanımında kaygı oranları ise en yüksek 75 

puan ile düşük kaygı durumunu, en düşük 15 puan ile 

yüksek kaygı durumunu göstermektedir. Bu değer 

özellikle son sınıftaki kızlarda 51,65, erkeklerde ise 

49,32 ile yüksek  kaygı durumunu göstermektedir. 

Teknolojinin gelişimine bağlı olarak, bilgisayarın 

hayatımıza girmesine paralel bir şekilde öğrencilerde 

1.sınıfta daha düşük kaygı durumu varken 4.sınıfta daha 

fazla kaygı durumu olduğu görülmektedir. Bu da 4 yıllık 

bir zaman diliminde bu kadar fazla bir fark varken, şu an 

eğitim alanında faaliyet gösteren öğretmenlerin, 

bilgisayara karşı kaygı durumlarının tecrübe yıllarına 

göre ne kadar fazla değişken olduğunu gösterir.  

 

Eğitim ölçeğinde ise bilgisayarların eğitim öğretim 

faaliyetlerinde kullanımı hakkında yapılan anket 

sorularında en yüksek 65 puan alınıp yüksek olumlu 

tutumu gösterme durumu varken, mevcut çalışmada 

verilen cevapların ortalama değeri 42.72 olmuştur. 

Yapılan çalışmada öğretmen adaylarının %65 dolayında 

eğitim öğretim faaliyetlerinde BDE için olumlu görüş 

bildirdikleri görülmektedir. 

  

Literatür taraması yapıldığında, öğretmen veya öğretmen 

adaylarıyla yapılan çalışmalarda bilgisayara ve 

bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumların 

çoğunlukla olumlu olduğu görülmektedir (16) (17) (18) 

(19) (20) (21). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar ve 

bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının olumlu 

olması,  sınıf öğretmeni adaylarının ilk eğitim 

kademesinde daha görsel ve daha zengin eğitim 

materyali ile eğitim vereceklerini gösterecektir.  

 

Alınan sonuçlar göz önüne alındığında bilgisayar 

destekli eğitim yönünde öğretmen adayları tarafından 

olumlu görüşler alınmıştır. BDE’de %100 seviyelerine 
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ulaşılması için, gerekli miktarda bilgisayar ve teknoloji 

kullanımına yönelik derslerinin eksik olduğu 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının gelişen teknolojiyi 

kendi hayatında göstereceği ilgi ile değil de, eğitim 

öğretim hayatında verilecek bilgisayar ve teknoloji 

dersleri ile alması daha uygun olacaktır. Bu gibi 

eksiklerin giderilmesi için bilgisayar, teknolojik teçhizat 

kullanımı, bilgisayar destekli eğitim materyali geliştirme 

ve kullanma vb. eğitimlerin alınması için de öğretmen 

adaylarının eğitim müfredatlarının yeniden düzenlemeler 

gereklidir. 
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Özet  

Bilgi toplumu tartışmalarının önem kazanmasında en etkili faktörlerden birini kitle iletişim araçları oluşturmaktadır. 

Enformasyonun yarattığı ekonomik ve ruhsal etkilerin dışında kültürel öğeler medeniyetin dönüşümünü hızlandırmaktadır. 

Buna göre bireylerin teknolojik alana yönelik eğilimlerinin temel yansıması altında tekno-toplum olarak inşa edilen yeni 

bir toplum modeli ortaya çıkmıştır. Söz konusu  toplumun yönetilmesi yine teknolojinin varlığıyla mümkündür. Bireylerin 

geniş ölçekte internet yoluyla kurdukları etkileşim biçimi bilginin tasarımı ve taşınmasında farklı kazanımları da 

sağlamaktadır. Uluslararası şirketlerin elektronik ortam üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetler yoluyla ideolojik yönden 

kitleler üzerinde etkin role sahip oldukları gözlenmektedir. Bu açıdan internet sadece bir bilgi ve iletişim ortamı olarak 

kalmamakta aynı zamanda ideolojik açıdan bilginin ekonomik yollardan pazarlanmasına da hizmet etmektedir. Bilginin 

hızla kimlik değiştirmesi nedeniyle küreselleşme ve emperyalist açılımlar etkilenme eğlimine girmektedir. Enformasyonun 

özellikle sosyal paylaşım ağları yoluyla yarattığı yeni düzen “sanal emperyalizmi” ifade etmektedir. Bu çalışmada bilgi 

kavramının, sosyal ağlar yoluyla geçirdiği ekonomik dönüşümün nedenleri ve etkileri incelenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Twitter, Facebook, Emperyalizm, Bilgi Toplumu, Kültür. 

 

Abstract 

One of the most influential factors for the information society debate important media. Created by economic and 

psychological effects of cultural elements in the development of civilization, the transformation accelerates. Accordingly, 

the basic reflection of trends for individuals under the techno-technological field as a society built a new Community 

model has emerged. It is possible that the presence of technology in society comes to managing again. The wide scale of 

individuals interact via the internet which provides different rewards for the information design and format. They perform 

through the activities of international companies through the electronic media on the masses in the ideological aspects of 

the active role they have observed. In this respect, the internet not only as a knowledge and communication media; It also 

serves the economic ways of activating the ideological point of view. Due to the rapidly changing knowledge and exposure 

of imperialist globalisation and expansions of identity tend to fall into. Management information system, especially social 

networks created through the new layout refers to the "virtual imperialism". In this study, the concept of information, the 

effects of economic transformation in his reasons and through social networks. 

 

Keywords: Twitter, Facebook, Imperialism Information Society, Culture. 

 

 

1. Giriş 

İnternetin toplumsal yapı üzerinde gelişme ve 

modernleşme gibi toplumsal değerlerine göre biçimlenen 

bir işleyişi bulunmaktadır. Bu nedenle enformasyon 

teknolojisinin etkisi ile bireylerin özgür ve demokratik 

bir güce erişebileceği düşüncesinde teknolojik 

belirlenimcilik algısının rolü büyüktür. İnternetin 

zamandan ve mekandan bağımsızlığı ve  

sınırsızlaştırılmış eylem özelliklerinin, otoriter 

yönetimleri sınırlayacağı belirtilmektedir.  

 

Bununla birlikte internetin bilgi taşınmasına aracılık 

etmesiyle sadece online bağlantı aracı olarak 

kalmayacağı ve yeni bir ideolojik araç haline geleceği de 

kabul edilmektedir. Levit, (1983: 92-102)  küreselleşme 

ile ekonomik ve teknolojik rekabet alanlarında oluşan 

son değişimlere işaret ederken, Trembley (1995: 461-

482), bilgi teknolojisindeki gelişme, 

dijitalleşme(sayısallaşma)teknolojisinin genelleşmesi ve 

enformasyon ile bilginin modern ekonomilerdeki 

stratejik öneminden bahsetmektedir. Chase-Dunn’a 

(1999: 191) göre de, bilişim ve enformasyon 

teknolojisiyle iletişimin küreselleşmesi şeklinde yeni bir 

dönem yaşanacağı ifade 

edilmektedir.Bu  bağlamda  küreselleşme    günümüzün 

egemen bir gerçeği haline gelmektedir. Toplumlar, 

(Alemdar&Erdoğan, 2002: 509) artık enformasyon ve 

iletişim ağlarıyla bağlanmış durumdadır ve ağlar gerçeği 

açıklamaktan çok gizlerler.  Erkan'a göre bilgi 

toplumuna geçiş bilgisayarlar ile gerçekleştirilmiştir 

(1993:48). Küresel pazarın oluşmasında etkili olan temel 

sebep bağımsız milli pazarların kurulması değil, 

enformasyon teknolojisidir; çünkü ekonomik rekabet 

için uygun bir ortam sağlayabilmektedir (Chase-Dunn, 

1999: 189). Bu akışın yönü büyük ölçüde merkezden 

çevreye doğru olduğu için emperyalizmin çöktüğü 

1960’lı yıllarda ‘yeni emperyalizm’den veya ‘kültür 

emperyalizmi’nden söz edilmeye başlanmaktadır 

(Tomlinson, 1999).  

 

Kültür kavramı, internetin kullanılması ve 

yaygınlaşmasını da içermektedir. Toplumun 

modernleşmesi ve güçlü iletişime sahip olmasında 

“internet” ortak bir sözleşme etkisi yaratmaktadır. Bu 

nedenle bilgi toplumu tartışmaları içinde internetin 

“taşıma” rolünü üstlenmesiyle emperyalizmin niteliği ve 

beslendiği kaynak yeniden şekillenme sürecine 

girmektedir. 
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2. Küreselleşme Ve Enformasyon Toplumu 

Herbert Marcuse’un ‘tek boyutlu insan’ eserinde modern 

toplumdaki insanın sıradan deneyimleri,  “tüketici, 

sersemletici, insanlık-dışı bir kölelik haline geldiği” ve 

“sahte ihtiyaçların” egemenliğinde bir alan olarak tasvir 

edilmektedir (Swingewood, 1996 : 40). Eğlence 

endüstrisinin yükselmesi kültürel ürünlerin 

standartlaşması ve rasyonalizazyonu ile sonuçlanmıştır. 

Üretilen bu kültürel veya sanatsal ürünler kapitalist 

birikim ve kâr elde etme amaçlarına uygun olarak 

kitlelerin tüketimi için hazırlanmıştır (Çağan, 2003: 

183). Bu ürünler, tüketici bireye bir yaşam biçimi, bir 

dünya görüşü benimsetir, şartlandırır ve değişik toplum 

sınıfları içinde çok sayıda insan tarafından benimsenir 

duruma geldikleri zaman, reklam değerleri bir yaşam 

biçimi yaratır. Böylece tek boyutlu düşünce ve 

davranışlar biçimlenmiş olur (Marcuse, 1975: 27). 

Marcuse, tüketim kültürünün yarattığı bireyselliğin, 

sömürü ve toplumsal kontrolü sağlamak amacıyla 

geliştirilen yarı bireysellik olduğunu savunurken, 

Hamelink geleneksel toplumdan sanayi toplumuna 

geçişle birlikte yaşanan değişim ve dönüşümlerin 

benzeri, sanayi toplumundan enformasyon toplumuna 

geçişte de yaşandığını; değer ve üretim biçimlerinin 

köklü dönüşüm geçirdiği enformasyon toplumlarında, 

enformasyonun işlenmesinin ülkenin ekonomik 

gelişimine katkı sağlayan temel faktörlerden biri olduğu 

ileri sürülmektedir (1991: 12). İnsanlar, toplumsal 

çevrelerini yorumlamak ve onlara tepki göstermek için 

kullandıkları imgeler, simgeler ve söz dağarcıkları için 

büyük ölçüde kültür endüstrilerine bağımlı” (Golding ve 

Murdock, 2002: 94) hale gelmekte, özellikle de 

elektronik sömürüye maruz kalmaktadırlar. Elektronik 

sömürgecilik zihinlere gereksinim duymakta; yabancı 

Batı ülkelerinden ithal edilen kitle iletişim ürünleri 

vasıtasıyla, Üçüncü Dünya ülkelerinde yaşayan 

insanların davranışlarını, arzularını, inançlarını, yaşam 

biçimlerini, tüketim sürecinde seçim yapma imkanlarını, 

tüketicileri etki altına almayı amaçlamakta (McPhall, 

1991: 151) olduğu için, etkiyi kolaylaştıracak ve 

insanları bu yöne kanalize edecek içerikler 

sunulmaktadır.  

 

3. Bilgi Toplumu Ve Hegemonya 

Kitle iletişim araçlarından yayılan iletilerle hakim 

kültürün diğer kültürler üzerinde tek yönlü kontrol 

çabası görülmektedir. Medya yoluyla sağlanan 

hegemonya zora değil, rızaya dayanan bir çerçevede 

gelişmektedir.  

 

Bauman’a göre, modernleşmenin itici gücü üretim 

olmakla birlikte, yeni dönemde tüketim öncelik 

kazanmıştır (Bauman, 2006:92). Robins’e göre  tüketim 

sanal ve simgesel olduğu için, hem gerçek dünyanın
 

içinde olmaya hem de bu dünyanın acılarından 

uzaklaşmaya imkan vermekte ve bu yolla kişileri 

rahatlatmaktadır (Robins, 1999:190).  

 

Kültür bu bağlamda bilgisayarlar ve internet aracılığıyla 

üretilmekte ve aynı oranda da hızlı bir paylaşım ağı 

içerisinde tüketilmektedir.  Bu tüketim aynı zamanda bir 

baskı aracına dönüşebilmekte ve diğer bireyler üzerinde 

yöneten/yönetilen ilişkisinin ortak rıza ile kurulmasına 

aracılık etmektedir. Hall’ın da (1999: 119) ifade ettiği 

gibi, “hegemonyanın ima ettiği şey, belli oluşumların 

tahakkümlerinin ideolojik zor’la değil, kültürel 

önderlikle sağlanmasıdır. Hegemonyanın olduğu yerde 

sömürü (emperyalizm) vardır. Enformasyon toplumunun 

genel bir söylem olarak bugün dünyadaki egemen 

ekonomik sistemi oluşturduğu tezi, kitle iletişim 

araçlarının ve özellikle sosyal paylaşım siteleri yoluyla 

küresel iletişimin de pazarlanması sonucunu 

doğurmaktadır. Yılmaz’ın belirttiği üzere enformasyon, 

(1998:147-158) metalaştığı oranda insandan 

uzaklaşacak; insan, varlığının ön koşuluna 

yabancılaşacaktır.  

 

Kitle iletişim araçlarını kültür endüstrileri olarak kabul 

ettiğimize göre, burada kurulmaya çalışılan hegemonya 

kültürel emperyalizmi de beraberinde getirmektedir 

(Tomlinson, 1999: 44-45). Uluslararası ekonomi 

çevreleri, iletişim teknolojilerini kullanmak yoluyla, 

bilginin ulus aşırı akışını tekelleştirmekte ve Üçüncü 

Dünya ve/ya diğer ülke kültürlerini bu süreç içerisinde 

bir anlamda sömürgeleştirmektedir (Lull, 2001:166). 

Manuel Castells, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

gelişmesiyle küresel anlamda ortaya çıkan böyle bir 

dönüşümün ağ toplumunu oluşturduğunu ve bu 

toplumda bilişim teknolojilerinin üretim, tüketim ve güç 

ilişkilerini de etkilediğini söylemektedir (2005: 123-

133). 

 

4. Sosyal Ağlar Ve Bilgi Ekonomisi 

Sosyal medya yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojileri 

içerisinde iletişim temelinde yaygınlaşan ve içerik olarak 

kişi etkisinin daha fazla olduğu “küresel iletişim” 

denklemine sahiptir. Anthony Mayfield’e göre sosyal 

medya insan olma özellikleriyle yakından ilişkilidir. 

Sosyal medyayı düşünceleri paylaşmak, biraraya 

gelmek, ticaret yapmak, arkadaşlar aramak, tartışmalar 

yapmak gibi insani özelliklerin internete yansıması 

olarak görmekte ve çok hızlı bir şekilde 

yayılmasını da  bu  özelliğine  bağla maktadır. 

(http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/

What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf) Sosyal 

medya ile geniş kitlelerin düşünceleri, yaşam biçimleri 

ve ideolojik görüşlerinin elde edilmesiyle birlikte pek 

çok şirket için bilinçli ve daha kesin stratejilerle 

pazarlama sistemlerinin oluşturulmasını mümkün 

kılmaktadır. Bu bağlamda (Başaran, 2005:35-52) 

internete ekonomik yaklaşımın diğer bir konusu 

ticarileşme ve metalaşmadır. Bu, şirketlerin internetin 

sunduğu olanaklar sayesinde etki alanlarını 

güçlendirmeleri ile pekişen bir süreçtir. Sosyal medya 

tabanlı bir iletişim ve pazarlama sisteminde medyaya 

yön veren şirketlerin süreç içinde baskın bir konuma 

eriştikleri ve kişisel bilgileri kullanıp analist yapan diğer 

şirketlere pazarlamaları yoluyla da kişisel bilgilerin ve 

profillerin ifşa edildiği görülmektedir. 

Sosyal paylaşım ağları içinde son yıllarda en bilinen iki 

http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf
http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf
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marka olarak Facebook ve Twitter ön plana çıkmaktadır. 

Sözkonusu şirketlerin ücretsiz hesap sunma sistemleri 

yoluyla sağladıkları bilinirlik ve geniş üye profilleri, 

reklamcılar ve reklam veren  şirketler için önemli bir 

kazanım alanı haline gelmektedir. Devlet ve özel 

kuruluşların sanal medya yoluyla reklamını yapma 

gayesi bu alanda ticarileşmeyi getirirken yine şirketlerin 

söz sahibi  bir iktidar olarak emperyalist bir niteliğe 

büründüğü ve süreç içinde “sanal ötesi” bir konuma 

erişebildiği anlaşılmaktadır. Her iki şirketin gelirleri 

üzerine yapılan analizleri şu şekilde inceleyebiliriz: 

a. Facebook üzerinde yapılan çalışmalar 

incelendiğinde 3 farklı grafik ortaya 

çıkmaktadır. Facebook 2010-2013 küresel 

gelirleri, 2007-2012 gelirleri ve 2012-2016 

arası mobil reklam gelirleri incelendiğinde  340 

milyon dolardan 1.599 milyon dolar olan bir 

gelir artışı, 2012-2016 yılları arasında ise 228 

milyon dolardan 3.840.50 milyon dolarlık bir 

gelir olduğu (olacağı) belirtilmektedir. 

 

 
Grafik 1: Facebook 2010-2013 Gelirleri 

http://www.statista.com/statistics/223277/facebooks-  

quarterly-global-revenue-since-2010/ 

 

 
 

Grafik 2: Facebook 2007-2012 Gelirleri 

http://www.statista.com/statistics/217061/  

revenue-and-net-income-of-facebook/ 

 

 
Grafik 3: Facebook 2012-2016 Gelirleri 

http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-  

networks-ranked-by-number-of-registered-users/ 

b. Twitter kullanıcı sayısı ve gelirleri üzerine 

yapılan iki farklı çalışma ile (Grafik 6 ve Grafik 

7) küresel kullanıcı sayısının %745, ABD’deki 

kullanıcı sayısının % 390 artış gösterdiği 

görülmektedir. Twitter gelirlerinin ise 2009-

2013 yılları arasında 4.4 milyon dolardan 500 

milyon dolara çıktığı görülmektedir. 

 

 
Grafik 4: Twitter Kullanıcı Sayıları 

http://www.statista.com/chartoftheday/media/p/4/ 

 

 
Grafik 5: Twitter 2013 Gelirleri 

http://www.statista.com/statistics/241042/  

facebooks-worldwide-mobile-advertising-revenue/ 

 

5. Sonuçlar 

Sosyal paylaşım ağlarının sürekli devinim halinde 

olması beraberinde değişimi de getirmektedir. Sosyal 

ağlar yoluyla oluşturulan ikna ve rıza üretimi ile bireyler 

sadece birer teknoloji kullanıcısı değil aynı zamanda 

belirli odaklarca açık hedef konumuna dönüşmektedir. 

Sanal medya yoluyla sağlanan ekonomi, bilginin ve 

medya içeriklerinin etkin bir şekilde pazarlanmasını 

sağlayabilmektedir. Sosyal paylaşım ağları üyelikleriyle 

her birey kendi mahreminde ticari bir değer olarak 

görülmekte ya da sanal müşteri olarak kabul 

edilebilmektedir.  

Bu açıdan paylaşım kavramı karşılıklı bir özelliğe 

erişmektedir. Bu etkileşim hali süreç olarak emperyalist 

fikirlerin ve kanaatlerin sanal olarak filizlenmesine 

aracılık edebilmektedir. Günümüzde bu alanı yöneten ve 

hakim olan devletlerin ve bu devletlerin kültür bayrağı 

olan şirketleri yoluyla sağladıkları tek taraflı fayda 

maddi, manevi, ideolojik ve siyasal bir kazanıma 

dönüşebilmektedir. 
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Özet  

Bulut bilişim, kişisel bilgisayarlar üzerindeki işlem yükünü hafifleten; bilgiye istenilen zaman ve mekânda, talebe bağlı 

olarak erişime imkân sağlayan bir teknolojidir. Bulut bilişim, işlem olanaklarını genişleterek şahıslara, küçük ya da orta 

ölçekli şirketlere bir dizi güçlü servise internet üzerinden erişim imkânı sunar. 

 

Anahtar Sözcükler:  Bulut Bilişim, Girişimcilik, Dağıtık sistemler  

 

Abstract 

Cloud computing, personal computers, alleviating the burden on the process, discover the desired time and space, which 

allows access to the on-demand technology. Cloud computing, the process by expanding the possibilities of parties, small 

or medium-sized companies, provide access to a range of powerful service over the internet. 

 

Keywords: Cloud Computing,  Entrepreneurship, Distributed Systems 

 

 

1. Giriş 

Bulut Bilişim, bilgilerin sürekli olarak internette 

paylaşılan sunucularda saklanması, işlerin bu sunuculara 

yatırılması ve geçici olarak istemci tarafından indirilerek 

kişiye gösterilmesi, üzerinde değişiklikler yapılmasıdır. 

Bu günlerde bütün popüler bilişim sitelerinde ve 

medyada konuşulan yeni Bulut Bilişim ürünlerini ve 

bunların bize sağlayacağı kolaylıkları anlatan yazılar yer 

almaktadır. İş hayatımıza, günlük yaşamımıza giren bu 

teknoloji tam anlamıyla nedir?  Aslına bakarsak Bulut 

Bilişim zannettiğimiz gibi yeni geliştirilen ve birden bire 

ortaya çıkan bir teknoloji değildir. 1990’lı yıllarda 

kullanılan, Unix işletim sistemi ve sadece klavye ve 

ekrandan oluşan terminal çalışma mantığına 

dayanmaktadır. Günümüzde ise bu yöntemi internet 

teknolojisi ile desteklenmiş ve tamamen yeni bir hizmet 

olarak sunulmuştur. Bulut Bilişim 4 temel özellikten 

oluşmaktadır bunları şu şekilde sıralayabiliriz.  

 

Ölçeklenebilirlik: Kapasite kullanıcı sayısına göre 

arttırılıp azaltılabilir.  

 

Güvenlik ve Bakım: Bakımlar, güncellemeler, güvenlik 

önlemleri servis sağlayıcıya aittir.  

 

Anlık: Son kullanıcı kullanmak istediğinde bir üyelikle 

hizmeti kullanmaya başlayabilir. 

 

Bağımsız: İnternet bağlantısının olduğu her yerden 

hizmet kullanılabilir. 

 

Beş Katman    

 İstemci 

 Uygulama 

 Platform 

 Altyapı 

 Sunucu        

 

 

 

Üç Hizmet Modeli 

 Yazılım Hizmeti (SaaS) 

 Platform Servisi (PaaS) 

 Altyapı Servisi (laaS)  

  

 
Şekil 1. Bulut Hizmet Modeller 

www.bulutbilisimi.com 

 

 

Örnek Bulut Bilişim Uygulamaları  

Amazon Cloud EC2  

Ölçeklenebilir ve kullanım kapasitesi kadar ücretleme 

yapılan Amazon.com’un bulut işlem gücü servisi. 

 

Google Apps  

Ofis, veri ve iletişim amaçlı çevrimiçi uygulamalar. 

 

Dropbox  

Bulut veri depolama servisi.  

 

Fizy.com 

Bulut üzerinde müzik dinleme servisi.  

 

 

http://www.bulutbilisimi.com/
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Bu örnek uygulamalar bilinen bazılarıdır. Girişimcilerin 

hepsi büyük düşünür fakat burada önemli olan gerçekçi 

olup girişiminizin gereksinimlerini çok iyi analiz etmek 

doğru adımları atmak. Yapılacak yanlış ya da eksik bir 

seçim ileride yakalayabileceğiniz büyük bir fırsatı 

kaçırmanıza neden olabilir. Yani ufak bir maliyet 

nedeniyle dev bir fırsatı kaçırmamak için gerçekçi 

hareket etmek şart. 

 

Güvenlik örneğini ele alırsak birçok girişimcinin veri 

güvenliği hakkında çekinceleri vardır fakat gerçek şu ki 

bulut bilişim ofisinizde sizinle birlikte oturan 

sunucularımızdan önemli ölçüde daha güvenlidir. Bulut 

bilişim sağlayıcıları veri merkezlerinde güvenliği ve 

güvenlik protokollerini geliştirmek için büyük yatırımlar 

yaparlar. Eğer sizin girişim sermayenizde sistem 

güvenliğine ayırdığınız büyük bütçeler mevcut değilse 

böyle bir maceraya atılmak yerine bulut teknolojisine 

güvenebilirsiniz. 

 

Hemen hemen tüm bulut çözümleri ücretsiz deneme 

sürümüne sahiptir. Böylelikle girişiminiz ve sizin için en 

uygun olanını deneyip karar vermenize imkân tanırlar. 

Tabi burada karşınıza çıkacak birçok seçeneğin hepsini 

tek tek denemek yerine çeşitli kaynaklardan ya da 

çevrenizden tavsiyeler alarak deneme sürecini bir nebze 

kısaltmanız daha sağlıklı olacaktır. 

 

Sonuç 

Teknoloji ne kadar ilerlese de amacı insan hayatını 

kolaylaştırmak ve hızlandırmak olduğu için en 

nihayetinde girişiminizde sizinle birlikte çalışan 

insanların bulut bilişime uyumlu hale gelmesi gerekir 

dersek yanılmış olmayız. Burada girişimci, bulut 

bilişimin çalışanlar tarafından verimli bir şekilde 

kullanılmasını sağlamak için çeşitli adımlar izleyebilir. 

Örneğin, bulut uygulamalarını öncelikle kendi 

cihazlarında deneyimlemeleri çalışanların adaptasyonu 

açısından iyi bir yöntem. Kullanmaya karar verdiğiniz 

uygulamaların ücretsiz deneme sürümleri burada 

tekrardan sizin kurtarıcınız olabilir. Bulut bilişimin 

avantajları ve kısa sürede kendisine bağımlı hale getiren 

kullanım kolaylığı göz önüne alındığında bu sürecin 

aslında hızlı ve eğlenceli olacağını tahmin etmek zor 

değil. 

 

Artık kaynak yetersizliği nedeniyle rafa kaldırdığınız 

hayalleriniz hayata geçebilir, hantal sistemlerden dolayı 

zorlandığınız operasyonlar sorun olmaktan çıkabilir 

kısacası bulut bilişimle girişimizi atağa geçirebilirsiniz. 

Evet, artık girişimciler kadar hızlı ve esnek hareket 

edebilen bir sistem var. Size düşen,  adımları doğru atıp 

girişiminize en uygun olan bulutu seçmek ve kendinizi 

rüzgâra bırakmak. 
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Özet  

Bilgi teknolojisinin ve iletişimin hızla geliştiği günümüz dünyasında, kişilik hakları zarar görebilmektedir. Özellikle kişilik 

haklarının bir parçası olan kişisel verilerin elektronik ortamda işlenmesi, işleniş  şekli ve bu bilgilerin paylaşımı noktasında 

son dönemde meydana gelen ilerlemeler gerek uluslararası gerekse ulusal alanlarda birçok hukuki düzenlemenin 

yapılmasına sebep olmuştur. 21. Yüzyılda her türlü bilgi serbest dolaşabilmeli, ancak kişiye bağlı temel haklar da 

korunmalıdır. Belirtilen çerçeve doğrultusunda hazırlanan bu çalışma, giriş ve kişisel veri, kişi ve kişisel verilerin 

saklanması ve kişisel verilerin korunmasında oluşmaktadır 

 

Anahtar Sözcükler: kişisel veri, kişi, Güvenlik, Kişisel Bilgilerin Gizliliği 

 

Abstract:  

In this study it has been emphasized the protection of persons, respect their  fundamental rights and freedoms, notably the 

right to privacy and the protection of  personal data and the processing of such data, which is one of the main principle for 

a democratic and modern state. The progress made in information technology is making the processing and  exchange of 

such personal data considerably easier, therefore the protection of  personal data is getting even harder day by day. In the 

21st century every kind of data should be able to flow freely, but also  the fundamental rights of individuals should be 

safeguarded. Because of that, a lot of  countries especially in Europe which are also the member of EU accepted new rules 

and regulations on this issue.  

 

The study consists of an introduction and the terms of the personal data, person and the protection of such data are studied.  

 

 

1. Giriş 

Teknolojinin hızla geliştiği, kişilerin, toplumların ve 

ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel olarak birbirine 

iyice yaklaştığı günümüz dünyasında, birey kendi kişisel 

alanını ve haklarını korumakta daha da zorlanır hale 

gelmiştir.  

 

Modern hukuk düzenleri en yüksek değer olarak kişiyi 

kabul etmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı ile baskıcı 

rejimlerin tarih sahnesinden silinmesi sonucu kişiliğin, 

devlet karşısında yüceltilmesi gereken bir değer olduğu 

bilincine varan  modern yasa koyucular, bu amaç 

çerçevesinde hukuk düzenlerini hem ulusal hem de 

uluslararası alanda inşa etmişlerdir(1)(2). 

 

Gelişen teknoloji karşısında daha önce sadece tozlu 

dosyalarda ve arşivlerde hapsedilen ve sınırlı sayıda 

insanın ulaşabildiği bazı kişisel veriler günümüzde 

sadece birkaç bilgisayar tuşu mesafesi kadar 

yaklaşmıştır. Bu doğrultuda, günümüz dünyasında hak 

sahibinin rızası dışında bir  başkasının eline geçebilecek 

bu tür bilgilerin muhafazası ve kimlerin hangi  

koşullarda bu bilgileri toplayabileceği ve bir başka kişi 

ya da kuruma aktarabileceği önemli bir konu haline 

gelmiştir.(2)  

 

Son yıllardaki teknolojik ilerleme, kişiye teknik yönden 

hem kolaylıklar sağlayarak hem de zorluklar yükleyerek 

kişiliğin korunmasındaki tartışmaları disiplinler arası bir 

alana çekmiştir. Bu tartışmaların yürütülmesinde itici 

ivme teknik ilerleme ile şeffaflaşan hayat alanlarımızın 

korunması kaygısı olmuştur. Zira kişilik hakkı, ister 

gerçekleşmiş ister gerçekleşmemiş bulunsun her saldırı 

karşısında korunmak istenmiştir. Bu sebeple, modern 

yasa koyucular özel hukukun sunduğu olanakları yeni 

teknolojilerin yarattığı muhtemel saldırılar karşısında 

saldırı öncesi koruma bakımından 

güçlendirmişlerdir(1)(2). 

 

2. Kişisel Veri Kavramı 

Haberleşme araçlarının akıl almaz boyutlarda gelişmesi, 

kişisel veri ve bilgilerin korunması sorununu da 

gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda ulusal ve 

Uluslararası kuruluşlar konunun üzerinde durmaya 

başlamışlardır. Bilgi toplumunda kişisel bilgiler, ilgili 

kişilere zarar vermeyecek doğrultuda kullanılmalıdır. 

Kişisel bilgilerin korunması sorunu, bunların 

açıklanmasının kişiye verebileceği zarardan 

kaynaklanmaktadır(3) 

 

Birey ve kurumlara özgü, hangi bilgilerin korunması 

gerektiğini belirtmeden önce, bireysel bilgilerin neler 

olabileceği ve bu bilgiler kullanılarak neler 

yapılabileceği konusu üzerinde durmakta yarar vardır. 

Kişilerin kendilerinin konu oldukları bilgilere, “isme 

bağlı veriler” veya “bireysel veriler” denilmektedir. İsme 

bağlı veriler, örgütler tarafından depo edilmekte, 

işlenerek bilgi haline getirilmekte, talep halinde üçüncü 

kişilere devredilmektedir. Bu dolaşım bazen sınır ötesine 

de uzanmaktadır. Toplumsal örgütler ve bazı serbest 

meslekler grupları kişisel veri toplayıcısıdır. Toplumsal 

örgütler kapsamına ise en başta devlet olmak üzere 
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çeşitli kamu kuruluşları, özel hukuk kesiminde kâr 

amaçlı kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları 

girmektedir.(2)  

 

Meslekler kapsamında ise günlük hayatımızdan 

bildiğimiz doktorluk, avukatlık, noterlik, bankacılık gibi 

meslekler bu kapsamda sayılabilir. Kısacası, toplumda 

hemen herkes bilgi toplamakta değerlendirmekte ve 

bunları değişime tabi tutmaktadır.(4) 

 

Bu tür bilgilerin, günümüzde yoğun olarak kullanıldığı 

alanlardan bazı somut örnekler aşağıda sıralanmıştır. 

Kimlik Bilgileri, Adres Bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri, 

Telefon Bilgileri, Telefon Rehberi Bilgileri, Elektronik 

Posta Bilgileri (İnternet Bilgileri ), Emniyet ve Jandarma 

Birimlerindeki Bilgiler. 

 

3. Kişi Kavramı 

Kişi, haklardan yararlanan, hak sahibi olan varlık 

demektir. Hukuk, kişi olma özelliğini önce insana 

tanımıştır. Kanun koyucu, insanların yanında toplum 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, hak ve 

yükümlülükleri diğer bazı insan veya mal topluluklarına 

da yöneltmiştir(5). 

 

Hukukta gerçek kişi dediğimiz insanın yanı sıra tüzel 

kişi olarak tanımlanan Bazı insan ve mal topluluklarına 

da hak sahibi olabilme ve borçlanabilme yetisinin 

verildiğine yukarıda değinmiştik. Tüzel kişi, fiziki 

varlığı bulunmayıp, varsayıma dayanan ve belli bir 

amacın gerçekleştirilmesi için organize olmuş insan veya 

mal topluluklarıdır. Sanal kişi de denen tüzel kişiler, hak 

ve sorumluluk sahibi olma bakımından aynen insan gibi 

kabul edilmektedir(6). 

 

Kişisel verilerin korunması kapsamında kişi kavramının 

içeriğine kimlerin gireceğine ilişkin olarak uluslararası 

doktrin ve mevzuatta bir görüş birliği bulunmamaktadır 

(7)(2). Nitekim, bir görüşe göre, veri koruma yasalarının 

kapsamına, yalnızca gerçek kişilere ilişkin bilgiler 

girebilirken, diğer bir görüş ise tüzel kişilere ait 

bilgilerin de kişisel veri niteliği taşıyabileceğini 

savunmaktadır(8). 

 

4. Günümüzde Kişisel Verilerin Korunması 

Günümüzde, modern iletişim araçları vasıtasıyla bilginin 

toplanıp depolanarak, kişiler, kurumlar ve hatta ülkeler 

arasında paylaşılması kolaylaşmıştır. Bu durum, kişisel 

verileri elinde bulunduran kimseler ile bu verilerin ilgili 

oldukları kimseler arasındaki menfaat dengesini veri 

sahipleri aleyhine bozmuştur. Nitekim, bu tür bilgilere 

erişim kolaylaştıkça, veri sahiplerinin maddi ve manevi 

varlıkları aynı oranda zarar görmeye başlamış ve 

menfaatlerinin korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca, çağdaş toplumlarda insan haklarına verilen önem 

de, kişilik hakkı çerçevesinde değerlendirilen kişisel 

verilerin korunması ihtiyacını perçinlemiştir. Bu 

bağlamda, kişisel verilerin korunması meselesi, çağdaş 

toplumlarda çeşitli ulusal ve uluslararası düzenlemelere 

konu edilmiştir.(9) 

 

 

5. İnternette İletişim Türleri 

Kişilerin duygu, düşünce yada bilgilerini herhangi bir 

yolla başkasına transferine iletişim denir.İletişimde 

kişinin konuşma şekli , kullandığı kelimeler , beden dili , 

jest ve mimikleri, ses vurgusu önem taşır. 

Mesela:Elektronik posta; İngilizce ismi olan "e-mail" de 

çok kullanılır. “Haber grupları bir çeşit ileti saklama 

alanı olarak çalışan iletişim ortamlarıdır. Her ne kadar 

haber grubu ismi sınırlayıcı bir tanım olsa da gerçekte 

haber grupları kalıcı tartışma platformları olarak 

kullanılmaktadırlar. Dosya aktarım iletişim kuralı, 

(İngilizce: File Transfer Protocol; FTP), bir veri 

yığınının - ASCII, EBCDIC, ve binary- bir uç aygıttan 

diğerine iletimi için kullanılmaktadır. Telnet, Internet ağı 

üzerindeki çok kullanıcılı bir makineye uzaktaki başka 

bir makineden bağlanmak için geliştirilen bir TCP/IP 

protokolü ve bu işi yapan programlara verilen genel 

isimdir. Web patlamasından kısa bir süre öncesine kadar 

Gopher internete girmek için kullanılan grafik arayüze 

sahip tek yöntemdi. World Wide Web (kısaca WWW 

veya web):Web’in temeli İnternettir. Web İnternet 

üzerinde kurulmuştur ve İnternetin sunduğu 

mekanizmalardan çoğunun kullanılmasını sağlar. 

 

6. Siber Uzay 

Yeni milenyum ile internet hayatımızın çok önemli bir 

parçası olmuştur. E-ticaret, e-posta, e-devlet gibi "E-

"(elektronik) önekine sahip kavramlar ile İnternet ile 

beraber hayatımıza bir anda giren kavramlardır. 

İnternet’i etkin olarak kullandığımız 10-15 sene gibi bir 

süre zarfında içerisinde "Siber" kelimesi geçen birçok 

yeni kavram daha ortaya çıkmıştır. Siber uzay, siber 

silah, siber güvenlik, siber casusluk siber savaş gibi. Bu 

kavramlar ve ifade ediliş biçimleri şu şekildedir. 

Amerikan Savunma bakanlığınca: “İnternet’in 

bulunduğu, telekomünikasyon ağları ve bilgisayar 

sistemlerini de içine alan, birbirine bağlı bilgi 

teknolojileri altyapılarının olduğu küresel bir alan” 

olarak tanımlanmıştır. Diğer bir tanımlama da ise şu 

şekilde geçmektedir: “insanların bilgisayarlar ve 

telekomünikasyon sistemleri aracılığıyla herhangi bir 

coğrafi sınırlamaya maruz kalmadan tamamen birbirine 

bağlı olma durumudur” (10) 

 

7. Siber Suçlar 

Türk yazınında kavramsal olarak henüz görüş birliğine 

varılamayan ve“bilgisayar suçları”, “internet suçları”, 

“siber suç” veya “bilişim suçları” olarak adlandırılan 

suçlar için, Dünya’daki tek düzenleme olan Avrupa 

Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nin adına uygun olması 

ve uluslararası hukukta yaygın olarak kullanılması 

nedeniyle bu çalışmada kavramsal olarak “siber suç” 

ifadesi tercih edilmiştir(11). 

 

Siber suç, bir bilgisayar, ağ veya donanım cihazı 

kullanılmak suretiyle,elektronik ortamda hukuka aykırı 

olarak gerçekleştirilen her tür fiil olarak tanımlanabilir. 

1980’li yıllardan sonra bilgisayar ve İnternet 

kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, siber suçların 

sadece ekonomik boyutlarının olmadığı ve bu tür 

suçların en az ekonomi kadar önemli, diğer bazı değerler 

aleyhine de işlenebileceği anlaşılmıştır. Bunun sonucu 
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olarak da bu suçların ayrı bir disiplin altında incelenmesi 

gereği ortaya çıkmıştır. 

 

Bir kişiye ait isim, adres, telefon veya sosyal güvenlik 

numarası veya aile hayatına ilişkin kişisel veriler çoğu 

kez veri sahibinin bilgisi ve isteği dışında 

yayılabilmektedir. Böyle durumlarda, bilgilerin 

milyonlarca sayıda iletilmesi ya da çoğaltılması 

saniyelerle ifade edilmektedir. Klasik ceza hukukunda 

suç aracı olan herhangi bir vasıta gibi kişisel verilerin de, 

üçüncü kişilerin tasarrufuna girdiği anda suç aracı olarak 

kullanılma riski doğmuş olmaktadır. Klasik suça göre 

daha hızlı ve kolay işlenebilen siber suçun tespit 

edilmesi ve bu suç tespit edilse bile failin yakalanması 

her zaman mümkün olamamaktadır. 

 

Siber suçları, geleneksel anlamdaki suçlardan ayıran 

özelliklerden en önemlisi, bu suçların işleniş şekillerinin 

(modus operandi) tespitinin zorluğudur. Söz konusu 

suçlar, yepyeni ve çok farklı yollarla 

işlenebilmektedirler(11).Çoğu kez ilk etapta kişisel 

verilerin çalınması, ikinci etapta ise bu verilerin 

kullanılması suretiyle suç işlendiğinden siber suçlar 

genellikle zincirleme şekilde gelişmektedir.Kişisel 

verilerin elde edilmesi için işlenen hırsızlık suçu sanal 

veya fiziki ortamda gerçekleşebilmektedir. 

 

8.Kişisel Verileri Edinme Yöntemleri ve Siber Suç 

Türleri 

Kimlik hırsızlığı 

Kimlik hırsızlığı, gerçek veya tüzel kişilere ait kişisel 

bilgilerin yetkisiz kişilerce, dolandırıcılık veya diğer 

suçların işlenmesinde kullanılmak üzere ele geçirilmesi, 

iletilmesi (transferi), muhafaza edilmesi veya 

kullanılması olarak tanımlanabilir(9). Son yıllarda sıkça 

rastlanmaya başlayan veri kayıpları, dikkatleri kamu ve 

özel sektörde teknolojik gelişmelerle artan kimlik 

hırsızlığı ve kişisel verilerin korunması kavramına 

çevirmiştir.Kimlik hırsızlığı konusunda farkındalık 

arttıkça, şüphesiz tüketicilerin de kişisel bilgilerini 

paylaşırken tereddütleri artmaktadır.Avrupa Komisyonu, 

bu nedenle Veri Koruma Direktifini yeniden gözden 

geçirme çalışmalarını başlattığını açıklamıştır.Kimlik 

hırsızlığı, klasik veya çevrimiçi olmak üzere iki farklı 

ortamda işlenebilmektedir.(12) Klasik (off-line) kimlik 

hırsızlığı:Kimlik hırsızları veri elde etmek için her tür 

yola başvurmaktadırlar. Bu yollardan biri de insanlar 

arasındaki iletişim ve insan davranışındaki açıklardan 

faydalanarak güvenlik süreçlerini atlatma olarak 

adlandırılan sosyal mühendisliktir. Bu kavram, kişileri 

gizli bilgilerini vermeleri için aldatmak olarak da 

tanımlanabilir. Etkileme, zorlama, aldatıcı ilişkiler 

geliştirme, sosyal mühendislik saldırı araçlarındandır. 

Kimlik hırsızlığında bu yöntemler sıkça 

kullanılmaktadır. 

 

Klasik kimlik hırsızlığı yöntemleri: 

i-Çöp karıştırma (dumpster diving): Çöpe atılmış her tür 

çek yaprağı, kredi kartı, banka sözleşmesi, fatura veya 

kişisel veri içeren ve elektronik ya da diğer araçlarda yer 

alan kayıtları elde etmek için bu kayıtları incelemeye 

çöp karıştırma denilmektedir. Hırsızlar bu iş için çöp 

toplayıcılarla menfaat karşılığı işbirliği 

yapmaktadır.ABD’de bu konuda hazırlanmış 1997 tarihli 

bir Kanun bulunmaktadır(12). 

 

ii-Bahane yaratma (pretexting): Bir banka, telefon 

şirketi veya diğer bir bilgi kaynağını arayarak, belli bir 

müşteri gibi davranıp herhangi bir şifre ya da başka bir 

bilgiyi elde etmek için kullanılan sosyal mühendislik 

yöntemidir. 

 

iii- Omuz üstünden seyir (shoulder surfing): ATM cihazı 

veya diğer şifre girilen ekranları gizlice izleyerek şifre 

çalma yöntemidir. 

 

iv-Tarama (Skimming): Kredi kartlarının arkasındaki 

manyetik verileri elde ederek sahte kartlara ekleme 

şeklinde yapılmaktadır. 

 

v- İş kayıtları hırsızlığı: İşyerlerindeki bilgisayar veya 

dosyaların çalınması veya bu bilgilerin elde 

edilmesidir.Bu hırsızlık yönteminde, çalışanlara rüşvet 

vs. menfaat sağlayarak bilgi edinilebilmektedir(12). 

 

Çevrimiçi (on-line) kimlik hırsızlığı:Çevrimiçi 

ortamda kullanılan kimlik hırsızlığı yöntemleri, belirli 

sayıyla sınırlı değildir.Zira bu yöntemler günden güne 

değişebilmektedir.Bu çalışmada örnekleyici olmak üzere 

çeşitli çevrimiçi kimlik hırsızlığı yöntemleri hakkında 

bilgi verilmektedir.Suç unsuru taşıyan yöntemlerle elde 

edilen bu veriler, elde edildikten sonra başka suçların 

işlenmesinde de kullanılabilmektedir.Bu tür kimlik 

hırsızlığı, eticaret faaliyetleri sırasında tüketicilerin 

güvenlerinin sarsılmasına neden olmaktadır.Günümüzde, 

çevrimiçi ortamda kişisel verileri elde etmek için(12); 

 

i. Kötü niyetli yazılım veya programlar (malware) 

Yaygın olarak virüs, truva atı, bukalemun, çerezler 

olarak karşılaşılan kimlik hırsızlığı yöntemlerinden cep 

telefonu, sabit telefon veya bilgisayarlara yüklenen 

yazılım veya programlar aşağıda incelenmektedir. 

 

ii. Aldatıcı nitelikte e-posta veya İnternet siteleri 

1) Oltalama (Phishing): 

Phishing, bir işletme, banka ya da devlet kurumundan 

geliyormuş izlenimi yaratılan bir e-posta ya da aslını 

kopya eden bir İnternet sitesi (mirror web site) 

aracılığıyla, kişilere ait kredi kartı bilgisi, şifre, diğer 

hesap bilgileri vb. çalmayı amaçlayan bir İnternet 

dolandırıcılığıdır. Oltalama saldırılarının 2007’de 

ABD’de tüketici ve işletmelere maliyetinin 2,1 milyar 

dolar olduğu tahmin edilmektedir . 

 

2) İstenmeyen elektronik posta (spam): 

Genellikle zararlı bir içeriğe sahip olan ve istenmeyen, 

alıcıya iradesi dışında gönderilen elektronik mesajlardır. 

Bu mesajlar, BİT’in gelişimine ve yayılımına paralel 

olarak tüm dünyada giderek büyüyen sorunların başında 

gelmektedir. 

iii. Sistem veya yazılımların açıkları (hacking) 

kullanılmaktadır. 
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“Korsan saldırı” olarak da Türkçe’ye çevrilebilecek 

“hacking” kavramı, elektronik sistemler veya bilgisayar 

açıklarından yararlanmak suretiyle kişisel verileri 

çalmak için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. 

İzinsiz ve hukuka aykırı bir şekilde kişisel verilerin 

çalınmasını sağlayan bir diğer yöntem de kırma 

(cracking)80 yöntemidir. Kişisel veri elde etmenin 

yanısıra, sistemin ücretsizkullanılmasını da sağlayan bu 

yöntemler, bilgisayar korsanlarını (hacker) bilgisayarla 

ilgili sahtecilik gibi daha tehlikeli suçlara teşvik 

edebilir(11)(12). 

 

Kişisel verilerin suistimali:Ticari ya da meslek sırları, 

ya da diğer değerli kişisel bilgilerin kişinin kendisine 

veya bir başkasına menfaat sağlamak ya da zarar vermek 

amacıyla kullanılması, satılması ve dağıtılmasına kişisel 

verilerin suistimali denilmektedir. 

 

Banka, hastane, alışveriş merkezleri, devlet kurumları 

gibi kuruluşlarda tutulan büyük miktardaki kişisel 

bilgilerin ticari değeri ile ilgili suistimaller önemli siber 

suçların işlenmesinde basamak görevi görürler.  

 

İletişimin gözetlenmesi ve denetlenmesi: 

Ulusal güvenliğin sağlanması, suçun önceden tespit 

edilebilmesi ve yargılama esnasında delil olarak 

kullanılabilmesi amacıyla kovuşturma organları 

tarafından genellikle gizli izleme sistemleri 

kullanılmaktadır. İletişimin bu şekilde gözetlenmesi ve 

denetlenmesi, ilgili hukuki usul ve esaslara ve 

zorunluluk unsuruna uygun olarak yapılmalı ve elde 

edilen veriler gerekirse anonimleştirilmelidir. 

 

İletişimin gözetlenmesi ve denetlenmesi uluslararası 

alanda da başta istihbarat olmak üzere çeşitli nedenlerle 

yapılabilmektedir.Bütün dünya üzerindeki uydu tabanlı 

iletişimi izleyen beş devletin
2
 gizli servislerinin ortaklaşa 

kurdukları ECHELON sistemi (Büyük Kulak) telefon 

görüşmeleri, faks, telsiz, İnternet, elektronik posta trafiği 

dahil olmak üzere tüm iletişim araçlarını dünya çapında 

dinleme ve kaydetme kapasitesine sahip bir sistemdir. 

Sistem sayesinde elde edilen ham veriler özel bir 

mekanizma sayesinde çözümlenmekte ve iletişimin 

içeriği bu şekilde öğrenilmektedir.Temel amacı ulusal 

güvenliği sağlamak olmasına rağmen ticari ve diğer 

sırların, sistem içinde yer alan devletler tarafından haksız 

olarak kullanıldığı ve diğer devletlere ait stratejik 

bilgilerin de elde edildiği bilinmektedir.ECHELON 

sisteminin dünya İnternet trafiğinin yüzde 90’ını kontrol 

ettiği de verilen istatistikler arasındadır(14).  

 

Günümüzde, istasyonlar, parklar, kamusal yollar, 

caddeler gibi herkesin ulaşabileceği kamusal alanlarda 

optik ve elektronik donanımlar vasıtasıyla gözetleme 

yapılabilmektedir.Bu alanların video ile gözetlenmesi 

bütün yurttaşların temel haklarını ilgilendirdiğinden sıkı 

hukuksal koşullara bağlanması gerekmektedir(13).  

Veri madenciliği (data mining): 

                                                           
2
 Bu beş devlet ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni 
Zelanda’dır 

Veri madenciliği, veri yığınları arasından istatistik ve 

matematik teknikleri kullanılarak verilerdeki gizli 

örüntüleri çözmeye yarayan, fark edilmesi güç ilişkileri 

açığa çıkaran, ileriye yönelik tahminler yapılmasını 

sağlayan ve bu alanda kurallar üreten veri tabanı 

teknolojisi ve tekniklerinin uygulamasını ifade 

etmektedir. Kısaca veri madenciliği, veri tabanlarından 

elde edilen bilgiyi yapılandırarak, bilgi keşfedilmesini 

sağlayan araçlar ve teknikler olarak nitelendirilebilir(12). 

Günümüzde kurumlara ait veritabanlarında milyonlarca 

kişiye ait bilgi depolanmaktadır. Bu verilerle birtakım 

analizlerin otomatikleştirilmiş sistemler vasıtasıyla 

yapılması gerekliliği, veriye erişimi, en az verinin 

kendisi kadar önemli hale getirmiş ve veri madenciliği 

uygulamaları gündeme gelmiştir. Veri madenciliği iyi 

niyetlerle kullanılabileceği gibi, kişisel verilerin elde 

edilerek çeşitli şekillerde kötüye kullanılmasına da sebep 

olabilmektedir.(12) 

 

Sahte kişilik oluşturma ve kişilik taklidi 
Kişilik taklidi, gerçek kişilere ait bilgilerin kullanılarak 

suç işlenmesi ve o kişinin bu suçun faili durumuna 

düşmesi ile sonuçlanan eylemdir. Kredi kartı numara 

oluşturucu programlar gibi araçlar kullanılarak elde 

edilecek gerçek bilgiler, bazen  de hayali kişiler 

oluşturulmasında kullanılmakta, böylece haksız menfaat 

sağlanarak kişilere zarar verilmektedir. 

 

Sahte internet sitesi (Pharming) 

Türkçe’de bilinen bir karşılığı olmayan pharming ifadesi 

“sahte İnternet sitesi” olarak kullanılabilir. Sanal 

dünyanın dolandırıcıları tarafından tasarlanan ve bir 

İnternet sitesinin çevrimiçi hesap ödeme sayfasıymış 

gibi görünen sahte İnternet sayfası ile kişilerin 

bilgilerinin çalınmasına “pharming” denilmektedir.  

 

Hesap ve aboneliklerin kötüye kullanılması 

Veri hırsızları, kurbanlarının kredi kartı, çek, yatırım, 

telefon (sabit ve mobil), İnternet ödeme, e-posta ve diğer 

İnternet hesaplarını, sosyal sigorta numaralarıyla sağlık 

güvencelerini kullanmak suretiyle istismar 

edebilmektedirler. Bununla birlikte, elde edilen bilgiler 

telefon, kredi kartı, kredi, çek ve yatırım, İnternet 

ödeme, otomobil sigortası ile ilgili yeni hesapların 

açılmasında da kullanılabilmektedir. Bir suça ilişkin 

soruşturma ve kovuşturma evrelerinde, tıbbi tedavi için, 

ev veya işyeri kiralarken, işe girerken vb. durumlarda da 

başkalarına ait kişisel veriler kullanılabilmektedir.(12) 

 

9.Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılmasında ve Siber 

Suçla Mücadelede Alınacak Tedbirler  

Veri hırsızlıkları, fiziksel ve bilgi işlem güvenliğine 

yeterince önem verilmemesi,dizüstü bilgisayar 

hırsızlıkları, korsan faaliyetler, şirket çalışanlarının veri 

sızdırması gibi farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. 

Siber suç ve veri hırsızlıklarında farkındalığı artırmaya 

yönelik olarak son yıllarda önleyici, caydırıcılığı artırıcı 

ve koruyucu birtakım önlemler alınmaktadır.Bu 

tedbirlerden önleyici nitelikte olanların başarısı, yalnızca 

bilgi teknolojileri okuryazarlığının artırılması ile 

mümkün değildir.Bireyin farklı ortamlardaki 

davranışlarının mahremiyete yönelik etkilerinin farkında 
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olabilmesi ve tehlikeleri öngörebilmesi oldukça 

önemlidir.Bu sebeple, kişilerin mağduriyete uğramadan 

önce neler yapmaları gerektiği konusunda 

bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri faaliyetleri 

önleyici niteliktedir(12). 

 

Mahremiyet artıcı teknolojiler, kimlik doğrulamada 

sağladığı avantaj nedeniyle mahremiyetin korunmasında 

elektronik imza ve güvenlik ve veri gizliliğinin 

sağlanmasında akıllı kartlar koruma ve özellikle maddi 

zararın azaltılmasında günümüzde yaygınlaşmaya 

başlayan tedbirlerdendir. Koruyucu nitelikteki bu 

tedbirler aşağıda incelenmektedir. 

 

Mahremiyet artırıcı teknolojiler 

Temel amacı; mahremiyet kanunlarının ya da ilkelerinin 

uygulanmasına yardımcı olmak, kişiyi belirlenebilir 

kılan verilerin toplanması veya bu verilerin daha ileri 

düzeylerde işlenmesini mümkün olduğunca aza 

indirgemek olan teknolojik çözüm araçlarına 

mahremiyet artırıcı teknolojiler
3
  (MAT) 

denilmektedir.Bu teknolojiler, kullanıcıya verilerinin 

çevrimiçi ortamda ifşa edilmesi, yayılması ve 

kullanılması riskine karşı kontrol imkanı sağlamaktadır. 

Bu kontrol, herhangi bir ağ üzerindeki tarayıcılarda veya 

e-postalarda kişisel verilerin belirli durum ve şartlarda 

anonim hale getirilmesi, çerezlerin veya diğer izleme 

teknolojilerinin filtrelenmesi, verinin yayılması 

şartlarının belirlenmesi, verilerin şifrelenmesi vb. 

seçenekler ile gerçekleşmektedir(12). 

 

“Güvenlik teknolojileri” ve “mahremiyet artırıcı 

teknolojiler” olarak ifade edilen araçlar arasında sıkı bir 

ilişki bulunmaktadır. Mahremiyetin korunabilmesi için 

güvenliğin de iyi sağlanması gerekmektedir.MAT’lar, 

kişisel verilerin küresel alanda çevrimiçi akışında (e-

ticaret faaliyetleri gibi) kullanıcıların kişisel verilerini 

verirken duydukları endişeyi kısmen 

azaltmaktadır.Genellikle tüketiciler için tasarlanan 

MAT’ların bazı türleri ise, kurumlar ve işletmelerin 

mahremiyet politika ve uygulamalarına yardımcı olmak 

için tasarlanmaktadır. 

 

Elektronik imza (e-İmza) 

Kimlik doğrulama, neredeyse bütün hukuki işlemlerin 

gerçekleştirilmesinde ilk adımı oluşturmaktadır. Bu 

nedenle elektronik hizmet sunumunda kimlik doğrulama 

araçlarından sağlıklı olanlar tercih edilmelidir. 

 

Elektronik imza; bilginin, orijinalliği bozulmadan, 

tarafların kimliğini de belirleyebilecek şekilde elektronik 

ortamda karşı tarafa aktarılmasını garanti eden bir 

teknolojidir. 

 

Akıllı kartlar 

Akıllı kartlar,elektronik imza altyapılarında ve 

gizliliğinin korunması gereken bilgilerin taşınmasında 

sıklıkla kullanılan donanımlardır.Bu kartlar, gizli 

bilgilerin taşınması amacıyla kullanılabileceği gibi, 

                                                           
3
 Privacy Enhancing Technologies (PET) 

şifreli yayınlara erişim gibi elektronik şifreleme vb. bazı 

özel fonksiyonları yerine getirmede veya GSM 

telefonları veya kredi kartlarında kullanılabilir(12). 

 

Akıllı kartlar,gizli bilgilerin korunması ve bu bilgilerle 

işlem yapılması konusunda güvenli yapılardır. Bu 

nedenle söz konusu kartlar, elektronik imzanın 

gizliliğinin korunması gereken bazı uygulamalarında 

(örneğin, imza sahibi tarafından elektronik imza 

oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan 

şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verilerin 

korunmasında) yaygın ola kullanılmaktadır. Bu kartlar, 

kimlik tespiti gerektiren hizmetlerin sunumunda da 

oldukça güvenli araçlar olarak kabul edilmektedir.(12) 

 

10. Kişisel Bilgilerin Gizliliği 

Bilgi güvenliği, bir bilginin yetkisiz kişilerce ele 

geçirilmesini,yetkisiz kişilerce değiştirilmesini 

engelleme ve bilgiye yetkili kişilerin istenilen zamanda 

ve istenilen kalitede erişmesini sağlama anlamına 

gelmektedir(15).Kaza veya kasta dayalı güvenlik 

risklerine karşı bir ağın ya da bilgi sisteminin karşı 

koyabilme kapasitesi, kişisel verilerin korunması ile sıkı 

sıkıya ilişkilidir.Zira kişisel veriler, devletlerin 

geliştirdikleri bilgi güvenliği strateji ve politikaları 

içinde korunması gerekli görülen en önemli 

bilgilerdendir. 

 

Ağ ve bilgi güvenliği konusu, pratikte siber suç, kişisel 

veri koruma yasaları ve telekomünikasyon alanında 

yapılan düzenlemelerle iç içe geçmiş durumda 

olduğundan, bu konuya ilişkin alınacak politika 

tedbirlerinin de mevcut telekomünikasyon, veri koruma 

ve siber suç politikalarından bağımsız düşünülmemesi 

gerekmektedir. 

 

Dünyadaki mahremiyet ve veri koruma kanunlarında da 

ağ ve bilgi güvenliğine ilişkin hükümler 

bulunabilmektedir.Bu hükümler genellikle kişisel veri 

kontrolörü
4
  veya işleyicisi olan kurum ve kuruluşların 

uymaları gereken yükümlülükleri belirtmektedir. Bu 

yükümlülüklere örnek olarak; ilgili kurum ve kuruluş 

içindeki birimlerin hangi verileri nasıl kullanacakları 

konusunun açıkça belirlenmesi, verilerin 

kullanılabilmesi için gereken talimatların açık ve net 

olması veri işleyenlerin veri koruma ve bilgi güvenliği 

kanunları hakkında bilgilendirilmeleri, bu kişilerin görev 

ve yetkilerinin düzenlenmesi ile veri işlemelerinin 

kaydının en fazla tutulacağı sürenin belirtilmesi 

sayılabilir. 

 

AB Komisyonunun 2001 yılında Konsey’e yönelik 

bildirisinde bu durum,aşağıdaki şema ile izah edilmeye 

çalışılmış ve bu üç politika alanının nasıl bir ilişki içinde 

oldukları örneklendirilmiştir. 

                                                           
4
 Veri kontrolörünün tanımı, bu çalışmanın 3’üncü 
bölümündeki “Veri Koruma Direktifindeki temel kavramlar” 

kısmında yapılmıştır. 
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Şekil 1. 1. Bilgi Güvenliği Politika Alanları ve 

Etkileşim(16). 

 

Bir veritabanında korunması gereken veriler değişik 

öncelik ve gruplara göre tasnif edilebilir.Bilgi 

güvenliğinin sağlanmasında teknik araçlar ve teknolojik 

güvenlik çözümlerinden genellikle virüsleri yok etme, ağ 

problemlerini giderme, yetkisiz kullanıcıların erişim 

yetkisini sınırlandırma yöntemleri 

kullanılmaktadır.Kişisel verilerin korunması hukuku ise, 

kişiye ait verilerin mümkün olduğunca teknik araçlarla 

korunması ile bu bilgilerin istenmeyen şekillerde 

kullanılmasının önüne geçecek hukuki ve sosyal 

tedbirlerin alınmasını ve nihayet bireyin kendisine ait 

verilerin kullanılması sürecinde söz sahibi olmasını 

hedeflemektedir.Kişisel verilerin kötüye kullanılması da 

genellikle bir bilgi güvenliği sorunudur.Eğer bir 

sistemde kişisel veri yoksa, sadece bilgi güvenliği 

önemli hale gelecektir. 

 

Tüm dünya da kabul edilen yaygın bir yaklaşımla bilgi 

güvenliğinin sağlanabilmesi için aşağıdaki şartların 

yerine getirilmesi gerekmektedir.  

 

 Önemli ve hassas bilgilerin istenmeyen biçimde 

yetkisiz kişilerin eline geçmesi önlenmelidir ve 

sadece erişim yetkisi verilmiş kişilerce 

erişilebilir olduğu garanti altına alınmalıdır 

(Confidentiality -Gizlilik). 

 Bilginin sahibi dışındaki kişilerce 

değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi 

gerekmektedir (Integrity – Bütünlük). 

 Bilgi veya bilgi sistemleri sürekli kullanıma 

hazır ve kesintisiz çalışır durumda olmalıdır 

(Availability – Sürekli Kullanılabilirlik). 

 Kullanıcı kimliğinin doğrulanması 

(Authentication) gerekmektedir. 

 

Araştırmalar göstermektedir ki; sadece teknolojik 

önlemlerle (virüsleri tespit eden yazılımlar, güvenlik 

duvarı sistemleri, kriptolama vb.) iş süreçlerinde 

yukarıda belirtilen maddeleri içeren bilgi güvenliğinin 

tam olarak sağlanması mümkün olamamaktadır. Bilgi 

güvenliği, süreçlerin ayrılmaz bir parçası olmalı ve bu 

bakımdan bir iş anlayışı, yönetim ve kişisel/kurumsal 

kültür açısından ele alınmalıdır.Elektronik ortamlarda 

yapılan işlem sayısının ve çeşitliliğinin günden güne 

artış göstermesi, kişisel verilerin korunması ve 

gizliliğinin sağlanması konusunda yeni önlemler 

alınması ve düzenlemeler yapılmasını zorunlu hale 

getirmiştir. Kişisel verilerin işlenmesini yaygınlaştırarak 

bu verilerin elektronik ortamlarda kullanılması zorunlu 

hale gelirken, diğer yandan da hakkında veri toplanan 

kişinin kişilik haklarının korunması gerekmektedir(17). 

 

Güvenlik Politikasının Yazılması: 

Güvenlik ihtiyaçları belirlendikten sonra, güvenlik 

politikasında yeralması gereken noktalar ortaya 

çıkmıştır. Güvenlik politikalarında genellikle aşağıdaki 

bölümler yeralır: 

 

1. Giriş mektubu: 

Genellikle Genel Müdür veya şirket yönetiminden 

yetkili bir kişinin imzasını taşıyan böyle bir mektup, 

Güvenlik Politikasına verilen yönetim desteğini 

göstermek için önemlidir. 

 

2. Amaç: 

Bu noktada güvenlik politikasının hangi amaçla 

hazırlandığı, kimler tarafından kullanılacağı ve 

kullanımının kimler tarafından izleneceği açık ve net 

şekilde belirtilmelidir. 

 

3. Yetki ve Sorumluluklar: 

Yukarıdaki Amaç bölümünde belirtilen kullanıcı ve 

yöneticilerin, Güvenlik politikası çerçevesindeki yetki ve 

sorumlulukları belirtilir. Bu, kullanıcı ve yöneticilerin 

yetki ve sorumlulularını belirtmenin yanı sıra, yetkili 

kişilerin veya yetkili pozisyonların da açık tarifini 

yapmalıdır. 

 

4. Bilgisayar ve Internet kullanımı: 

Bu bölüm, kurumun bilgisayarlarının ve bilgi işlem 

sistemlerinin kullanımı hakkında genel kullanım 

kuralları içerir. Bu bölümde, örneğin Internet'e hangi 

kullanıcıların gireceği, Internet'ten hangi tür dosyaların 

indirilmesine izin verilebileceği, kullanıcıların hangi 

durumlarda ne gibi sorumlulukları olduğu belirtilir. 

 

5. Erişim kontrolü: 

Bu bölümde, kimlik belirleme, onaylama, şifrelerin 

belirlenme ve kullanılma kuralları, hesap yönetimi, 

şirket dışı personel tarafından (örneğin bayiler) şirket 

kaynaklarına ulaşım hakları gibi alanlar düzenlenir. 

 

6. E-posta: 

Bu bölümde, belirli durumlarda e-postaların 

izlenebilmesi, e-postaların şifrelenmesi, mesajların 

arşivlenmesi gibi e-posta kullanım kuralları belirlenir. 

 

7. Laptop, PDA ve Benzeri mobil cihazların kullanımı: 

Laptop ve PDA gibi mobil cihazlar, şirket bilgilerini 

şirket sınırları dışında taşıdıklarından, bilgi işlem 

sistemleri için önemli açıklar içerebilmektedir. Bu 

nedenle mobil cihazlarda hangi koruma ve güvenlik 

yöntemlerinin kullanılacağı bu bölümde belirlenmelidir. 

 

8. Internet Güvenliği: 

Bu alanda Internet kullanım saatleri, kuralları, 

Internet'ten HTTP veya FTP protokolleri ile ile hangi 

dosya tiplerinin Internet'ten indirilebileceği gibi noktalar 

belirtilir. Ayrıca kurum elemanlarının VPN gibi bir 

teknoloji ile Internet üzerinden kurum sistemlerine nasıl 

ulaşacağı, şifreleme yöntemleri irdelenir. 
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9. Ağ Güvenliği 

Router, Firewall gibi ağ güvenliği ürünlerinin kullanımı, 

Internet üzerinden, VPN benzeri teknolojileri kullanarak 

şubeler arası bilgi paylaşımı, modem kullanımı gibi 

konular bu bölümde yeralır. 

 

10. Fiziksel Güvenlik: 

Binaya, server odalarına erişimin nasıl olacağı, 

kullanıcıların iş istasyonlarının zimmet kuralları, ağ 

altyapısı gibi konular bu bölümde yeralır. 

 

Sonuç 

Günümüzün gelişen teknolojisi dikkate alındığında 

kişisel verilerin eskisine oranla daha büyük bir hızda ve 

oranda gizliliğinin, mahremiyetinin ve bütünlüğünün 

riske girdiği aşikardır.Dolayısı ile kişilerin bu hususa 

yeterince özen ve önem göstermeleri son derece 

önemlidir.Bu çerçevede kişilerin ve kurumların bilgi 

güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve 

bilgilendirilmesi, olabilecek muhtemel sorunların en aza 

indirilmesine katkı sağlayacaktır. Toplumlarda bilgi 

teknolojileri kullanımının giderek artması, bilgisayar 

sistemlerine uzaktan erişimin olağan hale gelmesi ve 

Internet’in yaygınlaşması, bilgi güvenliği konusunun 

önemini artırmıştır. 

 

Bu noktada öncelikle kişisel verilerin korunması 

kanunun bir an önce çıkarılması ve bağımsız bir Kişisel 

Verilerin Korunması Denetleme Kurumunun 

oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, veri koruması 

konusunun önemi dikkate alındığında, bilimsel alanda 

çalışmaların henüz yeterli çeşitlilikte ortaya çıkmadığı 

bir gerçektir. Oysa Türkiye'nin sağlıklı bir veri koruması 

politikası oluşturması AB hedefinin olmazsa olmaz 

şartlarındandır. 

 

Günlük hayatta karşılaştığımız özel hukuka tabi bir çok 

iş ve işlem ile çevrimiçi hizmetlerin görüldüğü e-devlet 

uygulamalarıyla gündeme gelen kişisel veri ve 

mahremiyet kavramları, bazı idari, yasal ve teknik 

tedbirler ile korunmayı gerektirmektedir.Bu tedbirlerin, 

çevrimiçi hizmetlerin sunulmasından önce tasarlanması 

ve uygulanması, e-devlet hizmetlerinin sunumunda en 

ideal ve yerinde olanıdır. 
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Özet  

Tıpkı e-öğrenme ya da m-öğrenme gibi BİT içeren ileri teknoloji (akıllı) sınıfları da karmaşık bir iştir. Böyle bir sisteme 

parça parça yaklaşmak arzu edilen bir yöntem değildir. Bunun yerine sistem yaklaşımı gerekmektedir. Kısaca bu sistem, 

elemanlarından ve onların birbirleriyle olan ilişkilerinden oluşmaktadır. Bu alanda yazarın devam etmekte olan 

araştırmasının amacı için sistem dört bileşen olarak tanımlanır: Eğitim Bilimleri, Bilişsel Bilimler, Nörolojik Bilimler ve 

Teknoloji. Girdiler öğretmenler, öğrenciler ve eğitim politikalarıdır. Çıktı ise eğitimde başarı hedefine ulaşmaktır. Eğitim 

sisteminin bileşenleri önerilmiş ve aralarındaki ilişki açıklanmıştır. Kısacası, Türkiye’de iddialı bir ileri teknoloji projesi 

olan Fatih sistem yaklaşımı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Fatih Projesi, Akıllı Tahta, Eğitim teknolojileri 

 

Abstract 

Whether as e-learning or m-learning or high-tech (smart) classes, incorporating ICT into education system is a complex 

undertaking. A piecemeal approach to such a system is not desirable. Instead a systems approach is called for. Briefly 

stated, a system is a collection of elements and the relations between them.For the purposes of the ongoing research of 

authors in this area, a system is defined by its four components: Knowledge generated in Educational Sciences, Cognitive 

Sciences, Neurological Sciences and Technology. Inputs are teachers, students and policies. Output is attainment of 

educational objectives. The components of the educational system proposed and relations between them are explained. An 

ambitious high tech project called FATIH in Turkey is briefly assessed using the proposed systems approach. 

 

Keywords: Fatih Project, Smart Board, ICT in Education 

 

 

1. Giriş 

Bilişsel yaklaşım olarak da bilinen öğrenmeyi bilişsel 

açıdan inceleyen kuramlardan biri olan bilgiyi işleme 

kuramı, insan öğrenmesinde öğrenme sürecini 

bilgisayara benzetmektedir. İnsan zihni bilgiyi alır, işler, 

biçim ve içeriğini değiştirir, depolar, gerektiği zaman 

geri getirir ve tepkiler üretir. Bir başka söylemle, süreç 

bilgiyi bir araya getirir, kodlar, bilgiyi korur ya da 

depolar ve gerektiği zaman geri getirir. Çevremizde 

dikkatimizi çeken, talep eden bir uyarıcı veri önce Kısa 

Süreli Belleğe (Çalışan Bellek ) yerleştirilir. Kısa Süreli 

Bellekteki veriler iyi organize edilerek uzun süreli 

belleğe aktarılır ve kalıcı bilgiye dönüştürülür. Tüm 

süreç bilgisayarda “program” bireylerde ise “yürütücü 

kontrol” tarafından denetlenmektedir (Woolfolk,1997). 

Kısa süreli belleğin kapasitesi sınırlıdır. Uzun süreli 

belleğin kapasitesi sınırsız da olsa oraya yerleştirilecek 

bilginin iyi organize edilebilmiş olması ve var olan diğer 

bilgilerle ilişkilendirilmiş olması gerekmektedir. 

 

Bilişsel kuramcılara göre birey bilgiyi seçerek alır ve 

şekillendirir. Şekillendirme bireyden bireye farlılık 

gösterir. Bu farlılığın başlıca nedeni bireyin deneyimleri, 

kültürel birikimi ve bilgisidir. Her birey kendisine ulaşan 

bilgiyi 4 farklı süzgeçten geçirir. (1) Ön bilgi (2) Ödül-

ceza beklentisi (3) Öğrenmeye karşı tutum (4) Kültürel 

yargı ve değerlerin oluşturduğu sosyal çevre. Var olan 

ön bilgilerimiz konunun öğrenilmesini kolaylaştırmanın 

yanı sıra öğrenme isteğimizi de etkiler. Ön bilgimiz 

olduğu konuyu öğrenmek daha kolay öğrenme hissi 

vereceği için öğrenmeye daha istekli halde oluruz. Ödül-

ceza beklentisi ön bilgi gibi içimizden gelerek bizi 

güdüleyen bir unsur olmasa da zorunlu bir güdüleyici 

etkisi oluşturur. Bu 2 yaklaşım öğrenmeye karşı 

tutumumuzu belirler ve aslında ne kadar öğreneceğimizi, 

öğrenmenin sürekliliğini ve kalıcılığını ise sosyal 

çevremiz netleştirir. Bu 4 süzgece bakıldığında 

Bourdieu’nun ortaya koyduğu, bireyin sahip olduğu 3 

sermaye türü öne çıkmaktadır.  

 

(1) Ekonomik Sermaye: Bireylerin sahip oldukları maddi 

olanaklar ve para birikimi demektir.  

(2) Kültürel Sermaye: Entelektüel üslup, tutum, 

davranış, dil, akademik bilgi birikimi kavramlarıyla 

ifade edilir. Kısacası eğitim yoluyla öğrenilmiş tüm 

kabuller ve davranışlar bütünüdür. 

(3) Sosyal Sermaye: Bireylerin toplum içindeki 

ilişkilerin tamamını ifade etmektedir. Yani toplumsal 

bağlar ve itimat demektir. 

 

Eğitimde teknoloji kullanımının verimli ve etkin hale 

gelebilmesi için teknolojinin, bilişsel öğrenme sürecine 

katkı sağlayarak öğrenmeyi kolaylaştırması arzu 

edilmektedir. Bu noktada teknoloji bireylerdeki sermaye 

farklılıklarını (sayısal uçurum gibi) minimize etmeye 

yardımcı ve bireye ulaşan bilgiyi geçirdiği süzgeçlerde 

oluşan çeşitlilikleri kontrol altına almayı kolaylaştırıcı 

biçimde bir katkı sunmalıdır. Bourdieu’nun ortaya 

koyduğu 3 farklı sermayeye daha kuvvetle sahip olan 

bireyler hayatın her alanına bir adım önde 
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başlamaktadırlar. Ekonomik sermayesi düşük olan 

bireyler dışarıdan farklı kaynaklarla desteklenerek belli 

bir ölçüde telafi edilseler de kültürel ve özellikle sosyal 

sermayenin oluşturduğu farkların giderilmesi oldukça 

zordur. Bu nedenle farklı sermaye düzeylerine sahip 

bireylerin bilişsel gelişimleri, kişisel gelişimleri, 

birikimleri ve hatta olgunluk düzeylerindeki büyük 

farklılıklar bilgiyi alma, işleme ve organize etme 

düzeylerini etkileyerek kalıcı öğrenmede ve muhakeme 

etmede büyük farklılıklar oluşturmaktadır. Kimi 

psikologlar bilginin uzun süreli bellekte asla 

kaybolmadığına inanarak, geri getirilememesinin 

bilginin yanlış yerleştirilmesine bağlamaktadırlar 

(Woolfolk,1993). Bu nedenle uzun süreli belleğe 

aktarılacak bilgilerin teknoloji desteği ile önceki 

bilgilerle ilişkilendirilmesi kolaylaştırılarak iyi organize 

edilmiş kalıcı bilgi elde edilmesi sağlanabilmelidir. Bu 

noktada bilgisayarların hard belleklerinden yararlanmak 

büyük ölçüde işe yarayabilir. Ancak teknolojinin bir araç 

olduğu unutmamalı ve amaç haline 

dönüştürülmemelidir. Teknolojiden istenen verimi 

alabilmek için şu 2 soru akıllara gelmektedir: Günümüz 

eğitim müfredatlarına uygun içerikte bir teknolojik 

destek içeriği mi hazırlanmalı? Yoksa 21.yy becerilerini 

kazandırabilmek için yeni bir içerik teknolojiyi de işin 

içine katarak yeniden mi düzenlenmeli? Bu iki sorunun 

yanıtları düşünülürken teknolojinin hayatımızda 

olmadığı dönemde hazırlanmış içerikler, öğrenilmesinin 

farklı kazanımları olduğunu düşündüğümüz müfredatın 

hala benzer bir biçimde kullanılıyor olması göz ardı 

edilmemeli. 

 

Bu çalışmada, öğrencilerin öğrenme süreci için bilişsel 

(cognitive) yaklaşımın ortaya koyduğu model 

benimsenmiştir. 

 

2. Yöntem 

Çalışmada ayrıntılı analizler yapabilmek için yüz yüze 

görüşme (röportaj) tekniği kullanılmıştır. Örneklem 

olarak Fatih Projesinin pilot olarak uygulandığı 5 lisenin 

öğretmen, öğrenci ve yöneticileri seçilmiştir. 

Örneklemdeki okullar, teknolojinin kullanılma 

yoğunluğu, okul yapısı ve okulun öğrencilerinin 

bulunduğu bölgelerdeki bireylerin sosyal, ekonomik ve 

kültürel sermayeleri dikkate alınarak seçilmiştir. Veriler 

yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve 

içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

 

3. Bulgular 

Teknoloji kullanımının hayatın her alanında ki hızlı 

ilerleyişinin aşikâr olduğu günümüzde eğitim 

ortamındaki uygulamalar eğitimciler için ayrı bir önem 

taşımaktadır. Yanlış yapılabilecek bir uygulamanın hem 

göç ebeleri sonradan alıştıkları teknoloji kullanımından 

uzaklaştırabilir hem de yerlilere yanlış alışkanlıklar 

kazandırabilir olması önemli bir tehdit unsuru olarak 

görülmektedir. Bu nedenle yapılacak uygulamanın iyi 

organize edilmiş, dikkatli düşünülmüş ve kazanımlara 

yönelik olması gerekmektedir. 

 

Bu çalışmada genel olarak eğitim ortamına teknolojinin 

entegrasyonu ve spesifik olarak Türkiye’de büyük bir 

yatırım harcanarak gerçekleştirilen Fatih Projesi 

incelenmiştir. Şu an Türkiye genelinde 57 ilde pilot 

olarak uygulanan fatih Projesi 2014-2015 eğitim öğretim 

yılında tüm Türkiye’de uygulanacak. Bu denli büyük bir 

maddi yatırım olan proje ile ilgili görüşleri uygulama 

sahnesinde yer alan öğretmen, öğrenci ve yöneticilere 

sorduk. Verdikleri yanıtlar projenin hedeflediği 

sonuçlardan oldukça farklı. Sırasıyla öğretmen, yönetici 

ve öğrenci yansımaları şöyle: 

 

Öğretmen  

Fatih projesinin 1. ayağı olarak nitelendirilen akıllı 

tahtaların sınıfta kullanımının olumlu ya da olumsuz 

sonuçları nelerdir? Sorusuna öğretmenlerin yanıtları 

olumlu katkıları için: (1) Zaman kazandırdı %26 (2) 

Teknoloji çağının gereği olduğu için iyi %13 (3) Temiz 

olması ve tebeşir tozundan kurtulmamızı sağladı %5 (4) 

Görsellik öğrenmenin kalıcılığını arttırdı %26 (5) 

Öğrenci not tutmak zorunda kalmıyor % 15 (bu seçeneği 

söyleyen öğretmenlerin %10’u ders içeriğini fotokopi 

olarak verirken %5’i öğrenciye not tutturmazken 

fotokopi de vermiyor) (6) Hazır ders içeriği öğretmenin 

işini kolaylaştırıyor %13 (7) Öğrencinin derse 

motivasyonunun artırıyor görüşü ise %3 oranında 

belirlenmiştir. 

 

Olumsuz etkileri için ise sonuçlar şöyledir: (1) Verilen 

akıllı tahtanın teknolojik donanımı yeterince gelişmemiş 

olması. Örneğin kalemle yazılan şeklin ya da harfin net 

algılanmaması, yazı yazmanın zorluğu ve yanlış ifadenin 

düzeltilmesi için uzun bir işlem süreci ile silinerek 

tekrardan yazılası gibi. %12 (2) Teneffüste öğrencilerin 

müzik dinlemek, oyun oynamak ve film izlemek gibi 

kullanımının öğretmen derse girdiğinde öğrencinin derse 

motivasyonunu zorlaştırması %11 (3)Sunulan hazır ders 

içeriğinin (MEB’in sunduğu ders kitapları içeriği olan 

EBA’nın) kötü olması %13 (4) İlk 10 dakikadan sonra 

motivasyonu düşürerek öğrencinin dikkatini dağıttığı ya 

da uykusunu getirdiği %7 (5) Öğretmeni pasif kıldığı 

%21 (6) Not tutma imkanı olmadığı için öğrenmeyi 

olumsuz etkilediği %5 (7)İnternet bağlantısı olmadığı 

için ders kitabından farlı olmaması %13 (8) 

Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımında yeterli olmaması 

%8 (9) Öğretmen-Öğrenci arasındaki etkileşimi 

azaltması ve öğrencinin tahtaya kalkamaması %5 (10) 

Göz sağlığına zarar vermesi %7 Olumlu ve olumsuz 

etkiler her okulun kendi içinde branşlara, öğretmenin 

kullanım düzeyine göre ve okullar arasında farklılıklar 

göstermektedir. Bu farklılıklara yorumlar bölümünde 

gerekçeleri ile yer verilecektir. 

 

Görüşmenin 2. Sorusu olan Derslerinizde akıllı tahtayı 

hangi sıklıkla kullanıyorsunuz? Neden? Sorusuna 

öğretmenlerin %47,5’i her ders, %15 ara sıra, %22,5’i 

nadiren ve %15 hiç kullanmıyorum yanıtını vermişlerdir. 

Kullanma gerekçelerine verilen yanıtlar ise şöyledir: (1) 

Motivasyon sağlamak için %4 (2) Zaman kazandırdığı 

için %26 (3) Daha çok soru örneği çözmek için %22 (4) 

Görsel içerikle dersi sunmak için %19 (5) İşitsel 

bölümlerde kullanıyorum (bu yanıtı verenlerin tamamı 

İngilizce öğretmenlerinden oluşmaktadır) %8 (6) 

Öğretmenin işini kolaylaştırdığı için (yazı yazmak 
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zorunda kalmamak ve hazır der içeriği nedenleri ile) 

%22 

 

Kullanmama ya da nadiren kullanma gerekçeleri ise 

şöyledir: (1) Hazır içeriğin yetersiz hatta kötü olması 

%29 (2) Word belgesi açmaması bazılarında ise pdf 

açmaması %14 (3) Benim dersim sözel içerikte gerek 

duymuyorum %7 (4) Kullanmada yetersizim %14 (5) 

Öğretmeni ve öğrenciyi tembelliğe itiyor %7 (6) İnternet 

olmadığı için anlamı yok %14 (7) Bence öğrenmeye bir 

katkısı yok %7 (8) Diğer gerekçeler %7 

 

Görüşmenin 3. Sorusu olan Verilen hizmet içi eğitim 

yeterli miydi? Sorusuna verilen 2 yanıttan 1.si yeterli 

değildi %85 oranında iken benim bilgisayar eğitimim iyi 

düzeyde olduğu için  bana yeterli oldu %15 oranındadır. 

Projenin uygulanacağı okulların öğretmenlerinin 

tamamına 1 hafta boyunca okul sonrası zamanda her gün 

6 saat olmak üzere toplam 30 saatlik bir hizmet içi 

eğitim verilmiştir. Bu kurslara ilişkin öğretmenlerin 

görüşlerinden öne çıkanlar şöyledir: (1) Tüm 

öğretmenlerin ilgi, birikim ve seviyesinin eşit kabul 

edilmesi yanlış bir yaklaşımdı. (2) Bazı okullara akıllı 

tahta kurulmadan akıllı tahta varmış gibi eğitim 

verilmiştir. (3) Verilen eğitim teorik olduğu için 

kendimiz uygulama yapmaya çalıştığımızda oldukça 

zorlandık. (4) Kullanma sürecinde zorlandığımız bölümü 

danışma şansımız olmadı. (5) Eğitim okul sonrasında 

verildiği için çok yorgun olmamız nedeni ile algılama ve 

motivasyonumuz yetersizdi. (6) Eğitmenlerin 

yaklaşımları ve öğretme biçimleri kötüydü. 6. Madde 

için eğitmenlerle de görüşmeler yapıldı. Eğitmenler, 

öğretmenlerin öğrenmeye genel olarak isteksiz 

olduklarını ve bakanlığın kendilerine verdikleri 

talimatlar doğrultusunda projenin önemini vurgulamak 

adına teknoloji kullanımında istenen düzeyde 

olamayacak yaşça ileri olan öğretmenlerin emekliliği 

tercih edebileceklerine dair önerilerinin şahsileştirilip 

yanlış anlaşıldığını söylediler. 

 

Görüşmenin 4. Sorusu olan Öğrencileriniz uygulamadan 

memnunlar mı? Nasıl dönütler alıyorsunuz? Sorularına 

verilen yanıtlar 4 grupta ortaya çıkmaktadır. (1) 

Memnunlar, akıllı tahtayı kullanmamı talep ediyorlar 

%40 (2) Memnun değiller, sadece benim anlatmamı 

istiyorlar %10 (3) Teneffüste müzik dinlemek, oyun 

oynamak ve film izlemek için memnunlar %37 (4) İlk 

kurulum yapıldığında çok heveslilerdi ama artık 

sıkıldıklarını ve kullanılmasını istemediklerini 

belirtiyorlar %13 oranındadır. 

 

Görüşmenin 5. Sorusu olan Sayısal uçurumu giderir mi? 

Sorusuna verilen yanıtların tamamı gideremeyeceği 

yönünde olmuştur. Ayrıca öğretmenlerin değindikleri 

ilginç bir nokta olarak evinde bilgisayar olmayan, 

sosyal, ekonomik ve kültürel sermayesi yetersiz 

öğrencilerin hem kullanmayı başaramayıp arkadaşlarına 

rezil olma hem de cihazı bozma korkusu ile eskiye 

nazaran daha az tahtaya çıktıklarını belirterek sayısal 

uçurumu arttırdığını belirtmişlerdir. Projenin 

uygulamaya başlamadan önce tanıtım aşamasında çok 

farklı ekonomik, sosyal ve kültürel sermaye sahip 

bireylerin bulunduğu Türkiye koşulları için her bireye 

eşit olanaklar sağlayarak sayısal uçurumun giderilmesi 

hedeflenmiştir. 

 

Görüşmenin 6. Sorusu olan Kitaptan okumayı mı, dijital 

bir araçtan okumayı mı tercih edersiniz? Neden? 

Sorusuna verilen yanıtlarda öğretmenlerin %85’i kitap 

derken, %15’i dijital aracı, %15 ikisi de aynı fark etmez 

yanıtını vermiştir. Kitabı tercih eden grubun gerekçeleri 

dijital okumanın daha yavaş olması, göz yorması, hızlı 

okumayı zorlaştırdığı, kitabın dokunma hissi ile daha 

çok duyu organına hitap ederek kalıcılığı arttırdığı ve 

alışkanlıklarının kitap olması yönündedir. Diğer gruplar 

ise seyahatlerde dijital araçların pratiklik sağlayacağı ve 

birden çok kitabı bir arada bulundurması avantajları 

vurgulanmıştır. 

 

Görüşmenin 7. sorusu Teknoloji kullanımı öğrencilerde 

muhakeme yeteneğini ve yaratıcı düşünmeyi nasıl 

etkiler? Neden?  Sorularına verilen yanıtlar (1) Olumlu 

ya da olumsuz bir etkisi yok %25 (2) Arttırır %30 (3) 

Azaltır %45 oranındadır. Etkisinin olmadığını belirten 

grupta şuan ki içeriklerin herhangi basılmış bir kitaptan 

farkının olmaması nedeni ile muhakeme yeteneğine 

katkı sağlayamayacağı ancak profesyonel (öğretmenler, 

psikologlar, bilinçaltı uzmanları… vb.) olarak 

hazırlanmış içeriklerle katkı sağlanılabileceğini 

belirtmişlerdir. Bazılarının görüşü ise muhakeme ve 

yaratıcı düşünme doğuştan gelen bir zekâ ve yetenek 

olması nedeni ile sonradan edinilmesinin zor olduğu 

yönündedir. Arttıracağını belirten grubun gerekçesi ise 

görselliğin düşünmeye katkı sağlayarak hem muhakeme 

hem de yaratıcı düşünmeyi destekleyeceği yönündedir. 

Azaltır görüşünü savunan grubun gerekçeleri ise bu 

kadar hazır içerikle öğrencilerin yeni bir şey düşünmek 

zorunda kalmamaları ve araştırma yapmaktan 

uzaklaştıkları için tembelleştikleri ve öğrencilerin hayal 

dünyalarını pasifize ettiği için muhakeme yeteneğini ve 

yaratıcı düşünmeyi öldürdüğü yönündedir. Verilen ilginç 

örneklerden biri şöyledir: bir kitabı okuduğunuzda hayal 

dünyanızda kurduğunuz detaylar ve o kitabın filmini 

izlediğinizdeki yetersizliğin yarattığı hayal kırıklığı. O 

film yönetmenin hayal dünyasıdır ve sizinkinden çok 

daha eksik ya da farklı olabilir. 

 

Öğrenci 

Öğrencilerle serbest görüşme tekniği ile yapılan 

röportajın ana amacı Fatih Projesini nasıl buldukları, 

uygulamanın olumlu katkıları, eksiklikleri ve 

teknolojinin eğitim ortamında kullanımına ilişkin 

görüşlerini belirlemektir. Farklı okul ve alanlardaki 22 

öğrenci ile yapılan görüşmelerin sonuçlarına göre 

sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda belirtilen yanıtlar 

en az 3 öğrenci tarafından tekrar edilmiş yanıtlardır. 

Fatih Projesinin eğitim ortamına olumlu katkıları: (1) 

Geometri dersi için zaman kazandırarak daha çok soru 

çözmemizi sağlıyor. Bu yanıtı veren öğrencilerin 

tamamının geometri öğretmenleri aynı ve hepsi 

öğretmenlerinin akıllı tahta gelmeden önceki 

anlatımından aynı şekilde memnun olduklarını 
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belirtmişlerdir. (2) Not tutmak zorunda kalmıyoruz. Bu 

yanıtta öğretmenlerin ders içeriklerini hazır fotokopi 

olarak vermesinin rahatlığını kastettiklerini aksi halde 

ders esnasında not tutmamak rahat olsa da sınav 

öncesinde zorlanıyoruz diye belirttiler. (3) Dersi sıkıcı 

anlatan hocanın dersine görsellikle renk katıyor. (4) 

Zaman kazandırarak konuyu daha erken bitirebiliyoruz. 

(5) Coğrafya derslerinde harita incelemesini 

kolaylaştırıyor. (6) Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir 

şeyi somutlaştırabiliyor. (7) Teneffüslerde ve boş 

derslerde telefonumuzu şarj edebiliyoruz, oyun 

oynayabiliyoruz, müzik dinleyebiliyoruz ve film 

izleyebiliyoruz. 

 

Fatih Projesinin eksiklikleri ve olumsuz yönleri: (1) 

Beklentimiz daha fazlaydı, daha gelişmiş bir teknoloji 

bekliyorduk. Bunu ne ile kıyaslayarak daha iyi diye 

sorulduğunda dershanelerde kullanılanlara göre bir 

kıyaslama yaptıklarını belirtmişlerdir. (2) Teneffüslerde 

ve boş derslerde yüksek sesle müzik dinledikleri için 

ders çalışamıyoruz. (3) Öğretmenler kullanımda 

yetersizler, bize soruyorlar. (4) Projeksiyonla hiçbir farkı 

yok eğitime yeni bir katkı sağlamadı. (5) Tahtaya 

kalkamıyoruz. Bazı öğretmenler hızlı geçtiği için, 

kalemle yazdığımızda arkadaşlarımız okuyamıyor rezil 

olma korkusu olduğu için veya bazı öğretmenler de akıllı 

tahta geldiğinden beri tahtaya kaldırmadığı için derste 

pasif kalıyoruz. (6) Sadece para verilerek cihaz alınmış 

bir proje, hiçbir içerik yok. (7) Öğretmenler hızlı anlatıp 

geçtikleri için artık daha az öğreniyoruz. (8) Sürekli 

teknoloji ile işlendiğinde dikkatimiz dağılıyor ve 

uykumuz geliyor. (9) Radyasyon yayıyor ve sağlık 

açısından endişeliyiz. 

 

Öğrencilere yöneltilen diğer bir soru da teknoloji desteği 

sayısal dersler için mi sözel dersler için mi daha 

uygundur sorusuna verilen yanıtlarda %64’ü sayısal 

dersler cevabını verirken %36’sı sözel dersler yanıtını 

vermiştir. Bunun yanı sıra konunun içeriğine göre her 

derste kullanılmasının yaralı ya da hiç gerek olmadığı da 

olabilir yanıtı büyük bir çoğunluk tarafından eklenmiştir. 

 

Öğrencilere başarılı öğretmenin mi başarısız öğretmenin 

mi teknoloji kullanmaya daha çok ihtiyacı vardır 

sorusuna verilen ortak yanıt önemli olan öğretmenin 

dersi nasıl anlattığıdır zaten. Başarılı öğretmen 

teknolojiyi de gereken yerde başarılı kullanıyor, 

başarısız öğretmen ya kötü kullanıyor ya da 

kullanamıyor yanıtını verdiler.  

 

Sayısal uçurumu kapatması noktasında Fatih Projesinin 

katkısı sorulduğunda öğrenciler sayısal uçuruma bir 

katkı sağlamadığı hatta bazı noktalarda uçurumu 

arttırdığını belirttiler. Nasıl olduğu sorulduğunda ise 

evinde bilgisayarı olamayan öğrenciler bozarım ya da 

yanlış yapar rezil olurum korkusu ile akıllı tahtaya hiç 

dokunmazken bilgisayar kullanımında zaten yetkin 

olanlar teneffüsler dâhil tahtayı sürekli kullananlar 

olmaktadır. 

 

4.Sonuç ve Öneriler 

Çalışmanın bulgularına bakıldığında Fatih projesinin 

amaçladıklarını gerçekleştirmekte çok da başarılı 

olmadığı görülmektedir. İlginç olan öğretmenlerle 

öğrencilerin aynı duruma ilişkin ciddi farklılık gösteren 

görüşleridir. Bu görüşlerin kıyaslamalı açıklamaları 

aşağıdadır:  

 

Uygulamanın en büyük oranla söylenilen yararı zaman 

kazandırmasıdır. Öğretmenlerin %26’sı bu görüşü 

savunurken, öğrenciler etkileşimli tahta gelmeden önce 

de çok iyi ders anlattığını belirttikleri matematik ve 

geometri öğretmenlerinin dersleri dışında, değil zaman 

kazanmaktan mutlu olmak aksine dersin çok hızlı 

işlenmesinden şikâyet etmektedirler. Yine öğretmenler 

tarafından %26 oranı ile desteklenen etkileşimli tahta 

görsellik katarak daha çok öğrenmeyi sağlar yanıtına 

karşın öğrencilerin büyük çoğunluğu sıkıcı anlatan 

öğretmenlerin dersine görsellik katsa da öğrenmeye 

yardımcı olmadığını belirtmiştir. Bu farklılık öğrencinin 

görsel zekâya sahip olup olmaması ile ilgili olabilir. 

Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da 

öğrencilerin tamamının önemli olanın öğretmenin ders 

anlatma becerisi olduğunu vurgulamasıdır. İyi ders 

anlatan öğretmen teknoloji ile ya da teknolojisiz her 

durumda başarılı oluyor yanıtını vermişleridir. 

Öğretmenlerin %21’i bu sistemin öğretmeni pasif 

kıldığını iddia ederken öğrencilerin tamamı tahtaya 

kalkamamaktan şikâyetçidir. Yani bu sistem öğretmene 

göre öğretmeni, öğrenciye göre öğrenciyi pasif 

kılmaktadır. Öğretmenlerin %8’i kendilerini ya da diğer 

öğretmen arkadaşlarını teknoloji kullanımında yetersiz 

bulurken öğrencilerin tamamına yakını öğretmenlerinin 

büyük bir çoğunluğunu teknoloji kullanım konusunda 

yetersiz bulmaktadır. Öğrencilerin bu görüşünü, dolaylı 

olarak da olsa öğretmenlerin %85’nin verilen hizmet içi 

eğitimini yetersiz bulmasıyla desteklenmektedir. 

Öğretmenlerin %15’i öğrencilerin not tutmamalarını 

olumlu bir katkı olarak görürken, öğrencilerin yarısından 

fazlası hazır fotokopi olarak ders içeriği notları 

verilmeyen derslerde not tutamadıklarım ve sınavlardan 

önce çalışmakta zorlandıklarını belirtmişlerdir. Not 

tutmasalar da benzer içerikleri kitaplardan 

bulabilecekleri söylendiğinde ise öğrenciler konunun en 

önemli noktalarının neresi olduğunu ayırt etmekte 

zorlandıkları için verimsiz ve çok uzun vakit alan bir 

çalışma yürüttüklerini ve sınavlarda başarısız olduklarını 

söylemişlerdir. Öğretmenlerin %40’ı, öğrencilerin 

kendilerinden derslerde etkileşimli tahta kullanmayı 

talep ettiklerini ve bundan çok memnun olduklarını 

belirtirken, öğrencilerin tamamına yakını ise tahtayı çok 

iyi kullanan öğretmenlerin dışında kullanılmasına gerek 

olmadığını, projeksiyondan bir farkının olmadığını ve 

beklentilerini karşılamadığını belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin sadece %13’ü öğrencilerin heveslerinin 

geçtiğini söylerken, otuz iki öğrencinin beşi dışındakiler 

heveslerinin geçtiğini belirtmişlerdir. Bu noktada sınıf 

içinde öğretmen-öğrenci iletişiminde ciddi sıkıntılar 

olduğu söylenebilir.  

 

Öğretmen ve öğrencilerin yaklaşık aynı oranlarla aynı 

görüştüğü olduğu noktalar ise şöyledir: 
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Öğrenciler teknoloji kullanımında öğretmenlerden daha 

yetkin konumdadır. Hem öğretmen hem de öğrencilerin 

tamamı Fatih Projesi’nin sayısal uçurumu gidermediğini 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin tamamına yakını ise 

arkadaşlarından maddi olanakları olmayanların tahtayı 

kullanmaya; bozma korkusu ve yapamayıp rezil olma 

endişesi ile cesaret edemedikleri ve bunun sayısal 

uçurumu artıracağını belirtmişlerdir. Öğrencilerin, 

teneffüsler de göz önüne alındığında, sınıf içerisinde 

öğretmenlerden daha detaylı bir gözlem yapabildiği 

söylenebilir. Dolayısıyla öğrencilerin bu görüşü önem 

kazanmaktadır.  

 

Her iki grupta yaklaşık aynı oranlarla teknoloji 

kullanımının bireyin yaratıcılığını ya da muhakeme 

yeteneğini geliştiremeyeceği yönündedir. 

 

İlginç olan bir başka sonuç da hem öğretmenlerin hem 

de öğrencilerin kitap okurken basılı kitapları tercih 

etmesidir. Öğretmenlerin yaşları nedeni ile kitapla 

büyümüş olmaları alışkanlıklarının bu yönde olmasına 

neden olmuş olabilir ancak teknoloji çağının içine 

doğmuş 15-18 yaş arasındaki öğrencilerin de dijital 

okuma yerine kitabı tercih etmeleri dikkat çekici bir 

bulgudur. 

 

Yöneticilere gelince, projenin belli noktalarını 

beğenmeleri ve belli eksikleri belirtmeleri gibi genel 

görüşlerinden daha kuvvetli olarak, büyük çoğunluğu 

öğretmenlerin teknoloji kullanım konusunda yetersiz 

olduğunu vurgulamışlardır. Teneffüs esnasında 

öğrencilerin etkileşimli tahtayı kullanıp kullanamamaları 

okul yöneticilerinin tekelindedir. Belki bunun nedeni 

okullarda birkaç kez yaşanmış olan tahta bozulması 

olayı ve sonucunda tamirinin devlet tarafından finansa 

edilmemesinden kaynaklı olabilir.  

 

Projenin başarıya ulaşabilmesi için daha iyi planlanarak 

sunulması gerektiği görülmektedir. Ayrıca var olan 

müfredatın üzerine teknolojik ekipmanı kurmanın 

teknolojinin eğitime entegrasyonu olarak adlandırılması 

yanlış bir inanış olabilir. Olması beklenen her sonucu 

gerçekleşmiş var saymak, slogan içerikli parlak 

cümleleri irdelemeden kabul etmek projeyi ve 

dolayısıyla eğitimi olumsuz etkileyebilir. Daha uzun 

vade sürecek iyi organize edilmiş öğretmen eğitimleri, 

21.yy becerilerine uygun hazırlanmış müfredat ve eğitim 

içerikleri ile daha iyi sonuçlar alınabilir. Teknoloji 

kullanım biçimine göre yararlı ya da zararlı olabilir. 

Yararlı olmasını sağlayacak olanlar ise eğitimciler, 

uzmanlar ve bilinçli ebeveynlerdir. 
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Özet  

Uzaktan eğitim, hizmet çeşitliliği aracılığıyla eğitim enstitülerinin ününü artıracak önemli bir kalite stratejisi haline 

gelmiştir. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin marka yaratmak için atabilecekleri sağlam bir adım ve yüksek öğretim 

uygulamaları ile ülkenin tanıtımının yapılmasında yardımcı olabilecek alternatif bir uygulamadır. Uzaktan eğitim, zaman, 

mekan ve mesafe sınırlarını tanımadığı için çok-kültürlü eğitim adına dünyanın her yerinden öğrencilere ulaşmaya 

yardımcı olurken yetişkin öğrenciler için de yaşam boyu öğrenim fırsatları sunmaktadır. Bu bakımdan, bu çalışma uzaktan 

eğitim stratejisinin yüksek öğretim hizmetlerinde kalite standartlarına ulaşılmasındaki önemini ortaya çıkarmayı 

amaçlamakta, buna ek olarak, çalışma Kuzey Kıbrıs’taki yükseköğrenimin genel bir değerlendirilmesi açısından uzaktan 

eğitim stratejisinin eğitim uygulamalarındaki etkisini ve yaşam boyu öğrenim sürecini desteklemekteki rolünün altını 

çizmeyi hedeflemektedir. Belge analizi temelinde, mevcut durumu değerlendirmeye çalışılmıştır. Uzaktan eğitimin yüksek 

öğretimde kalite ve kapasiteyi artırmak için kullanılan bir strateji olduğunu ortaya çıkarmıştır 

 

Anahtar Sözcükler: Uzaktan Eğitim, Çok-kültürlü eğitim, Yüksek Öğretim,Kalite stratejisi. 

 

Abstract 

Distance learning, become an important quality strategy through a variety of education and training services that will 

enhance the reputation of the institute. At the same time, developing countries can create a brand if they firm a right step 

and with the application of higher education helps country to promote themself as an alternative way. Distance education, 

without the limits of time, space and distance it can recognize anywhere in the world on behalf of the multicultural 

education and it helps us to reach students all over the world while offers lifelong learning opportunities for adult learners.  

 

 

1.Giriş 

Teknolojinin bütünleştiği müfredat, yükseköğretimin 

başlangıç hareketi olmuştur. Yükseköğretimde başarı, 

teknoloji bütünleşmiş edilmiş derslerden ve kalite için 

anlamlı öğrenci bakış açıları yaratmaktan gelir. 

Yükseköğretim odağı, verilen hizmetler adına; 

öğrencilerin neye ihtiyaç duyduğu, bilgi ve becerilerin 

pedagojik ve kurumsal uygulamalar gözönünde 

bulundurularak nasıl öğretileceği gibi konulara 

yönelmiştir. Bu bağlamda, uzaktan eğitim uygulamaları, 

öğrencilerin ve yükseköğretim sistemlerinin değişen 

beklentilerini karşılamaktadır [8].  

 

Yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitim 

uygulamaları, rekabetçi dünyaya ortak çalışmayı 

destekler, sayısal uçurumu elemek için esneklik sağlar, 

çoklu-kültürle çeşitli öğrenim ve öğrencilerle 

benimsemeyi kolaylaştırır. Buna ek olarak, 

yükseköğretim kurumları hizmetleri için e-öğrenim 

stratejisiyle rekabet avantajı elde edebilirler. 

Yükseköğretim sektörünün ekonominin temel  taşı 

olması nedeniyle yüksek eğitim kurumları arasında 

rekabet söz konusudur. Yükseköğretimde memnuniyet 

ve beklentilere cevap verebilmek, bu sektörün rekabet 

avantajını artırmaktadır. Öğrenciler eğitimin merkezinde 

olduklarından, onların memnuniyetleri ve beklentileri 

yükseköğretim sektörü için hayati önem arz etmektedir. 

Yükseköğretim kurumları arasında rekabet avantajı 

sağlamak için hizmet çeşitliliği alanında farkı yaratmak 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda, uzaktan eğitim 

uygulamaları hem rekabet avantajı kazandırmada hem de 

kalite standartları yolunda atılan adımlarda önemli bir 

alternatif hizmet çeşididir. Uzaktan eğitimin zaman, 

mekan ve mesafe sınırlarını tanımayan bir hizmet çeşidi 

olması ve stratejik bir yaklaşım olarak yükseköğretimde 

kullanılması önemlidir. Yükseköğretimde kalite 

tartışmaları ve çalışmaları devam ederken, uzaktan 

eğitim kurumlarının da kendi içlerinde süren bir kalite 

geliştirme çabaları mevcuttur. Fakat, uzaktan eğitimde 

sadece programların ve derslerin pedagojik açıdan 

geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak yeterli 

değildir. Pedagojik boyut kadar kurumsal iyileştirme ve 

geliştirmenin de dikkate alınması gerekmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde, uzaktan eğitim uygulamaları 

önemli bir strateji unsuru olarak kabul gördüğü gibi, bu 

durum Kuzey Kıbrıs’ta da gündeme gelmiştir. Birçok 

yükseköğretim kurumunun uzaktan eğitim çalışmalarını 

sürdürdüğü bu günlerde, Yakın Doğu Üniversitesi de 

KKTC’deki üniversiteler arasında bu kapsamda büyük 

bir gelişme göstermiş, uzaktan eğitim uygulamalarına ve 

yönetimine yönelik çalışmalar başlatmıştır. Bu 

çalışmada, Kuzey Kıbrıs yükseköğretim kurumlarındaki 

mevcut koşulları ortaya çıkarmayı ve ileriki faaliyetlere 

yönelik önerileri temel almıştır.   

 

2. Uzaktan Eğitim Uygulamaları 

Üniversitelerin programları Yükseköğretim Planlama, 

Değerlendirme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu 

tarafından akredite edilmektedir. Bu kurul, birçok 

kuruluş üyeliği olmakla beraber uzaktan eğitim alanında 

EADTU’ya üyelik söz konusudur. Her ne kadar Kuzey 

Kıbrıs gelişmekte olan bir ülke olsa da, ülkenin Yüksek 

Öğretim Planlama, Değerlendirme, Akreditasyon ve 

Koordinasyon Kurulu’nun desteği ile yüksek öğretimde 

kalite çalışmaları sürdürülmektedir. 9 üniversitedeki 

yükseköğretim programlarının kalite çalışmaları yanı 
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sıra, sadece dört üniversitenin uzaktan eğitim 

uygulamalarına yönelik faaliyetleri dikkat çekmektedir. 

Tüm üniversiteler uzaktan eğitimi hizmet çeşitliliği için 

bir strateji olarak kullanmanın başlangıç 

aşamasındadırlar. Ayrıca, pedagojik ve kurumsal 

bütünlük sağlanması açısından yapılan faaliyetlerde de 

hala daha devam etmektedir. Strateji ve hizmet 

çeşitliliğinde kalite güvencesini sağlamak adına en iyi 

uzaktan eğitim uygulamasını elde edecek bir model 

önerisi kaçınılmazdır. Kuzey Kıbrıs yükseköğretimde 

canlılığı ve dinamizmi korumak, öğrenci sayısını 

artırmak ve yaşanan politik sorunların ötesine geçmek 

istiyorsak, uzaktan eğitiminde kalite güvencesi ve 

geliştirilmesi konularında ciddi çalışmalar yürütmemiz 

gerektiği de açıkça ortaya çıkmaktadır 

 

Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Kalite ve 

Standartlar  

Sürdürülebilinir başarı adına kalite yönetimi önemli bir 

yer tutmaktadır. Bu bağlamda kalitenin kazanılmasında 

standartların belirlenmesi ve uygulanması kaçınılmazdır. 

Kalite ve standartlar dediğimiz zaman, sürecin 

değerlendirilmesi, üyeliklerin varlığı, akreditasyon, 

personel gelişimi dikkat çekmektedir [6]; [7];[9]. 

Uluslararası hazırlanan rapora göre [5]; [10], Amerika, 

Avrupa, Asya ve Avrupa’da uzaktan eğitim 

uygulamaları eğitim ve yaşam boyu öğrenme sürecinde 

çok büyük öneme sahip olmuştur. Rapora göre, bu 

gelişmeler bu ülkelerde devam ederken Japonya’da 

üniversiteler iletişim teknolojileri ile dersler, seminerler 

ve toplantılar düzenleyerek uzaktan eğitim 

uygulamalarına ivme kazandırmışlardır. Dünya 

genelinde eğitim sektörü özellikle yükseköğretim 

kurumları dijital çağda eğitim ve öğretimi yeniden 

yapılandırma yolunda çalışmaların yolu açılmıştır.  

 

 Kalite ve standartlara uyum sürecinde aşağıdaki ana 

temalar önem kazanmıştır. 

 Teknoloji temelli uygulamalar ve eğitim 

 Hizmet çeşitliliği 

 Markalaşma 

 Rekabet avantajı 

 Yüksek öğretim ve ekonomi 

 YükseköğretimPlanlama, Değerlendirme, 

Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu ve uzaktan 

eğitime bakış 

 Kalite çalışmaları, 

 

Bu ana temaların ışığında, kurumda planlama ve 

yönetim; uluslararası örgüt yapısı,  dış etkiler, ekonomi 

ve fiziksel altyapı, öğrenme ve öğretme ortamları ve 

süreci, öğrenciye teknik ve pedagojik destek, araştırma 

ve proje temelli öğrenme, kütüphane ve bilgi hizmetleri 

kalite geliştirme açısından önemli unsurlardır. Kalite 

geliştirme sürecinde aşağıdaki konulara üzerinde 

stratejik eylem planı yapılmalı ve bu konular üzerinde 

komite çalışmaları geliştirilmelidir.  

 

 Kaynakların planlaması ve yönetimi 

 Sürdürülebilir ve katılımcı liderlik 

 Öğrenenlerin ve paydaşların beklentilerinin 

algılanması 

 Aktif öğrenme çerçevesinde programların 

tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması 

 Güven 

 Fiziksel altyapı 

 Sürekli gelişimi değerlendirme 

 Etkili yönetim hizmetleri 

 

Uzaktan Eğitimde Kullanılan Teknolojiler ve 

Öneriler  

Dijital çağda, dijital uygulamalar ve bilişim teknolojileri 

hemen hemen her alanda katkısını ve etkisini 

göstermektedir. Özellikle de eğitim sektöründe yüksek 

öğretim kurumları uzaktan eğitim uygulamalarına önem 

vererek hem kurumsal hem de teknolojik altyapı 

sağlayarak bu alternatif yöntemi uygulama yolunda ciddi 

adımlar atmışlardır. Web 2.0 teknolojilerinde wikis, 

blogs, sosyal ağlar, youtube, twitter, e-posta, cloud gibi 

uygulamaların öğrenme ve öğretme sürecinde 

kullanılmaktadır. Web 3.0 teknolojilerinde ise ipad, 

laptops ve cep telefonları ile mobil öğrenmenin de hızlı 

bir ivme kazandığı tartışılmaktadır [14]. Uzaktan eğitim 

uygulamaları moodle, blackboard, webct uygulamaları 

ile karşımıza çıkmakta, ekonomiklik yaratmak açısından 

uzman personel kendi sistemlerini ve öğrenme 

ortamlarını yaratmaya çalışmaktadırlar. Kullanılacak 

bilişim teknolojileri ve öğrenme ortamları ne olursa 

olsun, pedagoji, örgütsel yapı ve bilişim teknolojileri 

sinerji içerisinde olmalıdır. Bu bağlamda, çevrimiçi 

pedagoji, dijital vatandaşlık ve bilişim teknolojileri, 

araştırma temelli gelişim, katılımcı yönetim ve uzman 

kişilerin işe alımı detaylı şekilde stratejik plan üzerinde 

ele alınmalıdır [4]. 

 

Bu faktörler sinerji içinde olmalı ve yüksek eğitimdeki 

küresel standartlarla başa çıkabilmek için sinerji 

içerisinde uygulanmalıdır[4]. Tüm yüksek eğitim 

kurumları uzaktan eğitim sürecinde kalite için pedagojik 

gelişim ve kurumsal uygulamaya yönelik bir çerçeve 

oluşturmalıdırlar. Uzaktan eğitim süreci, bir ülke 

içerisindeki personel gelişiminde gerekli yaşam boyu 

öğrenim felsefesini bütün sektörlere dağıtmak için 

ihtiyaç duyulan programları desteklemelidir. Bunun 

dışında, kampüs içerisinde de öğrenimini destekleyen 

dersler ve kurslar açılmalıdır. Ayrıca, uzaktan eğitim 

sürecinde, kampüs içerisinde olmayan öğrenciler için de 

kurslar ve programlar sunularak sistem içinde rekabetçi 

bir avantaj elde edilmelidir. Uzaktan eğitimdeki 

pedagojik gelişmeye benzer olarak, sistem içerisinde 

başarılı olmak için kurumsal iletişime ve gelişime de 

ihtiyaç vardır. Buna istinaden, uzaktan eğitim sistemini 

bütün bir uygulama olarak benimsemek adına kurumsal 

iletişim, katılımcı yönetim, öğretmen ve öğrenci rolleri 

üzerinde de tanıtım programları oluşturulmasına önemle 

ihtiyaç vardır. Çevrimiçi pedagojide içselleştirme, iyi 

donanımlı personel, araştırma temelli etkinlikler ve 

katılımcılık anlayışına bağlı yönetim, uzaktan eğitim 

uygulamalarında kalite ve sinerjiyi sağlayan hayati 

faktörlerdir. Bu modele göre, yüksek eğitimdeki yaşam 

boyu öğrenme felsefesini takip eden uzaktan eğitim 
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stratejisi, bir ülkenin tanınmasına, yükseköğretimin 

kalitesine ve gelişimine katkıda bulunabilir.  

 

3. Sonuç 

Bu çalışma uzaktan eğitimin, bilişim teknolojileri, 

pedagojik ve örgütsel gelişim bileşenlerinin üzerinde 

yapılacak veri temelli çalışmalarla daha ileriye 

taşınacağını vurgulamaktadır. Yüksek eğitimde kalite 

stratejisi olarak düşünülebilecek olan uzaktan eğitim 

uygulamalarının da kalite ve standartlara uygun işleyiş 

göstermesi gerekmektedir. Yüksek öğretimde uzaktan 

eğitimin markalaşma, rekabet gücü olarak ele 

alınabilmesi için kalite güvencesi ve standartlaşmanın 

üniversitelerde yaygınlaşması ve kurumların bu süreçleri 

içselleştirmesi açıkça görülmektedir. Uzaktan eğitimin 

vazgeçilmez parçaları olan pedagoji, örgütsel yapı ve 

bilişim teknolojileri yanı sıra uzmanlaşma, teknik 

altyapı, güvenlik ve erişilebilirlik konuları detaylı ele 

alınmalıdır. Uzaktan eğitim uzmanlarının güncel 

uygulamaları ve sosyal ağların sistem işleyişine 

katkılarını da irdelemeleri gerekmektedir 
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Özet  

Eğitsel içerik temin etmek, FATİH Projesi kapsamında üzerinde yoğun çaba sarf edilen eksikliklerden biridir. Çözüm için 

proje kapsamında hem yeni eğitsel içerikler hazırlanmakta hem de bazı içerikler dışarıdan satın alınmaktadır. Bu 

çalışmanın temel amacı, FATİH Projesi kapsamında okullara yerleştirilecek olan etkileşimli beyaz tahtalar (EBT) için 

farklı türlerdeki zengin ve kaliteli örnek ders içerikleri geliştirmek ve bu içeriklerin tümünü çalıştırabilecek özellikte bir 

arayüz tasarlamaktır. Bununla birlikte EBT’lerin derslerde daha da etkin kullanılması ve verimliliğinin arttırılması 

hedeflenmektedir. Bu çalışma kapsamında; FATİH Projesi, EBT’ler, üretim süreci, içeriklerin ve arayüzün 

geliştirilmesinde görev alan ekip, arayüzün özellikleri ve hazırlanan içeriklerin türleri hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: FATİH Projesi, Etkileşimli Beyaz Tahta (EBT), Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Eğitim Bilişim Ağı 

(EBA), Coğrafya Dersi, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Bilişim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi. 

 

Interface Design and Content Development for Interactive Whiteboards: An Example of Geography Course for 

Ministry of Education 

 

Abstract  
Providing educational content is one of the deficiencies on which intensive efforts within the FATIH Project. To solve this, 

within the project not only new educational content is prepared but also some content is purchased externally. The main 

purpose of this study is to develop different types of rich and high quality sample course content and to design an interface 

which is capable of running all of this content for interactive whiteboards (IWB) which will be placed in schools within the 

FATIH Project. At the same time, it is aimed IWBs to be used more effective in the lessons and to increase its efficiency. 

In the coverage of this study, information is given about the FATIH Project, IWBs, production process, team who involved 

in developing content and the interface, properties of the interface and the types of prepared content. 

 

Keywords: FATIH Project, Interactive Whiteboard (IWB), Ministry of Education, Education Information Network, 

Geography Course, Human-Computer Interaction, Information Technology, Instruction Technology. 

 

 

1. Giriş 

İnsanların eğitimlerini sürdürebilmesi ve bunun sonucu 

olarak yeni şeyler üretebilmesi için yeni bilgilere 

ihtiyaçları vardır. Bu bilgiler ise doğru ve güvenilir 

kaynaklardan en verimli eğitim ve öğretim stratejileri ile 

belirlenmiş yöntemler ile öğrencilere aktarılmalıdır. 

Bireylerin, toplumların veya devletlerin refah 

düzeylerini sürdürebilmesi için en verimli yollarından 

biri eğitimdir. 

 

Günümüz dünyasında eğitimin önemi hiçbir ulus 

tarafından göz ardı edilemez bir hâl almıştır. “Zira 

rekabete dayalı yeni dünya düzeninde eğitime en fazla 

yatırım yapan ve eğitilmiş insan gücüne sahip ülkeler 

avantaj sağlayacaktır.” [1, para. 7].  

  

Ülkemizde, eğitime önem verme gereği çok geç fark 

edilmiş ve dolayısı ile birçok ülke ile ülkemiz arasında 

eğitim sistemi açısından uçurumlar meydana gelmiştir. 

Ancak son 15-20 yılda ülkemizde eğitimin değerinin 

daha da fazla anlaşılması ile okula giden öğrenci sayısı 

ve dolayısı ile açılan okul sayısı artmış ve bu doğrultuda 

çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların büyük 

bölümünü derslerin içeriği ya da öğretim yöntemleri 

değil okulların ya da sınıfların fiziki ya da donanımsal 

ihtiyaçlarını karşılamak oluşturmuştur. 

 

Yapılan bütün bu çalışmalar, gelişen bilgisayar 

teknolojisinin ve aynı doğrultuda gelişen bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin de eğitim alanına girmesi ile başka bir 

boyut kazanmıştır. İşte tam bu noktada teknoloji ile 

eğitim denilince akla ilk gelen isim “Fırsatları Artırma 

ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” (kısaca FATİH 

Projesi) olmuştur. 

 

2. FATİH Projesi 

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin eğitim sürecinde kullanılması ve bu 

doğrultuda hedeflerini gerçekleştirebilmesi için yıllardır 

çok yoğun bir çaba harcamaktadır. Bugün okulların 

tamamına yakını bilgi teknolojileri sınıflarına sahiptir. 

Hâli hazırda her bir okulda bir ya da iki adet bilgi 

teknoloji sınıfı bulunmaktadır. Ancak bilgi teknoloji 

sınıfları, sayılarının azlığı, verimli olarak 

kullanılamamaları vb. nedenlerden dolayı öğrencilerin 

ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktadırlar. Tam bu 

noktada yeni inovasyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

“Bilim, teknoloji ve çevresel değişmeler hem insanları 

hem de toplumu değişmeye ve inovasyon yapmaya 
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zorlar.” [2, s. 89]. Bu inovasyon ise her sınıfı bilgi 

teknolojisi sınıfına çevirecek olan FATİH Projesi’dir. 

 

İnovasyonun farklı kaynaklarda farklı tanımları vardır ve 

inovasyon günlük hayatta karşımıza farklı şekillerde 

çıkmaktadır. Cardwell, bir yeniliğin uygulamaya konma 

sürecini inovasyon olarak tanımlamıştır [3]. FATİH 

Projesi’nde inovasyon stratejisi olarak herkes tarafından 

kabul gören, ulusal ve evrensel kurallar çerçevesinde 

gelişen teknolojiden de faydalanılarak eğitim sistemi 

tekrar gözden geçirilmiştir. Aslında eğitimde 

inovasyonun amacı, Türk millî eğitiminin amaçları ile de 

örtüşmektedir. Günceli takip eden, yaratıcı düşünen, 

bilgi alışverişinde bulunan, kendine güvenen, farkındalık 

sahibi bireyler yetiştirmek için ve mevcut durumu daha 

da ileri bir noktaya taşımak için eğitimde inovasyon 

yapmak gerekmektedir. 

 

FATİH Projesi kapsamında hedeflenen teknolojik ve 

eğitsel inovasyonların hemen hemen tümü hayatımıza 

daha önceden farklı formlarda girmiştir. Örneğin; akıllı 

tahtalar özel okullarda, dershanelerde ve bazı 

üniversitelerde uzun zamandır kullanılmaktadır. Ya da 

animasyon vb. çoklu ortam medyaları günümüz 

dünyasında farklı amaçlar doğrultusunda 

hazırlanmaktadır. Bu noktada insanların aklına 

“İnovasyon bunun neresinde?” sorusu gelebilir. Burada 

inovasyona yol açan faktör, bunların MEB bünyesinde 

ilk defa kullanılmasıdır. 

 

FATİH Projesi’nin temelde beş adet bileşeni 

bulunmaktadır [4]. Bu bildiride, bu beş bileşenin en 

önemli unsurlarından biri olan etkileşimli beyaz tahta 

(EBT) üzerinde durulmuştur. 

 

3. Etkileşimli Beyaz Tahta 

“Bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler ve bu 

ilerlemelerin öğretim tasarımıyla bütünleşmesi, teknoloji 

temelli öğrenmeye olan ilgiyi gün geçtikçe 

attırmaktadır.” [5, s. 379]. Günümüzde teknoloji temelli 

öğrenmenin merkezinde bilgisayarlarla beraber artık 

EBT’ler ve akıllı telefonlar da kullanılmaktadır. 

“Karatahtaların on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda 

sınıfların anahtar parçası olarak görülmesi gibi yirmi 

birinci yüzyılın yeni dijital sınıfları içinde EBT’ler 

[karatahtalarla] aynı anlamlı olma kapasitesine sahiptir.” 

[6, s. 1]. 

 

EBT, bilgisayar teknolojisinin eğitim alanında 

kullanılmasından sonra eğitim alanında ortaya çıkan en 

önemli teknolojik gelişmedir. Bilgisayar teknolojisinin 

yanı sıra dokunmatik teknolojiyi de içinde barındıran 

EBT’ler sayesinde öğretmenler derslerini daha keyifli, 

kolay ve verimli bir şekilde işleyebilmektedir. “EBT’ler 

birkaç disiplinde uygulandı ve kolay kullanım, etkileşim, 

çeşitli ortamlara uyum sağlam ve en başarılı öğretim 

metotları ve teknikleri ile kullanım içeren pek çok 

avantaja sahip öğretimi kolaylaştırma potansiyeline 

sahip gözüyle bakıldı.” [7] [8] [9] [akt. 10, s. 1437]. 

 

MEB tarafından sağlanacak olan bütün e-içerikler 

EBT’ler kullanılarak öğrencilere sunulacaktır. 

EBT’lerde kullanılmak üzere farklı türlerde içerikler 

hazırlanmaktadır. Bunların bazıları; ses, video, 

animasyon, sunu, fotoğraf/resim, e-kitaplar ya da 

interaktif haritalar olarak sıralanabilir [11]. 

 

4. Arayüz Tasarımı ve İçerik Geliştirme 

4.1. Arayüzün Tasarlanma ve İçeriğin Geliştirilme 

Nedeni 

FATİH Projesi ile birlikte MEB bünyesinde yeni içerik 

ihtiyacı doğmuştur. Bu içerikleri karşılamak amacıyla 

FATİH Projesi’nin bir alt projesi olan Eğitim Bilişim 

Ağı (EBA) projesi hayata geçirilmiştir. EBA, 

öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları zengin 

içerikleri karşılamak üzere kurulan ve internet 

(http://www.eba.gov.tr/) üzerinden hizmet veren bir 

sosyal eğitim platformudur. EBA, bünyesinde binlerce 

haberi, e-içeriği, dergiyi, e-kitabı, videoyu, sesi ve 

görseli içermektedir. Bununla birlikte EBA, yeni 

özelliklerle zenginleşmekte ve bünyesine kattığı yeni 

içeriklerle daha da büyümektedir. 

 

EBA’nın büyümesine katkı sağlayan bir proje de MEB-

İSUZEM (İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi) ortak projesi 
5
 olan 

“Etkileşimli Beyaz Tahtalar İçin Ortaöğretim Coğrafya 

Ders İçeriği Hazırlama ve Konu Anlatımı Çalışması”dır. 

 

4.1.1. MEB-İSUZEM Ortak Projesinin Kapsamı 

Proje, “Etkileşimli beyaz tahtalarda ortaöğretim 

öğrencilerine yönelik bir Coğrafya dersi nasıl 

işlenebilir?” sorusu üzerine ortaya çıkmış ve bu 

doğrultuda çalışmalara başlanmıştır. Proje kapsamında 

9, 10, 11 ve 12. sınıflar için EBT’lerde kullanılmak 

üzere konu kazanımı tabanlı etkileşimli içerikler 

hazırlanmış ve bu içerikler EBT’lerde çalışabilen bir 

arayüz ile birleştirilmiştir. Bu şekilde konu kazanımı 

tabanlı zengin ve kaliteli ders materyalleri 

hazırlanmıştır. Coğrafya öğretmenleri hazırlanan bu 

materyalleri EBT’lerde kullanarak ders anlatımı yapmış 

ve bu anlatım kamera kaydına alınmıştır. Çekilen bütün 

videolar, EBA platformuna yüklenerek hem 

öğretmenlerin hem de öğrencilerin kullanımına 

sunulmuştur. 

 

Bu bildiride, EBT’ler için ders materyali üretimi yapan 

çalışma gruplarına yol gösterici olabilmesi için 

tasarlanan arayüz ve içerik türlerinin üzerinde 

durulmuştur. 

 

4.2. Üretim Süreci 

4.2.1. İçeriklerin ve Arayüzün Geliştirilmesinde 

Görev Alan Ekip 

Projenin üretim aşamasında İSUZEM bünyesindeki 

içerik yapılandırma ekibi ve ses ve görüntü hizmetleri 

ekibi aktif olarak görev almıştır. Bu ekip; redaktör, 

eğitim teknoloğu, interaktif medya tasarımcısı, grafik 

tasarımcı, illüstratör, yazılımcı, proje yöneticisi, yapım 

asistanı, kameraman, kurgucu, yönetmen yardımcısı ve 

yönetmen unvanına sahip kişilerden oluşmaktadır. 

                                                           
5
 5

 Coğrafya projesi videosunun YouTube linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=pjikUpcH1ZE 

https://www.youtube.com/watch?v=pjikUpcH1ZE
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Bununla beraber projede ders anlatımını yapan ve Doğa 

Koleji bünyesinde çalışan beş coğrafya öğretmeni de 

konu uzmanı olarak yer almıştır. 

 

4.2.2. Arayüz Tasarımı Süreci 

Arayüz tasarımı için ön hazırlık ve analiz yapılmıştır. 

Bunun için öncelikli olarak hedef kitle incelenerek bu 

kitlenin ihtiyaç analizleri yapılmıştır. Analizler sonucu 

belirlenen eylemler projenin zaman ve uygulanabilirlik 

kısıtlarıyla birlikte yeniden değerlendirilerek hangi 

ihtiyaçları karşılayan eylemlerin arayüzde 

kullanılacağına karar verilmiştir. Bu adımda arayüzde 

çizim aracı, navigasyon alanları, ekran numarası ve 

içindekiler ekranı bulunmasına karar verilmiştir. 

 

Daha sonra taslaklandırma işlemi yapılmıştır. Arayüz 

nesneleri ve arayüz nesnelerinin organizasyonu üzerinde 

interaktif medya tasarımcıları çalışmıştır. Akış şeması ve 

arayüzün görsel tasarımı öncesinde ölçülerle arayüz 

nesnelerinin konumları hakkında grafik tasarımcısına 

bilgi verecek olan arayüz taslakları (wireframe) yine bu 

aşamada hazırlanmıştır. 

 

Bir sonraki adımda grafik tasarımcısı, hazırlanan arayüz 

taslakları doğrultusunda arayüz tasarımını hazırlamış ve 

ders içeriklerinin üretiminde görev alacak diğer 

tasarımcıların ortak bir dilde, tutarlı çalışmalar 

hazırlamalarını sağlamak için tasarım standartlarını 

içeren bir kılavuz ve ortak kullanılacak nesneler için 

tasarım şablonları oluşturmuştur. 

Arayüzün görsel tasarımı tamamlandıktan sonra yazılım 

aşamasına geçilerek tüm yapı ve içerik türleri için 

hazırlanan örnek şablonlar işler hâle getirilmiştir. 

Arayüz, üzerinde yapılan denemeler sonrasında üç kez 

güncellenmiş ve son hâlini almıştır. 

 

4.2.3. İçerik Geliştirme Süreci 

Eğitim teknologları, coğrafya öğretmenleri ile birlikte 

çalışarak kazanımlar doğrultusunda hangi tür içeriklerin 

üretileceğine karar vererek üretilmesi planlanan 

kazanımı senaryolaştırmışlardır. 

 

Senaryolar çalışıldıktan sonra, senaryoların 

uygulanabilirliği ve önceden üretilmesi planlanan içerik 

türlerinden hangisine uygun olduğunun kesinleştirilmesi 

için grafik tasarımcı ve interaktif medya tasarımcısı ile 

toplantı yapılmış ve bir üretim planı oluşturulmuştur. 

Bu plan doğrultusunda içerikler, sırasıyla görsel tasarım, 

animasyon ve yazılım aşamalarından geçerek 

üretilmiştir. 

 

Üretilen içerikler son olarak yazılımcı tarafından arayüze 

eklenmiştir. Arayüze yüklemeler tamamlandıktan sonra 

son ürün proje yöneticisi, eğitim teknologları ve 

interaktif medya tasarımcıları tarafından kontrol 

edilmiştir. 

 

Şekil 1’de içerik geliştirme süreci (senaryo ve üretim 

süreci olmak üzere 2 blok) verilmiştir.  

  

 

 
 

Şekil 1: İçerik Geliştirme Süreci ve Video Üretim Süreci 

 

 

4.2.4. Video Üretim Süreci 

Şekil 1’deki 3. blok, video üretim sürecini 

göstermektedir. 

 

Arayüzün ve ders içeriklerinin videolarda düzgün bir 

şekilde ve orijinaline yakın renklerde görüntülenebilmesi 

için deneme çekimleri yapılmıştır. Bu deneme 

çekimlerinde içeriklerde kullanılan metinlerin videolarda 

da okunabilmesi için en uygun font ailesi seçilmiş, 

maksimum ve minimum font boyutları belirlenmiştir. 

İçerikler üretilirken kullanılan bazı renkler (açık ve 

yakın tonlar) videolarda kaybolduğu için içerik 

tasarımlarında kullanılacak renkler için bir renk paleti 

oluşturulmuş ve renk paleti ile yapılan deneme çekimleri 

doğrultusunda kullanılabilecek renk paleti son hâline 

getirilmiştir. 

 

4.3. Arayüz Tasarımı 

Önceki bölümlerde arayüzün üç kez güncellendiğinden 

bahsedilmişti. Bu bölümde arayüzün son hâli 

anlatılmıştır. Şekil 2’de arayüz ve örnek bir içerik ekranı 

verilmiştir. 
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Şekil 2: Arayüz 

 

 

EBT’lerin kullanıldığı yerlerde, hazırlanan içerikler 

kadar öğretimin verimli ve etkim olması için bu 

içerikleri oynatan arayüz de önemli bir role sahiptir. 

Etkili bir arayüz çoklu ortamlarda kullanılan bütün 

medya araçlarını desteklemeli ve farklı içerik türlerini 

oynatabilmelidir. Bu sayede video izlemek için Media 

Player programını, resim göstermek için Resim 

Görüntüleyici programını ya da animasyon veya 

simülasyon çalıştırmak için Adobe Flash programını 

çalıştırma zorunluluğu ortadan kalkmış olur. 

 

Şekil 2’de gösterilen arayüzü geliştirmek için Adobe 

Flash CS6 yazılımı kullanılmıştır. Arayüzün 

çözünürlüğü 1920x1080 pikseldir. Arayüz her ne kadar 

Vestel (Intel® Core™ İ3 İşlemci 2310M, DDR3 4GB, 

65", 1920x1080) marka EBT’de kullanılsa da cihazdan 

ve işletim sisteminden bağımsız olarak 

çalışabilmektedir. Bir başka değişle arayüz, 1920x1080 

ekran çözünürlüğünü destekleyen bütün EBT’lerde 

çalışmaktadır. 

 

Bu arayüz ile anlatılan kazanımlar ekranlara 

bölünmüştür. Her bir ekran birbirinden bağımsız olarak 

ister aynı içerik türüne sahip olsun ister olmasın farklı 

Adobe Flash SWF dosyası olarak üretilmiştir. Arayüz, 

hazırlanan bu dosyaları hariçten okumakta ve bunları 

oynatmaktadır. Eğer ekranlarda herhangi bir güncelleme 

gerekirse arayüz ile oynamadan doğrudan doğruya ilgili 

ekranın güncellenmesi yeterli olmaktadır.  

  

4.3.1. Arayüzün Özellikleri 

Arayüzün bu son hâlinde bulunan arayüz nesneleri 

aşağıdaki verilmiştir. 

 

İçerik alanı: İçerik alanı, öğrencilerin dikkatini konuya 

odaklayabilmeleri için mümkün olduğunca geniş 

tutulmaya çalışılmış ve ders materyali için gerekli olan 

etkileşim araçlarının içeriği etkilememesi adına bu 

etkileşim araçları içerik alanının etrafında minimum 

görünürlükte verilmiştir. 

 

Navigasyon alanları: Bu alanlar, öğretmenin tahtanın 

sağında veya solunda bulunabileceği düşünülerek içerik 

alanının sağına ve soluna yerleştirilmiştir. Öğretmen, tek 

bir taraftan bir sonraki ve bir önceki ekrana 

geçebilmektedir. 

 

İçindekiler ekranı: Fazla sayıda ekranın bulunduğu 

materyallerde öğretmenin bu ekranlar arasında hızlıca ve 

kolayca geçiş yapabilmesi için tahtanın üst başlık 

alanının aşağıya sürüklenmesiyle açılan içindekiler 

ekranı hazırlanmıştır (bkz. Şekil 3). 

 

 
Şekil 3: İçindekiler Ekranı 

 

Ekran numarası: Kolayca görülebilecek şekilde 

ekranın alt orta alanında verilmiştir. 

 

Konu ve ders adı alanları: Tüm içeriği kapsadığı 

anlaşılabilecek şekilde ekranın en üstünde verilmiştir. 

Konu adı sola dayalı olarak ve ders adı sağa dayalı 

olarak verilmiştir. Konu adı arayüze dâhil edilirken alt 

konu başlıkları (ekran başlığı) daha değişken olduğu için 

içerik ekranlarına dâhil edilmiştir. 

 

Çizim aracı: Ders materyalleri üzerinde ders anlatımı 

yapan öğretmenlerin görsel materyaller üzerinde 
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vurgulamak ve işaret etmek istedikleri içerikleri 

işaretleyebilmeleri veya yazı yazabilmeleri için arayüze 

çizim aracı eklenmiştir. Çizim aracına ekranın sağ alt 

köşesinde bulunan düğmeden ulaşılmaktadır. Şekil 4’te 

çizim aracının açık hâli gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4: Çizim Aracı 

 

Çizim aracı, üç farklı renkte (kırmızı, turkuaz ve beyaz) 

çizim yapmayı sağlamaktadır. Bununla birlikte çizim 

aracında düz çizgi çizmeyi sağlayan bir adet kalem ve 

yazı yazmayı sağlayan kalın ve ince olmak üzere iki adet 

kalem bulunmaktadır. Çizim aracı ayrıca ekrana 

yazılanları kısmen ya da tamamen silmeye olanak 

sağlamaktadır. Çizim aracında yazılanlar silinmediği 

takdirde hafızaya alınmakta ve ilgili ekrana geri 

dönüldüğünde aynen gösterilmektedir. 

 

4.4. İçerik Türleri 

EBT uygulaması için statik ve hareketli olmak üzere iki 

farklı yapıda içerikler 
6
 oluşturulmuştur. 

 

Statik içerik; metinler, görseller, fotoğraflar, haritalar, 

tablolar, grafikler, şemalar, soru-cevap ekranları, 2 ve 3 

boyutlu görseller, 3 boyutlu modeller ve grafik 

nesnelerden oluşan medyalardır. 

 

Hareketli içerikleri; animasyonlar, simülasyonlar, 3 

boyutlu animasyonlar, video animasyonlar, videolar, 

interaktif uygulamalar, sürükle-bırak uygulamaları, 

interaktif haritalar, interaktif şemalar ve zaman 

çizelgeleri oluşturmaktadır. 

 

Video ve video animasyonlar, öğrencilerin hem izlerken 

keyif alabilecekleri hem de  

  

kalıcı bir öğrenme sağlayabilmeleri için birden fazla 

duyularına hitap eden içerikler olmuştur. Öğretmenler bu 

videolara müdahale edebilir ve dersin içeriğine uygun 

zamanda oynatarak ders işleyişlerini 

zenginleştirebilirler. İnteraktif şemalar, yapıları itibarı ile 

coğrafya dersi için oldukça verimli içerik türlerinden 

olmuşlardır. Öğretmenin de tahta ile etkileşimi 

sağlanarak soyut ve akılda tasarlanması zor coğrafi ya da 

fiziksel olayların zihinlerde canlandırılmasını 

sağlamıştır. Bu türden hareketli ve etkileşimli içerik 

yapıları, öğrenim sürecinde öğrenciye ve öğretmene 

kolaylıklar sağlamaktadır. 

 

Şekil 5-9 arasında bazı içerik türlerine örnekler 

gösterilmiştir. 

 

                                                           
6
 6

 Coğrafya seçkiler videosunun YouTube linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=jxcbTzFtnZs 

 
Şekil 5: 3 Boyutlu Model 

 

 
Şekil 6: Simülasyon 

 

 
Şekil 7: 3 Boyutlu Animasyon 

 

 
Şekil 8: İnteraktif Uygulama 

 

 
Şekil 9: Zaman Çizelgesi 

5. Sonuç 

Öncelikle yukarıda bahsedilenler doğrultusunda FATİH 

Projesi’nin bir entegrasyon projesi olduğu 

unutulmamalıdır. Bu projenin var olan eğitim sistemini 

tümüyle ortadan kaldırmadığı ve olması gerektiği gibi 

teknolojinin nimetlerini eğitim sürecine entegre etmeye 

https://www.youtube.com/watch?v=jxcbTzFtnZs
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çalıştığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışma 

kapsamında hazırlanan materyaller, öğretmenin konuyu 

daha etkili ve akılda kalıcı bir şekilde anlatabilmesi için 

gerekli görsel ve işitsel malzemeleri sunmayı amaçlayan 

ders materyalleridir. Bu ders materyalleri kullanılarak 

hazırlanan ders anlatım videolarının da hem öğrencilere 

hem de coğrafya öğretmenlerine faydalı olması 

amaçlanmıştır. 

 

6. İleriye Yönelik Çalışmalar 

Bu arayüz, bir içerik geliştirme arayüzü değildir; bir 

içerik sunma arayüzüdür. Ancak materyale müdahale 

edilebilmesi için teknik bilgi gereksinimini ortadan 

kaldıracak şekilde öğretmenlerin de kendi hazırladıkları  

  

içerikleri ekleyebilmelerini ve ders materyalini 

biçimlendirmelerini sağlayabilecek bir kullanıcı 

arayüzünün eklenmesi çalışmayı geliştirebilecek bir 

özelliktir. 

 

Ayrıca; dikdörtgen, kare vb. geometrik şekiller arayüze 

eklenebilir. 

 

EBT’de kullanılan materyaller Adobe Flash yazılımında 

hazırlanmıştır. HTML5 kullanılarak aynı içeriklerin 

tabletlerde de görüntülenmesi sağlanabilir. 

 

Tahta ve tabletlerin ortak yazılım ile birleştirilmesi 

sonucunda, öğrencinin tahtadaki içeriğe tableti ile 

katılabilmesi, içeriği manipüle edebilmesi, 

kaydedebilmesi ya da eş zamanlı soru cevaplayabilmesi 

gibi aktiviteler ile iki cihaz arasında etkileşim 

yaratılabilir. 
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Özet  

Günümüzde gelişmekte olan teknoloji ve artmakta olan bireysel çalışmalarla birlikte müzik teknolojileri ve müzik dinleme 

konuları gün geçtikçe daha kişisel alanlara taşınmakta ve profesyonel araçlardan ziyade insanlar ev-stüdyo denen modeller 

üzerinde üretim yapmaktadırlar. Bu gelişen ve değişen teknoloji ile beraber müzik kayıt ve dinleme teknolojileri üzerine 

üretilmekte olan yazılımlar artmakta ve kendi başına tamamen farklı bir kol olarak bilgisayar teknolojileri altında 

ilerlemektedirler. Tabii ki bu dünya için, belli ana firmaların yanısı sıra özgür yazılım alternatifleri de kullanıcılara ve ses 

konusunda profesyonel çalışmalarını kişisel ortamlarda sürdürmek isteyenlere ciddi bir alternatif oluşturmaktadırlar. Bu 

yazıda amaç, ses teknolojileri ile ilgilenmek isteyen birinin temel ihtiyaçlarını giderebileceği dağıtımlar, uygulamalar ve 

çözümler ile ilgili genel bir fikir sağlamaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Özgür yazılım, Müzik, Ses, Kayıt, Teknoloji, Analog, Dijital Kayıt, CD, Audiophile 

 

Abstract  

With technological developments, people do not need to invest money on professional recording studios and hardwares. 

Nowadays, home-studios and personal recording fields are very popular. As a result of these changes, free-software world 

provides a wide opportunity on both recording and playback systems on a GNU/Linux operating system. In this article, we 

will try to determine the digital recording and playback systems, investigate the problems of digital world and study the 

free-softwares related with audio. 

 

 

1. Giriş 

Ses insanın varoluşundan beri sahip olduğu iletişim 

araçlarının başında gelir. Ses ile iletişim denildiğinde de 

insanların konuşarak anlaşmalarından sonra belki de en 

büyük sesle iletişim yöntemi insanın müziğe olan 

ilgisidir. Farklı tını ve notaların bestelenmesi sonucu 

insanın duygularına doğrudan hitap etmekte olan müzik 

yıllar boyu insanlık için önemli bir iletişim ve duygu 

paylaşım aracı olmuştur. 

 

1900'lerin başına kadar genel anlamda klasik müziğin ön 

planda olduğu sektör, teknolojik gelişmeler ile birlikte 

daha pazarlanabilir ve daha günlük tüketime yönelen bir 

şekle bürünmüştür. Öncelikli olarak radyonun 

yaygınlaşması, plağın bulunuşu ve belki de en önemli 

gelişme olarak 1940’larda transistörlerin yaygınlaşması 

ile birlikte müzik insan hayatında eskisine nazaran çok 

daha önemli ve değerli bir hale geldi. Bunun sebebi de, 

transistörler ve onlara uygun yeni teknolojik parçalar ile 

birlikte taşınamayan ve oldukça lüks olan müzik dinleme 

ünitelerinin daha ufak boyutlarda, daha dayanıklı ve 

belki de en önemlisi daha kişisel müziğe yönelik şekilde 

üretilmesi oldu. Böylelikle eskiden radyo veya pikaplar 

belli evlerin salonlarını süsleyen önemli birer mobilya 

iken transistörlü radyolar ve pikaplar evlerde birden 

fazla sayıda ve özellikle gençlerin odalarında kendi 

müziklerini dinleyebilecekleri bir ortama olanak 

sağlayacak şekilde hayatın bir parçası olmaya başladı. 

Ve müziğin kaderi de bu yıllardan itibaren değişmeye 

başladı. 

 

Hiç kuşkusuz insan kulağının 20Hz-20Khz [1] aralığını 

duyabildiği düşünüldüğü zaman müzik konusunda çok 

da fazla teknolojik gelişmelerden söz etmek mümkün 

olmuyor. Sonuçta duyma işlevini gerçekleştiren son 

durak olan kulağı geliştiremediğimiz sürece insan için 

bu aralıkta ses üretmek dışında çok da fazla bir gelişme 

sağlamak mümkün değil. Ama gelişen teknoloji önce 

daha dayanıklı plakların daha sonrasında kasetlerin ve en 

nihayetinde de bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte 

CD’lerin üretilmesi ile üretim açısından belli evrelerden 

geçti. Duyum olarak plaktan alınan ses kalitesinden belki 

hep ödün verildi ama ana kayıtlar (master recordings) 

için gerekli olan analog kayıt şartları düşünüldüğünde 

dijital ortamda kayıt ve daha sonra düzenleme 

işlemlerini yapmak müzik sektörü için devrim 

niteliğindeydi. Analog sistemler ele alınırsa kayıtlar 

tapeler üzerine yapılmakta, bunların fiziksel olarak 

saklanmaları, daha sonra tekrar kullanılmaları ve raf 

ömürleri düşünüldüğünde çok büyük külfetler 

gerektiriyordu. Bunun yanı sıra analog bir kayıt üzerinde 

düzenleme yapmak, farklı enstrüman ve ses efektlerini 

düzenlemek gibi konular da başlı başına sorun yaratan 

şeylerdi. 

 

Bir müzik kaydı genel hatları ile üç aşamalı olarak 

düşünülür, kayıt - düzenleme ve dinlenecek medya. 
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Böyle ele aldığımızda analog kayıt, analog düzenleme ve 

analog oynatma (AAA) [2] şeklinde alınan kayıtlar hem 

oldukça meşakatli hem de oldukça vakit tüketen 

kayıtlardı. Analog bir sistem ile analog bir ortama kayıt 

yapılır daha sonrasında analog mikser ve masalar 

üzerinde sese gerekli dengeleme ve düzenleme işlemleri 

gerçekleştirilir en sonunda da kaset veya plak gibi 

analog bir ortama aktarılarak bu işlemler son bulurdu. 

1980’lerde CD’nin icat edilmesi ile insan kulağı için 

gerekli olan aralığın standart olarak alındığı (insanın 

duyabileceği şiddet ve frekans aralığı) müzik dünyasında 

AAD dönemi başlamış oldu. Daha sonrasında insanlar 

walkman denilen taşınabilir kasetçalarlar ve daha 

sonrasında taşınabilir CD çalarların yaygınlaşması ile 

birlikte AAD kayıtların ses yüksekliklerinin yetmediğini 

düşünür hale geldiler ve CD’ler için yapılan düzenleme 

aşamasının analog medyalar için yapılandan farklı 

olması gerektiği ile ilgili bazı standartlar belirlenmeye 

başladı. Ve bunun sonucu olarka ADD ve hatta daha 

sonraki yıllarda DDD denilen tamamen dijital kayıt 

teknolojileri ortaya çıktı. 

 

Dijital teknoloji ses dünyasına tamamen yeni ve kolay 

bir dünya sunuyordu. Çok daha ufak masalar, çok daha 

ufak kayıt ortamları ve çok daha kolay düzenlemeler 

yapmaya izin veren yazılım temelli işlemler ile yönetilen 

bilgisayarlar aracılığı ile artık daha pratik bir kayıt alma 

ortamı mümkündü. Dijital ortamın getirdiği en büyük 

güzellik analog sistemlerin enstrüman sesi dışında 

kaydın işlenmesi için kullanılan her cihazın da kendi 

sesini ekleyerek kaydın gürültü oranını arttırdığı 

düşünülürse bu konuda tamamen alt gürültüden 

arındırılmış bir kayıt imkanı tanımasıydı. Ama o yıllarda 

böyle bir gelişmenin müziğin temelleri için bir tehdit 

olabileceği düşünülmemişti. 

 

İnsanların müzik dinlemek için toplu taşıma alanları ve 

seyahat etmek için harcadıkları zamanları kullanmaları 

ile birlikte, ses düzenleme işlemlerinin analog ortamlara 

göre yapıldığı kayıtların ses yükseklikleri tüketiciyi 

tatmin etmemeye başladı ve sesi yükseltmek adına artık 

dijital ortamda yapılan düzenleme işlemleri sonucunda 

ortaya daha dar bir ses aralığında daha yüksek şiddette 

müzik sunulması sonucu sesi yüksek ama gerçekçiliği ve 

ses kalitesi düşük ürünler çıktı. Dynamic range denilen 

ve Türkçe sesin dinamik aralığı yani aynı zaman 

aralığında sesin en yüksek ve en düşük şiddetli tınısı 

arasındaki farkın giderek yok olması ile beraber dijital 

dünya sağladığı kolaylıklarla beraber bazı dezavantajları 

da beraberinde kullanıcıları sundu. 

 

Tüm bu iyi ve kötü gelişmelerin sonucunda, teknoloji ve 

bilgisayarların ses kayıt teknolojisinde doğrudan 

kullanılabilir hale gelmesi sonucunda insanlar çok büyük 

paralar ödeyerek kişisel olarak elde edilemeyecek 

teknolojileri kullanma zorunluluğundan kurtuldular. Çok 

daha uygun fiyatlara, bir bilgisayar ve ona bağlanacak 

gerekli donanımlar ile birlikte enstrüman ve ses kayıt 

işlemlerini gerçekleştirmek günümüzde mümkün bir hal 

aldı. Bunun sonucu olarak da ev-stüdyo çalışma 

ortamları ve bunlara uygun yazılımlar piyasada yer 

almaya başladı. Bu yazıda da temel olarak bu dünya için 

üretilmiş olan özgür yazılımlara ve hangi amaçlar ile ne 

kadar verimli kullanılabildiklerine bakacağız. 

 

2. Önemli Kavramlar 

Bilgisayarda ses teknolojileri denince, kayıt ve oynatma 

sırasında önemli olan bazı kavramlardan söz etmek 

mümkün. Bunları teker teker ele alırsak: 

 

Bit derinliği: Sayısal bir kaydın bit derinliği önemlidir, 

sesin 8-16-24 veya 32bit'lik formlar halinde 

kaydedilmesi en genel seçeneklerdir. Ancak ki insan 

kulağında analog seslere yakın başarılı bir örnekleme 

elde etmek istiyorsak en azından CD kalitesi dediğimiz 

16Bit'lik bit derinliği ile kayıt almamız gerekmektedir. 

 

Dinamik aralık: Bu yazının üst kısımlarında da 

bahsettiğimiz gibi dinamik aralık bir kayıttaki aynı 

zaman aralığında sesin en şiddetli ve en düşük şiddete 

sahip olduğu noktalar arasındaki farkın genişliğini 

açıklar. İnsan kulağı için bu aralık 140dB'dir ve genelde 

popüler müziklerin kayıtları 6 ila 10dB'lik bir aralıkta 

kaydedilirler. Senfonik konserlerin ise dinamik aralığı 

80dB'i bulabilmektedir. [3] 

 

Dinamik aralık ile bit derinliği arasında doğrudan bir 

ortantı vardır ve insan kulağının duyabileceği aralıkta 

gerçekçi ses örneklemek için bu dengenin iyi şekilde 

ayarlanması gerekmektedir. İnsan kulağının 140dB 

hassasiyete sahip olduğunu söylemiştik, eğer ki 140dB 

yani tam dinamik aralıkta bir ses kaydı elde etmek 

istersek kaydımızın bit derinliğini de ona göre 

seçmeliyiz. Örnek vermek gerekirse 16bit : 96dB, 24bit : 

144dB ve 32bit de 192dB dinamik aralıkta ses kaydı 

tutmamıza imkan sağlamaktadır. [4] Bu şekilde 

bakıldığında 32bit alınacak bir kayıt medyada gereksiz 

yer işgal edeceği gibi 24bit'ten düşük alınacak veya o 

şekilde yayınlanacak bir medyada da insan kulağının 

hassasiyetinin altında kalan bir aralıkta müzik elde 

edilecektir. Bu ilişkilendirme doğrudan sesin kalitesi 

veya yüksekliği ile değil sesin aralığından oluşan 

enstrüman gerçekçiliği ve ayrımı olarak düşülmelidir. 

Dolaylı yoldan ses kaydının kalitesine de etkisi 

bulunmaktadır. 

 

Örnekleme Oranı: Bit derinliği gibi kaydın kalitesini 

etkileyen bir diğer faktör de sample rate diye tanımlanan 
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örnekleme oranıdır. Bu CD formatı için standart olarak 

44.100Hz'dir ve genelde referans olarak bu değer göz 

önünde bulundurulur. 

 

Bunun yanı sıra yine oynatma ve kayıt anında 

karşılaşılabilecek diğer terimler, eşleştirilmiş bit 

örneklemesi (medyada yer alan bitlerin analog frekans 

dalgasına çevirileceği noktaya kadar bozulmadan 

ulaşmasını ifade eder), aşağı/yukarı örnekleme (hali 

hazırda belli bir formatta medyaya kaydedilmiş olan 

kaydın daha sonradan bir işleme tabii tutularak 

upsampling veya downsampling denen yöntemler ile 

birlikte format değişikliğine uğratılması.) gibi terimler 

de yine kayıt teknolojileri için önemlidir. 

 

3. Terimler 

Ses kaydında kullanılan teknolojilerin bazı kendine has 

terimleri vardır ve bu terimler normal bir bilgisayar 

kullanıcısı tarafından doğrudan bilinmeyebilir. Bu 

bölümde bu terimleri ele alacağız. 

 

DAC: Dijital – Analog Converter (Sayısaldan analog 

sinyale çevirici): Bilgisayar ortamında ses dahil tüm 

veriler bitlerle ifade edilir ve bilgisayar için bir ses 

doyası bitlerden ibarettir. Ancak ki bu bitleri yani ses 

kaydını insanın duyabileceği bir sese dönüştürmek 

gerektiği zaman bu bitlerin bir DAC aracılığı ile ses 

frekansına çevrilmesi gerekmektedir. DAC'lar genellikle 

standart ev bilgisayarlarında ses kartının bir parçası iken 

kayıt teknolojileri ile uğraşan insanlar için ise sadece 

DAC işlevini yerine getiren cihazlar kullanmak çok daha 

yaygın bir kullanım şeklidir. DAC'ın kalitesi, bit 

derinliği ve örnekleme oranı gibi kriterler ile 

belirlenebilir. 

 

ADC : Analog – Dijital Converter (Analogdan sayısal 

sinyale çevirici): Enstürman veya insan tarafından 

üretilen bir ses frekansının bilgisayar tarafından 

anlaşılabilmesi mümkün değildir. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi bilgisayarlar bit'ler ile ifade edilen 

verileri algılayabilir. İşte bu yüzden ses sinyalinin 

bilgisayara girerken bit'lere çevirilmesi ve o şekilde 

saklanması veya işlenmesi gerekmektedir. Genellikle ev 

bilgisayarları için ses kartının içerisinde gelen ADC 

üniteleri ses kayıt işlemleri önem kazandığı anda harici 

cihazlar olarak kullanılmaktadırlar ve kayıt kalitesine 

doğrudan etki etmektedirler. 

 

Tamponlama: Buffering olarak ele alınan bu kavram 

giriş/çıkış yani DAC veya ADC ünitelerinin işlemleri 

sırasında verinin bir miktar tamponlanarak işlenme 

sırasında kaybolmasını engellemek için kullanılan 

teknolojiyi temsil eder. Ancak ki ses kaydının 

bilgisayardaki işlenme oranı ile gecikmenin doğrudan 

ilintili olduğu düşünülürse, çok fazla tampon kullanmak 

gecikme süresinin artmasına sebep olacağı için, ses kayıt 

teknolojilerinde çok fazla tercih edilmez. İşte bu noktada 

kayıt işlemini gerçekleştiren kişi verinin gerçek zamanlı 

kullanımı ile kayıpsız olarak iletimi arasında bir denge 

konusunda karar vermek zorundadır ve eğer ki ikisini 

aynı anda elde etmek istiyorsa seçeceği kayıt cihazı bu 

noktada önem kazanmaktadır. 

 

Ses yongası: Ses yongası, yani sesin dijital ortamda 

işlenmesini sağlayan aygıt genelde ses kartlarının 

işlemcisi olarak adlandırılır ve görevi dijital veri 

işlemlerinin yapılmasını sağlamaktır. İşlemci ve hafıza 

ile ilgili yönetim işlemlerinden sorumludur. 

 

İletim zamanı (Latency): Tamponlama konusundan 

bahsederken gecikmeden söz etmiştik, işte bu gecikme 

ses teknolojilerinde latency olarak adlandırılır ve kayıt 

alınan sesin işlenmesini için gerçek zamana ne kadar 

yakın yani ne kadar düşük gecikme ile iletilirse o kadar 

iyidir. 

 

DSP: Digital Signal Proccessor: Bilgisayar dünyasında 

yaygın olarak kullanılan bu kavram ses teknolojilerinde 

de dijital ortama alınmış bir ses üzerinde değişiklikler 

yapmak için kullanılan yazılım parçacıklarını ifade eder. 

Harici bir donanım ile sağlanabileceği gibi yazılımsal 

eklentiler ile de bu değişikliklerin ses üzerine 

uygulanması mümkündür. 

 

Sapma: Jitter: Bilgisayarınıza bağladığınız donanımlar 

bir saat örneklemesi üzerinden çalışır ve bu saatler her 

donanım için kendine özgü olabileceği gibi cihazlar 

bilgisayarın içsel saatini de referans olarak 

kullanabilirler. Bu noktadaki en büyük sorun taşınan 

verinin zaman aralığı olarak kayması ve bu kayma 

sonucunda bitlerin kaybolması veya hatalı taşınması 

sorunudur. Bu sorunu gidermek için düşük sapmaya 

sahip saatler kullanmak gerekmektedir. 

 

4. İşletim Sistemleri 

Ses teknolojileri konusunda işletim sistemi seçerken 

dikkat edilmesi gereken konular, üst kısımda da 

belirttiğimiz gecikme oranı ve kaliteli donanımın 

desteğinin olmasıdır. Gecikme oranını düşürmek için 

gerçek zamanlı veya düşük gecikmeli çekirdekler 

kullanan işletim sistmelerini tercih etmek gerekmektedir. 

Çekirdeğin gerçek zamanlı olması, donanım ile iletişim 

sırasında oluşabilecek gecikmeleri en düşük seviyeye 

indirecek çözümlerin başında gelir. 
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Şimdi ses kayıt işlemleri için özel hazırlanmış olan 

işletim sistemlerinin bazılarına bakalım: 

 

4.1 Planet CCRMA[5] 

Sadece ses teknolojilerine ait paketler içeren özel bir 

depoya sahip olan bu işletim sistemi RedHat tabanlı ve 

geliştirilmesi/bakımı Stanford Üniversitesi tarafından 

destekleniyor. Ortaya çıkış amacı Linux tabanlı iş 

istasyonu veya sunucularda düşük-gecikmeli bir sistem 

altında ses ve görüntü yazılımı üretmek. 

Avantajları: 

En güncel ses sürücüleri 

Düşük-gecikmeli çekirdek 

 

4.2 Musix GNU/Linux[6] 

Arjantinli bir topluluk tarafından geliştirilen bu işletim 

sistemi Debian tabanlı, IceWM, KDE, LXDE gibi farklı 

birçok masaüstü ortamı ile çalışabiliyor. %100 özgür 

yazılım felsefesini benimsediği için ona uygun paketlere 

sahip bir deposu var. 

 

Avantajları: 

DSSI, Hydrogen ve Jackd yüklü olarak geliyor. 

 

4.3 Dynebolic[7] 

İtalyan bir topluluk tarafından geliştirilen Dynebolic 

çalışan CD desteği ile birlikte kurulum gerektirmeksizin 

kullanıma olanak sağlıyor. XBOX üzerinde 

çalışabilmesi, Pentium2, 256MB Ram ve standart IDE 

bir cd-rom'un çalışması için yeterli olması, onu donanım 

dostu dostu bir işletim sistemi olarak karşımıza 

çıkartıyor. XFCE ve Awsome masaüstü ortamlarını 

destekleyen sistem Ubuntu tabanlı ve Ubuntu'dan farklı 

olarak sadece özgür yazılım paketleri kullanıyor. 

 

4.3 64 Studio[8] 

Debian tabanlı olan bu işletim sistemi, 64bit desteğine 

sahip ve GNOME masaüstü ortamı ile geliyor. Gerçek 

zamanlı çekirdek desteği sunan sistem önyüklü gelen 

birçok yazılımı sayesinde ses, görüntü ve grafik işleme 

konularında hazır bir sistem olarak kullanılabiliyor. 2007 

yılından beri sadece OEM üreticilerine açık olarak 

sunulması tek dezavantajı. 

 

4.4 Audiophile Linux[9] 

Kolay kullanımı, gerçek zamanlı çekirdek desteği, 

kusursuz-bit oynatmak için ayarlama gerektirmiyor 

olması gibi özellikleri ile önplana çıkan sistem 

Min/Debian üzerine hazırlanmış. Masaüstü ortamı olarak 

Mint ile kullanılabilen GNOME, Cinnamon ve diğer tüm 

ortamlara destek veriyor. 

 

Avantajları: 

• Ses işlemek için özel olarak ayarlanmış sistem 

ve bellek işlemleri 

• 5ms'nin altında gecikme süresi ile ses 

işleyebilme 

• Hafif arayüzü sayesinde çok fazla kaynak 

tüketmemesi 

• Önyüklü olarak gelen müzik ve görüntü 

uygulamaları 

• İşletim sisteminin ses kullanıcıları için gerekli 

olmayan servislerden arındırılmış olması. 

 

4.5 Studio Ubuntu[10] 

Ubuntu tabanlı olmasından dolayı, Ubuntu ile paralel 

olarak geliştirilmesi sürüyor. Topluluk desteği çok fazla, 

müzik dışında günlük kullanıma uygun tüm paketleri de 

içeren depoları var. 32/64bit seçenekleri mevcut. Düşük 

gecikmeli ve gerçek zamanlı çekirdek desteği sunuluyor. 

Ubuntu için hazırlanan tüm uygulama ve masaütü 

ortamları ile birlikte kullanılabiliyor. Önyüklü gelen bazı 

yazılımlar: Blender, Jack, Ardour. Sadece müzik ve ses 

dünyası için değil grafik, tasarım gibi diğer tüm dijital 

dünyada yaratıcılık için kullanılacak yazılımları da 

kapsayan geniş bir uygulama yelpazesine sahip. Tek 

kötü yanı Ubuntu için de söylenebileceği gibi özgür 

yazılım felsefesini tam olarak desteklemiyor. 

 

5. Ses donanım ve yazılımları 

Önemli kavramlardan bahsederken ses kaydı için 

ADC'lerin dinleme için de DAC'ların önemli 

olduğundan bahsetmiştik. Eğer aldığınız kayıtları veya 

daha önceden edindiğiniz ses dosyalarını sayısal 

ortamlarda kaliteli bir şekilde dinlemek istiyorsanız 

öncelikli olarak elde edilmesi gereken en önemli 

donanım, DAC ünitesi kaliteli olan bir ses kartıdır. Ses 

kartları genel olarak belli standartları karşılasalar da bit 

derinliği, saat kalitesi, DAC ünitesinin örnekleme 

oranları ve buna benzer birçok konu ses kartının ve 

dolayısıyla dinleme ortamının kalitesini doğrudan 

etkilemektedir. Ses kartları dahili ve harici olmak üzere 

genel olarak iki grupta toplanırlar. Harici kartlar daha 

amaca yönelik, düşük gecikme sürelerine sahip, 

enstürman ve ses kaydı almak için özel girişlere sahip 

olan ama harici olduklarından ve kendilerine özel bir 

saat barındırmaları gerektiğinden dolayı jitter (sapma) 

probleminin çok fazla rastlandığı kart türleridir. Dahili 

kartlar ise genelde kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap 

vermek için tasarlanırlar, gecikme süreleri öncelikli bir 

kriter değildir, jitter (sapma) kartın tasarımına göre yine 

önemli bir problem olabilir ve genellikle kart üzerinde 

kayıt teknolojileri için gerekli özel girişler yer almaz. 

 

Ses kartı seçiminden sonra GNU/Linux sistemler 

üzerinde ses donanımının koşmasını sağlayacak gerekli 

sürücü seçimi de önemlidir. Linux sistemlerde her ses 
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kartı firmasının kendi sürücüsü yerine ALSA, OSS ve 

JACK gibi daha genel çalışan ses sürücüleri yer alır. 

Uygulamalar bu ses sunucu hizmetlerine bağlanarak 

donanımlar ile konuşurlar. Genel işleyiş şu şekildedir: 

Uygulama iki taraflı olarak ses sunucuları JACK veya 

alternatifi Pulse Audio ile iletişimdedir. 

JACK ve Pulse Audio kendi aralarında iletişim 

kurabildikleri gibi uygulamadan aldıkları komutu ALSA, 

OSS veya FIREWIRE sürücülerine aktarırlar. 

Bu üç sürücüden hangisi kullanılıyorsa o da işletim 

sistemi çekirdeği aracılığı ile oluşturulan komutu 

donanıma aktarır. 

 

5.1 ALSA Projesi [11] 

Açılımı Advanced Linux Sound Architecture (Gelişmiş 

Linux Ses Mimarisi) olan ALSA Linux ortamında birçok 

ses kartına destek sağlamak için ortaya çıkmıştır. Kanal 

kontrolü, kusursuz-bit eşleşimli oynatma gibi özellikler 

sağlayan bu sürücü alsamixer, aplay gibi kendine özgü 

yazılımlar ile desteklenmektedir. 

 

6. Yazılımlar 

İşletim sistemi seçerken nelerin önemli olduğundan ve 

özgür yazılım olarak kullanılabilecek işletim 

sistemlerinden bahsettik. Bu işletim sistemleri ile 

beraber gelen veya daha sonradan kurarak 

kullanabileceğiniz, ses kayıt işlemleri için kullanılan 

bazı yaygın yazılımlar şu şekilde: 

 

6.1 Ardour [12] 

Profesyonel seviyede ihtiyaç karşılayan, kayıt, 

düzenleme ve üretim yapılabilmesine olanak tanıyan, 

ücretli yazılımlardan çok sıkça bilinen ve kullanılan 

Protools yazılımına alternatif oluşturan bir özgür 

yazılım. Ardour ile birden çok kanalda ses kaydı 

gerçekleştirebilir ve bu kanallar üzerinde istediğiniz 

düzenlemeleri yapabilirsiniz. 

 

Özellikleri, düşük gecikme süresine sahip olması, klavye 

veya mikrofon ile direkt kayıt alabilme imkanı, kanal 

yönetimine olanak sağlaması ve her kanal için ekolayzır, 

dinamik ses efektleri, monitörleme ve senkron 

özelliklerine sahip olması. Kesme, taşıma, silme, 

temizleme ve daha sonradan kurulabilir onlarca eklenti 

ile efektler eklenebilmesi. Çok kanallı ses ve MIDI kayıt 

alma ve düzenleme imkanı sağdığından dolayı ses 

mühendisleri, müzisyenler, film ekipleri ve besteciler 

tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. 

 

Avantajları: Harici donanımlar ile yönetilebiliyor olması 

ki bu sayede kendi masanınzı yazılıma bağlayarak 

çalışma imkanına erişiyorsunuz. JACK yazılımı 

üzerinden donanım bağlayabilme ve diğer yazılımlar ile 

birlikte oluşturduğunuz donanım setlerini kullanabilme 

imkanı. LinuxVTS, AudioUnit, LV2 ve LADSPA 

format desteği, onlarca FX eklentisi. Sinyal rotasyon 

yönetimi, videodan ses ayırma ve en önemlisi de açık 

kaynak olması sayesinde geliştirilmeye elverişli olması 

avantajları olarak sayılabilir. 

 

6.2 JACK [13] 

Jack düşük gecikmeli ses ve MIDI sunucusudur. 

Qjackctl arayüzü sayesinde daha kolay kullanım imkanı 

sunar. 5Ms'den daha düşük gecikme oranı sayesinde 

özellikle kayıt yapmak isteyen kullanıcılar için çok 

önemli bir avantaj sağlar. JACK'i benzerlerinden ayıran 

en büyük özelliği donanımlar ve yazılım efektleri 

arasında çok esnek bağlantılar oluşturmak mümkündür 

ve Jack desteği olan uygulamalar ile birlikte (mesela 

üstte bahsettiğimiz Ardour) arkaplanda çalışabilir. 

 

6.3 Audacity [14] 

Çok yaygın kullanıma sahip olan bu platform bağımsız 

yazılım sayesinde ses dosyanızı formatlar arasında 

dönüştürebilir, ses kalitesinde değişiklikler yapabilir, 

temel düzeyde kesme, efekt ekleme, kopyamala ve kanal 

üzerinden çalışma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 

Eklentileri sayesinde başka yazılımlarla birlikte 

çalışabilir hale dönüşebilen bu yazılımın en güzel yanı 

%100 özgür olarak dağıtılması. 

 

6.4 Hydrogen [15] 

Profesyonel seviyede davul makinesi (drum machine) 

uygulaması. Flac, wav, au, aiff formalarında ses 

üretimine olanak tanıyan, sınırsız modellemeler 

barındıran bu uygulama ile birlikte JACK, ALSA, Port 

Audio ve OSS ses sürücülerini kullanmanız mümkün. 

Hali hazırda ünlü birçok müzisyen tarafından da davul 

yazmak için kullanılan bu yazılım sektörde önemli bir 

yere sahip. 

 

6.5 Diğer uygulamalar 

Bahsettiğimiz uygulamalar dışında, bazıları işletim 

sistemleri ile birlikte gelen bazıları ise sonradan 

edinebileceğiniz diğer yararlı uygulamaları şu şekilde 

sayabiliriz: 

• Qtractor: Midi yeteneği olan DAW 

• Yoshimi: Synthesizer 

• Rakarrack, Guitarix: Gitar amfi simulasyonları 

• Gladish: JACK için oturum yönetimi, 

QJACKCTL alternatifi 

• Puredata: Ses programlama konusunda oldukça 

kaliteli bir yazılım. 

 

7. Oynatıcılar 

7.1 Audacious [16] 



Müzik Dünyası için Özgür Yazılımlar 

Çağdaş DIREK  
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Düşük kaynak tüketimi, basit arayüzü, birçok farklı 

formatı çalıbilmesi ve kusursuz-bit eşleşimli oynatma 

özellikleri ile GNU/Linux ortamındaki en iyi 

oynatıcılardan biridir. 

 

7.2 DeadBeef [17] 

Sadece Linux dağıtımları için üretilen bu oynatıcı düşük 

kaynak tüketimi, kusursuz-bit eşleşimli oynatma desteği, 

birçok farklı formatı çalabilmesi ile Audacious'e en 

büyük rakiptir. GPL lisansa sahip uygulamanın aynı 

zamanda bir Android versiyonu da mevcuttur. 
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Özet  

Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki (BİT) gelişim, mobilite kavramı ve sürekli bağlantılı olmak isteyen bireyin yeni 

dünyası, dijital dünya;  gerçek yaşamını ve toplum içindeki rolünü etkilemektedir. Bu etki kimi zaman doğrudan bireyde 

gözlenebilen bir çeşit rahatsızlık/sendrom, davranış değişikliği şeklinde olabildiği gibi, bireyin yaşadığı çevrenin 

değişmesi, daha dijital daha etkileşimli bir hale gelmesi şeklinde de olabilmektedir. Bu çalışmada; dijital dünyanın bireyin 

hayatında doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenebilen yansımaları; “aşırı bilgi artışı, büyük veri, akıllı şehirler ve dijital 

vatandaşlık” kavramları altında sunulmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Dijital Dünya, Aşırı Bilgi Artışı, Büyük Veri, Akıllı Şehirler, Dijital Vatandaşlık. 

 

Abstract 
Development of Information Communication Technology (ICT) affects the individuals’ world and their roles in society. 

That effect can be directly and/or indirectly observed such as “a special illness or a syndrome (information overload 

syndrome)” and more digital and interactive environment (smart cities). In this study, those observations present via 

“information overload, big data, smart cities, digital citizenship”. 

 

 

1. Aşırı Bilgi Artışı 

Dijital dünyanın insanoğluna sağladığı avatajlardan biri; 

zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde bilgiye 

erişilebilmesidir. Ancak bu avantaj; zaman geçtikçe 

varlığını daha da farklı şekillerde gösteren bir probleme 

dönüşmektedir. Bu problem en basit haliyle bilginin aşırı 

miktarlarda artması, bireyin kendisine gerekenden daha 

fazla bilgiye maruz kalmasıdır. 

 

Aşırı Bilgi Artışı (Information Overload); bilginin 

yardımcı olma boyutundan çıkıp engelleyici hale 

dönüşmesini ifade etmektedir [1].  Bu engelleyici hale 

dönüşme durumu; bireyin işleyebileceğinden çok daha 

fazla bilgiye maruz kalması ile mümkün olmaktadır  [2]. 

Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren teknolojide meydana 

gelen büyük değişimler; aşırı bilgi artışı kavramını 

çözümü daha da zor bir sorun haline dönüştürmüştür [3]. 

Gerçekten de bireyler dijital dünya ile tanışana kadar 

sınırlı kaynaklarla bilgi alışverişi içerisindeyken, 

günümüz dünyasında sosyal ağlar, e-posta adresleri, 

bloglar, kişisel web siteleri, kurumsal adresler/web 

sayfaları gibi pek çok kanalı aynı anda yönetmeye ve 

takip etmeye çalışmanın zorluğunu yaşamaktadırlar. 

Sayısı tam olarak kestirilemez durumdaki web sayfaları, 

bir konu hakkında indirilebilecek tüm dökümanlar büyük 

bir bilgi-ilişki ağını insanoğlunun hizmetine sunmaktadır 

[4]. Basit bir bilgiyi elde etmeye çalışan bireyin, bu 

bilgi-ilişki ağını irdeleyebilmesi, kendisine gereken 

kadarını seçebilmesi pek de mümkün değildir.  

 

2000 yılında yürütülen “Ne Kadar Bilgi” projesi [5] ile 

internetin bilgi artışına yaptığı katkı anlaşılmaya 

çalışılmıştır. Proje sonucunda; görünebilir web’in 

yaklaşık 2,5 milyar doküman içerdiği ve günlük büyüme 

oranının 7.3 miyar sayfa olduğu, beyazyaka olarak 

nitelendirilen çalışan grubunun günlük ortalama 40 e-

posta aldığı, yıllık gönderilen mesaj miktarının 610 

milyarla 1.100 milyar olabileceği ifade edilmiştir [5]. 

WorldWideWeb üzerinde aktif olarak kullanılan web 

sayfaları gün geçtikçe katlanarak artmaktadır (şekil 1).  

 

 
Şekil 1. WorldWideWeb üzerinde aktif olarak kullanılan 

web sayfalarının sayısı [6] 

 

Aşırı bilgi artışı kavramı sadece yoğun ve sürekli bilgiye 

maruz kalmak ile sınırlı değildir. Ayrıca bireyde; hata 

payında artış [7], karar verme güçlüğü[8][9] gibi etkileri 

doğrudan gözlenen bilen durumlara neden 

olabilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde kavramın 

insanoğlunun en büyük sorunu haline dönüşebileceğini 

söylemek mümkündür. 

 

 

2. Büyük Veri 

Günümüzde veri, değişken ya da değişkenlerin nitel ve 

nicel özelliklerini tanımlamaktadır. Veri genel olarak 

değişkenlerin ölçüm sonuçları ve grafikleri, görüntüleri 

ya da gözlemleridir. Diğer taraftan veri, bilgi sahibi 

olmada en düşük seviyede yer almaktadır. Ham veri 

diğer ismiyle işlenmemiş veri sayıların, karakterlerin, 

görüntülerin ya da çeşitli aletlerin fiziksel olarak ürettiği 

çıktılardır [10]. 
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Veri işlendiğinde, düzenlendiğinde, yapılandırıldığında 

ya da yararlı hale getirildiğinde ise “bilgi” haline 

dönüşmektedir. Veri düzenlendiğinde sayısal olarak 

boyutlarını görebilmek mümkündür.  

1950’li yıllarda sigorta şirketi John Hancock Mutual 

Life Insurance Co.’nun iki milyondan fazla müşterisine 

ait sakladığı veri toplamda 600 megabyte iken, 2010 

yılında gelindiğinde Facebook’un 100 petabyte’dan fazla 

veri depoladığı görülmektedir [11]. Günümüz 

dünyasında her gün 2.5 exabyte veri üretilmektedir [12]. 

Sadece son iki yılda üretilen veri insanlık tarihinde 

üretilen verinin yüzde doksanına denk gelmektedir [13]. 

25 petabyte’lık kısmı ise internet aracılığıyla 

üretilmektedir. Bu rakam da Amerika Kongre 

Kütüphanesi’ndeki bütün içeriğin 70 katına denk 

gelmektedir [14]. Veri boyutları Tablo1’de 

özetlenmiştir.  

 

Tablo1http://en.wikipedia.org/wiki/Petabyte 

Multiples of bytes 

SI decimal prefixes 

Binary 

usage 

IEC binary prefixes  

Name 

(Symbol) 
Value 

Name 

(Symbol) 
Value 

kilobyte (kB) 103 210 kibibyte (KiB) 210 

megabyte (MB) 106 220 mebibyte (MiB) 220 

gigabyte (GB) 109 230 gibibyte (GiB) 230 

terabyte (TB) 1012 240 tebibyte (TiB) 240 

petabyte (PB) 1015 250 pebibyte (PiB) 250 

exabyte (EB) 1018 260 exbibyte (EiB) 260 

zettabyte (ZB) 1021 270 zebibyte (ZiB) 270 

yottabyte (YB) 1024 280 yobibyte (YiB) 280 

 

Günümüzde 650 milyonun üzerinde web sitesinin 

olduğu, Facebook’un 900 milyondan fazla kullanıcısı 

olduğu ve günde 3 milyar bildirim yapıldığı, Twitter’in 

150 milyon kullanıcısı ve günde 3 milyar tweet adıldığı 

tahmin edilmektedir [15]. Veri boyutlarının artması yeni 

bir veri tanımı getirmiştir: Büyük Veri!  Son yıllarda veri 

boyutlarının artmasına internet ve akıllı telefonların 

önemli bir katkısı olduğu aşikardır. Büyük veri, oldukça 

büyük hacimli, oldukça hızlı ve çok çeşitlidir [16].  

Çoğu yazar için ise “geleceğin yakıtı” olarak 

tanımlanmaktadır.  

 

Yaygın görüş veri-güdümlü bir çağda yaşamaktayız. 

Daha kısa sürelerde daha fazla veri toplanabilmekte, 

yeni analiz yöntemleriyle hem de daha az sürelerde veri 

analizi gerçekleştirilebilmektedir. Böylelikle analiz 

sonuçları bilgimizin de değişmesine neden 

olabilmektedir. Hesaplama teknolojisindeki gelişmelerle 

büyük hacimlerdeki veriyi yönetmek mümkün hale 

gelmiştir. Dağıtılmış hesaplamalar için yeni yöntemlerin 

öne çıkmasıyla sistemlerin maliyetleri düşmüştür. Büyük 

veride gerçek ilerleme ise Yahoo!, Google ve Facebook 

gibi şirketlerin yarattıkları inanılmaz büyüklükteki veriyi 

yönetme ihtiyacıyla gerçekleşmiştir. Bu şirketler veriyi 

depolama, veriye ulaşma ve analiz etme ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için yeni teknolojiler bulmalıydı. Ve de 

buldukları çözümler veri yönetiminde dönüşüme neden 

oldu. MapReduce, Hadoop ve Big Table yeni nesil veri 

yönetiminin lideri olmuşlardır [17].   

 

Günümüzde verinin artışı internet ile gerçekleşmiştir 

demek yanlış olmaz. Yapısal olmayan veri dediğimiz 

tablolar halinde düzenlenmemiş, uygulamalar ile 

kullanılamamış ya da bir veritabanı aracılığıyla 

yorumlanmamış yapıdaki veri türü hızla büyümektedir. 

Bu tip verilere örnek e-postalar, web log dosyaları, 

tweetler, Facebook paylaşımları verilebilmektedir. Son 

yıllarda veri artışına en büyük katkıyı Google ve 

Facebook gibi şirketler gerçekleştirdiği gözükmekte 

sosyal ağlar ve akıllı telefonlar aracılığıyla veri artışı 

devam etmektedir. Şirketler bu bilgileri doğru analiz 

ettikçe devamlılıklarını sağlayabileceklerdir. Büyük 

verinin önem kazandığı ve ileride daha önemli hale 

geleceği açıktır.  

 

3. Dijital Vatandaşlık 

Bilgi çağında, İnternet ağı ile kaplanmış bir dünyada 

yaşıyoruz. Bu dijital dünya, İnternetin olmadığı 

zamanlardakinden oldukça farklıdır. Toffler’in [18] 

üçüncü dalgayı tarif ederken dediği gibi dünya, 

dijitalleşmenin sonucu olarak değişmektedir. Üçüncü 

dalganın işaret ettiği bilgi çağı, 1970’lerin başlarında 

kendini göstermeye başlamış [19] ve 1980’lerin 

başından itibaren kabul görmüştür [20].  

 

Bilgi çağında, hayatın tüm alanlarında yaşanan dijital 

dönüşüm, bilgi toplumu bireylerinin de birer dijital 

kimlik kazanmasına neden olmaktadır. Bu yeni, 

teknolojiden bağımsız düşünülemeyen, dijital dünyanın 

bireyler üzerindeki yansıması “dijital vatandaşlık” 

kavramı ile anılmaktadır.  Dijital vatandaşlık kavramını 

incelemeden önce, dijital dünyanın yeni bireylerini 

tanıyalım. Dünyanın genel anlamda ve yaygın olarak 

dijitalleşmeye başladığı 1980’li yıllardan itibaren doğan 

genç nesil, birçok farklı adlandırmaya konu olmuştur. 

Bun adlandırmaları; “Net kuşağı” [21], “Dijital kuşak” 

[22], “Y-kuşağı” ve “Z-kuşağı” [23], “İ (İnternet) 

kuşağı” [24], “M (Multitasking) kuşağı” [25], 

“Milenyum kuşağı” [26] [27], “Teknoloji kuşağı” [26], 

“Medya kuşağı” [28] ve “Dijital yerliler” [29] olarak 

saymak mümkündür. Farklı adlandırmalar yapılsa da 

bahsi geçen kuşak, dijital dünyaya doğan ve bu dünyada 

büyüyen bir kuşak olarak en önemli özelliği başta 

İnternet odaklı olmak üzere bilgi ve iletişim 

http://en.wikipedia.org/wiki/Byte
http://en.wikipedia.org/wiki/SI_prefix
http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix
http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix
http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60027
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilobyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Kibibyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Megabyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Mebibyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Gibibyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Terabyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Tebibyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Petabyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Pebibyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Exbibyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Zettabyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Zebibyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Yottabyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Yobibyte
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teknolojilerinin hayatlarının ayrılmaz bir parçası olan 

kuşaktır.  

 

Dijital vatandaşlık, teknolojinin uygun kullanımı ile 

ilişkili standartlardır [30]. Teknolojinin hayatın bir 

parçası olduğu günümüzde, doğru ve etkili kullanımının 

gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda, dijital 

vatandaşlık dijital teknolojiyi kullanabilmenin 

ötesindedir; doğru ve amaca uygun bir şekilde 

kullanmayı da kapsamaktadır. Sonuç olarak, dijital 

vatandaşlık kavramının anlaşılması günümüz bilgi 

çağının gerçek yaşamımıza etkilerini anlamak açısından 

önem taşımaktadır. Her ne kadar dijital vatandaşlık 

kavramı her yaştan bireyi kapsayan bir kavram olsa da 

dijital vatandaşlık üzerine yapılan akademik 

çalışmalarda hedef kitlenin çocuklar olduğunu 

görmekteyiz. Dijital dünyanın yeni yetişen bireyleri 

olarak çocukların teknoloji kullanımında edindikleri 

faydayı maksimize etmek ve olası zararları minimize 

etmek, dijital vatandaşlık kavramının özünü 

oluşturmaktadır.  

 

Ribble [30], dijital vatandaşlık kavramını REPs (: 

Respect, Educate, Protect / Saygı Duymak, Eğitim, 

Korumak) olarak bilinen yaklaşım bağlamında ele 

almaktadır. Bu üç ana tema altında dokuz madde yer 

almaktadır:  

1. SAYGI DUY (Kendine ve diğerlerine) 

a. Görgü kuralları (Etiquette) 

b. Erişim (Access) 

c. Hukuk (Law) 

2. EĞİT (Kendini) ve İLETİŞİM (diğerleri ile) 

a. İletişim (Communication) 

b. Okuryazarlık (Literacy) 

c. Ticaret (Commerce) 

3. KORU (Kendini ve diğerlerini) 

a. Hak ve Sorumluluklar (Rights and 

Responsibility) 

b. Güvenlik (Safety-Security) 

c. Sağlık (Health and Welfare) 

Görüldüğü üzere yukarıda listelenen dokuz maddenin 

her biri dijital vatandaşların dijital dünyadaki hak ve 

sorumluluklarını farklı açılardan ele alan ve teknolojiyi 

uygun bir biçimde kullanmalarına yardımcı nitelik 

taşıyan noktalara odaklanmıştır. Bu bağlamda, dijital 

vatandaşlığın, kişilerin online davranışlarının güvenli, 

olumlu ve üretici olmasına vurgu yapılmaktadır [31]. 

Dijital vatandaşlığın kapsamı, online tehlikelerin 

farkında olmak ve bu tehlikelerden korunmakla sınırlı 

olmayıp güvenli alanlar ve topluluklar oluşturma, kişisel 

bilgilerin nasıl yönetileceğinin bilme, online dünyada 

akıllı hareket edebilme ve diğerlerini de bu anlamda 

teşvik edebilmeyi de içermektedir [31]. 

 

Sonuç olarak, dijital vatandaşlık kavramı içinde 

yaşadığımız dijital dünyanın yeni bireyleri, çocuklara 

yönelik olarak onları teknoloji kullanan bir toplumuna 

hazırlama amacı taşır. Dijital dünyanın bilinçli 

vatandaşları olarak kendilerine sunulan imkan ve 

olanaklardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak 

üzere dikkat edilmesi gereken noktaları belirlemek ve 

bunları hayata geçirmekle dijital vatandaşlığın anlamını 

bulması sağlanmaktadır.   

 

4. Akıllı Şehirler 

Akıllı şehir, bireylerin hayatlarında ekonomik 

düzenlemelere, sosyal yönetim ve halk hizmetlerinden 

pazar kontrolüne kadar pek çok alanda Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri (BİT)'in kullanıldığı bir şehirdir [32][33]. 

Akıllı şehir; şehrin toplam zekâsını güçlendirmek için; 

fiziksel, sosyal, bilgi teknolojisi ve iş dünyasına dayalı 

altyapının birbirine bağlanmasıdır [34]. 

 

Akıllı şehir kavramı; ekonomi, yönetişim, insan, 

mobilite, çevre, yaşam algılarında ileriye dönük bir 

şekilde öz-kararlı, bağımsız ve farkında vatandaşların 

bağış ve faaliyetlerin akıllı birleşimi olarak da 

tanımlanabilmektedir [35]. Bu akıllı birleşimden kasıt; 

yollar, köprüler, raylı ulaşım sistemleri, havaalanları, 

limanlar gibi ulaşım türleri, iletişim, su, enerji [36], 

eğitim, sağlık hizmetleri, güvenlik [37] , insan 

kaynakları, çalışma kaynakları, sosyal ve ilişkisel 

kaynaklar ve çevresel etkenler [38] gibi alanları 

barındırmaktadır. 

 

Literatürdeki tanımlar göz önüne alındığında neredeyse 

hepsinin ortak noktası şehir yaşamını kolaylaştırmak için 

BİT‘in kullanılmasıdır. Dünyadaki şehirlerin nüfusları 

ve gelecekte şehirlerde yaşaması tahmin edilen insan 

sayıları göz önüne alındığında; akıllı şehirler ve bu 

şehirlerde BİT kullanılarak üretilecek akıllı çözümlere 

ihtiyaç olacağı bir gerçektir. 2030 yılında dünya 

nüfusunun %60 ‘ının şehirlerde yaşayacağı tahmin 

edilmekte iken [39] günümüzde bile dünya üzerinde 400 

den fazla şehrin nüfusu 1 milyonu aşmış durumdadır.  

 

Nüfus artışı ile birlikte doğal kaynakların azalması, hava 

kirliliği ve trafik sıkışıklığı gibi sorunlarda beraberinde 

gelmektedir. Akıllı şehirler, bu sorunlarla baş edebilecek 

akıllı çözümleri geliştirmelidir. Özellikle araç sayısının 

da artması ile şehirlerde trafik sıkışıklığı sorunu 

günümüzün en önemli sorunlarından biri haline 

gelmiştir. İnsanların bu sorunla baş edebilmek için 

özellikle mobil cihazlardan anlık trafik durumu 

bilgilerine ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Bu durum 

günümüzde anlık bilgilere olan ihtiyacın bir kanıtıdır.  

 

Trafik verisi örneğinde olduğu gibi bu verinin elde 

edilmesi ve anlamlı bir bütün halinde sunulabilmesi için 

çeşitli sensörlere ve aktarım kanallarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu teknojilerden birisi de Makineler 

Arası İletişim (M2M) dir. M2M kullanılarak internet 

aracılığı ile bu sensör verileri merkeze ulaştırılmaktadır. 

Türkiye'deki M2M abone  sayıları incelendiğinde 2013 

yılı 3.çeyreğinde 2 milyon abone sayısına ulaştığı 

görülmektedir (şekil 2) . Dünya verilerine bakıldığında 

ise 2013 yılında yaklaşık 170 milyon, 2018 yılı 

tahminlerine göre 500 milyon abone sayısına ulaşması 

beklenmektedir (şekil 3).   
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Şekil.2 Türkiye 'deki M2M abone sayıları [40] 

 

 
Şekil.3 Dünya 'daki  M2M abone sayıları ve gelecek 

yıllara göre tahminler [40] 

 

Günümüzde bilgiye erişim ihtiyacı artarken özellikle de 

anlık bilgiye erişim ihtiyacını daha da önemli hale 

gelmeye başlamıştır. Son yıllardaki akıllı telefon satışları 

ve M2M abonelikleri birlikte düşünüldüğünde geleceğin 

akıllı şehirleri; sensörlerden elde ettiği verileri anlık 

olarak insanların her zaman yanında taşıdıkları akıllı 

telefonlara aktarabilme yeteneğine sahip olmalıdırlar.  
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Özet  

Linux özgür bir işletim sistemidir. 20 yılı aşan bir süredir geliştirilmektedir. Diğer tüm özgür yazılım projeleri gibi Linux 

da kendi ekibi dışındaki geliştiricilerden katkı alır. Çekirdek son kullanıcıya yakın olmadığından katkı vermesi belki bir 

miktar daha zor olabilir. Çekirdeğe katkı verme sırasında okumak için çok belge var ancak bunlar ilk bakışta çok açık 

olmayabilir. Bu belgede Linux Kernel  gibi büyük bir organizasyona katkı verirken izlenilmesi gereken yollar, bilinmesi ve 

uyulması gereken temel şeyler açıklanmıştır. 

 

 

1. Katkı Verme Sürecinde Kullanılacak Temel 

Araçlar 
Temel olarak kullandığımız iki araç git ve bir editör. 

Editör seçimi herhangi bir editör olabilir, biz vi 

editörünü kullandık.vimrc’deki herhangi bir ayarı 

değiştirmeden editörü kullanabiliriz. Linux çekirdeği C 

ile kodlanmıştır ve her satırdaki girinti 4 boşluktan 

oluşur. Eğer vi editörü kullanıyorsak boşlukları sekme 

(tab) kullanarak bırakılmaması gerekir. 

 

Git’te yapılması gereken ayarlar: 

 

.gitconfig dosyasında  ad ve e-posta adresi aşağıdaki gibi 

belirtilmelidir. Ayrıca yama dosyaları git kullanılarak 

gönderileceği için aşağıdaki gibi ayarlamaları 

yapmalıyız. Yama dosyalarının içeriğini e-posta içerisine 

kopyalayıp göndermek geliştiriciler tarafından kabul 

edilmiyor çünkü koddaki boşluklar kayabilir. Bu yüzden 

yama dosyaları tarayıcıya ya da bir istemciye kopyala-

yapıştır şeklinde gönderilmemelidir. 

 

[user] 

        email = ebru.akagunduz@gmail.com 

        name = Ebru Akagunduz 

[sendemail] 

        smtpencryption = tls 

        smtpserver = smtp.gmail.com 

        smtpuser = ebru.akagunduz@gmail.com 

        smtpserverport = 587 

        pass = PASS 

        chainreplyto = false 

[core] 

        editor = vim 

 

Katkı vermek için temel olarak önerilen sanal makineye 

Linux kurup, orada çalışmak. Ancak sanal makine 

üzerinde çalışmak biraz yavaş olabilir. Bu yüzden biz 

kendi ana makinemizde çalıştık. 

 

2- Çekirdek Dizini İçerisindekiler 
Linux çekirdeğindeki  staging sürücüsüne yama 

göndermek için öncelikle bu sürücünün bakıcısı 

(mainteiner) olan  Greg Kroah-Hartman’ın staging 

deposunu klonlamalıyız. 

 

$git clone -b staging-next 

git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/stagi

ng.git 

Ardından, make komutu ile çekirdeği derlemeliyiz. Çok 

çekirdekli işlemcili bir bilgisayara sahipsek, make 

komutuna jX opsiyonu vererek çekirdeği çok işlemci 

üzerinde derleyebiliriz. Ardından, derlediğimiz çekirdeği 

yüklemeliyiz. Bunun için ya GRUB’ı manuel olarak 

güncellemeliyiz ya da instalkernel scriptimiz varsa onu 

çalıştırmalıyız. Ubuntu’da instalkernel scripti yüklü 

olarak geliyor. Bu durumda çekirdeği yüklemek için şu 

komut çalıştırılmalı: 

 

$sudo make modules_install install 

 

Linux, hem eski hem yeni çekirdek versiyonlarımızı 

saklıyor, bu sayede yeni çekirdeğimizde bir sorunla 

karşılaşırsak yeni çekirdeği boot edebiliriz. GRUB hangi 

çekirdeği boot edeceğimizi seçmemize olanak tanıyor. 

 

3- Kullandığımız Git İşlemleri 
Git dağıtık bir versiyon kontrol sistemidir. Git’in dağıtık 

olması demek kod deposunun tek bir merkezden 

yönetilmediği anlamına geliyor. Yani diğer 

geliştiricilerden bağımsız olarak kendi versiyonumuz 

üzerinde çalışabiliriz. Bir kod deposunu kopyalayarak 

aslında klonlama (clone) işlemi gerçekleştiriyoruz ve 

orijinal deponun sahip olduğu tüm fonksiyonelliğe 

sahibiz. Ayrıca dağıtık olması sayesinde, çevrim dışı 

iken de kodlarımızı içeri atabiliyoruz (commit) . Çevrim 

içi olduğumuzda uzak kod deposuna (remote) yaptığımız 

değişiklikleri gönderebiliriz (push). Uzak kod deposunda 

değişiklikleri kendi kod depomuza çekebiliriz (pull). 

 

Daha sonra dosyalarımızı indekslemek için git add . 

komutunu kullanabiliriz. Bu kod ile dosyalarımızdaki 

değişiklikler algılanır ve kod deposuna eklenmeye hazır 

gelir. Dosyalarımızı kod deposuna eklemek için git 

commit -m "İlk commit" yazabiliriz. Böylelikle 

dosyalarımız kod deposuna eklenmiş olur. 

 

Git ile ilgili bilmemiz gereken 3 ana terim repository, 

branch ve fork. 

 

Respository, github üzerinde barındırdığımız proje yani 

depomuz. 
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Branch ‘ı (dal), deponun alt klasörleri şeklinde 

düşünülebilir. Her dal tamamen farklı yama setlerini 

içerebilir. Linux kernel geliştiricileri genellikle her yama 

seti için ayrı bir dal oluşturur. Örneğin bir dal hata 

ayıklama, diğer bir dal geliştirmekle olduğunuz yeni bir 

özellik içeriyor olabilir. 'git branch' komutunu 

çalıştırarak hangi dalda çalışmakta olduğumuzu ve  

oluşturduğumuz diğer dalları görebiliriz. 

 

tulin@ubuntu:~/git/kernels/staging$ git branch 

 * staging-next 

 

'ilk-yama' adında yeni bir dal oluşturmak  ve bu dala 

geçmek için checkout komutunu kullanabiliriz. 

 

$git checkout -b ilk-yama 

 

Fork etmek demek ise, başkasının yarattığı bir depoyu, 

kendi depomuz olarak kopyalamak demek. 

 

Oluşturduğumuz kod deposunu uzağa taşımak için 

öncelikle kendi depomuza uzak bir deponun adresini git 

remote add origin uzak_depo_adresi kodunu yazarak 

ekleyebiliriz. Yaptığımız değişiklikleri uzak depoya 

göndermek için ise git push origin master kodunu 

kullanabiliriz. Uzak depoda yapılan değişiklikleri kendi 

depomuza çekmek istersek git pull komutunu 

kullanabiliriz. 

 

Linux çekirdeğine yama göndermek için Greg Kroah-

Hartman’ın staging deposunu kendi bilgisayarımıza 

klonlamamız gerekli. clone komutunu kullandığımızda, 

Greg Kroah-Hartman’in deposunu uzak depo olarak 

eklemiş olduk.  'git branch' komutuna -a opsiyonunu 

vererek uzak depolarımızın dallarını da görebiliriz. 

 

 tulin@ubuntu:~/git/kernels/staging$ git branch -a 

* ilk-yama 

  staging-next 

  remotes/origin/HEAD -> origin/master 

  remotes/origin/master 

  remotes/origin/staging-linus 

  remotes/origin/staging-next 

  

Oluşturduğumuz ilk uzak depoya varsayılan olarak 

"origin" deniyor. Aynı anda farklı isimler kullanarak 

birden fazla uzak depo ile çalışabiliriz. Uzak staging 

depomuzda 3 branch olduğunu görüyoruz. master, 

staging-linus ve staging-next. staging-linus branchi 

geçerli hata ayıklama yamalarını, staging-next branchi 

ise sıradaki çekirdek sürümü için yamaları içeriyor. Kod 

temizlemekten oluşan yamalar staging-next branchinde 

olduğundan dolayı, yamalarımızı bu dalı baz alarak 

oluşturmalıyız. 

 

4. Çekirdeği Güncellemek 
Linux çekirdeği katkı alma konusunda diğer projelerden 

daha yoğun, sürekli depodaki kodlar güncelleniyor. Bir 

kaç gün uğraş verip çözmek istediğimiz bir hata zaten 

başkası tarafından çözülmüş olabilir. Buna engel olmak 

için yerel depodaki çekirdek kodlarını mümkün 

olduğunca güncel tutmak gereklidir. 

$ git remote add staging git://url 

$ git fetch staging 

$ git checkout -b staging-fixes-rebase 

$ git rebase staging/staging-next 

remote add ile izlediğimiz depolar arasına geliştiricinin 

deposunu eklemiş oluruz. Yerelde yeni dal açarak 

geliştiricinin pull request’leri kabul ettiği dalı 

depomuza eklemiş oluruz. 

 

Burada “merge” yerine “rebase” kullanılması çok fazla 

kişinin bir arada çalışıyor olması. “merge” işleminin 

sorunsuz gerçekleşmesi için herkesin her şeyi 

mükemmel yapıyor olması gerekir ve genelde az kişinin 

çalıştığı projelerde kullanılabilir. Üstelik katkı verenler 

uzak depoya yazamadıklarından yaptıkları değişiklikler 

yerelde kalır, uzak depo ve yerel arasındaki farklardan 

dolayı “merge” işlemi gerçekleştirilemez. 

 

4.1 Çekirdeğin Derlenmesi ve Yapılandırması 
Derlemede gerekli paketler: gcc, libncurses5-dev, make 

 

Çekirdek kodlarının bulunduğu dizinde bir yapılandırma 

dosyası (.config adında) olması gerekir. Bu dosyayı 

/boot/ dizini altından sağlayabileceğiniz gibi yeniden de 

oluşturabilirsiniz. “make menuconfig”, yapılandırma 

dosyasına hangi sürücülerin eklenip eklenmeyeceğini 

seçmek için bir arayüz sağlar. menuconfig yerine 

gconfig veya xconfig gibi başka çeşitleri de 

kullanılabilir. Sonraki adımda “sudo make” ile derleme 

işlemini yapmalıyız. Bu işlemden sonra gerekli ayar 

dosyaları oluşmuş olacak. Sistemi yeniden 

başlattığımızda artık kendi derlediğimiz çekirdek ile 

sistem çalışacak. 

 

Aynı zamanda Linux çekirdeği üzerinde çalışmak için 

önerilen en çok önerilen 2 kitap: 

[1] http://lwn.net/Kernel/LDD3/ 

[2] http://it-ebooks.info/book/972/ 

 

5. Sürücü Kodlarında Değişiklik Yapmak 
Bir sürücü üzerinde printk(“...”) ile bir şeyler 

yazdırmak gibi temel oynamalar yapılabilir. Burada 

bilinmesi gereken bir kaç bash komutu: dmesg ile 

printk(“..”)’da yazdırdığımız şeylerin çıktısını 

görebiliriz. lsmod ile yüklü olan modülleri görebiliriz. 

Sürücüyü derledikten sonra .ko olarak ikilik (binary) bir 

dosya oluşur. insmod ile modül yükleyebilir, rmmod ile 

kaldırabiliriz. Yüklü olan modülleri aynı zamanda 

“/lib/modules/” dizini altında görebiliriz. 

 

6- Yama oluşturmak 
Linux kernel geliştiricileri kod stili konusunda oldukça 

seçici ve katılar. Bu nedenle checkpatch.pl adında bir 

script geliştirmişler. Bu script yamamızın kernel 

kodlama stiline uygun olup olmadığını kontrol ediyor. 

Ancak, bir dosyadaki tüm checkpatch hatalarını bir 

yamada düzeltmemiz istenmiyor. Bunun yerine bir 

yamada bir mantıksal değişiklik yapılmalı. 

 

7- Genel yama oluşturma kuralları 
Yamamızın çekirdeğe kabul edilebilmesi için uymamız 

gereken bazı kurallar var. Mesela,  yamamızın konusu 
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kısa olmalı (50 karakterden daha az). Okuyana basitçe 

yamanın ne ile alakalı olduğunu anlatmalı. Açıklama 

kısmında, yamadaki değişikliğin neden yapıldığı 

anlatılmalı. Neden sorusu geliştiriciler için nasıl 

sorusundan daha önemli. Yani, burada değişikliği 

yaptığımız sürücünün bakıcısını (maintainer) yamamızı 

neden kabul etmesi gerektiği konusunda ikna etmeliyiz. 

Yamanın açıklaması "Signed-of-by" ile bitmeli. Birbirine 

bağlı değişiklikleri içeren bir kaç yama hazırlıyorsak, 

bunu bir yama serisi (patchset) şeklinde yapabiliriz. Her 

yama bir mantıksal değişiklik içermeli. 

 

Gönderdiğimiz bir yamanın kabul edilmemesi 

durumunda, yamamızı alınan geri bildirime uygun bir 

şekilde güncellememiz ve tekrar göndermemiz gerekir. 

Bunun için 'git rebase -i' komutunu kullanabiliriz. Bu 

komut sayesinde, yama serimizi tekrar sıralama, 

birleştirme, bölme, düzenleme işlemleri 

gerçekleştirebiliriz. İşimize çok yarayabilecek başka bir 

komut ise 'git reflog'. Bu komut ile kaydetmediğimiz 

eski versiyonlara dönebiliriz.   

 

Daha detaylı bilgi için: 

http://kernelnewbies.org/PatchPhilosophy, 

http://lxr.linux.no/linux/Documentation/CodingStyle. 

 

8. Katkı Verilebilecek Alanlar 
Katkı vermek için olan kodlar drivers/staging/ dizini 

altındadır. Geliştiricilerin kodlama biçimi düzeltme için 

yazdıkları bir Perl betiği var. Onunla şu gibi hatalar, 

uyarılar düzeltilebilir: 

 

 
 

80 karakteri geçme hatası, printk yerine 

netdev_info(“..”) gibi başka mesaj döndürme 

fonksiyonlarının kullanılması, noktalı virgülden önce 

boşluk bırakılmaması, fazla parantez kullanımı gibi 

uyarılar düzeltebilir. Bunun dışında Todo dosyaları, 

Fixme etiketleri, Sparse, Coccinelle kullanarak kodları 

test edip katkı verebiliriz. 

 

Todo dosyalarında istenenler genelde açık olarak 

belirtilmemiş oluyor. Eğer bu dosyalardaki işler üzerinde 

çalışmak istiyorsak, o sürücünün bakıcısından yardım 

almak gerekebilir. Geliştiriciler herhangi bir sıkıntı 

olmadan sorduğumuz her soruya cevap veriyorlar, 

konunun kendisini açıkça anlatıyorlar. 

 

Fixme etiketleri de genelde çok açık olmayabiliyor. 

Onlar için de yardım almak gerekebilir. Fixme ve Todo 

dosyalarındaki işleri yapıp yamayı bir listeye e-posta 

gönderiyorsak cc’ye o sürücünün bakıcılarını 

eklemeliyiz. Bakıcı listesini ./scripts/get_maintainer.pl 

dosyasını kullanarak alabiliriz. 

 

Sparse, anlamsal ayrıştırıcıdır (semantic parser). Bu araç 

ile fonksiyon tiplerindeki yanlışlık, fazla olan kodları 

kaldırma, değişken tip dönüşümleri, fonksiyon 

prototipleri ekleme gibi uyarıları/hataları çözebiliriz. 

 

Sparse kullanımı “$make C=2 drivers/staging/wlan-ng” 

şeklindedir. 

 

Çekirdek kodlarında yaptığımız her değişiklikten sonra 

mutlaka sürücüyü derleyerek test etmeliyiz. 

 

9. Commit Yapmak 
Yaptığımız değişiklikleri commitlemeden önce bazen git 

diff ile kontrol etmek daha sağlıklı olabilir. git commit -

s ile commit işlemini gerçekleştirmeliyiz. -s parametresi 

.gitconfig’de yaptığımız ayarlardan ismimizi ve e-posta 

adresimizi alır. Signed-off-by şeklinde commit mesajına 

otomatik ekler. Singed-off-by ifadesinin her commit 

içerisinde bulunması gerekir. Ayrıca commit mesajının 

ilk satırı düzelttiğimiz hatanın/uyarının ekrandaki tam 

çıktısı olmalıdır. 

 

10- Yama göndermek 
Bir yama göndermek için, yamayı bir mail olarak 

oluşturmak gerekir. Mail listelerine yamamızı dosya eki 

olarak gönderemeyiz. 
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Mutt ile yama göndermek: 

$git format-patch -o /tmp/ HEAD^ 

 

Bu komut bir başlangıç commit ID si ve opsiyonel 

olarak uç commit ID si alır. Bu sayede başlangıç 

commitinden sonrası için yama oluştururuz. 

Oluşturduğumuz ilk commiti belirtmek için HEAD^ ya 

da HEAD~ kullanabiliriz. -o yamayı nerede 

oluşturacağımızı belirler. Bu komutu çalıştırdığımızda 

/tmp/ dosyası içerisinde yamalarımızı bulabiliriz.   

 

Daha sonra, mutt -H /tmp/0001-<yamanın-adı> 

komutu ile yamamızı mail taslağı haline getirebiliriz. 

 

Git send-email ile yama göndermek: 

'git send-email' komutunu kullanarak da yama 

gönderebiliriz. Komuta, git format-patch komutu ile 

oluşturulan dosya verilebilir ya da git format-patch e 

verdiğimiz aynı commit ID sini vererek de işlem 

yapabiliriz. Örneğin; 

$git send-email --annotate HEAD^. 

 

Yamamızı gönderdikten sonra mail listelerinden geri 

bildirim aldığımızda bizden yamamızı güncelleyip tekrar 

göndermemiz istenebilir. Bu durumda yamamızı 

versiyon olarak belirtmeliyiz. Bunu yapmak gayet basit, 

'git format-patch' komutuna --subject-prefix opsiyonu 

vermeliyiz. Örneğin; 

$git format-patch --subject-prefix="PATCHv2" 
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